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Bi-lagan 
Bi-lagan ges ut av Nationellt resurscentrum för biologi 
och bioteknik. Tidningen utkommer med tre nummer 
per år och riktar sig till alla som arbetar med uteverk-
samhet, naturorienterande ämnen och biologi, från 
skolans tidiga år upp till gymnasium/vuxenutbildning.

Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik 
har som uppdrag att stödja och inspirera lärare från 
förskola till gymnasium/vuxenutbildning bland annat 
genom att 

• främja diskussion och utbyte av idéer mellan lärare, 
• arbeta med kompetensutveckling för lärare, 
• ge råd om experiment och fältmetodik, 
• arbeta för en helhetssyn på naturvetenskap och för  
   en integration av biologiska frågeställningar i skolan och 
• främja kontakter mellan forskning, skola och näringsliv.
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Aktiviteter på Bioresurs
Under året har de nationella resurscentrumen i biologi, fysik 
och kemi genomfört NO-biennaler på olika håll i landet. En 
stor del av detta nummer beskriver innehållet i några av de 
50 programpunkterna under NO-biennalen i Göteborg. Vi 
skulle gärna berätta om fler, men utrymmet är begränsat. Gå 
gärna in på vår hemsida, se Kurser och Kalendarium, och ta 
del av dokumentationen från biennalen. 

Vi har också genomfört Bioresursdagar, i år 13–14 novem-
ber. Dag ett började med en föreläsning om genteknikens ut-
veckling och handlade i övrigt om smittspridning. Fokus för 
dag två var nervsystemet och hjärnan. Som vanligt kopplades 
övningar av olika slag till föreläsningarna. Vi erbjuder en re-
pris på Bioresursdagarna 9–10 april med i huvudsak samma 
innehåll. De som står på vår reservlista har förtur, men det 
finns plats för fler. Mer information och anmälningsmöjlighet 
läggs ut den 15 december. 

Vi har nu jobbat en tid med att flytta vår webbsida till 
en ny plattform, samt revidera struktur och innehåll. Den 
nya versionen läggs ut i samband med att detta nummer av 
Bi-lagan kommer ut och vi kommer sedan att komplettera 
efterhand med ytterligare material. Hör av dig till info@
bioresurs.uu.se om du saknar något eller inte hittar material 
som du brukar använda. Vi vill också gärna få synpunkter 
och förslag på förbättringar av den nya webben.   

Utmaningen från Bioresurs för 2017 handlade om att 
undersöka maskrosor – en lättsam och inte alltför krävande 
utmaning. Varje år är det lika roligt att se hur förskolor och 
skolor tar sig an uppgiften! Resultatet kan du se på sidorna 
4–5. Den nya Utmaningen från Bioresurs till lärare och elev-
er i förskola och grundskola F–9 kallar vi Biologiska rytmer. 
Det kan handla om att undersöka något som rör årstidsryt-
mer, livsrytmer (livscykler) eller dygnsrytmer. När det gäller 
dygnsrytmer hänger det också ihop med årets Nobelpris. 

Varje år är det lika spännande när mottagarna av Nobelpriset 
i fysiologi eller medicin tillkännages. I år är det lätt att förstå 
betydelsen av upptäckterna. Vi är alla medvetna om att olika 
funktioner i kroppen följer en dygnsrytm, inte minst märker vi 
detta i samband med resor över flera tidszoner. 

Det som blir mer och mer tydligt är vilken stor betydelse 
våra gener har för kroppens funktioner och vårt beteende. Det 
visar även årets Nobelpris där de Nobelprisbelönade forskarna 
har beskrivit hur gener styr över vår inre klocka. 

I läroböckernas avsnitt om ögat och synen beskrivs syncel-
lerna i näthinnan, hur de reagerar på ljus av olika våglängd 
och hur sinnesintryck registreras. Mindre vanligt (om det alls 
förekommer) är uppgifter om att det finns celler i näthinnan 
som registrerar ljus men inte leder till att det 
skapas synbilder. De är till för att koordinera 
dygnsrytmen i vår inre klocka. Läs mer om 
årets Nobelpris och om övningar för elever i 
anslutning till detta på sidorna 17–19. 
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Utmaningen 2018
Biologiska rytmer
för elever och lärare i förskola 
och hela grundskolan

Organismer förändras, från det lilla fröet eller 
det befruktade ägget växer det upp en indi-
vid som i sin tur kan fortplanta sig. Individen 
dör, men det som lever vidare och kan sägas ha 
evigt liv är genomet i könscellerna som, med 
vissa förändringar, förs vidare i generation efter 
generation. Att studera livscykler finns med i 
kursplanen för åk 1–3, men tas även upp i olika 
sammanhang i högre årskurser. 

Men det finns fler biologiska rytmer. Till 
exempel har alla organismer en inneboende 
dygnsrytm som påverkas av ljus/mörker. Ett 
annat exempel är årstidsrytmer hos organismer, 
som beror på miljöförändringar under året. 

Vi tycker att det är en utmärkt idé att ar-
beta med biologiska rytmer tillsammans med 
barnen i förskolan, så väl som med äldre elever.

Utmaningen från Bioresurs 
Utmaningen från Bioresurs vänder sig till lä-
rare och elever i förskolan och hela grund-
skolan. (Vi välkomnar även högstadiet, som 
tidigare inte varit med i Utmaningen.) Nedan 
finns ett smörgåsbord av uppgifter, välj någon 
att arbeta med. Beroende på uppgift kan arbe-
tet pågå kortare eller längre tid. Anmäl klassen 
via info@bioresurs.uu.se och berätta kort om 
planeringen av arbetet. Ett urval av elevernas 
redovisningar  kommer att publiceras i Bi-lagan. 
Mer info finns på vår hemsida, se Utmaningen.    

Årstidsrytmen i naturen 
1. Fotografera naturen
Hur ser naturen ut kring skolan/förskolan? Hur 
skiljer sig Sverige åt, från söder till norr, beroende på 
årstid? Ta ett foto med jämna mellanrum (en gång 
i veckan eller en gång per månad), och skicka till 
Bioresurs (info@bioresurs.uu.se) så lägger vi upp 
dem på vårt Instagramkonto. Fotografera samma 
vy varje gång för att visa hur naturen ändras med 
årstiderna. Ta gärna också en närbild för att följa 
något som är speciellt intressant. Ange var skolan 
ligger och datum när bilden/bilderna togs. Det blir 
en möjlighet att följa årstidsförändringarna i olika 
delar av landet. Observera att om barn/elever finns 
med på bild måste det godkännas av föräldrarna.

2. Följ årsrytmen hos ett träd. Jämför olika trädarter.
• När slår bladen ut och hur ser de ut? När 

blommar trädet och hur ser blommorna ut? 
När utvecklas frukter och frön och hur ser 
de ut? När tappar trädet sina blad (barr)? 

• Pröva att gro frön från olika trädarter eller 
sök efter frö plantor från träd i naturen. 

3. Vad händer i naturen under året?
Välj ett område, cirka 10x10 meter, och märk 
ut det. Besök området regelbundet och studera 
vad som händer under årstidsväxlingarna. 

4. Hur ser årstidsrytmen ut hos olika fågelarter?
• Vilka fåglar stannar kvar hela året? Vad äter 

dessa fåglar som gör att de kan överleva 
vintern? Sätt ut fågelfröautomater. Vilka 
fåglar kommer fram och äter av fröna?

• Vilka fåglar kommer på våren? Var över-
vintrar fåglarna? Vad äter flyttfåglar som 
gör att de inte kan övervintra i Sverige? 

• Vilka fåglar häckar i närheten? Sätt upp 
holkar och kolla vilka arter som flyttar in. 

Livsrytmer (livscykler)
Ibland hänger organismernas livscykel ihop 
med årstidernas variation, men inte alltid. 
• Jämför livscykeln hos olika djur, till exempel 

en katt, en fågel, en vandrande pinne och en 
fjäril. Finns det någon koppling till årstiderna? 
Jämför även med växter. 

• Fånga småkryp som lever i sjöar, dammar 
och vattendrag och ta reda på livscykeln hos 
exempelvis mygglarver och trollsländor.

Dygnsrytmer (cirkadiska klockor) 
• Kartlägg dygnsrytmen hos husdjur, exem-

pelvis katt, hund, hamster eller marsvin.
• Jämför med barnens/elevernas dygnsrytm. 

När behöver de somna för att inte vara trötta 
dagen efter? När blir de hungriga? Finns det 
tider under dagen då de känner sig extra pigga 
och andra tider när de brukar känna sig trötta.

• Odla bönor och studera hur bladen reage-
rar på ljus. (Läs mer på sidan 19.) 

Läs mer om övningar i anslutning till Nobelpri-
set i fysiologi eller medicin på sidan 19.  

Illustration: Pixabay



Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik • Bi-lagan nr 3 december 2017 • Får fritt kopieras i icke-kommersiellt syfte om källan anges •  www.bioresurs.uu.se

4
Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik • Bi-lagan nr 3 december 2017 • Får fritt kopieras i icke-kommersiellt syfte om källan anges •  www.bioresurs.uu.se

Utmaningen 
2017:
Möjligheter med 
maskrosor

Lindängeskolan
Text och foto:  Katarina Kasmarvik, lärare

Vi arbetade med maskrosprojektet i årskurs 
2 under de veckor då vi berörde läro planens 
centrala innehåll kring kännedom om växter i 
närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas 
och artbestämmas. Eleverna fick ställa frågor, 
undersöka, samtala och delge varandra sina 
iakttagelser, utifrån ett varierande arbetssätt, 
med fokus på elevernas egna aktiviteter i läran-
deprocessen. De letade maskrosor, beskrev de-
ras utseende samt målade egna maskrosor, dels 
precis i början av projektet, dels i slutet för att 
kunna jämföra bilderna och se hur deras kun-
skaper utvecklats under projektet.  

Vi arbetade med området genom att ut-
forska närmiljön där eleverna fick leta efter 
maskrosor i olika utvecklingsstadier. Det var 
intressant att iaktta att de flesta elever leta-
de efter maskrosor som befann sig i sitt ut-
slagna stadium, det vill säga med gula kron-
blad, men de förbisåg oftare maskrosbladen. 
Som lärare fick man locka eleverna till nya 
upptäckter genom att lyfta fram maskrosens 
samtliga delar. 

Vi samtalade kring maskrosors utseende, fö-
rekomst, spridning med mera och det ledde till 
många diskussioner och ”aha-upplevelser” för 
eleverna. Eleverna utvecklade kunskaper om 
grundläggande begrepp, till exempel pollen, 
växtsaft och rötter. De arbetade också med läs-
ning och skrivning och byggde egna faktatexter 

som tillsammans med deras konstverk blev små 
maskrosböcker. 

Eleverna mätte även längd, bredd och antal 
kronblad med mera, för att undersöka hur en 
maskros ser ut i detalj. Vi arbetade dessutom 
med begreppet maskrosbarn, vilket ledde till en 
mängd diskussioner kring etik, moral, rätt och 
fel. Barnen fick se en film och sedan diskutera 
och berätta om hur de tolkar och ser på begrep-
pet maskrosbarn.

Som avslutning på projektet gjorde vi en 
muntlig utvärdering där eleverna fick berätta 
vad de lärt sig och vad de gjort – hur och varför. 
Vi pratade under utvärderingen även om vad 
som skulle kunna göras bättre till nästa projekt. 
Mest uppskattat och lärorikt tyckte eleverna att 
det var att först få komma ut och leta maskro-
sor och sedan jämföra dessa med bilder i böck-
er eller på nätet. Under projektets gång kunde 
man utläsa en progression i hur de intresserade 
sig för och reflekterade kring bland annat mask-
rosors spridning och utseende samt hur mask-
rosor liknar eller skiljer sig från andra växter.

Här presenteras bidrag till Utmaningen 2017 från Lindängeskolan i Malmö 
kommun, Hedskolan i Luleå kommun, Ervalla skola i Örebro kommun och 
Skaftö naturförskola i Lysekil kommun. Stort tack för er medverkan! Och grat-
tis till Skaftö naturskola som hittade den längsta maskrosen, 97 cm lång!

Eleverna på 
Lindängeskolan 
mätte maskro-
sor och skapade 
små illustrerade 
faktaböcker om 
växten.
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Under senvåren tittade vi lite extra på maskro-
sorna i vår närmiljö, och såg att det växte olika 
många maskrosor på olika ställen och att det 
fanns maskrosor i väldigt olika längder. 

På vår första maskrosexpedition studerade 
vi hur maskrosor såg ut. När vi kom tillbaka till 
förskolan fick alla barnen rita maskrosor med 
pastellkritor och det blev väldigt fina konstverk. 
Maskrosor är tacksamma att avbilda. 

Nästa gång plockade vi maskrosor för att ta 
med oss till förskolan och då målade vi med 
maskrosorna. Det blev gul/brun färg av blom-
morna och grå/grön färg av bladen. Vi såg också 
att saften som rann ur stjälkarna var vit, spän-
nande men lite konstigt! 

Tredje tillfället vi var ute för att utforska 
maskrosor gick vi till en äng där vi sett att det 
växte långa maskrosor. Vi plockade de längsta vi 
hittade och tog med dem till förskolan eftersom 
vi hade glömt måttbandet. Då upptäckte vi att 
maskrosstjälkarna lätt går sönder. Den längsta 
maskrosen var 97 cm och den fick vi bygga ihop 
som ett pussel, alla hjälpte engagerat till. 

Så småningom upptäckte vi att maskrosorna 
utomhus hade förvandlats till vita bollar och om 
man viftade med dem i luften flög det små fall-

Skaftö naturförskola
Text och foto:  Anne Helen, förskollärare

skärmar i vinden. Vi 
läste om maskrosor 
i vår blombok och 
förstod att det var 
fröna som flög 
iväg för att landa 
någonstans och 
slå rot. Vi tog med oss 
några maskrosbollar till förskolan och såd-
de dem i en kruka, vattnade och väntade. Det 
tog inte särskilt lång tid innan vi såg att det bör-
jade växa – och det blev massor med blad men 
inte en enda blomma. Varför? Det får vi ta reda 
på vid ett annat tillfälle.

Vi i vår klass 1 på Hedskolan valde att noga stu-
dera hur mycket maskrosor växer på kort tid. Vi 
observerade och mätte. Eleverna utmanades att 
hitta den längsta maskrosen. Gissa om det satte 
fart på jakten! Här arbetade vi med matemati-
kens ord och begrepp och jämförde olika längder. 
Vilka är långa/korta/lika långa? Vi la sedan alla 
maskrosor i ordningsföljd. Vi funderade också på 
varför vissa växtplatser var bättre än andra.

Hedskolan
Text och foto: Ewa Marie Zetterkvist, lärare

Vi i klass 2E hade lektion utomhus och eleverna 
fick bland annat leta maskrosmotiv att rita av. Vi 
tittade noga och på nära håll. Vi blev 
alla ganska förvånade när Elwira och 
Rebecka hittade en "tvillingmaskros" 
på skolans gräsmatta. Vi tror att den 
är relativt ovanlig. Naturens under 
är det definitivt.

Ervalla skola
Text och foto: Mary-Ann Englund, lärare

Den längsta stjälken som 
eleverna på Hedskolan 
hittade mätte hela 92 cm 
och växte mot en tegel-
vägg i sydvästläge.

Elever på Ervalla skola hit-
tade en tvillingmaskros. De 
krullade även maskrosstjäl-
kar. Se beskrivning i Bi-lagan 
nr 1 2017. 
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NO-biennalerna 2017

I april genomfördes biennaler i Umeå och i Kris-
tianstad, med Kemilärarnas resurscentrum res-
pektive Nationellt resurscentrum för fysik som 
huvudansvariga. I oktober var det dags för oss på 
Bioresurs att ansvara för biennalen i Göteborg, i 
samverkan med Göteborgs universitet (Regionalt 
utvecklingscentrum i Göteborg). NO-biennalerna 
genomfördes med ekonomiskt stöd från Skolver-
ket, vilket bidrog till att reducera deltagaravgiften.

Vi är väldigt glada för att så många ville 
vara med i Göteborg och för all positiv respons. 
Cirka 350 lärare, medverkande och utställare 
deltog. Programmet omfattade 50 program-
punkter och drygt 50 medverkande bidrog 

med föreläsningar, seminarier och workshops. 
Ämnesinriktade didaktiska frågeställningar av-
handlades så väl som mer specifika frågor kring 
biologi, fysik och kemi. Ett stort tack till alla 
som bidrog på olika sätt till att program och 
praktiska arrangemang fungerade så bra!

Läs på sidorna 8–15 om några av program-
punkterna: Upplev skogen med alla sinnen, 
Biomimik, Systematiska undersökningar och 
Skarpa uppdrag. Om du vill ta del av dokumen-
tationen från biennalen finns program, presen-
tationer och laborationsbeskrivningar på vår 
hemsida, se Kurser och Kalendarium.

Årets NO-biennaler för lärare i grundskolan har varit en stor satsning för oss på de 
nationella resurscentrumen i biologi, fysik och kemi. 
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”Det är bra att ni har NO-biennaler på tre ställen i landet. Det gör dels att fler lärare har nära till någon NO-biennal, dels att 
varje konferens inte blir så enorm utan lagom stor”, sa Linda Lindberg, till vänster på bilden. ”Workshoparna var väldigt bra. Det 
var kul att få testa nya saker som gav lite wow-känsla”, sa Cecilia Bajic, till höger. Linda Lindberg och Cecilia Bajic är pedagoger 
vid Tellus i Härryda kommun, ett resurscenter för barn, elever och pedagoger inom för- och grundskola. 

”Föreläsningen med Ulf Ellervik var inspirerande. Det är 
roligt när en föreläsare både har mycket kunskap och är 
duktig på att presentera den.”, sa Tina Nilsson, lärare i mat-
te och NO i årskurs 7–9 på Frölundaskolan i Göteborgs 
Stad. Ulf Ellervik är professor i kemi vid Lunds universitet 
och höll föreläsningen ”Den svåra konsten att leva”.

”Konferensen är bra organiserad och det är kul med 
forskningsfokus. Jag tyckte workshoparna var särskilt 
intressanta, till exempel den som handlade om skarpa 
uppdrag.”, sa Jan Persson, lärare i matte och NO i årskurs 
7–9 på Kannebäcksskolan i Göteborgs Stad. Läs mer om 
innehållet i workshopen på sidan 14–15 i detta nummer.

”Här finns något för alla, 
variationen har varit bra.”, sa 
Camilla Sandin, klasslärare 
i en femma på Sörgärdets 
skola i Älvkarleby kom-
mun, till vänster på bilden. 
Louise Hockman, till höger, 
är verksam på samma skola 
och arbetar främst med 
naturvetenskap- och teknik-
projekt. ”Konferensen håller 
hög klass och det är viktigt 
att få den här omvärldsbe-
vakningen. Man blir berikad 
av såväl föreläsningar som 
utställningar. Vi har sett både 
litteratur och material som 
vi vill köpa in.”, sa hon.

Några röster från NO-biennalen i Göteborg
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Upplev skogen med alla sinnen
– En storyline med träd i fokus

Text: Margaretha Häggström, universitetsadjunkt i didaktik samt 
doktorand i pedagogiskt arbete vid Göteborgs universitet

E-post: margareta.haggstrom@gu.se

Eleverna står samlade kring den gemensamma 
målningen som föreställer den miljö där deras 
storyline utspelar sig: skogen. Upprördhet har 
nu övergått till målmedvetenhet, företagsam-
het och kreativitet. När eleverna på morgonen 
klev in i klassrummet upptäckte de att någon 
hade skräpat ned i den fiktiva skogen. På skogs-
målningen satt nu en tom läskedrycksburk, 
godis papper och en gammal sko fastklistrade.

– Vad ska ni göra åt det här? frågar lära-
ren och uppmanar eleverna att diskutera i par. 
Därefter listar läraren elevernas svar på white-
boarden så alla ser dem.

– Ni har kommit fram till tre lösningar, vil-
ken är rimlig att genomföra?

Eleverna bestämmer att alla tre är genom-
förbara och de vill starta omedelbart. Läraren 
anpassar lektionen efter elevernas målmedvet-
na ställningstaganden och låter dem ta över. 

Nu har eleverna delat in sig i tre arbetsgrup-
per. En grupp förbereder sig för att ge sig ut i den 
närliggande skogen med sopsäckar – de ska städa. 
En grupp har tagit fram material för att göra skyl-
tar att placera på några strategiskt utvalda platser 
och den tredje gruppen gör ritningar av soptun-
nor. Läraren ser med förvåning och förtjusning ut 
över klassen. Eleverna har tagit kommandot över 

lektionen och hennes planerade lektionsinnehåll 
får vänta till nästa vecka. Att trettonåringarna fri-
villigt skulle ge sig ut i skogen denna regniga vår-
morgon blev en positiv överraskning.

Storyline och växtblindhet 
Storyline är en elevaktiv pedagogisk arbetsmetod 
som bygger på berättelsens dramaturgi. Tillsam-
mans med eleverna skapar läraren en berättelse 
med karaktärer som utsätts för diverse händelser, 
hinder och uppdrag som utlöser vissa aktiviteter. 
Läraren har i förväg noga planerat centrala hän-
delser som ska utlösa reaktioner och därmed elev-
initierade aktiviteter. Den nedskräpade skogen är 
exempel på en typisk storylinehändelse. För att 
driva berättelsen framåt utgår läraren från nyckel-
frågor, vilka hjälper eleven att reflektera och dis-
kutera lösningar. Karaktärerna i denna storyline 
består av träd. En av de första dagarna är eleverna 
ute i skogen och filmar sig och sitt träd. De hänger 
upp en skylt med sitt namn runt trädet för att 
hitta sitt träd nästa gång. När de kommer tillbaka 
till klassrummet får de ett meddelande om att 
alla som vistats i skogen och rört vid ett träd just 
denna dag kommer att sakta förvandlas till träd 
under sex veckor eftersom de blivit utsatta för 
ett miljöutsläpp som påverkar deras DNA. För 

Margaretha Häggström är doktorand vid Göteborgs universitet och forskar 
kring hur undervisning kan motverka så kallad växtblindhet och istället bidra 
till ekologisk litteracitet. Under hennes workshop på NO-biennalen i Göteborg 
var arbetsmetoden storyline i fokus, liksom i denna artikel.
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att veta vilka egenskaper ett träd har får eleverna 
söka fakta om träd och besöka sitt träd kontinu-
erligt. De får beskriva förvandlingen och hur det 
känns att vara ett träd. 

Upprinnelsen till att läraren arbetar med en 
storyline som utspelar sig i skogen är begreppet 
växtblindhet. Växtblindhet innebär kort att männ-
iskor tappat förmågan att se, förstå och bry sig om 
växtligheten i sin omgivning, och att de inte längre 
lägger märke till växters estetiska värde.

– Vi vill att eleverna ska förstå växters be-
tydelse för livet på jorden, resonerade klassens 
lärare, som tillsammans med ytterligare lärare 
planerade en sex veckor lång storyline för att 
före bygga växtblindhet. Att det blev just story-
line grundas dels i att det estetiska och visualise-
ring får stort utrymme, dels i den demokratiska 
arbetsformen som uppmanar eleverna till ställ-
ningstagande och att agera. Alla inblandade hade 
dessutom erfarenhet av storyline sedan tidigare. 

Spegla sig i läraren
Lärarens roll och agerande är avgörande för hur 
storylinearbetet fortskrider. Läraren är här mån 
om att själv modellera i olika sammanhang och 
när eleverna gradvis kommer att förvandlas till 
träd visar hon vägen. En dag ser hennes hals ut 
som en björk (se bild ovan). Hon står längst 
fram i klassrummet vid det öppna fönstret och 
sträcker sig ut mot solljuset, samtidigt som hon 
dricker vatten ur en flaska.

– I morse när jag vaknade kände jag mig så 
konstig, säger hon till klassen. Stel som en pin-
ne, törstig som bara den, och jag ville bara ut i 
solljuset. I spegeln såg jag min hals. Är det nå-
gon av er som börjat känna av förvandlingen?

Eleverna småskrattar men är inte sena att 
komma in i karaktären som trädmutanter. 

– Jag fick knappt på mig tröjan i morse för 
mina armar var som stora grenar fulla med barr, 
berättar en elev. 

Förvandlingarna visar sig ha drabbat de flesta.

Utveckla ekologisk litteracitet
Det övergripande syftet med storylinearbetet 
var att motverka växtblindhet och utveckla 
elevernas ekologiska litteracitet, det vill säga 
förståelse för växter och växters betydelse, att 
kunna använda sig av förståelsen och att kritiskt 

granska människans inverkan på miljön. Arbetet 
inkluderade biologi, svenska och bild. Ett under-
liggande syfte var att ge eleverna möjlighet att 
skapa en relation till ett träd, genom återkom-
mande besök i skogen, faktainhämtning och 
trädförvandling. Estetiska inslag har varit domi-
nerande under hela arbetet, och visualisering av 
det pågående arbetet och kunskapsutvecklingen 
är ett utmärkande drag för storyline. Eleverna 
skapade en stor gemensam målning som häng-
des upp på väggen i klassrummet, där olika sa-
ker kunde hända. Två reportagefilmer gjordes 
av varje elev, då eleven filmade sig själv tillsam-
mans med sitt träd. En film gjordes första veckan 
och en gjordes i slutet av arbetet, då eleverna 
förvandlats till träd. Som en del i förvandlingen 
skapade eleverna ansiktsmasker som dekorera-
des i skogen med naturmaterial. För att fördjupa 
förståelsen för träd och andra växter sökte elev-
erna fakta om sitt träd. Den användes sedan för 
att göra beskrivande texter, påhittade myter och 
dagboksanteckningar över själva förvandlingen. 

Upplevelser av arbetet
Eleverna är överlag mycket positiva till arbetet, 
särskilt lektionen som de själva tog över. De sä-
ger att det var viktigt att kombinera fakta med 
de skapande aktiviteterna. Storyline som metod 
bemöttes med stor entusiasm, men det var inte 
alltid klart för eleverna vari lärandet bestod. På 
frågan vad eleverna tycker att de har lärt sig be-
rättar de huvudsakligen om den fakta de lärt sig 
om träd och vad träd behöver. Även om eleverna 
är mycket stolta över den lektion då de skapade 
soptunnor och skyltar och städade i skogen så är 
det svårt för dem att förstå lärandepotentialen i 
dessa aktiviteter och att det ligger förståelse för 
skogen som miljö bakom deras agerande. Lä-
raren delar i hög grad elevernas uppfattningar, 
men hon menar att elevernas attityder gentemot 
växter har förändrats under arbetet. 

I min analys av arbetet ser jag att eleverna 
kommit olika långt i processen mot ekologisk 
litteracitet men att arbetet för att förhindra 
växtblindhet ökat alla elevers förståelse, åt-
minstone just nu. Storyline som metod har stor 
potential att engagera elever. Det gäller dock 
att ha diskussioner om vad kunskap är så att alla 
aktiviteter blir meningsfulla. 
 

Eleverna fick 
tillverka masker 
och dekorera dem 
med material från 
skogen, som ett steg 
på vägen i deras 
förvandling till träd. 
Men även läraren 
förvandlades. En dag 
såg hennes hals ut 
som en björkstam!
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Kardborrbandets funktion är inspirerad av 
kardborrar, det japanska snabbtågets lokform 
av kungsfiskarens näbb (se nästa sida) och syn-
tetisk spindeltråd av den äkta motsvarigheten. 

Exemplen på uppfinningar 
som härmar naturen 
är många. Biomi-

mik betyder just 
att ”härma liv”, en 

innebörd som skiljer sig från att försöka förbätt-
ra naturen, utvinna användbara produkter eller 
anpassa den efter våra behov. Biomimik hand-
lar om att se naturen med ”nya” ögon, att den 
inte bara är en resurs för oss människor utan en 
värdefull och spännande inspirationskälla till 
hållbara idéer och uppfinningar inom områden 
som teknik och hälsa. 

Biomimik är inget nytt begrepp, men blev 
uppmärksammat 1997 genom boken Innovation 
Inspired by Nature, skriven av biologen Janine 
Benyus, en av grundarna till Biomimicry Institute 
i Montana, USA. Det hon menar är att efter flera 
miljarder år av evolution och naturlig selektion, 
är förlorarna sedan länge utdöda och den levan-
de natur vi ser omkring oss kan erbjuda lösning-
en på hur vi ska överleva på ett hållbart sätt.

Här följer ett par konkreta exempel på hur 
man kan arbeta med biomimik i klassrummet 
eller i naturen.

Biomimik – att lära från naturen

Text: Alexina Thorén Williams, doktorand i naturvetenskap med inriktning mot utbildningsvetenskap vid 
Göteborgs universitet, lärare i matematik och NO i åk 4–9 samt pedagog på Universeum i Göteborg.

E-post: alexina.thoren.williams@gu.se

Schweizaren Geor-
ges de Mestral inspi-
rerades av kardbor-
rar när han uppfann 
kardborrbandet. 
Foto: pixabay.com Biomimik (på engelska biomimicry) är ett växande tvärvetenskapligt kunskaps-

område inom design, arkitektur, bioteknik och medicin. Men det kan med fördel 
användas som verktyg även i undervisningen, i enskilda ämnen som biologi, 
kemi, fysik, teknik och i övergripande teman som lärande för hållbar utveckling. 
Här följer tips på hur man kan arbeta med biomimik tillsammans med eleverna. 

Nautilussnäckan 
har inspirerat till en 
mängd uppfin-
ningar, bland 
annat inom 
området 
arkitektur.
Foto: Chris 
73, Wikime-
dia Com-
mons, CC 
BY-SA 3.0
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På NO-biennalen i Göteborg i oktober fick deltagarna på Alexina Thorén Williams workshop 
om biomimik bland annat försöka sig på att beskriva en grankottes egenskaper. 

Tips!
• ”Biomimetik – att ef-

terlikna naturen för att 
förebygga sjukdom” 
är titeln på en artikel 
i Läkartidningen som 
publicerades 2015 
och finns att läsa på 
deras hemsida.

• ”Naturens innovatio-
ner” är en artikel serie 
som publicerades i 
Svenska Dagbladet 
under sommaren 
2017, där artiklarna 
beskriver hur uppfin-
nare inspirerats av 
naturen på olika sätt. 
För att kunna läsa tex-
terna måste man vara 
prenumerant men 
bilderna är synliga för 
alla och kan fungera 
som inspiration.

Biomimik
Biomimik utgår från naturen och kopplar ihop 
biologi med design. När vi integrerar biomimik 
fokuserar vi på att förstå, att lära av och att 
efterlikna de strategier som används av levande 
organismer och ekologiska system, med avsikt 
att designa produkter, processer och system 
som är hållbara ur ett socialt, ekologiskt och 
ekonomiskt perspektiv. 

Upptäck funktioner i naturen
Se protokoll på Bioresurs hemsida i anslutning till 
detta nummer. 

Biomimik är ett redskap som lär oss att se på 
naturen på ett nytt sätt för att få inspiration till 
hållbar design. För att bäst använda verktyget, 
måste vi lära oss att identifiera de strategier och 
funktioner som organismer använder och hur 
de motsvarar våra egna behov. I den här övning-
en tränar vi detta viktiga steg. 

Plats: Denna övning kan göras både utomhus, på 
en äng eller i en skog, och inne i klassrummet. 

Material: Ögonbindlar, protokoll, penna, före-
mål från naturen (som eleverna hittar själva el-
ler som läraren har förberett).

Instruktion: Dela in eleverna i par och låt varje 
par få en ögonbindel och ett protokoll med tre 
kolumner, en för egenskaper, en för funktion och 
en för tillämpning. En i paret sätter på sig ögon-
bindeln. Den andra personen har i uppgift att 
skriva ner vad partnern säger. Dela ut ett natur-
föremål till varje par, alternativt be eleverna leta 
upp ett föremål där de befinner sig i naturen. 
Eleven med ögonbindeln ska nu med hjälp av 
sina sinnen beskriva föremålet (utan att se och 
smaka). Den andre skriver ned i protokollet 
(kolumn 1: egenskaper) det som personen med 
ögonbindeln säger (beskrivning av föremålet i 
form av adjektiv). Personen utan ögonbindeln 
kan med fördel ställa några hjälpande frågor om 
det är svårt att beskriva (detta är en utmärkt 

språkövning!). När personen med ögonbindel 
känner sig klar, tas ögonbindeln av och paret 
hjälps åt med nästa del i övningen, det vill säga 
funderar tillsammans vilken funktion (kolumn 
2: funktion) de olika egenskaperna som beskri-
vits uppfyller hos organismen (till exempel kot-
ten eller svampen). I denna kolumn försöker 
man skriva vad egenskaperna ”gör”, till exempel 
”sprider frön” eller ”skyddar mot insekter”. I den 
sista delen av övningen väljer paret ut någon el-
ler några funktioner de har skrivit ner och brain-
stormar (kolumn 3: tillämpning) kring vilka be-
hov dessa kan fylla i vår mänskliga vardag. När är 
det till exempel viktigt att hindra skadeinsekter? 
Eller stå emot starka vindar? Det måste inte vara 
en uppfinning utan kan vara en förbättring av 
någon design som redan finns. Denna övning kan 
med fördel göras om och om igen om eleverna 
vill hitta fler funktioner i naturen som kan för-
bättra deras design/uppfinning. Övningen ”Fem 
för framgång”, se nästa sida, är ett utmärkt utvär-
deringsverktyg i arbetet.
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(Teknisk) utmaning söker lösning
Övningen handlar om att först låta eleverna anta 
en utmaning eller beskriva ett behov de vill till-
godose. Men istället för att fråga sig vad de ska 
designa/uppfinna ska de fråga sig: Vad vill vi att 
vår design ska göra? Det innebär att de måste ta 
reda på vilka funktioner som efterfrågas i utma-
ningen eller behovet. Därefter får eleverna stu-
dera hur naturen eller en enskild organism gör 
när den utför/uppfyller denna funktion. 

Låt eleverna gå på upptäcktsjakt i naturen 
och leta efter organismer, processer eller eko-
system som kan fungera som modell (detta kan 
även göras i databasen asknature.org, som finns 
beskriven här bredvid). När de hittat en möjlig 
modell får de titta närmare på strategin som an-
vänds och försöka förklara den utan biologiska 
ord och begrepp – så att även den som inte är 
biolog förstår principerna. Sedan får de försöka 
härma strategin och designa något eget. 

Under hela övningen ska de ha med sig ”Fem 
för framgång” (se övningen ovan) – ett mått 
på hur hållbar designen de utvecklar är och ett 
viktigt utvärderingsverktyg när designen är klar. 
Visar det sig att designen inte håller måttet kan 
de börja om och studera andra organismer/sys-
tem i naturen. Detta kan de fortsätta med tills 
deras design så mycket som möjligt stämmer 
överens med naturens ”Fem för framgång”.

Databas som inspirerar

Till övningen ovan är det bra att använda ask-
nature.org, som är en databas med massor av 
organismer och deras funktioner men också 
biomimetiska innovationer som redan finns.  
Klicka till exempel på ”Biological strategies” 
och därefter på ”Explore all Biological Strate-
gies on AskNature”. Databasen lämpar sig bäst 
för äldre elever och lärare. Men man kan även 
arbeta med den tillsammans med de yngre 
eleverna. 

 

Material utan 
gruvdrift/skog

skövling

Energi utan 
föroreningar 

 

Innovativ och 
optimerad 

 

Miljövänlig 
kemi 

 

Konstruerad 
för  

återvinning 
 Fem för 

framgång

Fem för framgång
Naturens vägledande principer för hållbar design

Se instruktionsblad på Bioresurs hemsida i an-
slutning till detta nummer.

Dela in eleverna i grupper om 4–5 personer 
och be dem välja ett föremål som vi människor 
tillverkat (kan vara en mobiltelefon, en penna, 
ett papper etcetera). Be dem gå igenom instruk-
tionsbladet, som innehåller punkterna nedan 
samt illustrationen till höger. 

1. Placera föremålet du har fått i cirkelns mitt.

2. Fundera över vilka av principerna i rutorna 
som gäller för ditt föremål. 

3. Berätta för varandra i gruppen hur ni tänker.

4. Diskutera om det finns någon produkt som 
uppfyller alla villkoren. 

När de kommer till sista frågan, kanske de kom-
mer på att det är svårt att hitta/tänka ut något 
föremål som uppfyller alla fem principerna. 

Fråga då hur det är med föremål som naturen 
tillverkat. Be gruppen göra samma procedur 
med naturföremål, som de hämtat själva eller 
som du har tagit med dig (exempelvis en kotte, 
en gren, ett ekollon, en fjäder etcetera).

Illustration: Alexina 
Thorén Williams 
(bearbetad och 
översatt från Bio-
mimicry Institute)

Kungsfiskarens näbb inspirerade till 
det japanska snabbtågets lokform. 
Fågeln kan dyka ner i vatten nästan 
ljudlöst – och tåget kan passera 
genom tunnlar utan att det låter 
så mycket som det gjorde med 
en tidigare lokform, då kraftiga 
ljudvågor bildades. 
Foto (kungsfiskaren och tåget): pixabay.com
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Systematiska 
undersökningar
Vad händer om ...?

Text: Karin Örnborg, pedagog vid Universeum i Göteborg
E-post: karin.ornborg@universeum.se

Som utgångspunkt för allt lärande ligger upple-
velsen och på Universum brukar vi prata om att 
alla människor föds som naturvetare. Ser man 
det lilla barnet framför sig förstår man vad som 
menas med det. Barnet ser något spännande ett 
par meter längre fram på golvet och tar sig kry-
pande fram och undersöker föremålet. Hen tittar, 
känner, luktar och smakar. Vad barnet gör är en 
systematisk undersökning, det kommer naturligt 
och är en del i hur barnet går tillväga för att bättre 
förstå hur världen är beskaffad. 

Enligt läroplanerna för grundskolan, förskole-
klassen och fritidshemmet finns det goda anled-
ningar att tidigt skola in barn i hur och varför 
systematiska undersökningar är värdefulla. Det 
ger dem verktyg att använda för att kunna gran-
ska och värdera information, deras tilltro till den 
egna förmågan att identifiera, analysera och lösa 
problem ökar och förmågan att delta i samhälls-
diskussioner utvecklas. Dessutom tränas en rad 
andra viktiga förmågor, som att ställa frågor, pla-
nera en undersökning, sortera med flera. 

Under vår workshop på NO-biennalen i 
Göteborg, som riktade sig till lärare i årskurs 
F–3, var syftet att uppmärksamma frågornas be-
tydelse. Workshopen delades in i två delar, där 
den första handlade om frågor och den andra 
om hur man kan gå vidare med frågorna. För att 
väcka allas intresse med en upplevelse demon-
strerade några stolta kollegor på Universeum 
våra väsande kackerlackor från Madagaskar. 
Det är självklart inte alla som har tillgång till 
exemplar av Gromphadorhina portentosa men 
har man det bör man visa upp dessa otroligt 
fascinerande insekter. Och det blir aldrig fel när 
vi på Universeum visar djur. Vi skapar upple-
velser som blir till minnesvärda känslor och ge-

Sedan 2001 har Universeum i Göteborg inspirerat barn, ungdomar och vuxna 
inom områdena naturvetenskap och teknik. På NO-biennalen i oktober höll 
pedagoger från Universeum en workshop med fokus på vilka slags frågor vi 
ställer i samband med systematiska undersökningar och hur de skiljer sig åt.

nom dem ökar vi intresset hos våra deltagare. 
Vi har också märkt att det inte bara är ormar, 
spindlar och kackerlackor som fascinerar utan 
även syrsor, blodiglar eller enbart herrfru dagg-
mask (som är tvåkönad). 

Undersökningar börjar med frågor 
Efter uppvisningen av kackerlackorna fick delta-
garna själva undersöka syrsor, frön, daggmaskar, 
gråsuggor med mera. Första uppdraget blev att 
under undersökningens gång skriva upp frågor 
som uppstod på post-it-lappar. En fråga per lapp. 
När undersökningar och observationer gjorts 
med hjälp av USB-mikroskop och luppar fanns 
en rad frågor från deltagarna, till exempel: Vad 
är de långa spröten baktill på syrsan till för? Vet en 
daggmask vad som är upp och ner? 

Nästa steg blev att sortera frågorna i två hö-
gar: I den ena lades frågor som kan besvaras ge-
nom konkreta och praktiska undersökningar. I 
den andra lades frågor som kräver hjälp av fors-
kare, lärare, böcker, webb eller någon av delta-
garna själva. När sorteringen var klar fick delta-
garna reflektera kring frågor som: Hur skiljer sig 
de båda högarna åt? Vilka frågor fick ni flest av? 

Frågor kan ställas på olika sätt och vi dis-
kuterade därefter hur frågor som är undersök-
ningsbara ser ut. Tillsammans kom vi fram till 
att början på frågan styr om den kan leda till 
en undersökning eller inte. Den typ av frågor 
som går att undersöka inleds med: Vad händer 
om ...? Räkna antalet … Vilken är …? och så vi-
dare. Till sist valdes en fråga ut som kunde un-
dersökas och i samband med det togs även den 
etiska aspekten upp kring undersökningar med 
levande organismer. Det är inte alla undersök-
ningsbara frågor som går att undersöka.

Väsande kackerlacka, 
Gromphadorina 
portentosa, är en 
vinglös kackerlacka 
på cirka 50–75 mm 
som kommer från 
Madagaskar.
Foto: Universeum
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Helena Sagar är doktor i naturvetenskap med 
inriktning på undervisning. Hon forskar och 
arbetar med skolutveckling i Kungsbacka kom-
mun samt undervisar i NO på Kullaviksskolan, 
där hon är lektor. Under NO-biennalen i Göte-
borg i oktober föreläste hon om skarpa uppdrag 
och gav flera exempel på hur hon själv arbetat 
med detta i sin undervisning.

– Man har sett att elevers intresse för 
NO minskar med åldern och över tid. Detta 
är oroväckande bland annat eftersom NO-
kunskaperna behövs för att kunna sätta sig in 
i och delta aktivt i många samhällsfrågor samt 
för att tillgodose framtida rekryteringsbehov på 
arbetsmarknaden. Men det finns NO som moti-
verar och engagerar. Nämligen NO som knyter 
an till elevernas egna intressen, som de förstår 
nyttan av att kunna eller som ingår i ett upp-
drag som gagnar någon annan. Här har läraren 
ett enormt ansvar och fantastiska möjligheter 
att påverka elevernas lärande. 

Att arbeta med skarpa uppdrag på NO-
lektionerna, uppdrag som kommer från eller 
gynnar någon utanför skolan – eller i alla fall 

liknar ett sådant uppdrag, gör inte bara eleverna 
mer motiverade utan ger dem även ofta möj-
lighet att träna sina entreprenöriella förmågor, 
som att ta initiativ och ansvar, vara kreativa och 
våga pröva nya idéer, menar Helena Sagar. Att 
skolan ska ge eleverna förutsättningar för att 
utveckla ett förhållningssätt som just främjar 
entreprenörskap är något som anges i läropla-
nen för grundskolan.

Skarpa uppdrag kan också leda till att klas-
sen får tillgång till extra resurser och expert-
kompetens, vilket även är utvecklande för den 
ansvarige pedagogen.  

– Dessutom är skarpa uppdrag nästan alltid 
ämnesintegrerade. Skolämnena finns inte sepa-
rerade i ”det verkliga livet”, utanför akademin 
och skolan. De skarpa uppdragen är även ofta 
öppna och komplexa, vilket gör att det finns fle-
ra möjliga lösningar att fundera på och granska. 
Min erfarenhet är också att det nästan alltid är 
någon elev som kanske inte kommer till sin rätt i 
klassrummet som finner en ny roll och presterar 
extra väl när vi arbetar med den här typen av 
uppdrag, när vi samverkan med omvärlden.

Hur kan man öka motivationen och engagemanget hos elever i NO-undervis-
ningen? Ett sätt är att låta dem arbeta med så kallade ”skarpa uppdrag”, det 
vill säga skoluppgifter som är – eller liknar – verkliga uppdrag som kommer 
från någon annan än läraren, exempelvis en forskare. 

Skarpa uppdrag motiverar
Text: Lisa Reimegård

Ett exempel på ett 
skarpt uppdrag: 
Under 2015 grävde 
deltagande elever 
i ForskarFredags 
massexperiment ner 
tepåsar för att tre 
månader senare ta 
upp dem och väga 
dem, i syfte att un-
dersöka jordens
nedbrytningsförmåga.
Foto: ForskarFredag

Tips! 
Utmaningen 
2018 kan liknas 
vid ett skarpt 
uppdrag som 
kan resultera i 
en publicering 
i Bi-lagan. Läs 
mer på sidan 3 
i detta nummer. 
samt på Biore-
surs hemsida. 
På sidan 4–5 
presenteras 
även några av 
bidragen till 
Utmaningen 
2017.
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Exempel på skarpa uppdrag
Ett skarpt uppdrag som Helena Sagar själv ar-
betar med i skrivande stund tillsammans med 
elever i årskurs sju är Höstförsöket 2017, där 
elever i olika åldrar i hela Sverige hjälps åt att 
samla in forskningsdata om lövträd på hösten. 

– Forskning har visat att sannolikheten för 
att växa upp till en individ som värnar om na-
turen ökar om man får kunskap om den. Men 
det kan vara svårt att få elever att uppfatta ex-
empelvis artkunskap som viktigt. I och med 
Höstförsöket blir det mer handgripligt och som 
lärare är det lätt att väva in även andra ämnes-
kunskaper, bland annat fotosyntes och växt-
fysiologi, under arbetets gång, säger hon. 

Ett annat exempel på skarpa uppdrag som 
Helena Sagar tar upp är ForskarFredags massex-
periment. Även här bidrar elever på olika sätt till 
forskning. Information om experiment som ge-
nomförts hittills finns på på ForskarFredags hem-
sida, se länk i rutan nedan. Elever kan också med-
verka i massexperiment genom Forskarhjälpen, 
som arrangeras av Nobel Center c/o.

– Två faktorer som motiverar mina elever 
extra mycket när de får ägna sig åt medborgar-
forskning är dels att de får bidra till riktig forsk-
ning, dels att flera tusen andra elever i hela lan-
det arbetar med samma sak samtidigt.

För att hitta eller få uppslag till skarpa upp-
drag rekommenderar Helena Sagar att man kon-
taktar kommunen. Själv vände hon sig för några 
år sedan till en kommunekolog, vilket resulte-
rade i att hennes elever i årskurs sex fick sälja 
fågelholkar, tillverkade på en fångvårdsanstalt, 
tillsammans med faktabroschyrer som de själva 
tagit fram. Broschyrerna innehöll information 
om fågelarter, var holkar bör placeras med mera.

Konstruera egna uppdrag
Men även om det inte alltid går att hitta riktiga 
skarpa uppdrag kan man som pedagog exem-
pelvis inspireras av det som omnämns i dagstid-
ningarna och skapa uppdrag som liknar verk-
liga, där det finns en målgrupp utanför klassen 
eller skolan, som kan ta del av elevernas arbete.

– Att låta elever redovisa sina kunskaper ge-
nom att göra egna lektioner för andra är något 
jag har testat med mycket gott resultat. Elever i 
årskurs åtta fick undervisa elever i lägre årskurser 
om människokroppen och berättade efteråt att 
de inte hade tänkt på att de skulle bedömas och 
få betyg, att deras fokus låg på att det skulle bli en 
bra lektion för de yngre elevernas skull, säger hon.

Andra förslag på egenkonstruerade skarpa 
uppdrag är att låta eleverna göra Youtube-filmer, 
skriva bloggar, göra utställningar, skriva brev till 
politiker, myndigheter och organisationer eller 

skriva debattartiklar. Håll Sverige 
Rent arrangerar till exempel täv-
lingen Unga Reportar, där elever 
uppmanas att skriva artiklar, 
fotografera eller spela in fil-
mer med en hållbarhetsfråga 
i åtanke. Läs mer om detta 
på nästa sida samt på hem-
sidan för Håll Sverige Rent, 
se länk nedan.

 Håll Sverige Rent 
ligger även bakom pro-
grammet Grön Flagg, 
som också erbjuder 
olika sätt att arbeta 
med skarpa uppdrag i skolan 
inom valfria teman för hållbar utveck-
ling, till exempel hav och vatten, konsumtion och 
resurser, djur och natur, klimat och energi, skräp 
och avfall samt livsstil och hälsa. Målet är att ut-
veckla och förbättra skolan/förskolan på ett eller 
flera områden, dokumentera arbetet och sedan 
presentera ”resan” för till exempel föräldrar, poli-
tiker, media eller andra skolor. 

– I Grön Flagg är det också möjligt att göra 
tydliga läroplanskopplingar och det är viktigt 
att tänka på vid alla typer av skarpa uppdrag, 
att de ska hjälpa eleverna att uppnå de mål som 
finns uppsatta, säger Helena Sagar.

Hennes avslutande råd till dig som funderar 
på att börja arbeta med skarpa uppdrag är att 
våga gå utanför komfortzonen.  

– I de skarpa uppdragen har man som pe-
dagog inte alltid full kontroll och man arbetar 
kanske på ett nytt sätt. Men det ger otroligt 
mycket, inte minst eftersom man själv lär till-
sammans med eleverna.

Länkar och mer information
• Höstförsöket: www.naturenskalender.se (se karta 

över deltagande skolor 2017 på Bioresurs hemsida)

• ForskarFredag: forskarfredag.se/forskarfredags-
massexperiment

• Forskarhjälpen: nobelcenter.se/sv/skola/forskar-
hjalpen

• Unga Reportrar : www.hsr.se/ungareportrar

• Grön Flagg: www.hsr.se/valkommen-till-gron-flagg

• Nordiska ministerrådets rapport ”Från dröm till 
verklighet – Om nordiska kompetensmål och didak-
tiska principer för undervisning i entreprenörskap” 
från 2016 kan laddas ner från www.diva-portal.org.

• På www.vardeskapande.se/forskning finns 
avhandlingen ”Value Creation as Educational 
Practice – Towards a new Educational Philosophy 
grounded in Entrepreneurship?”, från 2016, samt 
”Entreprenörskap i utbildning – Vad, varför, när, 
hur?”, en svensk översättning av en OECD-rap-
port från 2015, båda av Martin Lackéus.

Hav & Vatten

Vilka skarpa uppdrag 
kan begreppen in-
spirera till? Förslagen 
på arbetsområden 
under rubriken hav 
och vatten kommer 
från Håll Sverige 
Rent och program-
met Grön Flagg. 
Illustration: 
Håll Sverige Rent
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Reportage på temat hållbarhet
Text: Lisa Reimegård

Unga Reportrar, en del av det internationella skol-
programmet Young Reporters for the Environ-
ment, syftar till att inspirera elever att undersöka 
hållbarhetsfrågor på ett källkritiskt sätt och skapa 
och sprida reportage i form av en artikel, ett foto-
grafi eller en film. Bland de bidrag som skickas in 
till Håll Sverige Rent utses vinnare i olika ålders-
grupper och bidragskategorier. Dessa går sedan 
vidare till en internationell tävling. Ett urval av 
alla bidrag publiceras även i Håll Sverige Rents 
webbtidning The Magazine.

I år var det ett svenskt bidrag, Mot en lju-
sare framtid, som hamnade på delad förstaplats 
i kategorin foto för 15–18-åringar i den inter-
nationella tävlingen. Bidraget, skapat av Linnéa 
Gren och Astrid Aronsson, elever på natur-
vetenskapsprogrammet på Lars Kaggskolan i 
Kalmar, hade dessförinnan utsetts till totalvin-
nare i den svenska tävlingen, och vunnit 10 000 
kronor till klassen. 

Marie Gasslander, lärare i geografi och bio-
logi på Lars Kaggskolan, berättar att man avsatte 
tre dagar för projektet Unga Reportar i årskurs 
två på naturvetenskapsprogrammet på skolan.

– Eleverna fick arbeta fritt med uppgifterna 
men hade hela tiden tillgång till en ”basecamp” 

med lärare, en bibliotekarie och en IKT-pedagog*, 
som kunde handleda dem. Vad eleverna valde att 
fördjupa sig i varierade mycket men lokala miljö-
problem var ofta i fokus.  
*IKT står för Information Kommunikation Teknik

Unga Reportrar arrangeras av Håll Sverige Rent och riktar sig till elever i års-
kurs 6–9 samt gymnasiet. Ett av de inskickade bidragen 2017 är bilden ovan: 
”Mot en ljusare framtid”. Den är tagen av elever på Lars Kaggskolan i Kalmar 
och prisades både nationellt och internationellt. 

Mot en ljusare framtid

Text och foto: Linnéa Gren 
och Astrid Aronsson, Lars 
Kaggskolan

Bilden är beskuren och 
bildtexten förkortad. Bi-
draget finns i sin helhet på 
ungareportrarblog.word-
press.com/2017/03/11
/mot-en-ljusare-framtid

”Det är skarpt läge nu. Det är dags att inse sanningen. Drömmen om en frisk värld suddas ut, konturerna blir otydliga. Minns ni 
vad det är vi kämpar för? Kommer våra barn förstå innebörden av en frisk, grön värld? ... Du är konsumenten. Du konsumerar 
varje dag. Det är dags att se bortom problemen. Det finns en lösning. Återanvänd. Återvinn.”

Delta i Unga Reportar 2018!
• Anmäl klassen på www.hsr.se/ungareportrar.

• Låt eleverna välja en hållbarhetsfråga eller ett 
problem de vill undersöka, i grupper eller enskilt. 

• Låt eleverna göra research och genomföra inter-
vjuer med mera. De ska sedan skriva artiklar, ta 
foton eller producera kortfilmer och sprida dessa 
på olika sätt, både i och utanför skolan. 

• Skicka in klassens bidrag till Håll Sverige Rent. 
Det är även möjligt för enskilda elever att delta 
på egen hand. Senast den 1 mars ska bidragen 
skickas in för att vara med i tävlingen. 

• På hemsidan (se ovan) finns planeringsförslag till 
lärare, tips på frågor att undersöka och förslag på 
källor. Där finns även guider för enkätundersök-
ningar, intervjuteknik och källkritik samt för hur 
man skriver olika typer av reportage. Dessutom 
finns där information om upphovsrätt, tips på 
hur elever och lärare kan sprida verken samt 
tävlingsregler.
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Nobelpriset i fysiologi eller medicin 2017: 

Den biologiska klockan
Text: Lisa Reimegård

Hormonnivåer, kroppstemperatur, blodtryck och mycket annat varierar över 
dygnet, i takt med de ständiga skiftningarna mellan dag och natt, mellan 
ljus och mörker, tack vare en så kallad cirkadisk, eller biologisk klocka – eller 
egentligen flera. Årets Nobelpris i fysiologi eller medicin tilldelades tre ame-
rikanska forskare som visat hur en sådan klocka kan upprätthålla sin rytm.

Att organismer anpassar sig efter jordens rota-
tion hade länge varit känt när den första kom-
ponenten i den biologiska klockan upptäcktes i 
bananflugor på 1970-talet. Det var en gen som 
fick namnet period, vars muterade varianter or-
sakade störningar i dygnsrytmen hos flugorna. 

Några år senare, 1984, lyckades två forskar-
lag parallellt isolera den aktuella genen. I det ena 
laget fanns Jeffrey Hall och Michael Rosbash, 
knutna till Brandeis University i Massachusetts, 
i det andra Michael Young, vid Rockefeller 
University i New York. Det är dessa tre som 
nu har belönats med Nobelpriset i fysiologi el-
ler medicin, ”för sina upptäckter av molekylära 
mekanismer som styr cirkadisk rytm”. 

Jeffrey Hall och Michael Rosbash kunde vida-
re visa att nivåerna av proteinet PER, som kodas 
av period-genen, oscillerar under en 24-timmars-
cykel. Proteinmängden är som störst under natten 
och som minst på dagen. Michael Young upptäck-
te därefter genen timeless, som kodar för proteinet 
TIM, som också varierar i mängd över dygnet. 

Ytterligare forskning av Nobelpristagarna 
och andra forskare har visat hur PER, TIM och 
många andra molekyler utgör komponenter i en 
komplicerad återkopplingsmekanism, där PER 
hämmar sin egen bildning. Förenklat kan proces-
sen beskrivas enligt följande: PER och TIM tar sig 
tillsammans in i cellkärnan på natten och anri-

kas där, vilket leder till att uttrycket 
av period-genen hämmas. Men när 
morgonen kommer börjar PER 
brytas ner, i en process som är 
delvis ljusberoende, och antalet 
PER-TIM-komplex i cellkärnan 
blir lägre. Detta får till följd att 
period-genens aktivitet ökar un-
der dagen, vilket först resulterar i 
en ökad mängd period-mRNA och 
senare även en ökad mängd PER. När nästa natt 
kommer är antalet PER-TIM-komplex i cellkär-
nan återigen tillräckligt stort för att hämma gen-
uttrycket och därmed även produktionen av PER. 

Den här typen av återkopplingsmekanism 
kallas för ”Transkription-Translation Feedback 
Loop” (TTFL) och används inte bara för att regle-
ra cirkadisk rytm hos bananflugor – den biologiska 
klockan hos andra flercelliga organismer bygger på 
samma princip. Men hos däggdjur är det till ex-
empel inte TIM utan ett annat protein som till-
sammans med PER hämmar bildningen av PER. 

Hos däggdjur regleras kroppens centrala 
klocka från en del av hypotalamus i hjärnan 
som kallas SCN (suprachiasmatiska kärnan). 
Men de flesta organ och vävnader har även 
egna klockor, som exempelvis styr hormonfri-
sättning. Dessa synkroniseras dels av SCN, dels 
av exempelvis födointag och fysisk aktivitet.
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Läs om forsk-
ning och öv-
ningar kopplade 
till den biolo-
giska klockan på 
nästa uppslag!

Källa: © Nobelkommittén 
för fysiologi eller medicin. 
Illustratör: Mattias Karlén
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• Mer information om Nobelpriset och cirkadisk 
rytm: www.nobelprize.org/nobel_prizes/medi-
cine/laureates/2017

• BBC Documentary – The Secret Life of Your 
Bodyclock: www.youtube.com/watch?v=b7xpEH7JvX8

• The Circadian Rhythm and Your Biological Clock 
in 3 Minutes: www.youtube.com/watch?v=AZUeKoD_3y0

• Om Sandra Ceccatellis forskning:  
ki.se/en/neuro/ceccatelli-laboratory 

• Om Gabriella Lundvists forskning:  
www.gabriella-lundkvist.com

Aktuell forskning om den biologiska klockan
Vilken roll spelar cirkadisk rytm för vår hälsa och olika sjukdomstillstånd? Detta 
är frågor som forskare vid Karolinska Institutet arbetar med. I musstudier har 
de bland annat sett att en rubbad dygnsrytm kan vara ett tecken på en kom-
mande depression och att öronens känslighet för buller varierar över dygnet.

Kronobiologi, den del av biologin som handlar 
om cirkadisk rytm, intresserar bland annat San-
dra Ceccatelli, professor i neurotoxikologi vid 
Institutionen för neurovetenskap på Karolinska 
Institutet (KI).

– Många viktiga processer i kroppen följer 
en cirkadisk rytm och därför är det inte förvå-
nande att flera hälsoproblem förknippas med 
störningar av den biologiska klockan, säger hon.

Hennes forskargrupp har nyligen upptäckt 
att möss som exponerades för höga halter av 
stresshormoner under fostertiden utvecklade ett 
depressionsliknande beteende, som inte kunde 
botas med hjälp av ett antidepressivt läkemedel 
av SSRI-typ* men däremot av ett av SNRI-typ**.

– Dessutom uppvisade mössen en förändrad 
dygnsrytm långt innan de depressiva sympto-
men kunde konstateras, säger Sandra Ceccatelli.  

Dygnsrytmen bedömdes genom att mäta och 
jämföra mössens aktivitet i cykler av ljus och 
mörker, motsvarande dag och natt. Men forskar-
na upptäckte även att förändringen i dygnsrytm 
kunde observeras genom att studera hur vissa bio-
markörer, molekyler associerade med den biolo-
giska klockan, varierade i nerv- och hudceller.

– Vi har nu påbörjat en klinisk studie där 
dygnsrytmen hos patienter med depression un-
dersöks med hjälp av aktivitetsarmband och mät-
ningar av hur biomarkörerna varierar i hudceller 
som isolerats från patienterna. Förhoppningen är 
att dygnsrytmsanalys i framtiden ska kunna an-
vändas för att dels förutsäga vilket antidepressivt 
läkemedel som har bäst effekt för en enskild pa-
tient, dels identifiera i ett tidigt skede vilka perso-
ner som löper risk att drabbas av depression.

Tack vare den bio-
logiska klockan kan 
normala möss förutse 
övergången mellan ljus 
(inaktiv fas) och mörker 
(aktiv fas) och justera 
aktiviteten därefter (möss 
är nattaktiva). Detta 
kan visualiseras som en 

gradvis ökning och minskning i aktivitet före och efter den 
mörka fasen (se den blå kurvan). Hos möss som exponerats 
för glukokortikoider (stresshormoner) under fostertiden är 
denna förmåga nedsatt, vilket resulterar i plötsliga ändringar i 
aktivitet (se den röda kurvan).
Illustration: Sandra Ceccatelli

CTRL
GC

activity onset activity offset

22 0 2
circadian time (h)

410 12

1

3

5

12

A
ge

 (
m

o)

14

BA

Forskaren Gabriella Lundkvist är anknuten till 
Institutionen för neurovetenskap på KI och är ve-
tenskaplig samordnare vid Max Planck Institute 
for Biology of Ageing i Tyskland. Hon har studerat 
uttryck av olika gener kopplade till den biologiska 
klockan vid schizofreni och bipolär sjukdom. Hon 
har också undersökt hur stress påverkar den bio-
logiska klockan vid olika tider på dygnet och fann 
att kvällsstress hos möss, till skillnad från morgon-
stress, förändrade den molekylära dygnsrytmen.

– Tillsammans med Barbara Canlon*** på KI 
har jag även upptäckt den biologiska klockan i 
örat. Vi studerade möss med en luciferas-markör 
kopplad till klockgenen period2. Markören gör 
att proteinet som produceras, PER2-LUC, avger 
detekterbart ljus. Genom att ta ut hörselsnäckan 
från mössen och registrera detta ljus kunde vi se 
att ljusintensiteten och därmed proteinaktivite-
ten varierade regelbundet, att det fanns en mole-
kylär klocka, i alla celler i hörselsnäckan. Vi fann 
även bland annat att mössen var mer känsliga för 
buller på kvällen än på morgonen. 

* Selektiva serotoninåterupptagshämmare
** Serotonin- och noradrenalinåterupptagshämmare
*** professor på Institutionen för fysiologi och farmakologi på KI

y-axeln: 
bioluminis-
cens mätt 
i fotoner/
minut 

Grafen visar hur proteinaktiviteten 
hos PER2-LUC, mätt som ljusaktivitet, 
varierar i hörselsnäckor från tre möss,  
    vilket ger en bild av den cirkadiska  
       klockan i hörselsnäckan. 

x-axeln: antal dagar hörselsnäckorna
befunnit sig i en odlingskultur
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Text: Britt-Marie Lidesten

Är du en person som blir trött på kvällen när 
andra verkar vara som piggast? Eller kanske får 
du sällan lust att gå och lägga dig innan mid-
natt? Vår dygnsrytm beror på vår inre klocka 
som påverkar många av kroppens funktio-
ner. Till exempel beror kvällströttheten på att 
mängden av hormonet melatonin ökar. 

En uppgift i skolan, som knyter an till årets 
Nobelpris i fysiologi eller medicin, kan vara att 
eleverna får kartlägga sina sömnvanor. Det blir en 
bra utgångspunkt för diskussioner om hur mycket  
man behöver sova i olika åldrar och vilken bety-
delse sömnen har för funktioner i kroppen och 
för hur man presterar i skolan. Det kan vara in-
tressant att få en samlad bild av hur sömnvanorna 
ser ut i klassen genom en anonym enkät.

Gabriella Lundkvist, forskaren som nämns på 
föregående sida, tipsar om hur man kan undersö-
ka effekten på sömnen vid omställningen mellan 
sommar- och vintertid. Be eleverna notera vilken 
tid de vaknar och somnar, en vecka innan tids-
omställningen och en vecka efter. Gör därefter 
en sammanställning av resultaten och fundera på 
1) Hur många är kvällsmänniskor och hur många 
är morgonmänniskor i klassen? Överensstämmer 
resultatet med vetenskapliga fakta (10–15% är 

Även växter har biologiska klockor som styr 
dygnsrytmen. En gen* hos växter, som påverkar 
deras dygnsrytm, liknar en motsvarande mänsk-
lig gen i så hög grad att den mänskliga genen 
kan sättas in i en växt och vara fullt funktionell. 
Även motsatsen gäller, att växtgenen fungerar 
om man sätter in den i defekta mänskliga celler 
i en cellkultur. 

Har du lagt märke till att blommor från olika 
arter slår ihop sina kronblad vid varierande ti-
der på dygnet? Kanske var de blommande väx-
terna ett hjälpmedel när man inte hade några 
klockor som vi har idag. Carl von Linné stude-
rade växterna i sin botaniska trädgård i Uppsala 
och noterade när blommorna öppnades och 
stängdes. Han skriver om sina upptäckter från 
år 1748 i de självbiografiska anteckningarna: 
”Horologium Floræ att se på blommornes öp-
nande och tillslutande hwad klåckan är om 
dagen, ifrån morgonen till aftonen, är äfwen 
af L. upfunnit och blifwer för werlden ange-
nämt”. Några exempel från Linnés blomsterur 
ges i tabellen nedan och många fler finns på 
hemsidan för Uppsala linneanska trädgårdar, se 

Upptäck din egen klocka!
utpräglade morgonmänniskor och 10–15% ut-
präglade kvällsmänniskor, medan de flesta är både 
och). Diskutera i klassen hur tidsomställning-
en påverkar dygnsrytmen och sömnen och om 
tidsomställningar är bra eller dåliga. Detta leder 
till andra frågeställningar som exempelvis: Hur 
påverkar dygnsrytmen vår prestation och kon-
centrationsförmåga? När är vi som mest alerta?  
Borde skolan börja tidigare eller senare?

På webbsidan Automated Morningness-
Eveningness Questionnaire (AutoMEQ), www.
cet-surveys.com/index.php, finns ett webbase-
rat frågeformulär alternativt pdf-fil som visar 
i vilken grad man är kvälls- respektive mor-
gonmänniska. Vårdguiden 1177 har ett sömn-
test, som visar risken för sömnproblem (sök på 
”Sömntest”). Dessa frågeformulär, eller ett for-
mulär med frågor som läraren tillsammans med 
klassen formulerar, kan fungera som underlag 
för diskussioner. 

Om man vill ta reda på mer om den egna 
sömnen finns gratis mobilappar. Om man läg-
ger mobilen bredvid sig i sängen när man ska 
sova registreras rörelserna. En normal natt be-
står av 4–5 sömncykler där varje cykel varar 
90–120 minuter och består av flera faser.   

Horologium Floræ enligt Philosophica botanica 
1751. Låt eleverna undersöka vilka tider som 
gäller för några av växterna när våren och som-
maren kommer.

Växtart Öppnar kl Stänger kl
Sallat 7 10
Höstfibbla 7 15

Vit näckros 7 17

Bladen hos exempelvis vitklöver, harsyra  och 
bönor av olika slag, samt krukväxter eller träd-
gårdsväxter av släktet Oxalis, visar också cirka-
diska rytmer genom att de regelbundet fälls ner 
och reser sig igen. Odla till exempel bönor och 
placera plantorna i en låda som hindrar ljusin-
släpp. Öppna lådan regelbundet och studera bla-
den. Reagerar bladen på ljus? Kan man iaktta en 
inneboende rytm som är oberoende av ljuset? 
Den biologiska klockan fortsätter att fungera en 
begränsad period även utan ljus. 

* Den aktuella genen kodar för ett histondemetylas som 
kallas JMJD5 (jumonji domain containing 5). 

Referens: Matthew A. Jonesa m.fl. PNAS, December 14, 
2010, vol. 107, no. 50, 21623 – 21628

Bladen hos harsyra 
(överst) och vitklö-
ver (nederst) visar 
en dygnsrytm. 
Foto överst: Simon 
Koopmann, Wikimedia 
Commons 
Foto nederst: Wikimedia 
Commons

Övningar på temat cirkadisk rytm

Linnés blomsterur
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Bioresursdagarna 
– två kursdagar fyllda med inspiration
Den 13–14 november sammanstrålade gymnasielärare från olika delar av 
landet i Uppsala för att ta del av föreläsningar, laborationer, övningar och 
diskussioner på Bioresursdagarna 2017. Några av ämnena för i år var gen-
teknikens utveckling, smittspridning samt nervsystemet.

Bioresursdagarna 2017 bjöd på flera intressanta fö-
reläsningar. Jenny Carlsson från Gentekniknämn-
den berättade om genteknikens utveckling och Jo-
sef Järhult, forskare vid Institutionen för medicinsk 
biokemi och mikrobiologi, Uppsala universitet, 
och infektionsläkare vid Akademiska sjukhuset, 
tog upp olika aspekter på smittspridning i sin fö-
reläsning. Dan Larhammar, professor i molekylär 
cellbiologi vid Institutionen för neurovetenskap 
vid Uppsala universitet, berättade om aptitregle-
ring – och om årets Nobelpris i fysiologi eller medi-
cin, som vi skriver om på sidorna 17–19. En del av 
det han tog upp kommer man att kunna läsa om i 
nästa nummer av Bi-lagan. 

Flera övningar och laborationer presentera-
des också under de två kursdagarna. Bland annat 
berättade Pedro Ribeiro, som undervisar i bio-
logi och naturkunskap på Fridegårdsgymnasiet 
i Bålsta, om hur han låter elever utföra labora-
tioner med hjälp av apparatur som kan registre-

ra elektriska signaler från exempelvis muskler. 
Deltagarna fick sedan testa några övningar. Läs 
mer om detta på de två följande sidorna. 

Närmare 30 lärare deltog i Bioresursdagarna 
och tre av dessa var Jenny Myrberg och Ida 
Namslauer från Östra Reals gymnasium i 
Stockholm samt Lena Larsson Blomberg från 
Täby Enskilda Gymnasium i Täby. 

– Det är alltid spännande att träffa fors-
kare som berättar om aktuell forskning och 
det är nyttigt att inta rollen som elev ibland, 
sa Jenny Myrberg, som har varit med på 
Bioresursdagarna i flera år.

För Lena Larsson Blomberg var det andra 
gången hon deltog och hon tycker att det är 
trevligt att träffa andra kolleger från hela landet 
och utbyta idéer. Hon uppskattar också att få 
tips på laborationer och övningar. 

– Speciellt inom området neurobiologi är 
det inte så lätt att hitta annars men nu har vi 
fått många bra förslag. Det var även bra att 
få länkar till digitala uppgifter inom området 
smittspridning, sa hon.

– Det finns ju väldigt mycket material på 
internet men det tar tid att leta fram. Så att få 
konkreta tips är värdefullt, sa Jenny Myrberg.

Ida Namslauer var med på Bioresursdagarna 
för första men troligtvis inte sista gången:

– Det var tydligt att föreläsarna riktade sig till 
lärare, att de förstod vad vi skulle kunna ha nytta av. 

Läraren Pedro 
Ribeiro berättade om 
övningar med ap-
partur från företaget 
Backyard Brains.

Britt-Marie Lidesten 
från Bioresurs de-
monstrerade en öv-
ning där försöksper-
sonen kan uppleva 
att en konstgjord 
hand blir en del av 
den egna kroppen. 
Läs mer om detta 
på nästa sida.
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Övningar kring nervsystemet

1. Konstgjord arm blir din egen?
Kan vi lita på vår hjärna? I den här övningen 
handlar det om att skapa en illusion av att en 
konstgjord hand upplevs som den egna. Vi tes-
tade två varianter, se bilder till höger. Försöks-
personerna förvillas av att syn- och känselintryck 
inte stämmer överens och när hjärnan försöker 
tolka sinnesintrycken blir effekten att vissa av 
försökspersonerna uppfattar den konstgjorda 
handen (inköpt på Buttericks) som den egna. 

Försöken bygger på studier av bland andra 
Group Ehrsson, Karolinska Institutet, www.
ehrssonlab.se/index.php. Resultaten av de veten-
skapliga studierna och våra erfarenheter visar att 
endast vissa försökspersoner upplever en tydlig 
illusion, men för dessa är det en häftig känsla!

2. Registrera muskelrörelser
Musklerna styrs av elektriska signaler från nerv-
systemet och de elektriska signalerna som i sin 
tur genereras av musklerna kan registreras ge-
nom elektroder som är i kontakt med den el-
ler de muskler vi vill testa. Mät signalerna när 
antagonistiskt verkande muskler arbetar, som 
exempelvis när biceps och triceps omväxlan-
de kontraheras eller visa hur bicepsmusklerna 
tröttas på två personer som bryter arm. Testa 
isometrisk kontraktion (muskelns längd är kon-
stant), samt koncentriskt muskelarbete (mus-
keln förkortas) och excentriskt muskelarbete 
(muskeln förlängs) och registrera signalerna.  

Årets bioresursdagar innehöll praktiska övningar kring nervsystemet med koppling 
till funktioner i hjärnan, musklerna och sinnesorganen. Deltagarna fick testa utrust-
ningen och diskutera användningen. Beskrivningar och länkar till undersökningarna 
nedan finns på vår hemsida, i anslutning till Bi-lagan nummer 3 2017. 

I försöket ovan till vänster förbinds pekfingret på den 
konstgjorda handen med pekfingret på den riktiga handen 
(dold i lådan). Försökspersonen ska i jämn takt lyfta sitt 
pekfinger (och därmed även det konstgjorda pekfingret.)   

I försöket ovan till höger penslar försöksledaren i jämn 
takt pekfingret på både den konstgjorda och den riktiga 
handen. Den riktiga handen är dold för försökspersonen.

1

1

2

2

Övningar från Backyard Brains
Övningarna 2–6 bygger på instruktioner och 
utrustning från företaget Backyard Brains, backy-
ardbrains.com. På hemsidan finns fritt tillgängliga 
instruktionsfilmer och förklarande texter, som 
utförligt beskriver experimenten, se även länkar på 
Bioresurs hemsida. 

Programmet Spike recorder, som kan laddas ner 
utan kostnad, används till alla övningar för att visua-
lisera mätningarna. Mätutrustning kan inköpas från 
företaget, men viss utrustning kan också byggas med 
komponenter från Backyard Brains. 

Om man enbart vill mäta EKG säljs dataloggers med 
sensorer av exempelvis företagen GammaData (Pasco), 
Heraco (NeuLog), och Zenit Läromedel (Vernier). 

Ovan fästs elektroder på biceps och triceps och nedan gör 
kursdeltagarna mätningar på musklerna som rör fingrarna. 

Konstgjord 
hand
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3. Ta kontroll över någon annan
Två elektroder placeras på underarmen eller över 
biceps hos person A och en referenselektrod pla-
ceras på baksidan av handen. Ytterligare två elek-
troder placeras över nervus ulnaris på person B. 
Nervus ulnaris går relativt ytligt i armbågen och är 
därför mest lämplig. Elektroderna ansluts till mät-
utrustningen. När person A kontraherar muskeln 
i armen genererar det ofrivilliga rörelser i handen/
armen hos person B. Placera inte elektroderna på 
halsen eller bröstkorgen, det kan vara farligt för 
försökspersonen. Experimentet ger förståelse för 
hur proteser kan styras av nervsignaler. 

4. EKG, ögonrörelser och EEG
Mätning av EKG (elektrokardiografi) ger en 
bra utgångspunkt för att visa på de elektriska 
signalerna som styr hjärtats arbete och för att 
uppmärksamma problem i hjärtats retlednings-
system. Elektroderna fästs enklast på insidan av 
handlederna med en referenselektrod på utsi-
dan av handen.  

Med samma utrustning kan man visa att ögat 
är en dipol och registrera ögonens och ögon-
lockens rörelser. På bilden till vänster registreras 
ögonrörelserna i sidled hos person nummer tre 
från vänster. Även signaler från hjärnan (EEG, 
elektroencefalografi) kan registreras, men det är 
betydligt svårare att få ett tydligt utslag.  

5. Reaktionstid
Är det skillnad mellan hur snabbt vi reagerar 
på en ljus- respektive ljudsignal? Med utrust-
ningen genereras antingen ljus- eller ljudsig-
naler och man kan också välja om ljussignalen 
ska synas till vänster eller till höger på mät-
utrustningen. Försökspersonen ska reagera 
så snabbt som möjligt genom att kontrahera 
muskler i underarmen. 

6. Hur lika är växterna oss?
Försöken ovan visar att vi kan registrera elektris-
ka signaler från olika delar av kroppen. Men finns 
det liknade elektriska signaler hos växterna? 

Vissa växter kan röra sig hsnabbt. Sensitiva 
(Mimosa pudica) fäller omedelbart ihop småbla-
den om man rör vid dem och vid en kraftigare 
retning fälls även hela bladskaftet. Sensitiva kan 
odlas upp från frön. Venus flugfälla (Dionaea 
muscipula) kan slå ihop de båda bladhalvorna till 
en fälla för en insekt eller spindel. På insidan av 
en bladhalva finns tre känselhår och det krävs att 
ett känselhår stimuleras två gånger inom 20 sek-
under för att halvorna ska slå ihop. När ett kän-
selhår stimuleras kan man registrera en elektrisk 
signal. Venus flugfälla finns att köpa som planta.

A
B

3

4

6

Foto sensitiva: Wikimedia Commons

Venus flugfälla 

Sensitiva

Bild: från Backyard Brains instruktionsfilm: 
Human Human Interface – Generation 2

5

Signal Muskelkontraktion 

Signalen och muskelkontraktio-
nen registreras och reaktionsti-
den kan mätas med en noggran-
het av en tusendels sekund. 
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Tall
en tallrik biologisk mångfald
Bengt Ehnström, Martin Holmer
Centrum för biologisk mångfald 2017, 126 s

Vill du lära dig mer 
om tallen, dess his-
toria och dess invå-
nare? Då är den här 
vackert illustrerade 
boken något för 
dig. Den beskriver 
bland annat vilka 
organismer som 
lever i tallplantan, 
i ungtallen, i äldre 
tallar och i döda och brända 
tallar. Till exempel förekommer knölspindeln 
främst i gamla tallskogar och blå praktbagge 
trivs i nyligen döda tallar. Att även fjärilsarter 
som tallknoppsvecklaren och tallskottsvecklare 
hittas i tallar hörs på namnen. Boken avslutas 
med ”sammanfattande talltips för skogsbruka-
re”, där det bland annat nämns att man inte ska 
vara rädd för granbarkborren, eftersom den inte 
trivs i tallved. Boken är den fjärde i en serie om 
träd. Den första, ”Sälg: livets viktigaste frukost”, 
kom 2009, ”Asp: darrar min asp, myllrar min 
värld” kom 2012 och ”Björk: svart på vitt om 
myllrande mångfald” 2015.

Börja skåda fågel
Gigi Sahlstrand, Eva Stenvång Lindqvist
Sveriges Ornitologiska Förening – BirdLife 
Sverige, 2017, 192 s

Som titeln avslöjar 
riktar sig boken till 
dig som vill börja 
med fågelskådning. 
Författarna tipsar 
om vilken utrust-
ning som behövs 
och berättar att de 
själva använder 
fälthandboken 
”Fågelguiden”, 
som finns som både 
bok och app. De lär också ut några fågel-
ramsor, alltså ramsor som liknar olika fågelar-
ters sång. Rosenfikens läte påminner till exem-
pel om frasen ”Pleased to meet you”. Boken 
innehåller även en checklista för artbestäm-
ning, information om några arter, ett avsnitt 
om fågelskydd, en mängd korta uttalanden 
från aktiva fågelskådare och mycket mer. 

DNA – kunskapens källa
Rikard Erlandsson

Fundo Förlag 2017, 
311 s 

”Den som vill 
läsa om DNA har 
huvudsakligen varit 
hänvisad till litte-
ratur på engelska. 
Här tar Rikard ett 
grepp för att på 
svenska förklara 
grunderna kring DNA, vad 
det är och hur det fungerar.” Så börjar förordet 
i denna bok, skrivet av Mathias Uhlén, pro-
fessor i mikrobiologi vid KTH och ledare för 
The Human Protein Atlas. Det här är en po-
pulärvetenskaplig bok om vår arvsmassa men 
också om bland annat celler, egenskaper som 
ögonfärg och kroppslängd, sjukdomar, krimi-
nalteknik och hur man skiljer på bra och dålig 
forskning. Noter, referenser och register gör 
det lätt att hitta både information i boken och 
källor för vidare läsning.

Människans normalflora
Ingegerd Adlerberth, Agnes Wold
Studentlitteratur 2017, 389 s

Hela människans ut-
veckling har skett till-
sammans med mikro-
organismer. Vår kropp 
innehåller många 
ekologiska nischer, 
till exempel huden, 
tungans yta och 
tjocktarmen. Dessa 
utgör en stor varia-
tion av miljöer och 
därför innehåller vår normalflo-
ra en stor mängd olika mikroorganismer, så som 
bakterier, svampar och arkéer, anpassade till alla 
dessa olika miljöer. I boken redogör författarna 
för olika grupper av mikro organismer i vår 
normalflora, hur dessa kan studeras och klas-
sificeras. Men också hur vårt immunförsvar har 
stimulerats och aktiverats av normalfloran, samt 
hur det påverkas av infektioner. Även konse-
kvenserna av hur antibiotikakurer kan påverka 
vår normalflora och vilka effekter probiotika 
har, beskrivs väl i boken. Boken är avsedd som 
kurslitteratur för bland annat biologi studenter 
men kan även intressera övriga som vill veta 
mer om vår normalflora.
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Bioresurs nya webb

I samband med att detta nummer av Bi-lagan 
kommer ut byter vi till vår nya webb med 
ny design och struktur. Vi har även reviderat 
gammalt material och lagt in nytt. Det inne-
bär inte att allt är klart, vi kommer att fortsät-
ta komplettera efter hand. Om det är något 
som saknas eller som inte går att hitta – hör 
av er till oss så hjälper vi till. Vi hoppas att 
den nya webben ska bli överskådlig och lät-
tillgänglig med mycket användbart material 
för er som jobbar i förskola och skola.

På startsidan finns tre ingångar: Resurser, 
Publikationer och Kurser och Kalendarium. Inom 
Resurser finns en omfattande del för förskola och 
grundskola F–6. Här ingår temaområden kring 
naturen och människokroppen. Längre ner på 

Repris: Bioresursdagar 9–10/4
Det var många som anmälde sig till höstens 
Bioresursdagar, men alla kunde tyvärr inte 
beredas plats. Vi kommer därför att erbjuda 
en repris med huvudsakligen samma inne-
håll. Programmet utgörs av föreläsningar i 
kombination med praktiska övningar, samt 
diskussioner kring tillämpningar i skolan. 
Dag 1 ägnas åt nervsystemet och hjärnan 
och dag 2 åt genteknikens utveckling och 
smittspridning. Du som står på reservlistan 
från Bioresursdagarna i november har för-
tur, men det finns plats för fler deltagare. 
Information och anmälningsmöjlighet 
läggs ut den 15 december. 

sidan finns aktuell och tidigare års Utmaning 
från Bioresurs. Idéerna är lika användbara 
även om man inte längre kan anmäla sig till 
äldre Utmaningar. Laborationer och övning-
ar sorteras under ämnesrubriker och förslag 
finns till indelning efter åldersgrupper. Vi har 
inte gjort en strikt uppdelning efter årskurser 
eftersom mycket av vårt material kan anpas-
sas till varierande åldersgrupper. I övrigt består 
Resurser av delarna Biologitävlingar, Säkerhet 
– Risker och Ämnesdidaktik, samt tips på lit-
teratur och inköpsställen.  

Via ingången Publikationer når man alla 
gamla nummer av Bi-lagan och häften i se-
rien Linnélektioner. Våra Facebook- och 
Instagramsidor (se länkar på startsidan) ersät-
ter nyhetsbreven som vi tidigare skickade ut. 

Kurser och Kalendarium visar det som 
är på gång, men här läggs även in doku-
mentation från genomförda aktiviteter.

Längst upp till höger finns tre små våg-
räta streck som markerar ingångar till bland 
annat en omfattande lista på externa länkar. 

Modulerna Myller och Genmodifierade 
växter kommer tills vidare att flyttas i befint-
ligt skick. Teknik&Natur-portalen berörs inte.  

Den internationella biologiolympiaden ge-
nomförs i juli i Iran, se ibo2018.karamudini.
com. Du som är lärare eller skolledare anmäler 
att din skola vill delta i den nationella Biolo-
giolympiaden senast den 27 januari 2018 via 
formulär på Biologilärarnas förenings hemsida, 
biologilararna.se. Det första uttagningsprovet 
är den 6 februari och det andra den 21 mars. 

Biologilärarnas förening står bakom den 
nationella Biologiolympiaden och ansvarar för 
den kommitté som arbetar med genomföran-
det av den svenska uttagningen, arrangerar trä-
ningsläger för eleverna och deltar med ledare 
vid den internationella tävlingen. 

Biologiolympiaden


