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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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Äntligen vår!
NO-biennalen i Växjö och Stockholm genomförs i dagarna, 
men än är det några veckor kvar till NO-biennalen i Falun. Du 
som är skolledare eller lärare i gr F–9, välkommen att anmäla 
dig på www.nobiennaler.se. Mer information finns på sista sidan. 

Ekosystemtjänster
När våren kommer längtar vi ut för att njuta av vårsolen och 
livet som vaknar efter vintern. Uteaktiviteter i skolan ger po-
sitiva upplevelser och erfarenheter som kan användas i bio-
logiundervisningen. En möjlighet är att vara med i Bioresurs 
Utmaning 2015 om ekosystemtjänster, som vill uppmuntra till 
uteaktiviteter och vänder sig till dig som jobbar i förskola eller 
grundskola F–6. Läs mer på sista sidan. 

Ett tema för flera av artiklarna i tidnigen är ekosystemtjäns-
ter. Det är ett begrepp som kommit in i grundskolans kurs-
plan för biologi från och med årskurs fyra och som finns med i 
Biologi 1 på gymnasiet. 

Vad menas med ekosystemtjänster? En definition lyder: 
”Ekosystemens direkta och indirekta bidrag till människors väl-
befinnande.” Det innebär att det går att anknyta stora delar av 
biologikurserna till sådant som kan räknas till ekosystemtjäns-
ter. För att det ska bli lättare för elever att förstå är det bra att 
utgå från konkreta och praktiska exempel. 

Man brukar göra en indelning i fyra områden och dessa finns 
alla representerade och exemplifierade i artiklarna Världens 
viktigaste livsmedel, Växternas ekosystemtjänster och Vad gillar 
blomflugor. Naturvårdsverket definierar de fyra områdena en-
ligt nedan: 

• Försörjande – varor/nyttigheter

• Reglerande – påverkar eller styr ekosystemens naturliga pro-
cesser 

• Stödjande – förutsättningar för att övriga ekosystemtjäns-
terna ska kunna fungera 

• Kulturella – rekreation och skönhetsupplevelser
Begreppet ekosystemtjänster är inte okontroversiellt eftersom 
det placerar människan i centrum och relaterar till den nytta 
människan har av naturen. Man måste också kunna se naturens 
värde oberoende av människans behov. 

Forskning – skola
Flera av artiklarna knyter an till aktuell forskning och visar på 
tillämpningar i skolan. Läs om eleverna som jobbar med Nobel-
prisbelönad forskning, om forskningsprojektet som undersöker 
hur blomflugor fungerar som pollinatörer och om hur elever kan 
undersöka de genetiska förändringarna i dna som orsakar sjuk-
domar hos både hundar och människor. 
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”De sista veckorna på höstterminen ägnar vi åt 
Alfred Nobel, Nobelprisen och pristagarna. I 
grupper om tre ska ni jobba med en pristagare 
och en upptäckt. Varje grupp gör ett enkelt ex-
periment och tar foton av material och det som 
händer. Redovisningen blir i form av en “Nobel-
föreläsning”, där ni också visar foton/film från 
experimentet.” Detta var uppdraget som våra 
elever i årskurs sju fick inför temaarbetet med 
Nobelpris hösten 2014.

Under höstterminen hade vi arbetat med 
ett delområde i varje NO-ämne och det pas-
sade därför bra att avsluta terminen med något 
som hade karaktären av allmän naturvetenskap. 
När vi hittade Bi-lagans kalender med temat 
Nobelpris (Bi-lagan nr 2 2014) väcktes idén 
om ett Nobeltema. Det låg också rätt i tiden 
eftersom vi närmade oss december månad, när 
Nobelprisen delas ut. 

Vi ville att kopplingar skulle finnas till 
alla tre NO-ämnena och även SO-ämnen ge-
nom fredspriset. Eftersom den endast 17-åri-
ga Malala Yousafzai var en av fredspristagarna 
2014 låg det troligen våra elever närmre än det 

gör vanligtvis. Ett syfte med temaarbetet var 
också att göra avancerad forskning intressant 
och begriplig för ungdomar.

I vårt upplägg kunde vi se att det fanns flera 
kopplingar till både syfte och centralt innehåll i 
de tre NO-ämnena men även till svenskämnet, 
då eleverna skulle behöva söka information, 
värdera källor, ta fram presentationsunderlag 
och öva på muntlig framställning.

Förberedelser
Vi letade bland pristagare och upptäckter för 
att få idéer till enkla experiment med koppling 
till Nobelprisen. En del förslag kom från Bi-
lagan och vi kompletterade med exempel från 
kemi och fysik.  Elevgrupperna fick sedan välja 
från en lista, se nästa sida. Listan är ett första 
försök som kan revideras och byggas ut.

Arbetet inleds
Vi startade med att presentera Alfred Nobel som 
person och uppfinnare, eleverna fick se en film 
från Sveriges Utbildningsradio, ”Människor för 

Nobelpris – ett temaarbete

Text: Maggan Hall och Malin Åhrby, Furulunds skola i Partille
E-post: margareta.hall@edu.partille.se 

Bi-lagans kalender för läsåret 2014/2015, med temat Nobelpris, inspirerade 
lärare på Furulunds skola i Partille och bidrog till att eleverna i årskurs sju 
ägnade slutet av höstterminen 2014 åt att lära sig mer om Nobelprisen och 
pristagarna. Initiativtagare var NO-lärarna Maggan Hall och Malin Åhrby.

Foto: Maggan Hall
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ändring: Alfred Nobel – uppfinningar”. Under 
arbetets gång följde vi även årets pristagare och 
prisutdelningen via tv-sändningar.

Undersökningar 
Tre klasser i årskurs sju var engagerade i tema-
arbetet och för att det skulle fungera praktiskt 
dukade vi upp brickor med den materiel som 
behövdes. När vi skrev instruktionerna försökte 
vi om möjligt hålla formuleringarna ganska öpp-
na för att ge utrymme för elevernas egna idéer. 

Ämne Pristagare Undersökning

Fysiologi eller medicin

1  DNA-strukturen Francis Crick, James Watson, Maurice Wilkins Ta fram DNA ur banan

2  Luktsinnet Richard Axel, Linda B. Buck Testa olika lukter

3  Minnet Camillo Golgi, Santiago Ramón y Cajal Minnesexperiment

4  GPS i hjärnan John O’Keefe, May-Britt Moser, Edvard I. Moser Kartövningar

5  Etologi Karl von Frisch, Konrad Lorenz, Nikolaas Tinbergen Vad gör fiskarna i akvariet?

6  C-vitamin  Albert Szent-Györgyi Varför blir äpplen bruna?

Kemi

7  Kromatografi Archer J. P. Martin, Richard L. M. Synge Färgblandningar

8  Osmos Jacobus H. van 't Hoff Potatisbitar i saltlösning

9  Grafen, fulleren Andre Geim, Konstantin Novoselov Modeller, tejp och grafit

10  Ytkemi Gerhard Ertl Järnspikar som badar

Fysik

11  LED-lampan Isamu Akasaki, Hiroshi Amano, Shuji Nakamura Vilken lampa blir varmast?

12  Solventilen/AGA-fyren Gustaf Dalén Ljus som värmer

13  Fotoelektrisk effekt Albert Einstein Ström från solceller

Fredspriset

14  Jordkvalitet Wangari Maathai Jord som tar emot regn

Foto: Maggan Hall

Instruktion minnesexperiment (nr 3 nedan)

Lägg cirka tio föremål på en bricka. Låt någon 
titta på föremålen i 30 sekunder och sedan titta 
bort.  Ta bort ett föremål och flytta runt de som 
är kvar.  Låt sedan personen titta igen och tala 
om vilket föremål som fattas. Låt flera personer 
göra försöket. Anteckna resultatet och glöm 
inte att ta bilder.

Instruktion kartövning (nr 4 nedan)

Rita varsin karta över vägen till matsalen. Ta 
med så många detaljer som möjligt, det vill säga 
rita ut vad som finns på båda sidor av vägen. Gå 
sedan tillsammans till matsalen och jämför hur 
väl era kartor stämde med verkligheten. Vem 
hade bäst GPS i hjärnan?
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Detta ska ingå i redovisningen

Biografi Vem/vilka var det som fick 
priset?

Vilket land kom de ifrån?

Vilket år fick de priset?

Något annat intressant?

Vetenskap Vilken upptäckt/uppfinning gav 
Nobelpriset?

Vad handlar upptäckten/uppfin-
ningen om?

Vilken nytta har vi fått av upp-
täckten/uppfinningen?

Experiment Vad gick det ut på?

Vilket materiel använde ni? 

Vad hände?

Foton på experimentet

Redovisning
Förutsättningen var att arbetet skulle redovisas 
muntligt med bildstöd. När eleverna startade 
sitt arbete fick de punkter med det som skulle 
finnas med i redovisningen, se nedan. Syftet var 
inte att de skulle producera en lång text utan 
fokus låg på den muntliga presentationen.

Bedömningen av elevernas arbete innefatta-
de hur de klarade att söka och välja ut informa-
tion, planera och genomföra en undersökning 
samt hur de presenterade sitt arbete för klass-
kamraterna.

Våra reflektioner
Vi upplevde ett stort engagemang från elever-
nas sida och det kändes motiverande att arbeta 
med dagsaktuella ämnen. Det blev också intres-
sant att följa årets Nobelhändelser via tv. 

Ett problem vi såg var att eleverna hade 
svårt att koppla de enkla undersökningarna till 
den avancerade forskningen bakom priserna. 
Där hade vi som lärare behövt vara tydligare 
och stötta dem mer. Vi genomförde temaarbe-
tet på ungefär tre veckor och så här i efterhand 
upplever vi att det var lite för kort tid. Vi hann 
inte med att ge eleverna tillräcklig respons på 
deras arbete.

Men vi är säkra på att våra elever har fått en 
ny och mer positiv syn på Nobelpris och vad 
forskning kan innebära. Detta temaarbete kom-
mer vi att utveckla och genomföra igen med 
nya elevgrupper kommande år.

Tillverkning av grafenmodell med ärtor och tandpetare, foto: Maggan Hall

Instruktion till undersökningen ”Vad gör fiskarna i akvariet?” (nr 5 i tabellen bredvid)

Välj ut en eller två saker som ni vill undersöka med fiskarna i akvariet. Pröva samma sak minst 5 –6 gånger 
och anteckna ert resultat. Tänk också på att fotografera det ni ser. Förslag på saker att prova: Släck belys-
ningen, vad gör fiskarna om ni lyser in med en ficklampa? Håll ner en spegel i vattnet, hur reagerar de då? 
Lägg ner något i vattnet som inte är mat, simmar fiskarna dit? Använd er fantasi och kom på andra saker 
att testa men var rädda om fiskarna!
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Användbara appar
Med hjälp av diverse appar, som installeras på en mobiltelefon eller surfplatta, 
kan eleverna lära sig mer om exempelvis blommor, grodor, fjärilar, svampar och 
kroppen. De kan även bli medborgarforskare genom att rapportera om olika 
fynd. Utbudet av appar är mycket stort och här presenteras endast ett urval, 
där de flesta men inte alla är gratis. 

Bastardsvärmare
För iPhone och Android
Mer information: www.slu.se/artdatabanken

Med den här appen kan du lära dig 
mer om bastardsvärmare, en fjäril som har bli-
vit alltmer sällsynt. Fjärilen trivs på olika typer 
av blomrika marker men missgynnas av modern 
skötsel av ängs- och betesmarker, med till exem-
pel tidig slåtter. Det finns sju arter av bastards-
värmare och via appen kan du få hjälp att art-
bestämma dina fynd och även rapportera dessa 
till Artportalen, om du skaffar ett användarkonto. 
Ökad kunskap om fjärilarnas förekomst kan för-
hoppningsvis bidra till att fler fjärilar överlever. 

Grodguiden
För iPhone och Android
Mer information: www.slu.se/artdatabanken

Appen Grodguiden ger dig infor-
mation om de 13 groddjursarter som finns i 
Sverige och hjälp att artbestämma dem. Två 
är salamandrar, tre är paddor och åtta är gro-
dor och alla är fridlysta. Via appen kan du även 
höra hur de låter samt rapportera vilka grod-
djur du ser till Artportalen, om du har ett an-
vändarkonto.

Naturens kalender
För iPhone och Android
Mer information: www.naturenskalender.se

Blomning, lövsprickning, skott-
skjutning, bärmognad, höstfärger och lövfäll-
ning. Med appen Naturens kalender rappor-
terar du i vilken fas en viss växt befinner sig 
och var växten finns. I år bjuder Naturens ka-
lender in landets elever i alla åldrar att delta i 
Vårförsöket 2015, som innehåller två moment; 
lövsprickningsobservationer och påskrisexperi-
ment. Sista anmälningsdag är den 31 mars.

Fisknyckeln
För iPhone och Android
Mer information: www.nationalnyckeln.se 

Ett lättillgängligt fisklexikon som 
passar nybörjare såväl som vana fiskare. Så beskri-

ver tillverkarna appen Fisknyckeln, som innehål-
ler information om alla fiskar som finns i svenska 
vatten, cirka 240 fiskarter. Via appen är det även 
möjligt att få hjälp att identifiera en fångad fisk 
genom att svara på frågor om dess utseende.

Viltappen
För iPhone och Android
Mer information: jagareforbundet.se

Viltappen ger information om van-
liga däggdjur och fåglar, med fokus på hur an-
vändaren ska kunna känna igen arterna och var 
de vistas. Spåravtryck och bilder på spillning 
ingår liksom möjlighet att lyssna på olika läten. 
Egna anteckningar, bilder och ljud kan också 
sparas i appen för att man senare ska kunna 
dela med sig av sina naturupplevelser.

Svampguiden
För iPhone, Android och Windows Phone
Mer information: www.svampguiden.com

Svampguiden beskriver över 200 
svamparter och innehåller en guide med ja- 
och nej-frågor som hjälper dig att identifiera 
ditt fynd samt en ordlista. Appen visar vilka 
svampar som lätt kan förväxlas och vilka som 
är ätliga. Appen kan också utnyttja telefonens 
GPS-funktion för att spara ett svampställe du 
vill återvända till. 

Människokroppen och 
Växter
För iPhone 
Mer information: tinybop.com

Tinybop utforskaren 1 och 2, Män-
niskokroppen och Växter, är två ani-
merade och interaktiva appar som 
kan uppskattas av såväl yngre som 

äldre barn. I Människokroppen kan barnen lära 
sig mer om allt från nervsystemet till matspjälk-
ningen och i Växter kan de besöka en skog och en 
öken under olika årstider. Till respektive app hör 
en handbok avsedd för vuxna, på engelska, med 
extra information och diskussionsfrågor.  
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Har du tips på fler appar? Kontakta oss gärna. 
Eventuella förslag publiceras på Bioresurs hem-
sida, www.bioresurs.uu.se, i anslutning till denna 
tidning, Bi-lagan nr 1 2015.

Liv i dammen
För iPhone
Mer information: www.naturifokus.se

Den här appen hjälper användaren 
att artbestämma småkryp, grodor, paddor och 
några fiskar som kan hittas i dammar, sjöar och åar.  

Tre appar från Jord-
bruksverket: Fjärilar, 
Lärkvitter och Nyttodjur

För iPhone och Android
Mer information: www.jordbruksverket.se

Appen Fjärilar beskriver 17 fjärilar, appen 
Lärkvitter 39 fåglar och appen Nyttodjur 15 
grupper av insekter och spindeldjur som gör 
nytta i trädgårdar och på åkrar genom att äta 
upp skadedjur. Apparna tipsar också om hur 
man kan skapa gynnsamma förhållanden för 
fjärilar, fåglar respektive nyttodjur. Via appen 
Lärkvitter kan man även testa sina kunskaper 
om fåglars läten.

Dissekera en groda eller 
en råtta
För iPhone (båda) och Android (Frog Dissection)
Mer information: www.punflay.com

Frog Dissection och Rat Dissection 
är två appar som gör det möjligt 
att dissekera en groda eller en råtta 
på ett realistiskt sätt med hjälp av 

verktyg som skalpell och pincett. Apparna till-
handahåller instruktioner och information om 
organen på engelska.

MyFlora
För iPhone 
Mer information: domesticusdevelop.netne.net

I skrivande stund kan 310 vilda väx-
ter hittas i appen MyFlora. Närbilder såväl som 
omgivningsbilder och textbeskrivningar ingår. 
Sökningar i appen kan göras med svenska och ve-
tenskapliga namn men det går också att söka på 
växtfamilj, färg och blomningsmånad. Via appen 
är det även möjligt att testa sina växtkunskaper.

Äppelappen
För iPhone och Android
Mer information: www.nordiskamuseet.se

Med Nordiska museets app får du 
en pomolog i telefonen. Förutom att hjälpa till 
att ta reda på vilken av över 300 äppelsorter du 
har i din hand eller i din trädgård förser appen 
användaren med information om äppelodling 
och olika äppelsorters historia. För iPhone till-
kommer ytterligare funktioner.

Puls: Instant Heart Rate 
För iPhone, Android och Windows Phone 
Mer information: www.azumio.com

Lägg en fingertopp mot telefonens 
kameralins och få besked om vilken puls du har. 
Instant Heart Rate är en av flera appar som räk-
nar ut pulsen utifrån de färgförändringar som 
kameran registrerar. 

Stegräknare: Runtastic 
Pedometer
För iPhone och Android 
Mer information: www.runtastic.com

Flera appar kan användas för att omvandla din 
telefon till en stegräknare. En av dessa är Run-
stastic Pedometer, som ska fungera oavsett om 
du bär mobilen i byxfickan, jackan, handen el-
ler väskan. 

Hörseltestaren
För iPhone och Android
Mer information: www.hrf.se

Hör du bra? Med den här appen, 
framtagen av Hörselskadades Riksförbund, kan 
du testa din förmåga att uppfatta tal i brus. Tes-
tet ska utföras med hörlurar. För den intresse-
rade finns en mängd andra hörseltestande appar 
att välja på.

Andas rätt
För iPhone och Android
Mer information: www.utbildning-co.se

Denna app är en av många som 
kan användas för att få reda på din andnings-
frekvens. Andas rätt erbjuder även ett antal öv-
ningar i andningsteknik. 

Sömn: Sleep Cycle 
alarm clock
För iPhone och Android
Mer information: www.sleepcycle.com 

Har du svårt att vakna på morgonen? Den här 
appen registrerar dina sömncykler utifrån hur 
du rör dig under sömnen och väcker dig när 
du har som lättast att vakna under en angiven 
halvtimmesperiod. Appen hjälper dig även att 
följa ditt sovmönster över tid. För att mätning-
arna ska kunna utföras behöver telefonen vara 
placerad i sängen när du sover.
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Världens 
viktigaste 
livsmedel

Det finns totalt cirka 1 400 miljoner kubik-
kilometer vatten på jorden, en mängd som 
varken ökar eller minskar. Hela 97 procent är 
saltvatten. De resterande tre procenten utgörs 
av sötvatten, vårt viktigaste livsmedel. Två pro-
cent finns i glaciärer, sjöar och vattendrag och 
endast en procent är grundvatten. 

Världens vattenförsörjning bygger på att vi 
lånar vatten från det naturliga kretsloppet, med 
hjälp av olika tekniska system. I Sverige ser det 
vanligtvis ut så att dricksvatten produceras i 
vattenverk och avloppsvatten tas omhand i re-
ningsverk innan det återförs till naturen.

De flesta människor på jorden får sitt vat-
ten från sjöar och vattendrag men en tredjedel 
av världens befolkning får det från grundvatten. 
Varje år använder vi människor en femtedel av 
det tillgängliga grundvattnet. Vatten från sjöar 
och vattendrag kräver mer omfattande behand-
ling och rening än grundvatten.

I Sverige är det Livsmedelsverket som bestäm-
mer vilka krav som ska ställas på dricksvattnets 
kvalitet. För att skydda vattentäkter mot förore-
ningar kan Länsstyrelser och kommuner skapa så 
kallade vattenskyddsområden. Vattentäkter i vat-
tenskyddsområden skyddas med föreskrifter en-
ligt miljöbalken, gällande till exempel hantering 
av kemikalier eller förbud mot motorbåtstrafik. 

Innan vi lämnar tillbaka vattnet till naturen 
renar vi det så gott vi kan. I städerna leds av-
loppsvattnet från hushållen till ett avloppsre-
ningsverk. Här renas det från fosfor, kväve, or-
ganiskt material och synliga föroreningar. Det 

rena vattnet återförs till sjöar och vattendrag. 
Återstoden, slammet, innehåller näringsämnen 
och används om möjligt inom jordbruket. Ofta 
produceras biogas vid behandlingen av slam-
met. Självklart är det viktigt att vi bara spo-
lar ned toalettpapper och sådant som passerat 
kroppen – samt använder miljövänliga disk-, 
tvätt- och rengöringsmedel.

Regn- och smältvatten rinner under natur-
liga förhållanden ner i marken eller tas upp av 
växter och renas på så sätt innan det når sjöar 
och vattendrag. Men i en stad hindras vattnet av 
alla hårdgjorda ytor att tränga ner i marken. Vid 
regn bildas snabbt stora vattensamlingar. Ofta 
finns ett särskilt ledningsnät för att avleda så 
kallat dagvatten från gator och parkeringsplat-
ser till närmaste vattendrag. Ibland renas vatt-
net först i dammar, där naturens reningsproces-
ser i sjöar, vattendrag och våtmarker efterliknas.

Vill ni veta mer om vattenrening i ert när-
område? Kontakta närmaste kommun och fråga 
om det finns möjlighet att göra studiebesök på 
ett avloppsrenings- eller vattenverk.

Vatten är en av jordens viktigaste 
naturtillgångar och vårt viktigaste 
livsmedel. Ekosystemtjänsten rent 
vatten är därför en angelägenhet för 
alla i vårt samhälle. 

Text: Marie Foucard, Uppsala Vatten
E-post: marie.foucard@uppsalavatten.se

Vart tar vattnet vägen när jag spolar? Modell gjord av elever vid Eriksskolan i Uppsala.

Källor
• Svenskt Vatten, www.svensktvatten.se
• Sveriges geologiska undersökning, www.sgu.se
• Havs- och vattenmyndigheten, www.havoch-

vatten.se
• Uppsala Vatten, www.uppsalavatten.se
• Livsmedelsverket, www.slv.se
• Drick kranvatten, ett pedagogiskt projekt som 

riktar sig till dig som undervisar i årskurs 6-9, 
www.drickkranvatten.se
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Beskrivningarna av experimenten 
med vatten är inspirerade av materia-
let på Svenskt Vattens hemsida, (www.
svensktvatten.se), länken Mitt Vatten 
överst till höger, välj Kretsloppstävling 
för åk 4–9 och Vattenexperiment. 

Slutet kretslopp
Många lärare och elever har säkert planterat 
växter i en sluten behållare och sedan följt hur 
de utvecklats. Låt elevgrupper göra iordning 
var sin sluten behållare med valfria växter och 
sedan studera vad som händer. Om det är ba-
lans i systemet kan det fungera i åratal utan till-
försel av luft och näring. En beskrivning finns i 
Bi-lagan nr 1 2009. 

Ett av experimenten i materialet Mitt vat-
ten handlar om vattnets kretslopp. I läroböcker 
brukar de storskaliga processerna beskrivas med 
en översiktsbild, men betydligt mer konkret blir 
det med ett litet slutet ekosystem. I en sluten 
glasbehållare blir det påtagligt hur vattenånga 
avdunstar från växterna och jorden, kyls ner 
och kondenserar vid kontakt med insidan av 
glasväggarna och rinner tillbaka till jorden 
där växternas rötter tar upp vattnet igen.

Rena vatten 
Pröva att rena vatten med olika slag av fil-
ter. Vilket fungerar bäst: filter av fin sand, 
grovt grus, aktivt kol eller vitmossa? Eller 
är det kanske en kombination av två eller 
flera filtermaterial som ger bäst resultat? 
Testa filtren med samma typ av förore-
nat vatten. Till exempel kan man pröva 
grumligt vatten från en damm eller bäck, 
dagvatten från en pöl i stadsmiljö eller själv 
blanda i lite jord i vatten. I experiment nr 3 från 
Mitt vatten använder man jordgubbssaft. Se också 
Bi-lagan nr 2 2009, augustiuppslaget. 

Vattenförbrukning
Vad använder vi vatten till hemma? Hur myck-
et vatten går det åt när vi duschar, spolar i toa-
letten, diskar, tvättar kläder och lagar mat? 

I hemexperimentet från Mitt vatten beskrivs 
hur eleverna kan ta reda på hur mycket vatten 
som går åt när de duschar genom att spola vatten 
från duschslangen under en minut i en stor hink 
med vatten. Vattenvolymen multipliceras sedan 
med antalet minuter som de brukar duscha. 

Eleverna kan också beräkna hur 
mycket vatten som går åt vid 
spolning i toalettstolen. Vatten-
förbrukningen brukar variera 
mellan 3–6 liter i nyare toalett-
stolar, medan förbrukningen 
i en gammal toalettstol kan 
uppgå till cirka 12 liter. Be-
räkna hur mycket vatten som 
går åt per dygn genom att 
multiplicera vattenvolymen 
per spolning med hur många 
gånger toalettstolen används 
per dygn. 

Beräkna även vattenförbrukningen vid an-
dra aktiviteter hemma. Vattenförbrukningen för 
tvättmaskiner och diskmaskiner brukar framgå av 
produktblad för respektive maskin. Hur mycket 
vatten går det åt i hemmet under ett dygn?  

Eget avloppsreningsverk
I det här experimentet efterliknas processen 
som sker när avloppsvatten från hushållen re-
nas i ett avloppsreningsverk. Blanda eget av-
loppsvatten av exempelvis vatten, sand, tand-

kräm, tvål och toalettpapper.
Det första steget i avloppsrenings-

verket är mekanisk rening. Det innefat-
tar rensgaller där större föremål fastnar, 

sandfång där tunga partiklar får sjunka 
till bottnen och försedimentering där 
fett och de största organiska partik-
larna tas bort. Rensgallret kan efterlik-
nas med en sil och sandfånget genom 
att låta en skål med avloppsvatten stå 
så att tunga partiklar sedimenterar. 
Vattnet hälls sedan försiktigt över i ett 
nytt kärl så att sanden inte följer med.

Det andra steget i reningsverket är 
biologisk rening där bakterier och andra mik-

roorganismer bryter ner organiskt material. För 
att dessa ska fungera krävs syretillförsel. Det är 
svårt att göra en modell av det biologiska ste-
get, men man kan visa momentet med syretill-
försel genom att blåsa ner luft i vattnet med 
sugrör. Om avloppsvattnet innehåller tvål kom-
mer det säkert att löddra!

Det tredje steget i reningsverket är ke-
misk rening där fosfor- och kväveföreningar re-
duceras. Försök som illustrerar detta beskrivs av 
Kemilärarnas resurscentrum, se www.krc.su.se, 
Material & kompendier, Informationsbrev nr 23.

Britt-Marie Lidesten

Experimentera med vatten

SYFTE & BAKGRUND:
Att visa på hur vattnet i naturen ständigt rör sig 
i ett kretslopp. 

DU HÄR BEHÖVER DU:
Glasburk med lockSmå stenar eller lecakulor att lägga i botten

Sand
Jord
Lagom stora växter så att de får plats i burken, 
t.ex. murgröna eller fetbladsväxter. Blommande 
växter är inte att rekommendera.  
GÖR SÅ HÄR: 

1. Ta en stor glasburk som du kan få ner handen 
i utan att fastna. 

2. Lägg ett lager med små stenar eller lecakulor 
i botten och täck med sand. 

3. Fyll burken med jord tills den är ungefär halvfull 
(om man planterar fetbladiga växter är det bra om 
man blandar jorden med lite sand). 

4. Plantera växterna i jorden och vattna lite grann. 
Det behövs inte så mycket då växterna och jorden 
redan innehåller vatten. 

5. Sätt på locket och se till att det är tätt. Skriv 
datum på burken. 

6. Ställ burken ljust men inte med för mycket sol. 
Du har nu gjort ett kretslopp i miniatyr. Titta vad 
som händer med fuktigheten i burken efter några 
dagar. Öppna inte burken under experimentet, då 
bryter man det slutna kretsloppet. Det fi nns mini-
kretslopp som har fungerat i fl era år. Lycka till! SÅ HÄR FUNKAR DET:

Vatten avges från växterna och stiger upp i burken. 
När vattenångan nuddar glaset kyls det ner och 
rinner ner längs kanterna. Då kan växterna ta upp 
det igen i sina rötter. Syret och koldioxid rör sig också 
runt i burken och växlar mellan de olika formerna. 
Växterna andas koldioxid och gör om det till syre 
medan nedbrytarna som fi nns i jorden gör precis 
tvärtom. Man kan säga att det slutna kretsloppet 
som vi tillverkar här är som vårt jordklot i miniatyr.

GÖR ETT EGET SLUTET KRETSLOPP
1.

VATTNETS KRETSLOPP

Anvisning till 
experiment med 
slutet kretslopp 
från Mitt Vatten. 
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Temat för Utmaningen 2014 var fort-
plantning och Bi-lagan presenterar 
här ett bidrag från Räkans fritidshem 
i Sten ungsunds kommun, en avledning 
för barn i förskoleklass och årskurs ett. 
Vi startade upp vårt tema under våren 2014 med 
växter. Vi började med sockerärtor eftersom de är 
lättodlade, så att barnen skulle få se resultat. 

Vi la ärtor i blöt och gjor-
de egna papperskrukor där vi 
planterade de grodda ärtorna. 
Barnen fick göra en ärtbok, 
där de ritade hur de gick 
tillväga. De fick även mäta 
hur ärtan växte och skriva 
i sin bok. Vi gjorde också 
diagram över ärtornas till-
växt på vår anslagstavla. 

Vi fick låna en bit 
trädgårdsland av en 
kollega som bor nära 
skolan. Där plantera-
de vi lök, potatis och 
sockerärtor. Vid skol-

avslutningen fick barnen ta 
hem sina ärtplantor tillsammans med en be-

skrivning över hur de skulle planteras.

Utmaningen 2014: Fortplantning
Vid höstterminens start skördade vi potatis och 
lök. Sockerärtorna hade inte överlevt somma-
ren. En av oss i personalen hade odlat moröt-
ter, vaxbönor, tomater, paprika, gurka, rödbe-
tor, rödlök och lite örter, som hon tog med till 
skolan. Barnen skalade, skivade och hackade. Vi 
kokade soppa, gjorde sallad och kokade rödbe-
tor. Sedan var det fest! Så avslutade vi växternas 
fortplantning.

Skolan hade under hösten tema bondgården 
och på fritids pratade vi om djurens fortplant-
ning. Vi kom även in på svampar och deras fort-
plantning och plockade kantareller och lagade 
svampstuvning tillsammans ute i skogen. Det 
var mycket uppskattat!

Vi avslutade vårt tema om fortplantning med 
människan. Vi började med att dela upp barnen 
i två grupper som fick rita av kroppen i naturlig 
storlek för antingen en flicka eller en pojke och 
sätta ut fortplantningsorganen. Därefter pratade 
vi om hur kroppen fungerar, vad som händer när 
den växer, skillnader och likheter mellan könen 
och varför det är bra att det finns både flickor 
och pojkar. Detta väckte en del tankar hos bar-
nen och vi pratade mycket om att min kropp är 
min kropp och den bestämmer jag över.

Det har återigen varit ett roligt tema!

Pedagoger på Räkans fritidshem
Stora Högaskolan, Stenungsunds kommun

Bilderna på denna sida är fotograferade av Emina Kumro och Susan Falk.
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Växternas ekosystemtjänster 
eller Hur kommer kärnorna in i äpp let?

Text: Britt-Marie Lidesten

Hur svarar vi nyfikna och frågvisa barn 
på bästa sätt? Ibland ställer barn frå-
gor som vi vuxna aldrig tänkt på och 
som inte är så lätta att besvara, till 
 exempel frågan i rubriken ovan.
Frågan om äpplekärnorna formulerades av ett 
förskolebarn. Vid första anblicken tycker vi 
nog att frågan är lustig – så har vi aldrig tänkt. 
Men om vi tar frågan på allvar och försöker 
förklara för barn i förskoleåldern hur det blir 
kärnor inne i äpplet, kan det bli ett ganska 
komplicerat svar. 

I denna artikel följer vi växternas livscykel 
från frö till frö och visar på experiment och 
undersökningar som också kan kopplas till be-
greppet ekosystemtjänster. Att lära sig samti-
digt som man iakttar och undersöker är en bra 
väg för att förstå komplicerade sammanhang. 

Vad händer under en växts livscykel? På vå-
ren, när det blir tillräckligt varmt och det finns 

vatten att tillgå, börjar en ny växtsäsong. Fröerna 
gror och fleråriga växter skjuter skott. Tillväxten 
går snabbt efterhand som både den ljusa perio-
den under dygnet och dygns temperaturen ökar. 
När växten hunnit tillräckligt långt i sin utveck-
ling bildas blommor. Pollinering – befruktning – 
fröbildning leder till att en ny individ kan bildas 
och växtcykeln börjar om. Grunden för växter-
nas energiförsörjning är fotosyntesen och det är 
anledningen till att denna livsviktiga reaktion 
tas upp i samband med växternas livscykel. 

Följ växternas livscykel, iaktta och un-
dersök vad som händer i de olika stegen. 
Växterna är involverade i många ekosystem-
tjänster och det går utmärkt att koppla växt-
undersökningarna till Utmaningen 2015 om 
ekosystemtjänster, avsedd för elever/lärare 
i förskola och grundskola F–6. Läs mer om 
Utmaningen på Bioresurs hemsida (www.
bioresurs.uu.se), se länken Utmaningen på 
startsidan. Se även artiklarna om pollinering 
och vattenrening i detta nummer. 

Äppelblom i Moskva, foto: Andrey Korzun, Wikimedia Commons
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Så och plantera 
Så frön av bönor och ärtor från vanliga 
livsmedels förpackningar.  Andra grönsaksfröer, 
som exempelvis från rädisa utvecklas också 
snabbt. Ett alternativ är att köpa plantor av små 
penséer och följa utvecklingen från blomma till 
frö och ny planta. För yngre elever handlar det 
om att följa vad som händer när ett frö gror. 
Hur får grodden näring och hur utvecklas en 
ny planta? Odlingsförsöken kan också kopplas 
till miljöfaktorer som ljus och näring. På gym-
nasienivå kan statistiska beräkningar göras av 
odlingsresultaten.

Anlägg en plantering i anslutning till skolan 
med växter som lockar till sig många insekter 
och som är lättodlade och inte kräver så mycket 
skötsel. Exempel på lämpliga växter är: 
hampflockel, lavendel, honungsfacelia, orega-
no, backtimjan, isop, ringblomma, fjärilsbus-
ke, blomstertobak och kaprifol. 

Växtcykeln
Följ växternas livscykel, experimente-
ra och undersök! På sidan 14 finns en 
förteckning över försök som anknyter 
till rubrikerna på detta uppslag.

I det centrala innehållet i grundskolans kurs-
plan för biologi (åk 4–9) och i kursen Biologi 1 
på gymnasiet finns begreppet ekosystemtjäns-
ter. Dessa brukar delas in i fyra kategorier och 
som framgår av denna artikel finns växter repre-
senterade i alla kategorierna. Definitionerna av 
ekosystemtjänster har hämtats från Naturvårds-
verkets skrift ”Synen på ekosystemtjänster – be-
greppet och värdering”.

De fyra kategorierna av ekosystemtjänster är:
• Försörjande – ger varor/nyttigheter 
• Reglerande –  påverkar, styr naturliga processer
• Stödjande – är underliggande förutsättningar 

för övriga ekosystemtjänster
• Kulturella – ger upplevelsevärden för till ex-

empel rekreation och skönhetsupplevelser
Genom att arbeta med växter kan man på olika 
sätt anknyta till begreppet ekosystemtjänster.

Fotosyntesen 
Fotosyntesen är en ekosystemtjänst (kategorin 
Stödjande ekosystemtjänst) som är avgörande 
för att vi ska kunna leva på jorden. Endast några 
få undantag av organismer kan klara sin energi-
försörjning utan att direkt eller indirekt vara 
beroende av denna livsviktiga process. 

Att förstå sambandet mellan foto syntes och 
cellandning är centralt. I fotosyntesen omvand-
las solens energi  till kemiskt bunden energi, som 
sedan görs tillgänglig genom cellandningen. Alla 
växter, djur och svampar har cellandning, men 
det är endast växter, cyanobakterier och vissa an-
dra former av bakterier som har fotosyntes. 

Fotosyntes och cellandning kan beskrivas 
med olika svårighetsgrad och är därför bra ex-
empel på hur man bygger en progression genom 
skolan för att successivt få en god förståelse för 
dessa livsviktiga processer. Summareaktionerna 
för fotosyntes och cellandning är till synes enkla, 
men reaktionerna består i själva verket av serier 
med delreaktioner som är helt olika för fotosyn-
tes och cellandning. Processerna sker också på 
olika ställen i cellen.

Fotosyntesen är förutsättningen för att väx-
ter ska kunna utvecklas och av den anledningen 
tas fotosyntesen upp i denna artikel, som hand-
lar om växternas livscykel. 

  v
år

   
   

sommar     höst    vinter   
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Blomning
Blommornas byggnad visar släktskap och är 
ofta avgörande för att man ska kunna identifie-
ra en art. Men blommorna ger också skönhets-
upplevelser – en Kulturell ekosystemtjänst. 

Välj ut blommande växter från samma sys-
tematiska grupp och jämför med blommor 
från andra familjer/släkten. Välj arter som re-
presenterar karaktäristiska familjer som exem-
pelvis ärtväxter, flockblommiga växter, viol-
växter, korsblommiga växter, ranunkelväxter, 
rosväxter, klockväxter, korgblommiga väx-
ter och gräs.

Identifiera kronblad, foderblad, stån-
dare och pistill. Använd häftet Efter 
Linné i serien Linnélektioner för att 
beskriva karaktärer hos blommorna 
(se Skolprojekt Linné, Bioresurs 

hemsida.)

Pollinering
Pollinering innebär överföring av pollen från 
ståndarna till pistillens märke. Detta är förut-
sättningen för att befruktning ska kunna ske. 

Om pollen överförs till en blomma på en 
annan individ ger det upphov till korsbe-

fruktning, men om pollen överförs till en 
blomma på samma individ sker självbefrukt-

ning. Ofta finns mekanismer för att undvika 
självbefruktning.

Pollinering är en viktig Reglerande ekosys-
temtjänst. För avkastningen från många odlade 
grödor är det avgörande att det finns pollina-
törer i tillräcklig omfattning. Sidorna 16–17 i 
detta nummer handlar om blomflugor, som är 
viktiga pollinatörer. 

Studera hur pollen överförs från en blomma 
till en annan med hjälp av insekter och bygg en 
konstgjord pollinatör, se bild. (Måla penselskaft 
så de liknar bin, humlor eller fjärilar. Klipp ut 
vingar i OH-plast, rita mönster på vingarna eller 
färglägg och klistra vingarna på penseln. Häng 
upp modellerna som mobiler eller använd för 
att pollinera till exempel liljor eller liknande 
växter med stor produktion av pollen. Tips från 
personal vid Botaniska trädgården i Uppsala)

Befruktning och fröbildning
När pollenkorn har fastnat på det klibbiga 
märket gror det och en pollenslang växer ner 
genom pistillens stift till fruktämnet. Hancel-
ler vandrar därefter ner genom pollenslangen. I 
fruktämnet finns ett eller flera fröanlag (fröäm-
nen) med äggceller. Den ena hancellen förenar 
sig med äggcellen i ett fröämne och den andra 
med de två kärnorna i den stora centrala cel-
len i embryosäcken. Den befruktade äggcellen 
bildar ett embryo och den stora centrala cellen 
bildar fröets näringsvävnad.

Vi kan inte studera i detalj hur befruktning-
en går till eftersom den sker dold i pistillens 
fruktämne. Indirekt ser vi att det har skett en 
befruktning genom att det bildas frön.

Fröspridning
Frön är anpassade för att spridas på olika sätt 
och här nämns ett par exempel. Frön som sprids 
med vinden är lätta och har strukturer som gör 
att de kan följa med vinden. Frukter med frön 
kan också vara starkt färgade och smakliga för 
att djur ska vilja äta upp dem. Frön som passe-
rar oskadade genom tarmkanalen kan förflyttas 
långa sträckor genom att lifta med djur. 

Frön blir livsmedel, till exempel havregryn 
och nötter. Frön av vete, råg, havre och korn 
mals till mjöl. Detta är exempel på Försörjande 
ekosystemtjänster. 

  v
år

   
   

sommar     höst    vinter   
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Försök med växter
Nedan hänvisas till olika nummer av 
Bi-lagan som du finner på Bioresurs 
hemsida, www.bioresurs.uu.se, se län-
ken Bi-lagan på startsidan. Läs också 
om växternas kärleksliv i Linnélektio-
ner, Idéhäfte 5: I Linnés spår. Se Skol-
projekt Linné på Bioresurs hemsida.

Fotosyntesen
Grundläggande är att eleverna förstår samban-
det att fotosyntesen omvandlar solenergi till 
kemiskt bunden energi och att cellandningen 
frigör den kemiskt bundna energin som bildats 
i fotosyntesen. 

1. Odla i slutna rum (Bi-lagan nr 1 2009) och 
odling av Euglena (Bi-lagan nr 1 2006). Artik-
larna beskriver hur växter och Euglena (encel-
lig, fotosyntetiserande organism) kan leva utan 
tillförsel av näring och gaser utifrån.

2. Titta på klyvöppningar i mikroskop. Dra för-
siktigt bort lite av det yttersta cellskiktet (epi-
dermis) från undersidan av ett blad, som pla-
ceras i en droppe vatten på ett objektglas. Lägg 
på täckglas och studera i 40 gångers förstoring 
i mikroskop. 

3. Separation av plastidfärgämnen. Laboratio-
nen har en evolutionär koppling. Sök på plas-
tidfärgämnen på Bioresurs hemsida. 

En enkel variant på separation av bladfärgämnen 
finns på Sigtuna naturskolas hemsida, www.expe-
rimentskafferiet.se/experiment/fargpigmenten

4. Påvisa bildning av syrgas (Bi-lagan nr 2 2006).

5. Odla växter med defekter i stärkelsebild-
ningen (Bi-lagan nr 3 2014).

6. Försök med skrynkliga och släta ärtor visar 
defekt stärkelseproduktion. Försöken har kopp-
ling till Mendels klassiska försök med ärtor. Sök 
på Mendel på Bioresurs hemsida.

7. pH-förändring vid fotosyntes, se Skolkemi, 
Umeå universitet (school.chem.umu.se/Expe-
riment/215).

Så och plantera
Att odla växter brukar vara en uppskattad ak-
tivitet i skolan. Försöken kan göras mer eller 
mindre avancerade för att fungera för yngre 
elever (nr 1–4) såväl som äldre (nr 5–6). 

1. En serie med försök som utgår från frön och 
kombinerar biologi och matematik finns på 
Bioresurs hemsida, se Tema (Fröet).

3. Odla frön från skafferiet och testa effekten 
av varierade ljustillgång (Extra Bi-lagan 2005).

4. Odla grönsaker och frukter (Bi-lagan nr 2 2012).

5. Odla krassefrön och testa olika lösningar som 
exempelvis varierande näringshalt, salthalt och 
pH (Bi-lagan nr 2 2009).  

6. Forska med frön (Bi-lagan nr 2 2013). 

7. Plantera växter som lockar till sig insekter. Se 
exempel på växter på föregående uppslag.

Blomning, pollination, befruktning, 
fröbildning och fröspridning
1. Häftet Efter Linné i serien Linnélektioner inne-
håller texter och övningar med koppling till bland 
annat blommors byggnad, pollination, befrukt-
ning, fröbildning och fröspridning. Se länken Lin-
nélektioner på Bioresurs startsida.

2. Myller, en mycket användbar modul som nås 
via länk på Bioresurs startsida, innehåller mycket 
material med koppling till växternas livscykel. 
Använd sökfunktionen på Bioresurs hemsida.

3. Förslag på undersökningar finns också i Ut-
maningen 2015, se länken Utmaningen på Bio-
resurs hemsida.

4. Med inspiration från forskning. En artikel om 
hur man kan experimentera med humlor och 
pollinering (Bi-lagan nr 1 2010).

5. Titta nära. Om blommors byggnad och utväxt 
av pollenslangar (Bi-lagan nr 2 2013, feb ruari).

6. Hur sprids växter? (Extra Bi-lagan 2005)

7. Bygg modeller av insekter och testa att polline-
ra växter, se föregående uppslag om pollination. 

8. Bygg insektshotell, bibatterier och humle-
bon. Beskrivningar finns bland annat i Bi-lagan 
nr 2 2010, se uppslaget för april.

Hur kommer kärnorna in i äpplet?
Så är det dags att besvara frågan i rubriken: Ett kort 
svar är att de bildas inne i äpplet. Men detta kanske 
ger upphov till ytterligare frågor som kräver ett mer 
utförligt svar. 

I en variant för yngre barn kan förklaringen låta: En 
äppleblomma har både en mamma- och en pappa-
del. I mitten av blomman finns pistillen (mamma) och 
runt om sitter ståndarna (pappa). När pollenkorn från 
ståndarna i en blomma på ett visst äppleträd hamnar 
på pistillen i en blomma i ett annat äppleträd kommer 
hanceller från pollenkornet att förenas med äggcellen i 
pistillen (befruktning). Nu kan fröet (äpplekärnan) börja 
utvecklas. 

Äpplekärnan har egenskaper från både pappa 
och mamma och om ett äppleträd växer upp från 
kärnan får trädet och dess äpplen en kombination 
av egenskaper från de båda föräldraträden. Så är det 
ju även i en familj, att barnen i olika grad liknar båda 
föräldrarna.
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Hjärnkoll på skolan 
och varför barn behöver dig för    
att lära
Martin Ingvar, Gunilla Eldh
Natur & Kultur 2014, 176 s 
ISBN: 978-91-27-13778-3

Motivation såväl som 
motion är viktiga kompo-
nenter för barns lärande. 
Hjärnkoll på skolan utgår 
från barnhjärnans utveck-
ling och beskriver vad som 
hämmar och stimulerar barns lärande. Boken 
riktar sig framför allt till dig som undervisar el-
ler arbetar med skolfrågor och innehåller flera 
konkreta tips. I serien Hjärnkoll ingår även 
Hjärnkoll på vikten, Hjärnkoll på maten samt 
Hjärnkoll på värk och smärta.

Kalas i komockan
Inger Källander, Anna Helldorff
Pärspektiv förlag 2014, 32 s
ISBN: 97-91-980166-8-0

Vattenpussar
Inger Källander, Anna Helldorff
Pärspektiv förlag 2014, 32 s
ISBN: 978-91-980166-9-7

I Kalas i komockan och Vattenpussar fylls 
uppslagen av stora färgbilder som bjuder in 
läsaren till närskådning av olika biologiska 
miljöer, myllrande av liv. Bilderna är mycket 
innehållsrika och för kunniga vuxna som läser 
för barn finns det möjlighet att stanna länge 
på flera av sidorna och förklara även sådant 
som inte beskrivs i den tillhörande texten. 
Gå gärna ut i naturen tillsammans efteråt och 
beskåda bokmiljöerna i verkligheten. Allt som 
illustreras i böckerna är dock inte synligt för 
blotta ögat och barnböckerna ingår i en serie 
som heter just Osynliga Mirakel. Andra titlar i 
samma serie är Den gröna cellon, Pollenkyssen 

samt Livet i ett nötskal.
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Min fjärilsbok
Stefan Casta, Emma Tinnert
Opal 2014, 61 s
ISBN: 978-91-7299-642-7

Min fjärilsbok är en 
lättläst faktabok om 
fjärilar med detaljrika 
illustrationer och till-
talande formgivning. 
Boken inleds med 
allmän fjärilskun-
skap och tips på 
hur man tillverkar 
en lämplig håv. 
Därefter följer en närmare 
beskrivning av Sveriges 16 vanligaste fjärilar. 
Läsaren får till exempel reda på var i landet och 
när på året den specifika fjärilen kan hittas och 
vilka blommor den föredrar. Kortfattad informa-
tion av detta slag varvas med berättande text, 
vackra bilder och små avsnitt med rubriken ”Ro-
ligt att veta”. Där framkommer bland annat att 
rapsfjärilens vingöversidor avger ultraviolett ljus 
och att luktfjärilshanar inte äter. Boken avslutas 
med förslag på andra fjärilsböcker, en ordlista 
och en uppmaning att hjälpa till att bevaka Sve-
riges fjärilar; besök www.dagfjarilar.lu.se. Stefan 
Casta har skrivit flera andra böcker om bland 
annat mesar, möss, svampar och humlor.

Västerhavet – En hotad skönhet
Tobias Dahlin
Förlag Waterglobe Productions 2014, 124 s 
ISBN: 978-9198039467

Underbara bilder som 
får läsaren att häpna 
över de fascinerande 
färger, former och 
mönster som göms 
under ytan. Men 
också upplysande 
och gripande bilder 
som gör läsaren 
medveten om den 
skada vi männ-
iskor orsakar livet 
i havet. Som den döende rödspättan, 
intrasslad i ett bortglömt garn. Bilderna i boken, 
tagna av undervattensfotografen Tobias Dahlin, 
berör på många sätt och gör Västerhavet – En 
hotad skönhet till en både vacker och viktig 
bok. Även om boken saknar ett lyckligt slut, 
som Tobias Dahlin påpekar, väcker den troligt-
vis en önskan hos alla som öppnar den att värna 
om en bättre framtid för Västerhavet. 
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Antalet humlor och bin minskar i hela värl-
den. Detta är alarmerande eftersom minst 80 
procent av våra grödor är direkt beroende av 
insektspollinering. Alternativa pollinatörer, som 
blomflugor, kan därför komma att spela en allt 
större roll i framtiden. 

För att kunna maximera användandet av 
blomflugor som pollinatörer är det viktigt att vi 
vet så mycket som möjligt om deras naturliga 
livscykel. Sådan kunskap kan sedan användas 
för att attrahera blomflugor till olika platser ge-
nom att till exempel plantera attraktiva växter 
eller utnyttja artificiella lockmedel som speci-
fika dofter eller färger. 

Redan idag är blomflugor mycket viktiga för 
naturlig pollinering. De pollinerar samma blom-
mor som bin och humlor och de liknar ofta dessa 
eller andra steklar och undviks därför av fåglar. 
Men i nuläget vet vi inte vad som är avgörande 
för att göra en blomma attraktiv för en blomfluga. 

I vårt projekt jämför vi därför platser dit 
många blomflugor söker sig med till synes likar-
tade platser där väldigt få blomflugor finns. Dels 
studerar vi väderfaktorer, dels tittar vi på saker 
som relaterar till de blommor som blomflugorna 
väljer att pollinera respektive väljer att undvika. 

Vi mäter till exempel hur stor del av ljuset 
som reflekteras från blommorna, för att få siffror 
på vad blommorna har för färg. Vi  fotograferar 

även blommorna och gör bildanalyser för att se 
exempelvis mönster och kontrast. Dessutom 
mäter vi temperatur, koldioxidhalt och luftfuk-
tighet precis ovanför blomman. Vi mäter också 
doftämnen från blommorna. 

Projektet inleddes förra året och då undersökte 
vi bland annat hur mätningarna kan genomföras 
på bästa sätt. I år ska vi samla in data från Sverige 

Vad gillar blomflugor?

Text: Josefin Dahlbom och Malin Thyselius, Uppsala universitet
E-post: josefin.dahlbom@neuro.uu.se
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Varför lockas blomflugor att flyga till vissa blommor men inte till andra? Den 
frågan försöker forskare vid Uppsala universitet få svar på i ett treårigt pro-
jekt. Här berättar två av forskarna om studien och ger förslag på hur elever 
kan gå tillväga för att själva studera blomflugor.

Blomflugor Steklar

2 vingar 4 vingar

Ingen gadd Honorna har gadd

Korta antenner Långa antenner

Kortare sugsnabel Längre sugsnabel

Kryper inte in i blommor Kan krypa in i blommor

Svävar (står nästan helt 
stilla i luften)

Svävar sällan

Ingen "midja" "Midja"

Rundare bakkropp Spetsigare bakkropp

Inga pollenkorgar på 
bakbenen

Pollenkorgar på bakbe-
nen (bin och humlor)

Stora ögon Oftast små ögon

"Plattare" huvud

Inga synliga käkar Kraftiga käkar
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Väder och tid på dygnet?
Hur påverkas blomflugor av vädret och tiden på 
dygnet? Jämför hur många arter eller individer 
som hittas på en solig plats jämfört med en skug-
gig, på morgonen och efter lunch. Blomflugor 
trivs i solen, är morgontrötta och lägger sig tidigt.

Skilja på honor och hanar?
Den som vill ha en extra utmaning kan försöka 
identifiera om de upptäckta blomflugorna är 
honor eller hanar. Hanarnas ögon sitter ihop 
ovanpå huvudet medan honorna har ett mel-
lanrum mellan ögonen ovanpå huvudet.

Odla egna blommor
Om skolan har en egen trädgård kan man odla 
blommor från så kallade fjärilsblandningar. 
Dessa är anpassade för att attrahera många olika 
sorters pollinatörer, inte bara fjärilar. 

och två olika delar av Indien, varav den ena ligger 
på 4 000 meters höjd i Himalaya. Under nästa år 
är även insamlingar i södra Australien planerade. 
Studierna i Sverige genomförs i nära samarbete 
med Botaniska trädgården i Uppsala. 

I slutet av 2015 kommer vi att börja ana-
lysera insamlade data. Förhoppningen är att 
vi genom studierna ska hitta egenskaper som 
skiljer de populära blommorna från de mindre 

Besök ett blomrikt område och förse eleverna 
med papper, penna och tidtagarur samt even-
tuellt fjärilshåv och en burk att förvara blom-
flugorna i medan de studeras eller en enkel ka-
mera. Blomflugor är lätta att fotografera. 

Vilka blommor föredras?
Välj ut några olika blommor och räkna hur 
många blomflugor som sätter sig på varje blom-
ma under en minut. Ta även tid på hur länge 
blomflugorna stannar kvar på blommorna. Öv-
ningen kan användas för att jämföra blomsorter, 
färger eller blomformer. Blomflugor tycker om 
vita, gula och blå eller lila blommor och före-
drar plattare blommor eftersom de har kortare 
tunga än bin och humlor. Hundkäx och ryss-
gubbe är några favoriter samt rölleka. Ett pro-
tokoll som eleverna kan använda sig av finns på 
Bioresurs hemsida.

Vad gör blomflugorna? 
Vad gör blomflugorna på blommorna? Sitter de 
still, går de omkring, äter de eller putsar de sig? 
Så länge flugorna rör sig bland pollenet kan det 
fastna på dem och de kan föra det vidare till 
andra blommor. De behöver alltså inte äta från 
blomman för att pollinera den. 

Hur ser blomflugorna ut? 
Hur skiljer sig blomflugor från steklar? Flera 
exempel på skillnader har angetts i tabellen 
här bredvid. Studera även hur olika blomflu-
gor skiljer sig från varandra. Jämför deras stor-
lek och bakkroppens form, mönster och färger. 
Hur många olika varianter hittas i det aktuella 
området? Att fastställa vilken art blomflugorna 
tillhör kan vara svårt men flyttblomflugan, som 
finns på fotografiet på förgående sida, är en van-
lig blomfluga med långsmal gul bakkropp med 
svarta ränder och rödbruna ögon som är lätt att 
identifiera på grund av sitt speciella utseende.  

Studera blomflugor 
med eleverna

populära. Dessa egenskaper vill vi därefter an-
vända för att skapa artificiella lockbeten, som vi 
sedan ska testa och utvärdera. 

Projektet leds av Karin Nordström, forskare 
vid institutionen för neurovetenskap vid Uppsala 
universitet, och är finansierat av Stiftelsen Olle 
Engkvist Byggmästare. Forskningen kan följas 
via hemsidan pollineramera.weebly.com och 
Pollinera Mera på Facebook.

Lästips: På Bioresurs hemsida, i anslutning till Bi-lagan 
nummer 1 2015, finns en länk till ett informationsblad 
om blomflugor med bilder, framtaget i samarbete med 
ArtDatabanken som ett komplement till National-
nyckeln till Sveriges flora och fauna om blomflugor. 
Från hemsidan når man även Bi-lagan nummer 1 2010, 
som innehåller en artikel med flera tips på hur humlor 
kan studeras.

En solblomfluga, en hona, foto: Josefin Dahlbom
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Text:  Lisa Reimegård

I Sverige känner vi till omkring 60 000 
vilda arter. Men vad är egentligen en 
art och hur är de släkt med varandra? 
Här reder vi ut begreppen och berättar 
även om ArtDatabankens arbete.
Systematik handlar om att identifiera, beskriva, 
namnge och klassificera organismer utifrån de-
ras släktskap i ett hierarkiskt system, där basen 
utgörs av arter. Närbesläktade arter grupperas i 
släkten, som delas in i familjer. Familjerna grup-
peras i sin tur i ordningar, som grupperas i klas-
ser, klasser i stammar och stammar i domänerna 
eukaryoter, bakterier eller arkéer. Var och en av 

Kan klassen klassificering?
dessa grupperingar kallas ett taxon. Pratar man 
om flera kallas de taxa. För alla taxa kan det 
förekomma över- respektive undergrupper.

Släktträd
Ett fylogenetiskt träd kan ritas upp för att visa hur 
man anser att olika taxa är släkt med varandra. 

Så kallade monofyletiska grupper eller klader 
utgörs av samtliga ättlingar till en gemensam för-
fader. I trädet på nästa sida är fem taxa marke-
rade med varsin bokstav, okända förfäder med 
siffror och kladerna med fyrkantiga färgfält.

Klader identifieras vanligtvis genom att de de-
lar unika egenskaper som ärvts från den närmaste 
gemensamma förfadern. I figuren representeras 
dessa egenskaper av färgade streck på grenarna. 
Till exempel kan man se att kladen bestående 
av A, B och C har ärvt fyra sådana egenskaper, 
 illustrerade med ljusgröna streck. Men egenska-
per kan också förloras, vilket skulle kunna förklara 
varför det lila strecket hittas hos alla taxa utom 
B. Troligtvis fanns egenskapen också hos den ge-
mensamma förfadern till samtliga taxa men av 
någon anledning har den försvunnit hos B. B till-
hör dock fortfarande samma klad som de övriga 
fyra taxa och släktskapet påverkas inte av att en 
egenskap försvinner.

Systergrupper består av taxa som är lika 
gamla och där ett taxon därför inte kan sägas 
vara mer utvecklat än ett annat. I figuren är A 
och B systergrupper, liksom D och E.

Eftersom släktskapet i trädet avgörs av pla-
ceringen i förhållande till gemensamma förfäder 
kan alla grenar roteras kring förgreningspunk-
terna, de okända förfäderna, utan att tolkningen 
påverkas. I figuren befinner sig till exempel C 

Är den västeuropeiska svartkråkan och den öst-/nordeuropeiska gråkråkan olika arter eller underarter av en och samma 
art? De är huvudsakligen geografiskt skilda men de möts i en smal zon där de regelmässigt hybridiserar med varandra. 
Oftast beskrivs vår svenska gråkråka som underarten Corvus corone cornix och den västliga svartkråkan som underarten 
Corvux corone corone. Men ibland klassificeras de som som arterna Corvus cornix respektive Corvus corone.

Foto svartkråka: Hans 
Bister
Foto gråkråka: Tomas 
Lundquist/N
Källa: Alström Per, Ord-
ning i klassen! Taxonomi 
& systematik – exempel 
från fåglarnas värld (del 
1), Fauna och Flora 109 
(4):28-41, 2014

Kategori Exempel djur Exempel växter
Domän Eukaryoter 

(Eukaryota)
Eukaryoter 
(Eukaryota)

Stam Ryggsträngsdjur 
(Chordata)

Kärlväxter 
(Tracheophyta)

Understam Kraniedjur 
(Craniata)

Eufyllofyter 
(Euphyllophytina)

Infrastam Ryggradsdjur 
(Vertebrata)

Fröväxter 
(Spermatophytae)

Klass Fåglar 
(Aves)

Tvåhjärtbladiga 
blomväxter 
(Magnoliopsida)

Ordning Tättingar 
(Passeriformes)

Asterordningen 
(Asterales)

Familj Finkar 
(Fringillidae)

Korgblommiga 
(Asteraceae)

Släkte Domherrar 
(Pyrrhula)

Hästhovar 
(Tussilago)

Art Domherre 
(Pyrrhula pyrrhula)

Hästhov 
(Tussilago farfara)
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och D nära varandra men genom rotation skulle 
istället A och E kunna hamna bredvid varandra, 
utan att släktskapen skulle förändras.  

Vad är en art?
En ny art uppstår genom en evolutionsprocess. 
Därför är det svårt att dra en gräns för när en 
grupp individer utgör en ny art och när de fort-
farande tillhör en redan existerande art. Och 
det är en av anledningarna till att det finns flera 
svar på frågan: Vad är en art?

Enligt det så kallade ”biologiska” artbegreppet 
tillhör individer samma art om de förökar sig med 
varandra men aldrig eller sällan med individer av 
andra arter. Enligt det ”fylogenetiska” artbegrep-
pet utgör en grupp individer samma art om de 
har en eller flera ärftliga egenskaper som skiljer 
dem från andra. 

Hos exempelvis fåglar anser man att bildning-
en av nya arter har inletts med att individer tillhö-
rande samma art separerats geografiskt av någon 
anledning. Därefter har skillnader mellan de olika 
grupperna börjat uppstå. Hur stora dessa är beror 
på hur mycket miljöerna de levt i skiljer sig åt och 
hur lång tid som gått sedan grupperna separera-
des. När konstanta skillnader utvecklats har olika 
arter uppstått enligt det fylogenetiska artbegrep-
pet. När de inte längre parar sig med varandra un-
der normala omständigheter, kanske för att deras 
parningssignaler skiljer sig åt, är de även olika ar-
ter enligt det biologiska artbegreppet.

Oavsett vilket artbegrepp som föredras be-
höver man ofta använda sig av en kombination 
av olika typer av information, hämtad från mu-
seisamlingar och naturen, för att bedöma vad 
som är en art. Användbara data kan röra exem-
pelvis utseende, anatomi, läten, dna, beteenden, 
ekologi, geografisk utbredning och interaktion 
med andra populationer. 

När en ny art beskrivs måste det även fast-
ställas vilket släkte den tillhör. Alla vetenskap-
liga artnamn består nämligen av ett släktnamn 

och ett artepitet, enligt den namngivning som 
infördes redan på 1700-talet av Carl von Linné.

ArtDatabanken
ArtDatabanken vid Sveriges lantbruksuniversi-
tet, SLU, är ett kunskapscentrum för Sveriges 
arter och naturtyper och bidrar på många sätt 
till övervakningen av dessa.

Till exempel står ArtDatabanken bakom 
Svenska artprojektet, som startade 2002, för att 
beskriva befintliga arter och söka efter okända. 
Sedan dess har fler än 2 800 nya arter upp-
täckts i Sverige. ArtDatabanken administrerar 
också Artportalen (www.artportalen.se), ett in-
ternetbaserat system för alla Sveriges arter där 
vem som helst kan rapportera in eller söka efter 
fynddata. Även Sveriges rödlista, som tar upp 
hotade arter som riskerar att försvinna från lan-
det, tas fram av ArtDatabanken. 

Dessutom har ArtDatabanken inrättat 
Kom mittén för svenska djurnamn, som arbetar 
med namngivning av djurarter i Sverige, både 
nyupptäckta arter och arter som bara har veten-
skapliga namn. De namnförslag som tas fram 
läggs ut på ArtDatabankens hemsida för remiss 
i tre månader. Antagna namn läggs sedan in i 
Dyntaxa (www.dyntaxa.se), en fritt tillgänglig 
databas över Sveriges organismer som också 
drivs av ArtDatabanken. Läs mer om bland an-
nat Dyntaxa i ett längre avsnitt om artkunskap 
och systematik i Bi-lagan nummer 3 2012.

Referenser
Alström Per, Ordning i klassen! Taxonomi & systematik – 
exempel från fåglarnas värld (del 1), Fauna och Flora 109 
(4):28-41, 2014 (Artikeln och den efterföljande, del 2, kan 
laddas ner från www.artdata.slu.se/faunaochflora. Båda avslu-
tas med ordlistor som förklarar begrepp inom området.)

ArtDatabanken: www.slu.se/artdatabanken

Via ArtDatabanken kan elever till exempel…
• hitta information om bland annat artbestämning 

och hur bestämningsnycklar används samt om 
ArtDatabankens projekt och arbeten.

• söka efter olika taxa i Dyntaxa och få reda på hur 
de placeras hierarkiskt inom systematiken.

• söka i rödlistan och ta reda på vilka arter som är 
hotade i det län de bor i.

• bli så kallade flora- eller faunaväktare och hjälpa 
till att samla in information om hotade arter.

• söka i Artportalen efter inrapporterade fynd i 
deras närhet.

• lämna synpunkter på de namnförslag som läggs 
fram av Kommittén för svenska djurnamn och 
även komma med egna förslag. Nya namnlistor 
presenteras dock inte så ofta.

Illustration: 
Jan-Åke 
Winqvist 
Källa: Alström 
Per, Ordning 
i klassen! 
Taxonomi & 
systematik – 
exempel från 
fåglarnas värld 
(del 1), Fauna 
och Flora 109 
(4):28-41, 
2014

Artikeln har granskats av Per Alström, professor i ornitologi, 
anställd som taxonom vid ArtDatabanken vid Sveriges 
lantbruksuniversitet.
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Bygga och diskutera släktträd

Att gorillor är förhållandevis lika män-
niskan gör att vi inser att vi måste 
vara ganska nära släkt, men vilka är 
till exempel valarna närmast släkt 
med? Med en enkel dataövning kan 
vi ta reda på detta! 
Att sortera och klassificera är grundläggande för 
biologi och ingår i styrdokumentens centrala 
innehåll för både grundskola och gymnasium. 

Bilderna ovan visar exempel på djur som kan 
användas för att bygga och diskutera släktträd. De 
finns att ladda ner på Bioresurs hemsida i anslut-
ning till detta nummer av Bi-lagan. Urvalet av 
djurarter beror på vilken svårighetsgrad eleverna 
förväntas klara. Dela gärna ut fler kort än eleverna 
ska använda och låt dem välja 8–10 kort. 

Eleverna ska sedan fundera över hur djuren 
är släkt och rita ett släktträd där bilderna place-
ras in. Detta blir deras hypotes att testa mot ett 
släktträd som byggs utifrån gensekvenser med 
hjälp av ett enkelt dataprogram. 

Taxonomy Common Tree 
I övningen används ett program som finns på 
webbsidan från National Center for Biotech-
nology Information (NCBI, www.ncbi.nlm.nih.
gov). Välj länken Taxonomy till vänster på start-
sidan och sedan Taxonomy Common Tree för att 

öppna programmet. I sökrutan överst på sidan 
skriver man in artnamnen  (engelskt eller ve-
tenskapligt) som finns med i det ritade släktträ-
det och klickar sedan på add eller return. Släkt-
trädet byggs utifrån gensekvenser som hämtas 
från databaser knutna till NCBI:s webbsida. 
Det släkträd som genereras är inte helt lätt att 
tolka, speciellt om det innehåller många arter, 
men det kan vara enklare att se släktskap om 
man ritar upp trädet manuellt. Bilden kan spa-
ras genom en skärmdump. 

När släktträdet, som byggts med datapro-
grammet, är klart kan man gå tillbaka och jäm-
föra med det ritade släktträdet. Stämde hypote-
sen med släktträdet från NCBI:s hemsida? 

Exempel på släktträd
Ett enkelt släktträd kan byggas med exempel-
vis arterna torsk, höna, schimpans, snok och 
vanlig groda. Dessa arter representerar grupper 
av ryggradsdjur som eleverna säkert är bekanta 
med. Låt släktträdet bli utgångspunkt för att 
diskutera släktskap och evolution. 

På nästa sida visas två släktträd med alla 
förgreningar som genereras av dataprogram-
met. Det nedre släktträdet innehåller fler arter 
än det övre och ger möjlighet till mer djup-
gående diskussioner kring släktskap och evolu-
tion. Observera att alla djurgrupper som hör till 
ryggradsdjuren inte finns med i släktträden. 

Text:  Britt-Marie Lidesten



21
Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik • Bi-lagan nr 1 mars 2015 • Får fritt kopieras i icke-kommersiellt syfte om källan anges •  www.bioresurs.uu.se

• Släktträdet visar att fåglarna är 
nära släkt med krokodilerna. De 
är även avkomlingar till de ut-
döda dinosaurierna som ingår i 
samma grupp.

• Molekylärbiologiska undersök-
ningar har visat att dromedar 
och lamadjur är nära släkt och 
de hamnar därför intill varandra 
i släktträdet. Hur kan det kom-
ma sig att två djurgrupper som 
lever på skilda kontinenter är så 
nära släkt? 

• Valarnas yttre utseende gör dem 
lika fiskarna, men de föder levande 
ungar som diar modern och hör 
uppenbart till däggdjuren, vilket 
redan Carl von Linné visste. Dna-
studier visar att de är närmast släkt 
med partåiga hovdjur, exempelvis 
flodhäst, gris, nötboskap, får och get, 
med flodhäst som den närmaste 
släktingen.

• Att katter hamnar nära hundar 
i släktträdet känns ganska natur-
ligt, de hör båda till rovdjuren 
(Carnivora). 

• Släktträdet visar att människa, go-
rilla och schimpans är närmast släkt, 
medan orangutang avviker mer. Att 
schimpansen är vår närmaste släk-
ting framgår inte av släktträdet.

• Groddjuren finns inte med i släkt-
trädet. Var borde de placeras in?

Släktträd
Till vänster syns två släktträd med alla förgreningar som bil-
das av dataprogrammet Taxonomy Common Tree. 
Bilder på djuren finns på Bioresurs webbsida i anslutning till 
detta nummer av Bi-lagan. Släktträden har inte någon tidsska-
la och endast ett urval av arter/djurgrupper har tagits med.

En variant på övningen som beskrivs i texten till vänster 
är att ge eleverna ett färdigt släktträd, men ersätta nam-
nen på djuren med siffor. Låt eleverna sedan placera in 
bilder på djuren och kommentera deras placering för att 
slutligen jämföra med ett släktträd som genereras med 
Taxonomy Common Tree.

Några kommentarer till släktträdet nedan till vänster: 

Krokodil

Trana

Höna

Snok

Huggorm

Torsk

Orangutang

Gorilla
Schimpans

Människa

Atlantlax

Tamkatt
Hund

Ko
Blåval

Lama
Dromedar

Benfiskar (torsk) 

Fågel (höna)
Kräldjur (snok)

Däggdjur (katt)

Groddjur (vanlig groda)

Ryggradsdjur

Fyra ben

Amnion (innersta fosterhinnan)

Släktträd som byggs med Taxonomy 
Common Tree utgår från databaser-
na som är knutna till NCBI:s webb-
sida. Det innebär att ditt släktträd kan 
innehålla felaktigheter. Programmet 
är ett verktyg för att visualisera data 
och kan inte ersätta en noggrann fy-
logenetisk analys av molekylära eller 
morfologiska karaktärer.
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Det kan vara svårt att förstå att alla hundar hör 
till samma art eftersom utseendet varierar så 
mycket, men moderna hundraser har utveck-
lats relativt nyligen – under de senaste 200 åren 
– och det innebär att de genetiska skillnaderna 
trots allt inte är så stora. 

Vid avel eftersträvas rasrena hundar och 
fortplantningen sker därför inom en avgränsad 
grupp. Aveln inom en ras dokumenteras och 
nedärvningen av specifika egenskaper kan följas. 
Detta medför att det ofta är lättare att först söka 
de genetiska orsakerna till vissa egenskaper hos 
hundar och sedan jämföra med människor. 

De sex exemplen nedan knyts till övningar 
som elever kan arbeta med på egen hand. De 
utgår från forskningsresultat och visar hur även 
små förändringar i dna-sekvensen kan få om-
fattande effekter. I övningarna jämförs dna från 
hundar som har genetiska förändringar som 
ger specifika egenskaper med dna från normala 
hundar. De genetiska förändringarna hos hun-
darna har motsvarigheter även hos människor. 

Datasekvenser och beskrivningar som behövs 
för att genomföra övningarna finns på Bioresurs 
hemsida i anslutning till detta nummer av Bi-
lagan. Övningarna har utarbetats i samarbete 
mellan SciLifeLab, Biotopia och Bioresurs, med 
Martin Dahlö, bioinformatiker vid SciLifeLab, 
Uppsala universitet, som ansvarig för bioinfor-
matikdelen. Se även artikeln i Bi-lagan nr 3 2014 
om den forskning som bedrivs på SciLifeLab. 

1. Stärkelserik mat 
Genetiska studier visar att hunden domestice-
rades för mer än 10 000 år sedan. Alla hundar 
härstammar från vargar och man anser att det 

var den första djurarten som anpassade sig till 
att leva tillsammans med människor. Vargar kan 
ha sökt sig till boplatser där det fanns lättill-
gänglig föda och successivt vant sig vid männ-
iskor. Vargvalpar, som man tämjde, kunde bli 
utmärkta jakt- och vakthundar. 

Vilka genetiska förändringar inträffade när 
vargen blev hund? Ett successivt urval av önska-
de egenskaper i generation efter generation kan 
ge stora förändringar. Hundar fick mindre skalle, 
tänder och hjärnstorlek än vargen, men de vik-
tigaste förändringarna hade med beteendet att 
göra. Minskad aggressivitet och förmåga att knyta 
an till hundägaren är viktiga egenskaper. Hundar 
har också bättre förmåga att bryta ner stärkelse än 
vargar. Människor, som blev bofasta, levde av jord-
bruk och åt därmed en mer stärkelserik föda. Det 
var säkert en urvalsfördel för vargar om de kunde 
leva på rester från människornas stärkelserika mat.

Hos människan, men inte hos hundar, bil-
das amylas i saliven. Människans förmåga att 
bilda amylas i saliven har uppstått genom en 
dubblering av bukspottkörtelns amylasgen. 
Både människor och hundar bildar amylas i 
bukspottskörteln. Hos hundar börjar därför 
nedbrytningen av stärkelse först i tunntarmen.

Hundar har större produktion av amylas än 
vargar eftersom de har fler kopior av amylasgenen.

2. Förlamade hundar 
Amyotrofisk lateralskleros (ALS) är en allvarlig 
sjukdom hos människa, som det än så länge inte 
finns något botemedel mot. Man har upptäckt att 
liknande dna-skador, som finns hos människor, 
också kan finnas hos hundar och  ge upphov till 
sjukdomen canine degenerative myelopathy. Öv-
ningen fokuserar på en gen i hundens genom, 

1. Rhodesian ridgeback
Foto: Henryk Kotowski, 
Wikimedia Commons 

2. Varg
Källa: pixabay.com

3. Pembroke Welsh corgi 
Foto: Sannse vid City of 
Birmingham Championship 
Dog Show, 2003, Wikimedia 
Commons

Hundar och människor
– bioinformatikövningar visar likheter

Text:  Britt-Marie Lidesten
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SOD1, där en punktmutation inträffat och G 
bytts mot A. Effekten blir att en aminosyra byts 
ut och laddningen på det bildade proteinet ändras. 

3. Rhodesian ridgeback 
Hundar av rasen rhodesian ridgeback har ofta 
en karaktäristisk strimma längs ryggraden där 
håren är vända mot huvudregionen, det vill 
säga tvärt om mot övriga hår på ryggen. Ra-
sen registrerades 1924 i Sydafrika, men hun-
dar med hårkam har funnits i Afrika och Asien 
långt innan dess. 

Uppfödare av hundrasen strävar efter att få 
valpar med hårkam, men samtidigt riskerar man 
att de har en medfödd, allvarlig defekt, dermoid 
sinus. Denna ger en tunn, ihålig hudsträng som 
bildas mellan huden och ryggraden under foster-
utvecklingen. Ibland syns den som en öppning i 
huden någonstans längs med ryggraden. Förr eller 
senare brukar det uppstå infektioner i strängen 
som kräver operation och om hudsträngen når in 
till ryggraden kan operationen bli besvärlig. Hos 
människan finns en liknande defekt, dermal sinus.  
Den genetiska orsaken till den karaktäristiska hår-
kammen är en duplikation på kromosom nr 18. 

4. Hårlösa hundar
Mexikanska hårlösa hundar betraktades som 
heliga av aztekerna och defekten är känd sedan 
3 700 år tillbaka, men det finns även hårlösa 
hundraser från Peru och Kina. Hårlöshet klas-
sas nu som canine ectodermal dysplasia (CED), 
eftersom hundarna saknar eller har defekta tän-
der, förutom att pälsen saknas helt eller delvis. 

Den genetiska orsaken till defekterna är en 
duplikation i genen FOXI3 av sju baspar, vilket 
resulterar i en ny läsram (frameshift) och ett för-
tidigt stoppkodon. Utifrån forskning på denna 
defekt kan man även förstå mer av principerna 
för hur tänder och hårbeklädnad utvecklas.

5. Iktyos 
Iktyos betecknar en grupp hudsjukdomar hos 
människa som har olika genetisk bakgrund. De 

yttrar sig i torr, förtjockad och fjällande hud. 
Hos golden retriver har spontant uppstått en 
genetisk förändring liknande en av de varianter 
som orsakar hudproblem hos människa. Den 
form av iktyos som beskrivs i övningen beror 
på att tre baspar försvunnit och åtta baspar 
tillkommit. Resultatet blir ett tillskott av fem 
baspar och frameshift med ett nytt stoppkodon 
och därmed en förlust av 74 aminosyror i den 
proteinsekvens som bildas.

6. Osteogenesis imperfekta
Detta är en ärftlig bindvävssjukdom som före-
kommer både hos människor och hundar. Ett 
annat namn är medfödd benskörhet efter det 
dominerande symtomet, men även andra ska-
dor kan uppkomma. Den grundläggande orsa-
ken är antingen minskad produktion av protei-
net kollagen eller att det får onormal struktur. 
Nedärvningen av den genetiska defekt som 
studeras i övningen är monogen, autosomal och 
recessiv och beror på en punktmutation där T 
bytts ut mot C. 
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4. Kinesisk nakenhund.
Foto: Sannse

5. Korthårig tax.
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Commons

4 5 6



Kalendariet

Vill du ha fler exemplar av Bi-lagan, kontakta oss på info@bioresurs.uu.se

Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik • Bi-lagan nr 1 mars 2015 • Får fritt kopieras i icke-kommersiellt syfte om källan anges •

B
Porto betalt

Sverige

Avsändare:

Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik, Box 592, 751 24 Uppsala

Det är vi som jobbar på 

Nationellt resurscentrum  
för biologi och bioteknik:

Lisa Reimegård
Redaktör för Bi-lagan, 
annonsansvarig
lisa.reimegård@bioresurs.uu.se
018-471 64 07

Kerstin Westberg
Inriktning gymnasium och  
grundskola 7–9.  
kerstin.westberg@bioresurs.uu.se 
018-471 50 65

Britt-Marie Lidesten
Föreståndare
britt-marie.lidesten@bioresurs.uu.se
018-471 50 66

Ninnie Jansson
Inriktning förskola och  
grundskola F–6  
christina.jansson@bioresurs.uu.se
018-471 50 65

Vi hittade en gubbe med fin mosshatt. 
Vad hittar du och dina elever i skogen? 

Än är det några veckor kvar till NO-bien-
nalen i Falun den 28-29 april och det går 
fortfarande bra att anmäla sig. 

Vi ser fram emot ett spännande program 
med föreläsningar, workshops, utställning 
och inte minst möten och diskussioner 
med kollegor och medverkande. 

Konferensen vänder sig till lärare och skol-
ledare i grundskola F–9. Den genomförs i 
samarbete mellan resurscentrumen i biolo-
gi, kemi och fysik med stöd av Skolverket. 

Information, program och anmälan, se: 

nobiennaler.se 

Utmaningen 2015 om
Ekosystemtjänster
2015 års utmaning till lärare och barn/
elever i förskola och grundskola F–6 gäller 
ekosystemtjänster. Detta är ett tillfälle att 
jobba med ett spännande område och vik-
tiga frågor som rör miljö och livet på jorden 
för barn/elever i olika åldrar.

Läs mer på vår hemsida (se länken Utma-
ningen på startsidan). Artiklarna på sidorna 
8–9, 11–14 och 16–17 i detta nummer 
handlar om olika slag av ekosystemtjänster.

Anmäl din klass eller barngrupp till Utma-
ningen senast 1 maj. Välkommen att delta!

NO-biennal i 
Falun
28-29 april

Välkommen 
att vara med!

En hemsida med material för lärare som 
undervisar i naturvetenskap på kommunal 
vuxenutbildning och på särskild utbildning 
för vuxna är under utveckling och vi kom-
mer att lägga upp en provversion i samband 
med att denna tidning kommer ut. Den del 
som vänder sig till lärare i särskild utbild-
ning för vuxna är inte klar än och läggs 
ut först senare i år. Du som arbetar inom 
vuxenutbildningen och har synpunkter på 
innehållet i modulen hör gärna av dig till 
info@bioresurs.uu.se. 

Materialet på webbmodulen har ta-
gits fram av de nationella resurscentrum-
en i biologi, kemi och fysik, med stöd av 
Skolverket. Det omfattar följande delar:
• naturvetenskapligt arbetssätt
• formativt arbetssätt
• naturvetenskapligt språk
• ämnesresurser med laborationer och 

övningar i biologi, fysik och kemi 
VuxNwebben finns som en separat modul på 
Bioresurs hemsida, se www.bioresurs.uu.se.


