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Bästa läsare!
Efter en vinter som varit mycket växlande i hela Sverige
både när det gäller temperatur och snömängd, har nu fler
vårtecken visat sig som porlande bäckar, knoppande vårblommor och en stor mängd flyttfåglar. I år är flyttfåglarnas ankomst ännu en påminnelse om hur viktigt det är att
följa förändringar i naturen. Fågelinfluensans utbredning
gör att många andra än fågelskådare intresserar sig för
vilka arter som kommer och vilka flyttvägar de har. Än en
gång visar det hur viktig kunskap inom det biologiska ämnesområdet är för såväl expertisen som för oss alla andra.
Vårt samarbete med ArtDatabanken fortsätter. I detta
nummer av Bi-lagan finns den andra kortpresentationen
i anslutning till utgåvorna av Nationalnyckeln. Den här
gången är temat fjärilar. Precis som alla delar av Bi-lagan finns även fjärilsguiden som pdf-fil på vår hemsida.
Vi fortsätter även samarbetet med ArtDatabanken kring
kurser för lärare. Tre kurser är inplanerade i Nyköping,
Skäralid och Luleå. Luleå är också en av orterna där vi i
samarbete med fysik- och kemiresurscentrum kommer
att genomföra NO-biennaler under nästa läsår – inspirationsdagar för lärare i grundskolan. Mer information om
dessa och andra planerade aktiviteter finns på sista sidan
och på vår hemsida.
Många olika jubileumsår utropas eller uppmärksammas
till minne av någon framstående person. I år uppmärksammar du kanske Internationella polaråret och Mångkulturåret. Nästa år kommer 300-års minnet av Carl von
Linnés födelse att uppmärksammas på många håll i landet. Sannolikheten att det i just din landsända planeras
något särskilt Linnéfirande är stor. Det behövs inte något
jubileumsår för att arbeta med Linné i skolan. Många
förskolor och skolor har sett storheten med Linné och
arbetar regelbundet med Linnéaktiviteter som ett tema i
undervisningen. För att inspirera fler att ta ett avstamp i
Linné kommer ett inspirationsmaterial för skolan att tas
fram. Läs mer om projektet längre fram i tidningen.
Inspiration och information för lärare är ledord för oss i
det vi gör. Hoppas du finner det i detta nummer av Bilagan.
Trevlig läsning,

Christina Polgren, föreståndare
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Euglena fotograferad i mikroskop. På bilden syns den röda ögonfläcken samt kloroplasterna, som varierar i både utseende och antal
hos olika arter av Euglena. Foto: Malin Planting.

Euglena – en laboration som får
eleverna att fundera över livet
Text och teckningar: Åsa Walan, Berzeliusskolan i Linköping

På fönsterbrädan i mitt arbetsrum har jag de

mest lättskötta gröna små ”husdjur” man kan
tänka sig. De kan leva i minst fyra år i samma
rör utan att få ny mat eller luft under hela tiden. Förutsättningen är att de får ljus och att de
skyddas från alltför starka temperaturskillnader,
t.ex. sommarens hetaste solgass eller ett öppet
fönster på vintern. Det är Euglena, små ögonflagellater.
Om jag vill utöka odlingen kokar jag några
gröna ärtor i vanligt
kranvatten, mosar
dem eventuellt lite
innan
kokningen,
låter vattnet svalna
och pytsar sedan
upp vätskan i små
rör eller en stor burk. Om jag därefter tillsätter några droppar Euglena-odling till varje rör
har jag efter några dagar mängder av nya små
vänner.

”

På Berzeliusskolan i Linköping inleds den lokala
cellbiologikursen på 100 p med en laboration
kring Euglena. På nästa sida beskrivs laborationen och hela laborationsprotokollet med frågor och kommentarer finns på resurscentrums
hemsida.
Laborationen har vuxit fram stegvis i samarbete med eleverna. Syftet är att väcka elevernas intresse
för ämnet. De
ska få tillfälle att fundera
över hur cellen
fungerar
och
överlever. Hur
kan Euglena röra sig, få energi, se, fortplanta sig
och vad händer när den dör? Till sin hjälp har
eleverna ett faktablad med bilder och texter om
Euglena. Det finns dock inte svar på allt utan
eleverna måste tänka själva. Eftersom eleverna
ritar och kommenterar direkt på papperet går
det bra att samla in och bedöma deras resultat. Nästa lektion får de tillbaka sina papper för
en gemensam genomgång av resultat och frågor. Detta brukar vara en av de mest spännande
lektionerna på kursen. Eleverna har så många
intressanta förslag och det finns ofta flera rimliga svar på en fråga.

De kan leva i minst fyra år i
samma rör utan att få ny mat
eller luft under hela tiden

Euglena – både växt och djur
Euglenan tillhör ögonflagellaterna och är en intressant organism eftersom den kan leva både
som växt och som djur. I ljus binds energi genom fotosyntesen, i mörker lever Euglena heterotroft genom att bryta ner organiska molekyler. Den måste då äta till exempel bakterier
eller ”dött” material.



Cellbiologi med Euglena

”
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Det finns många olika arter av Euglena och arterna har olika utseende, men gemensamt för alla är den långa
flagellen, även kallad gissel, den röda ögonfläcken och de gröna kloroplasterna. (Illustration: Anna Maria Wremp)

Laboration med mikroskop
I laborationen studerar vi Euglena i mikroskop
och funderar över hur den fungerar och varför
den har en röd ögonfläck.
Sätt med plastpipetten en droppe Euglena
odling på ett objektglas. Lägg på ett täckglas och
titta på provet i mikroskopet.
Rita av Euglena och ange kortfattat de olika
strukturernas namn och funktion.
Kommentar: Inom naturvetenskapen är det viktigt att kunna beskriva i ord och bild och eleverna får själva rita av det de iakttar. Eleverna
brukar kunna se flagellen och den röda ögonfläcken som sitter i cellens främre ände när den
simmar i en viss riktning. Här kan man variera
mikroskopets bländare för att lättare upptäcka
flagellen (liten bländaröppning) och ögonfläcken (stor bländaröppning). Bakom ”ögat” brukar
man kunna se den pulserande vakuolen. De gröna kloroplasterna är lätta att se. De små mörka
kornen som syns här och där innehåller troligen
upplagsnäring.
Studera hur Euglena rör sig och beskriv med
ord och bild.
Kommentar: En pigg Euglena simmar med den
vispande flagellen längst fram. Det gör att Euglena roterar samtidigt som den rör sig rakt fram.
Ibland är Euglena inte långsträckt utan rund eller droppformad. Då brukar den också krypa
eller åla sig fram.

Sätt en droppe Euglena-odling på ett objektglas. Tag sedan lite koncentrerat diskmedel på
träsidan av en tändsticka och stryk den genom
Euglena-droppen, lägg på täckglas och mikroskopera. Hur rör sig Euglena nu? Beskriv med
ord och bild.
Kommentar: Det brukar löna sig att leta runt
lite i preparatet innan man börjar rita. Det typiska utseendet hos Euglena försvinner i diskmedlet. Den börjar åla sig fram genom att likt
en daggmask skjuta fram en smal del, flytta över
cellinnehållet dit och slutligen dra in den sista
lilla änden. En uppmärksam elev upptäcker att
cellerna nu börjat krypa baklänges, alltså med
ögonfläcken sist. Kan man tolka det så att cellen
retirerar från en otrevlig miljö?

upplagsnäring

kloroplaster

vakuol

flagell

ögonfläck
cellkärna

Sätt en droppe Euglena-odling på ett nytt objektglas och tillsätt en droppe metylenblått.
Mikroskopera. Berätta med ord och bild vad
du ser.
Kommentar: Hos de Euglena som rör sig är cellplasman som vanligt ljusgrön med gröna kloroplaster. Några stillastående Euglena har färgats
blå. De är döda, membranet är skadat och färgämnet har läckt in. Eleverna kan konstatera att
hos levande celler fungerar membranbarriären.

Frågor och svar
I anslutning till laborationen får eleverna fundera på ett antal frågor som de kan besvara med
hjälp av litteratur, faktablad eller egna funderingar:
Hur får Euglena energi? Vilken funktion har
de gröna strukturerna? Hur kan Euglena se och
varför har den en röd ögonfläck? Varför behöver Euglena en pulserande vakuol? Hur fungerar den? Varför ändrar den sitt rörelsemönster
i diskmedel?
Euglena-laborationen ger upphov till många
frågeställningar inom området cellbiologi och
ger även underlag för funderingar kring begrepp
som fotosyntes, osmos, upplagsnäring, ytspänning och cellskelettet. På resurscentrums hemsida hittar ni samtliga frågor som vi brukar ställa
till eleverna samt våra resonemang kring svaren.
Resurscentrum kan bistå med Euglena-kultur
till er som är intresserade.
Euglena-laborationen kan utvecklas steg för
steg. Jag hoppas ni vågar pröva!

Diskmedel får Euglena att åla sig baklänges.
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Foto: Malin Planting

Vilket djur klarar vinterkylan bäst, det stora eller det lilla? Med hjälp av ballonger och böjliga termometrar kan man göra ett enkelt försök.

Stor och liten, långsam och snabb
Vissa djur är stora medan andra är små. En del djur krälar, andra går och springer. Naturen uppvisar en
stor variation där de som är bäst anpassade till miljön och dess förändringar är de som överlever. Ett
möte mellan biologi, fysik och matematik hjälper oss att tolka olika företeelser i naturen.
Text och illustrationer: Malin Planting

Den svenska vintern kan vara mycket sträng.

Alla djur i Sverige har olika anpassningar för att
klara vintern. En del flyttar, andra går i vintervila
eller i dvala och många små djur lever i utrymmet
mellan markytan och snön. De djur som stannar
i Sverige klarar vinterkylan olika bra.
Vilket djur klarar vinterkylan bäst, det
lilla djuret eller det stora?
Fyll en liten ballong (mus) och en stor ballong
(kanin) med vatten av samma temperatur. Mät
temperaturen, lägg utomhus på vintern eller i
kylskåp under två timmar. Avläs temperaturen
förslagsvis varje kvart. Böjliga termometrar som
går att fästa direkt på ballongen gör avläsningen
enkel. Hur förändras temperaturen under de
två timmarna i det stora respektive det lilla
djuret?
Hur är förhållandet mellan yta och volym
hos olika stora djur?
För att lättare få en uppfattning om det kan
vi tänka oss djuret som en kub. Räkna ut ytan



(längden x bredden x antal sidor) och volymen
(längden x bredden x höjden). Dela sedan ytan
med volymen för att få fram förhållandet mellan de båda.

10
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3

3

ytan/volymen= 0,6

ytan/volymen= 2

Stora djur med liten ”hudyta” i förhållande till
sin volym (lågt värde i beräkningen ovan) har
en liten värmeförlust vilket gör att de klarar en
lång kall period bättre. Myskoxen med sin stora
och kompakta kroppshydda och små utskjutande kroppsdelar är ett exempel på ett sådant
djur.

Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik • Bi-lagan nr 1 mars 2006 • Får fritt kopieras om källan anges.

Foto: Torbjörn Ebenhard

Foto: Börge Pettersson

För att hålla värmen i ett kallt klimat är
det är fördelaktigt att ha små utskjutande
kroppsdelar. Titta bara på fjällräven vars
öron och nos är mindre än rödrävens.

Djur rör sig av en mängd olika anledningar,
till exempel för att hitta föda, fly undan rovdjur
eller för att hitta en partner. Encelliga djur rör
sig med hjälp av cilier eller flageller, eller kryper
som amöbor. De flercelliga djuren förflyttar sig
genom att krypa, gå, springa, simma eller flyga
och är väl anpassade för att ta sig fram på bästa
sätt.

Gå och springa
En människa som går lyfter inte den ena foten
förrän den andra har satts ned och båda fötterna är alltså i marken en kort stund. För fyrfota
djur gäller att vid gång är alltid en framfot och
en bakfot i marken. Många djur har flera sätt
att springa, till exempel övergår hunden och
hästen till trav innan de börjar springa. Ett djur
som travar tycks nästan glida fram eftersom den
ena sidans framben och den andra sidans bakben följs åt i rörelsen, så att höger framfot lyfts
och sätts i marken samtidigt som vänster bakfot. I galopp sätts däremot båda frambenen ned
i ett moment och båda bakbenen i ett annat.
Vilken hare har skuttat snabbast över denna sida?
Man kan få en uppfattning om vid vilket tillfälle ett djur har förflyttat sig snabbast genom
att jämföra olika djurspår från samma art i snö.
Hur långt är avståndet från en spårgrupp (avtryck från alla fyra tassarna) till en annan?
Hittar du inga djurspår kan du testa själv
genom att gå och därefter springa en sträcka i
orörd snö.

Visste du att...

!

Med hjälp av fossila fotavtryck har man kunnat
uppskatta dinosauriernas rörelsehastighet. De
flesta uppskattningarna ligger på en marschfart på
mellan 4–7 km/tim och kanske kunde en mellanstor dinosaurie springa upp till 45 km/tim.

Vad avgör hur fort man kan gå innan man
vill börja springa?
Ett enkelt försök är att låta klassens elever starta
från samma linje. Sedan får de gå så fort de kan,
utan att börja springa, under en viss tid. Jämför
därefter hur långt de hann gå i förhållande till
längd och benlängd.
En annan undersökning är att mäta upp en viss
sträcka (s) och sedan låta eleverna gå sträckan
så fort de kan och mäta tiden (t) det tar. Därefter beräknas hastigheten (v) enligt formeln
v=s/t. Om man sedan ritar in v som funktion av
benlängden i ett diagram går det att avläsa ett
tydligt samband.
När vi går låter vi hela tiden vårt masscentrum
svänga runt kontaktpunkten mot marken, där
vår fot sätts ner. När svängningen har gått så
långt att vi håller på att ramla sätter vi ner nästa
fot och så börjar svängningen igen. Det som avgör hur snabbt svängningarna sker, och också
hur snabbt man kan gå, är längden på benen.
Det finns fler intressanta jämförelser att göra
mellan att gå och att springa. Hur förflyttas
tyngdpunkten? Och hur sträcker och böjer benen sig vid gång respektive löpning?

Granskat av Staffan Andersson (institutionen för
fysik, Uppsala universitet) som även bidragit med
idéer tillsammans med Olle Håstad (insitutionen för
ekologi och evolution, Uppsala universitet).
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Att läsa

Människan och naturen
Etnobiologi i Sverige, del 1

En fälthandbok

Börge Pettersson, Ingvar Svanberg och Håkan
Thunón (redaktörer).
Wahlström & Widstrand 2005, 539 s.
ISBN: 91-46-17787-6

Bo Söderström
Albert Bonniers förlag 2006, 175 s.
ISBN: 91-0-010514-7

Carl

von Linnés reseskildringar har varit en av inspirationskällorna till Människan
och naturen, den första delen
av tre om etnobiologi i Sverige. Boken innehåller tematiskt upplagda artiklar om
människans användning av
djur och växter. Vi får ta
del av den imponerande
kunskap om naturen som
människan förvärvat genom tiderna,
hur kunskapen lever idag och hur den kan
komma till användning i framtiden. Allt från
vikingabotanik och djuren i medicinen till hur
insekter och kvalster kan användas som biologiska bekämpningsmedel i dagens växthus. Boken fungerar som ett uppslagsverk och är rikt
illustrerad med vackra och informativa bilder.

Människan och floran
Etnobiologi i Sverige, del 2
Håkan Thunón, Börge Pettersson och Mattias
Iwarsson (redaktörer).
Wahlström & Widstrand 2005, 539 s.
ISBN: 91-46-17789-2

Människorna

i äldre tiders Sverige var tvungna
att nyttja odlade och vilda
växter för att överleva.
Även idag är vi beroende
av dem och vår relation
till växterna speglar även
vår kulturella identitet.
Här får vi göra en historisk djupdykning i vårt förhållande till växtriket och fundera på hur vi kan
dra nytta av växterna även i framtiden. Boken
visar på vikten av biologisk mångfald och tar
bland annat upp hur användningen av naturen
och växterna sett ut genom tiderna, hur synen
på skogen har förändrats och vilken roll växter
spelar i dagens moderna medicinframställning.
Över tvåhundra växtmonografier finns att botanisera bland.

8

Svenska fjärilar

Att titta på dagfjärilar är en triv-

sam sysselsättning som fungerar
väl i skolans uteverksamhet. Med
en modern fälthandbok som denna ges nu möjlighet att hitta och artbestämma samtliga Sveriges dagfjärilar och bastardsvärmare. Fjärilarna
som alla är fotograferade i fält beskrivs i boken
utifrån utseende, utbredning, flygtid och vilka
växter de besöker. Genom ett antal faktarutor
får vi bland annat veta hur fjärilarnas luktsinne
fungerar, hur de övervintrar och hur de undviker att bli uppätna.

Gryning över Kalahari

Hur människan blev människa
Lasse Berg
Ordfront, 2005, 348 s.
ISBN: 91-7324-934-3

Varifrån kommer vi och vart är

vi på väg? Visst är det fascinerande att föreställa sig alla generationer som bildar en lång kedja
ända tillbaka till vårt ursprung
någonstans i Afrika.
Författaren Lasse Berg utgår
från bushfolken i Kalahariöknen, som fortfarande lever som samlare och jägare i likhet
med de tidiga människorna, där konflikter förhindras genom ett ständigt pratande och skrattande, och där dansens rytm stärker gruppens
gemenskap. Kanske får vi ompröva vår bild av
våra tidiga förfäder som krigiska och våldsamma – var de istället lika vänliga och fridsamma
som bushfolken?
Författaren beskriver människans utveckling
på ett mycket personligt sätt. Han intervjuar
några av de främsta forskarna som är specialiserade inom evolution, arkeologi och paleontologi och väver samman fackkunskaper med sina
egna funderingar och erfarenheter av att leva
i Afrika. Boken är en spännande resa genom
människans utvecklingshistoria från de första
människoliknande varelserna fram till dagens
människa. Den rekommenderas till alla som vill
fördjupa sina kunskaper och samtidigt fångas av
den fascinerande frågeställningen: Vad är egentligen en människa?
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Dagfjärilar

ängssmygare

Visste du att:

Fjärilar hör till insekterna – den mest artrika av alla djurgrupper.
I Sverige finns det 25 000 insektsarter. Av dessa är 2 700 fjärilar varav
endast 121 arter är dagfjärilar.
Fjärilar har precis som övriga insekter sex ben. Antennerna är mycket känsliga för
doftsignaler, faktiskt så känsliga att enstaka molekyler kan registreras. Fjärilar
kommunicerar med dofter men även med visuella signaler och ljud. Som

aspf järil

färdiga fjärilar lever de av flytande föda, oftast nektar som de suger upp
med sin unika sugsnabel.
Fjärilsvingarna består av utspända kitinhinnor. Dessa är täckta av
hundratusentals skaftförsedda fjäll fästa i små fickor i vinghinnan.
Fjällen skapar vingarnas mönster. Färgen framkallas antingen av
pigment inne i fjällen eller genom ljusbrytningar vilka ger skarpa
färgnyanser. Dagfjärilar anses vara de mest utvecklade av alla
fjärilar och började uppträda på jorden för 55 miljoner år
sedan. De äldsta fjärilsfossilen är 200 miljoner år gamla.
vingfält

antenner

vingpar

fasettögon
mundelar med sugrör
bakkropp

mellankropp

huvud

Alla fjärilar har fyra tydligt skilda utvecklingsstadier:
Ägg. Fjärilarnas ägg är små och ofta vackert ornamenterade.
Larv. Det är i larvstadiet storlekstillväxten sker. Hos vissa arter
är larverna specialiserade på en enda växtart, andra arters larver
nyttjar flera växtarter. Larven ömsar hud 4-6 gånger. Dess matsmältning fungerar effektivast vid 35-38º C, därför söker larven
upp sol respektive skugga för att få rätt temperatur.
Puppa. En del puppor hänger på växter, andra ligger i marken.
Då pupphuden hårdnat börjar larvens inre organ och muskler
brytas ned till en cellmassa som omvandlas och bygger upp
fjärilens kropp.

påfågelöga

Fullbildad fjäril (imago eller adult). När fjärilen är färdigutvecklad
spricker puppan. Luft och kroppsvätska pumpas in i ribborna i
vingarna som måste rätas ut medan de ännu är fuktiga. Först efter
någon timme stelnar vingarna. Om fjärilen blir störd under denna
tid kan vingarna förbli hopskrynklade och den kan inte flyga.

Fjärilar
Lepidoptera

Lepidoptera (gr. lepis, lepidos - fjäll; pteròn - vinge)

Hur vet jag att det är en dagfjäril?
Har den klubbformade antenner och
håller vingarna ihopslagna över ryggen?

NEJ

JA

näsself järil

svärmare

Nattfjärilar

tandspinnare

bladhålmalar

lavspinnare

De allra flesta fjärilarna kallar man nattfjärilar. Här visas bara några exempel

antennmalar

på spinnare, svärmare och malfjärilar. Malfjärilar är den artrikaste gruppen
med ca 1000 arter i Sverige. Till nattfjärilar räknas även mätare, nattflyn,
mott och vecklare. Denna stora grupp är mycket variationsrik med många
olika typer av former, storlekar och livsstrategier. En del är aktiva på dagen
men de flesta är nattaktiva. Nattflygande arter använder mest luktsinnet för
att hitta föda och dessa kan man locka med en söt och jäst fruktmos, men de

bastardsvärmare

lockas även av lampor med ultraviolett ljus.
Bastardsvärmare, som inte hör till de ”äkta” svärmarna, är dagaktiva och
har liksom dagfärilar en förtjockad antennspets men den räknas inte som
”klubblik”. De är lätta att skilja från dagfjärilar eftersom de likt andra nattfjärilar lägger vingarna utmed kroppen när de vilar.

Stor- och småfjärilar
En alternativ indelning av fjärilar är den i stor- och
småfjärilar. Denna indelning har ingen vetenskaplig
grund utan är mer praktisk. Gränsen dras vid ca 1 cm.
Till storfjärilar brukar man räkna in dagfjärilar, mätare,
nattflyn, spinnare och svärmare.

Vår minsta dagfjäril är mindre blåvinge som har ett vingspann på 18 mm.
De största är makaonfjäril och aspfjäril (ovan) med ett vingspann på upp till 90 mm.

Dagfjärilar
I Norden finns fem familjer av dagfjärilar: tjockhuvuden, riddarfjärilar, vitfjärilar, juvelvingar och praktfjärilar. Gemensamt för dagfjärilarna är att de har
klubbformiga antennspetsar. Dagfjärilar har mer eller mindre breda vingar ofta
i starka färger och skiljer sig från nattfjärilarna genom att de i vila har vingarna
hopslagna över ryggen så att undersidan syns. Många arter är då kamouflage-

Kamouflage och skrämseltaktik. Tänk dig denna sandgräsfjäril sitta mot en lavklädd klippa
med nedfälld framvinge – då syns den inte för
fienden. Nederst visas hur en slåttergräsfjäril
lyfter framvingen för att visa sitt falska öga när
den känner sig hotad.

färgade och upptäcks inte så lätt av fiender. När de sitter med vingarna utbredda
är det för att imponera på honor eller för att värma sig i solskenet. Detta behövs
för att höja kroppstemperaturen innan de kan flyga iväg. Det är bara när det är
soligt och varmt som dagfjärilarna flyger och de äkta dagfjärilarna har ett karaktäristiskt seglande flygsätt. Fjärilar kan övervintra i alla utvecklingsstadier.
De nässelfjärilar och citronfjärilar som visar sig tidigt på våren har
övervintrat som fullbildade fjärilar.

tjockhuvuden
riddarfjärilar
vitfjärilar
juvelvingar
praktfjärilar

Tjockhuvuden Denna familj räknas inte till äkta dagfjärilar utan tillhör en tidigare utvecklingsgren. De är små
(vingspann 2-3 cm) och har bredare huvuden än de äkta
dagfjärilarna. Antennen är böjd i spetsen och har en
hårtofs vid basen. Visslare, glanssmygare och smygare
är de tre underfamiljer som finns i Norden. Bilden visar
smultronvisslare Pyrgus malvae en kvick liten fjäril som
finns i södra halvan av Sverige. Den påträffas i maj och
vilar oftast nära markytan.

Riddarfjärilar Endast tre arter i denna familj förekommer regelbundet i Norden. De har ett vingspann på 6-9
cm. Två av dessa, apollofjäril och mnemosynefjäril, har
mycket begränsad utbredning och är fridlysta inom EU
och i Norge. Den tredje, makaonfjäril, är en av Sveriges
största fjärilar och den förekommer i alla landskap.
Bilden visar makaonfjäril Papilio machaon.

Vitfjärilar Till denna familj hör medelstora arter
med övervägande vita eller gula färger. Hanar och
honor har vanligtvis olika utseende. Tre underfamiljer finns i Norden: vitvingar, kålfjärilar (aurorafjäril, hagtornsfjäril, vitfjärilar, kålfjäril, rovfjäril,
rapsfjäril) och höfjärilar (höfjärilar, citronfjäril).
Bilden visar aurorafjäril Anthocharis cardamines, en
färggrann art som finns i hela Sverige utom i fjällen.

Juvelvingar Juvelvingar är små (2-4 cm) med smal
kropp. Larverna producerar sockerhaltiga ämnen som
uppskattas av myror. En del arters larver bärs hem
av myror till myrstacken där de matas och vårdas. Till
juvelvingarna hör blåvingar, guldvingar och snabbvingar. Bilden visar tosteblåvinge Celastrina argiolus
som är den tidigaste blåvingen på våren då den hittas
nyckläckt bl.a. på vide och på brakved. Den finns i alla
landskap men saknas i fjällområdena.
Praktfjärilar (ädelfjärilar) Hos denna familj är ögonen håriga, frambenen tillbakabildade
och larverna har ofta långa iögonfallande utskott eller tornar med styva hår. Praktfjärilarna i
Norden har ett vingspann på 2,5-9 cm. Till denna familj hör bl.a. underfamiljerna pärlemorfjärilar, vinterpraktfjärilar (kartfjäril, amiral, tistelfjäril, påfågelöga, nässelfjäril, sorgmantel,
fuksfjärilar), nätfjärilar och gräsfjärilar. Bilden visar prydlig pärlemorfjäril Boloria euphrosyne.
Den finns över nästan hela Sverige och är ofta försommarens första pärlemorfjäril.

Följ utvecklingen

Dagfjärilar förekommer i de mest skilda miljöer från
havsstränder till fjällområden, men i vårt klimat är nästan
alla dagfjärilsarter beroende av öppna marker där solens
strålar når ner till marken, t.ex. betesmarker. I skogsmark
håller de mest till i gläntor. Det krävs sol och värme för att
dagfjärilarna ska flyga. Ett undantag är t.ex. luktgräsfjäril
som makligt flaxar fram även när det är molnigt.
Plantera gärna nektarrika blommor, t.ex. kryddväxter,
runt skolan och i egna trädgården för att få fler fjärilar
att trivas. Låt tistlar och brännässlor som är föda för flera
fjärilslarver få finnas kvar inom ett begränsat område. Anlägg gärna en liten blomsteräng – det blir en bra livsmiljö
för många arter.

Vill man själv föda upp fjärilar gäller det att sträva efter
att ha samma temperatur och fuktighet som ägg, larver
och puppor skulle levt i under normala förhållanden. Det
innebär t.ex. att övervintrande larver eller puppor måste
förvaras utomhus under
köldperioden. Fjärilens
livscykel kommer därmed
i fas med årstiderna och
man kan släppa ut de
nykläckta fjärilarna.

Upptäck fjärilarna i närområdet
En del fjärilar kan du känna igen i flykten, men i många
fall måste man titta närmare på dem. En kikare kan
vara till god nytta och med en digitalkamera går det att
både identifiera och dokumentera vad man hittat.
Är man försiktig kan man också fånga fjärilar med en
fjärilshåv. Håven ska ha tunt långt nät så att det kan
vikas över håvkanten. Fjärilen kan sedan föras över till
en glasburk för att kunna studeras närmare. Låt inte
fjärilen vara i burken för länge eftersom den lätt skaver
vingarna mot burken när den fladdrar!
Besök olika naturtyper och studera hur fjärilarnas
antal och artuppsättning varierar från år till år. Välj ut
några vanliga fjärilsarter inom ett visst område och iaktta
deras beteende. Jämför form, färg och doft mellan växter
som besöks respektive inte besöks av fjärilar. Hur förändras fjärilarnas beteende när solen går i moln?

Ihopkopplade blåvingar under parningsakt.

Ägg till larv. Fjärilsägg är svåra att upptäcka om man
inte följer efter en hona som lägger ägg. Honan flyger ofta
direkt iväg efter parningen till en växt
och lägger sina ägg. Har man tur
hittar man de mycket små äggen,
och kan återkomma till platsen
och följa utvecklingen fram till
larverna kläcks.

kålf järilslarv

Föd upp larver. Vill man själv föda upp larver bör man
välja kålfjäril, nässelfjäril eller påfågelöga. Deras larver kan
man hitta på kålväxter respektive nässlor, men plocka bara
in högst fem larver. Använd en stor genomskinlig burk
med nät. Lägg in blad av den sort larverna hittades
på, gärna nerstuckna i fuktig oasis. Det är viktigt
att det hela tiden finns färsk föda. Låt burken stå i
skugga och håll rent från larvspillning. När larven
vuxit klart slutar den att äta och söker upp en
lämplig plats för förpuppning. En del larver spinner
fast sig hängande vid en liten kvist medan andra
puppa av
vill ner i jord för att förpuppas.
kålf järil

Den fantastiska kläckningen. Puppor man hittar i
naturen kan man placera i en ”puppförvarare”. Skär ut och
ta bort en stor del av locket på en plastburk. Spänn plastmyggnät över och klistra fast. Häll några centimeter vatten
i burken. Lägg ett lager mossa ovanpå nätet. Lägg pupporna i mossan och lägg tunt med mossa ovanpå.
Duscha mossan då och då. När kläckningen
närmar sig mörknar puppan och då
bör det finnas en nätbur ovanför
pupplådan så att fjärilen kan
sitta och veckla ut sina vingar
när den är nykläckt. Låt den färrapsf järil
diga fjärilen flyga iväg ut i solen.
Detta material är framtaget 2006 av ArtDatabanken
vid SLU i samarbete med Nationellt resurscentrum
för biologi och bioteknik, inom ramen för
Svenska artprojektet, som ett komplement till
Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna.

llustrationer: Martin Holmer, Karl Jilg, Torbjörn Östman. Foto: Claes U. Eliasson. Johan Samuelsson, Johan Södercrantz. Form: Johan Samuelsson, Anders Rådén. Textupplägg i samarbete med Christina Polgren.
Materialet är i stora delar baserat på Nationalnyckelvolymen: Fjärilar: Dagfjärilar. Hesperiidae – Nymphalidae 2005, samt illustrationer ur framtida fjärilsvolymer. För mer information se www.nationalnyckeln.se

Här trivs dagfjärilar

Foto: Britt-Marie Lidesten

Carl von Linné står som symbol
för vetenskapligt nytänkande,
driftigt nyskapande, nyfikenhet,
framåtanda och utvecklings
optimism. Det är bilden av den
unge, nyfikne Linné, den veten
skaplige entreprenören, som
jubileet vill förmedla.

Skolprojekt Linné

”

Text: Britt-Marie Lidesten

År 2007 är det 300 år sedan Carl von Linné

föddes i Råshult i Småland. Jubileet kommer
att uppmärksammas på många sätt och på olika
håll i landet. En del i jubileet är en nationell
satsning på ett skolprojekt i samarbete mellan
nationella Linnédelegationen och Myndigheten
för skolutveckling. Nationellt resurscentrum för
biologi och bioteknik är projektansvarig. Målgruppen är främst lärare inom förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning.
Syftet med Skolprojekt Linné är att ge inspiration och bidra med goda idéer till ett tvärvetenskapligt inriktat arbete där naturvetenskap
ingår i ett brett sammanhang tillsammans med
andra ämnen.

Kreativitet – Nyfikenhet – Vetenskap
Carl von Linné står som symbol för vetenskapligt nytänkande, driftigt nyskapande, nyfikenhet, framåtanda och utvecklingsoptimism.
Det är bilden av den unge, nyfikne Linné, den
vetenskaplige entreprenören, som jubileet vill
förmedla. Ledorden är Kreativitet – Nyfikenhet
– Vetenskap. Carl von Linné blir därmed en positiv symbol för arbetet i skolan.
Utgångspunkten för skolprojektet är följande teman: Linné som lärare, Linnés 1700-tal,
Linné som vetenskapsman, Linné och läkekonsten, Linné i Sverige och världen.

En tryckt skrift och flera arbetshäften kommer att tas fram, som också kopplas till en
webbsida. Perspektivet Linnés 1700-tal – nutid – framtid är genomgående för allt material.
Miljö, hållbar utveckling och biologisk mångfald ska vara ett genomgående tema under jubileumsåret och genomsyrar även skolprojektet.
Skolor som aktivt arbetar med Linné som
utgångspunkt för att utveckla undervisningen
i naturvetenskap kan utnämnas till Linnéskola
2007. Mer information om detta kommer att
finnas på hemsidorna för Myndigheten för skol
utveckling och resurscentrum.

Information och kontakt
Skolmaterialet (såväl tryckt som webb-baserat)
kommer att vara tillgängligt från årsskiftet
06/07. Mer information om projektet kommer efter hand att läggas på resurscentrums
hemsida. Du som har goda idéer att bidra
med eller vill delta i utprövning av material
kontakta Britt-Marie Lidesten, projektledare,
e-post: Britt-Marie.Lidesten@bioresurs.uu.se.

Låt Carl von Linné vara utgångspunkt för att utveckla arbetet med naturvetenskap i skolan med
start jubileumsåret 2007!
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Blodlaborationer i skolan
Resurscentrum får ofta frågor från lärare som rör blodlaborationer. Det finns
därför ett behov av att presentera vilka regler som gäller för närvarande för
arbete med elevers eget blod och att ge vår syn på hur blodlaborationer bör
genomföras. Våra anvisningar finns nu på resurscentrums hemsida och nedan
presenteras en sammanfattning av innehållet.
Text och bild: Britt-Marie Lidesten

Blodlaborationer i skolan har länge varit omdisku-

terade beroende på riskerna med blodsmitta. Samtidigt anser många lärare att det finns behov av att
fortsätta med blodundersökningar av pedagogiska
skäl. Eleverna tycker i allmänhet att det är intressant att studera den egna kroppen. Det är också
förhållandevis lätt att ta ett kapillärprov och många
olika undersökningar kan göras på små volymer
blod, som kan ge en fördjupning inom:
•

genetik (blodgruppsbestämning),

•

biologiska och biokemiska undersökningsmetoder (t.ex. färgning av mikroskopiska preparat, hantering av räknekammare och mikroskop,
studier av osmos, identifiering och bestämning
av halten av olika ämnen i blodet som hemoglobin, glukos, albumin och kolesterol),

•

medicin (sjukdomar med anknytning till blodets sammansättning).

De pedagogiska möjligheterna till fördjupning
inom olika områden är stora och motiverar att blod
undersökningarna även i fortsättningen kan genomföras i skolan, samtidigt som det är nödvändigt
att säkerheten garanteras.

Annonsplats

Blodsmitta
De infektioner som sprids genom blodsmitta är
dels vissa hepatitvirus (främst hepatit B-virus),
dels HIV (Humant Immunodeficiency Virus). Blod
från personer som bär hepatit B-virus har i regel
mycket hög smittsamhet. Då blodundersökningar
görs i skolan måste man ta med i beräkningen att
blodsmitta kan förekomma bland elever.

Arbetsmiljöverket
På Arbetsmiljöverkets hemsida (www.av.se) finns
information om risker vid hantering av blod. Verket har också gett ut följande föreskrifter som berör arbete med blod:
• Minderåriga. AFS 1996:1
• Skydd mot blodsmitta. AFS 1986:23
• Mikrobiologiska arbetsmiljörisker – smitta,
toxinpåverkan, överkänslighet. AFS 2005:1

Ansvar
Det finns för närvarande inte något generellt förbud för blodlaborationer i skolan, men däremot
kan det finnas lokala föreskrifter för en kommun
eller skola som förbjuder blodlaborationer. Rektor
på respektive skola har det övergripande ansvaret
för att undervisningen bedrivs av kompetenta lä-

3

1
Bilden visar fyra olika typer av blodlancetter. Nummer 1, 2 och 3 är alla lätta att använda för
elever. Nr 1 är en automatisk lancett där nålen dras in efter det att provet tagits och risken
för kontamination efter provtagningen är därför minimal. Denna typ av lancett används på
sjukhus. Nr 4 är en äldre typ av blodlancett som är svårare för elever att hantera. Risken för
kontamination är större och denna lancettyp bör inte användas i skolan.
Blodlancetter av typ 1, 2 och 3 kan köpas från t.ex. Förbandsmaterial AB och nr 3 från antingen Heraco AB eller VWR. Se resurscentrums hemsida, länken Inköp.

rare, samt att lokaler och utrustning är lämpliga.
En riskbedömning ska alltid göras för allt laborativt
arbete i skolan och ska omfatta hela arbetssituationen. Ett exempel på en blankett som kan användas
vid riskbedömning av biologilaborationer finns på
resurscentrums hemsida, se länken Säkerhet.

Kompetens
Att en laboration kan genomföras på ett säkert sätt
beror på lärarens kompetens, elevernas förmåga att
arbeta på ett säkert sätt, arbetsmetoden, lokalerna
och den utrustning som används.
Resurscentrum har tidigare utarbetat en indelning i Kompetensnivå 1, 2 och 3 som gäller för lärare, se resurscentrums hemsida, länken Säkerhet
(Bilaga till blanketten Riskbedömning för biologiskt
inriktat arbete i skolan). Denna indelning är en hjälp
för skolledning och enskilda lärare att bedöma om
undersökningar av blod från elever eller personal är
lämpliga att genomföra.
Kompetensnivå 1 och 2 gäller lärare som saknar
träning i naturvetenskapligt arbete eller endast har
en kort, enklare utbildning i biologi. Kompetensnivå
3 omfattar lärare med goda praktiska och teoretiska kunskaper i både allmän biologi, mikrobiologi
och sterilteknik.
Resurscentrums uppfattning är att blodlaborationer, där elevers eller personalens eget blod används, endast ska handledas av lärare med kom-

Annonsplats
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petensnivå 3. Vi anser också att eleverna ska ha
uppnått gymnasienivå och att laborationerna endast ska genomföras inom ramen för biologiskt eller medicinskt inriktade kurser. Laborationer med
blod ska endast genomföras under sådana förhållanden att kompetent lärare ansvarar och har god
kontroll över klassrumssituationen. Arbete med
blod kräver lämplig utrustning och undervisningslokal anpassad för laborativt arbete.

Laboration med blod
Under förutsättning att ovanstående villkor är uppfyllda, är det viktigt att tänka på följande vid genomförandet av blodlaborationer:
• Elever ska informeras om risker och säkerhetsregler i samband med blodundersökningar, samt
att det är frivilligt att delta i laborationen.
• Eleven tar blodprov på sig själv och hanterar
hela tiden själv sitt eget blod, samt torkar upp
eventuellt spill, tar hand om avfall och diskar
blodkontaminerade glasvaror. Detta innebär att
ingen annan ska kunna komma i kontakt med
blodet.
• Rutiner för att ta hand om blodkontaminerat
avfall ska finnas.
• Rutiner för olyckstillbud ska finnas.
Se även mer utförliga anvisningar på resurscentrums
hemsida www.bioresurs.uu.se.

Litet djur med stort arv
Bananflugan under luppen
Hundra år har gått sedan Thomas Hunt Mor
gan upptäckte att bananflugan var idealisk
för att studera arvsanlag. Nu finns ett dator
program där du kan göra dina egna flugor.
Bananfluga från datorprogrammet DrosophiLab.
Text: Malin Planting

Du som någon gång haft övermogen frukt

hemma har kanske lagt märke till de små och
närgångna flugor som kretsar kring fruktskålen. Det tar ungefär två veckor från parning till
könsmogen fluga så de kan snabbt bli många.
Det är en av orsakerna till att bananflugan är
ett favoritobjekt i biologisk forskning, särskilt
inom genetiken.
Här presenteras bananflugan och ett gratis
datorprogram som underlättar förståelsen för
nedärvning av arvsanlag.

Bananflugor
Drosophila melanogaster är en art av bananflugor, omkring 2,5 mm lång, vanligtvis med röda
ögon och gulbrun kropp med svarta ringar runt
bakkroppen. De lever av ruttnande och jäsande
växtdelar i fuktig miljö ute i naturen men lockas om sommaren gärna in på besök i våra hem,
villiga att kalasa på övermogen frukt, vin och
andra jäsande ämnen. De har förmodligen lockats av lukten, som de är ytterst känsliga för.
Bananflugor kan också följa med frukten
hem från affären som ägg. Honan lägger ägg i
det skadade fruktköttet där de inte kan torka ut
och larven utvecklas sedan snabbt. Efter larvstadiet förpuppar den sig för att efter ytterligare några dagar kläckas till fluga. Det tar cirka
två veckor i rumstemperatur från parning till
färdig fluga.

Under luppen
Bild: www.drosophilab.com

Det är spännande att titta på bananflugor i
stereolupp och se formen på vingarna, kroppens färg och ögonens utseende. För att göra
en könsbestämning tittar man enklast på bakkroppen, som är rundad med en tjock svart
ring längst ut hos hanar och spetsig med smala
svarta ringar hos honor.
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Populär i hundra år
Hundra år har gått sedan en amerikansk forskare, Thomas Hunt Morgan, upptäckte att just bananflugan var idealisk för att studera arvsanlag.
Han samlade så många flugor han bara kunde
och hans laboratorium var fullt av illaluktande
övermogen frukt och flugburkar överallt.
Morgan fann en dag en hane med vita ögon
bland de rödögda flugorna. Nu fick han en
chans att se hur anlaget för ögonfärg nedärvdes.
Med bananflugornas hjälp visade Morgan att
en särskild egenskap kan kopplas till en specifik gen i cellernas kromosomer. Försöken kring
hur egenskaper nedärvs belönades senare med
Nobelpriset.
Bananflugor har använts inom forskningen
bland annat för att hjälpa oss förstå ärftliga variationer som uppkommit spontant eller är orsakade av yttre faktorer, till exempel radioaktiv
strålning och vissa kemiska ämnen. På senare

Liten ordlista

i genetik

Genetik – läran om hur egenskaper går i arv
Gen – den minsta enheten för information om
ärftliga egenskaper som ärvs från föräldrar till
barn, består av en sekvens av DNA
Genom – det DNA eller, hos en del virus, RNA,
som bär på cellens eller virusets fullständiga genetiska information
Kromosom – innehåller en lång tråd av DNA i
vilken hela eller delar av genomet finns
Mutation – ärftlig förändring av gener och kromosomer
Överkorsning – utbyte av gener inom ett kromosompar
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Genetiska försök i datorn
Vill du göra genetiska försök med bananflugor
utan att pyssla med odling? Då kan du pröva
bananflugesimulatorn DrosophiLab. DrosophiLab är ett gratisprogram, skapat av Hannes Jenssen, student och hobbyprogrammerare. Du kan
med hjälp av programmet som hämtas på nätet,
utföra experiment för att visa på korsning med
ett eller två anlagspar, samt även överkorsning.
Per Sjöström och Curt Strömberg undervisar
i biologi på NV på Balderskolan i Skellefteå. De
har testat de färdiga övningarna (tutorials) som
finns i programmet med sina elever i biologi A.
– Eleverna tyckte det var roligt och lärorikt.
Även om försök med levande bananflugor också fungerar bra, ger nog programmet en större
förståelse för teorin kring genetiken, menar Per
Sjöström.
– Att själva få experimentera fram nya bananflugekorsningar och se hur selektiv avel fungerar
tyckte de var jättekul! Dessutom var det roliga
utseenden på flugorna!

Hur går det till
I programmet kan du genom att förändra vingarnas form, kroppens färg, ögonens utseende
och antennerna designa egna bananflugor. Det
finns en förteckning över mutationer att välja
bland, vilken också talar om var de förändrade
generna finns och vilken egenskap de ger.
Starta med att skapa ett experiment. Välj
utseende på föräldraflugorna. Därefter korsas
de båda flugorna och en ny generation flugor
visas på skärmen. Varje generation kan innehålla mellan 1 och 50 000 flugor.
För att avgöra vilka egenskaper flugorna
har kan du undersöka dem i ”mikroskopet”.
Mikroskopet visar en 3D-modell av flugan och
det är en häftig känsla när den lilla flugan dyker
upp i jätteformat på skärmen. Du kan rotera,
flytta och zooma in för att lättare se hur din fluga ser ut. När du noterat vilka egenskaper den
har drar du den till en räkneburk för att hålla
koll på förhållandet mellan de olika egenskaperna. Programmet hjälper dig att räkna individer och utifrån det skapa tabeller och diagram.

Mer om bananflugor och genetik
www.drosophilab.com (Här kan du hämta gratis
programmet DrosophiLab)
www.forskning.se (Nya biologin)
www.ensembl.org/Drosophila_melanogaster/index.html
(Här finns hela genomet)
www.exploratorium.edu/exhibits/mutant_flies/
mutant_flies.html (Engelsk sida med bilder av olika typer
av bananflugor)
För inköp av bananflugor och tillbehör se resurscentrums
hemsida www.bioresurs.uu.se under länken Inköp.

Foto: Anne Uv

tid har forskare gjort försök med bananflugor
för att studera olika fysiologiska processer. Man
har kunnat se hur den tidiga utvecklingen av
embryot styrs av gener vilket haft stor betydelse för att förklara olika missbildningar hos
bland annat människan.

Bananflugor (Drosophila melanogaster).

Fakta om bananflugor
Drosophila melanogaster är en av de mest studerade modellorganismerna inom genetiken, just för
att den är så liten och lätt att odla.
Den har bara fyra kromosompar, vilket gör
genomet väldigt överskådligt: ett X/Y-par och tre
autosomala par. Bananflugan blev år 2000 den
första insekt vars hela genuppsättning kartlades.
Genomet består av omkring 133 miljoner baspar
och cirka 14 000 kända gener.
Många av generna hos bananflugan har motsvarighet hos däggdjur. Därför används den som
modelldjur i forskningen kring sjukdomar som
Parkinsons och Huntingtons (danssjuka).
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På gång...
Nätverk för biologilärare
– med övergripande syftet att utveckla biologi/
NO-undervisningen så att den berör och
engagerar fler elever.

Bor du i en region där det saknas ett regionalt nätverk

Nätverksutvecklare/
nätverksstödjare sökes

Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik

söker omgående en person som vill arbeta med utveckling av regionala nätverk för biologi/NO-lärare.
Du kommer huvudsakligen att arbeta hemifrån. Omfattningen blir några timmar per vecka.
Tycker du det låter intressant att vara med och
forma och bygga upp nätverk för biologi/NO-lärare,
skicka ett mail till christina.polgren@bioresurs.uu.se
eller ring 018-471 50 65.

Nya medarbetare sökes!

För arbete några timmar per vecka,
eventuellt på distans.

Vi på Nationellt resurscentrum för biologi och biotek-

nik behöver förstärkning av ytterligare två medarbetare,
dels någon med kunskap om och erfarenhet av arbete
inom förskola och de tidiga åren av grundskolan och dels
någon med kunskap om och erfarenhet av arbete med
biologi/NO inom senare delen av grundskolan och gymnasiet, gärna med intresse för bioteknik.
Vi behöver lärare som är intresserade av skolutvecklingsarbete och som kan arbeta några timmar per vecka.
Vi vill gärna knyta till oss personer från olika delar av
landet.
Låter detta intressant? Hör då av dig till Christina
Polgren på tfn 018-471 50 65 eller skicka ett mail till:
christina.polgren@bioresurs.uu.se
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för lärare inom biologi/NO? Nationellt resurscentrum för
biologi och bioteknik kommer under året att stödja nya
lokala nätverk inom biologi/NO. Nätverken planerar och
styr själva sin verksamhet, men kan i ett uppbyggnadsskede
få stöd av resurscentrum. Vi tror att det är viktigt att lärare
har möjlighet att mötas under trevliga och avspända former för att utbyta erfarenheter och tillsammans utveckla
undervisningsidéer. Exempel på aktiviteter kan vara:
• att tillsammans upptäcka närmiljöns möjligheter för utepedagogik,
• att bjuda in engagerade personer med kunskaper om
natur och miljö från t. ex. kommunen eller naturorganisationer,
• att utbyta erfarenheter om bra laborationer och övningar.
Variationerna och möjligheterna till aktiviteter och utformning av nätverken är många. Tycker du att detta låter intressant, skicka ett mail till info@bioresurs.uu.se eller ring
Christina Polgren 018-471 50 65.

Nationellt resurscentrum för biologi och
bioteknik, Nationellt resurscentrum för fysik samt
Kemilärarnas resurscentrum anordnar med stöd
av Myndigheten för skolutveckling:

NO-biennaler
o

2006–2007

En mötesplats för grundskollärare (f–9) i NO
Luleå v.07 (2007)
Stockholm v.47 (2006)
Lund v.05 (2007)

www.nobiennal.nu
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Annonsplats

B

Sverige

Porto betalt

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

Det är vi som jobbar på

Kalendariet
Kurs om Mångfotingar och
andra marklevande djur
Den 12–13 juni erbjuds en ny möjlighet att gå den
eftersökta kursen Mångfotingar och andra marklevande djur. Kursplats är Nyköping. Kursen behandlar markdjur, vilka de är, deras ekologi och hur man
studerar dem, varvat med praktiska övningar ute och
inne. Det blir också tillfälle till erfarenhetsutbyte och
idéer om bra aktiviteter inom temat.
Kursledare är Göran Andersson, Naturhistoriska
museet i Göteborg, huvudförfattare till Nationalnyckelns volym om mångfotingar. 25 platser finns
och hälften reserveras för lärare från skolan och hälften för naturskolornas pedagoger. Kursen genomförs
av ArtDatabanken, Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik samt Naturskoleföreningen.

Linné – läkemedel och skola
Temadagen ”Linné – läkemedel och skola” är en inspirationsdag för dig som är gymnasielärare i naturvetenskapliga ämnen och som vill lära dig mer om läkemedelsforskning och läkemedelsutveckling.
Innehållet i temadagen bygger på material som tas
fram inom Skolprojekt Linné. Temadagen arrangeras
av Apotekarsocieteten i samarbete med Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik, i direkt anslutning till den årliga Läkemedelskongressen. Årets tema
på Läkemedelskongressen är ”Infektionssjukdomar”.
För att kunna planera kursdagen behöver vi veta
vilket intresse det finns för att delta. Skicka en förhandsanmälan (ej bindande) till info@bioresurs.uu.se
senast den 21 juni!

Nationellt resurscentrum
för biologi och bioteknik:

NO-biennaler
Snart är NO-biennalerna tillbaka!
Kreativa mötesplatser för lärare i
grundskolan med inspiration och
utbyte av undervisningsidéer inom
NO-området med föreläsningar, aktivitetsrum och idéutställningar.
NO-biennalerna genomförs i
Stockholm 20–21 november 2006,
Lund 29–30 januari 2007 och Luleå
12–13 februari 2007.
NO-biennalerna är ett samarbete mellan Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik,
Nationellt resurscentrum för fysik
och Kemilärarnas resurscentrum.
Information och program läggs ut
efter hand på www.nobiennal.nu.

Mer information om samtliga aktiviteter finns på www.bioresurs.uu.se
Anmälan görs till:
info@bioresurs.uu.se

Christina Polgren
Föreståndare. Inriktning förskola,
skola och vuxenutbildning.
christina.polgren@bioresurs.uu.se
018-471 50 65

Britt-Marie Lidesten
Inriktning gymnasium.
Projektledare för Skolprojekt Linné.
britt-marie.lidesten@bioresurs.uu.se
018-471 50 66

Malin Planting
Kursutveckling, redaktör för
Bi-lagan, annonsansvarig.
malin.planting@bioresurs.uu.se
018-471 64 07

Bioteknikveckan 2006
Årets upplaga av Bioteknikveckan planeras med ett
program som omfattar konkreta praktiska övningar
för lärare på grundskolan, föreläsningar samt kursdagar med laborationer för lärare på gymnasiekurser. Information läggs efter hand ut på www.bioresurs.uu.se.
Preliminärt datum är vecka 42.

En inspirerande vår önskar
vi på resurscentrum!
Anna Maria Wremp
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Informatör, formgivning Bi-lagan
anna-maria.wremp@ibg.uu.se
018-471 48 35

