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S

öker du tema för ämnesövergripande samarbete eller vill du
bredda den egna undervisningen?
Inspireras av en av Sveriges största
naturvetare genom tiderna: Carl von
Linné! År 2007 firas 300-årsminnet av hans födelse.
Linné som pedagog, som vetenskapsman och som läkare, Linnés
resor i Sverige och lärjungarnas resor i världen är några av de teman
som ingår i det inspirationsmaterial
som resurscentrum tar fram inom
Skolprojekt Linné. Innehållet som
i varje del tar avstamp i Linné och
1700-talet har perspektivet dåtid
– nutid – framtid och spänner över
många av skolans ämnen.
En inspirationsskrift samt tillhörande arbetshäften är klara lagom
till den officiella invigningen av
Linnéåret på Carl-dagen den 28
januari 2007. Materialet kommer
att tryckas och även läggas på webben. Läs om Skolprojekt Linné på
vår hemsida där även anmälan till
Linnéskola2007 kan göras.
Eftersom många hör av sig och
vill komma igång och arbeta med
Linné i temaarbeten och vid lärar
dagar redan under hösten har idé
uppslagen i detta nummer av Bi-lagan kopplingar till Linné och till det
kommande inspirationsmaterialet.
Trevlig läsning!

Nationellt resurscentrum
för biologi och bioteknik

Linnéjubiléet: Inspireras
av årets läsårskalender!

Vid Uppsala universitet i samarbete
med SLU, Biologilärarnas förening
och Skolverket.
Box 592, 751 24 Uppsala
tel 018-471 50 65
fax 018-55 52 17
info@bioresurs.uu.se
www.bioresurs.uu.se

Växtbingo i skog och mark

Spela växtbingo!
Att göra ett växtbingo tillsammans
med eleverna kan vara en del i
arbetet med till exempel närmiljön.
• Dela in eleverna i grupper och ge
dem en lista med namn på 15–20
växter. Låt grupperna hämta vardera nio av dessa i naturen.
• Eleverna tejpar upp sina växter i
valfri ordning på en spelbricka med
nio rutor och namnger dem.
• Dra lappar med växtnamn eller
visa upp färska växter. Kottar
fungerar bra som bingomarkörer.
• När grupperna fått en fylld rad
med kottar ropar de bingo.

Linné älskade växter redan som liten
pojke och ville veta deras namn. Han
berättar om hur det gick till när hans far
försökte lära honom namn på växter:
”Men efter barnets manér förgäter han
ock namnen, varföre han ock blev en
gång hårt tilltalt av sin fader, som sade sig
aldrig skola giva honom något namn på
örter, om han dem mera förgäter, varföre
gossens hela håg och tanka var sedan att
komma ihåg namnen, att han aldrig skulle gå miste om sitt angenämaste.”
Ur ”Carl von Linné” av Wilfrid Blunt.

Läs om Skolprojekt Linné på
www.bioresurs.uu.se
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Bioteknikveckan 2006 16–19 oktober

Ta del av en eller flera aktiviteter under veckan!

Den 16-19 oktober 2006 genomför Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik åter
igen en fortbildningsvecka inom bioteknik, i Uppsala, med aktiviteter för lärare i hela skolan:

Anmälan senast 2 oktober till info@bioresurs.uu.se eller
018-471 64 07 alt 018-471 50 65. För mer information se:

• Genteknik- och mikrobiologilaborationer för lärare på gymnasiet (tvådagarskurs i
samarbete med NCBE, National Centre for Biotechnology Education, England)
• Föreläsningar inom aktuell bioteknik för lärare, lärarstuderande och gymnasieelever
• Bioteknik i vardagen – en heldag med praktiska försök för grundskolan

www.bioresurs.uu.se
I samarbete med Myndigheten för skolutveckling,
Vetenskapsrådet och Bioscience Explained

Sortera som Linné
Människan har i alla tider försökt sortera sin omgivning för att förstå
den bättre. Även före Carl von Linné fanns botanister som satte namn
på växter och försökte ordna dem systematiskt. Det som skiljde Linnés
system från de tidigare var att han sorterade efter ståndare och på så
vis skapade han ett system med vars hjälp det blev möjligt att sortera
alla kärlväxter.

Sorteringsövning
Om man låter elever sortera växter fritt efter eget tycke och smak blir
det kanske inte som Linné tänkte sig. Men att sortera organismer efter
utseende innebär att man tränar sig i att iaktta och känna igen dem.
Det gör det lättare att komma fram till namnet på en okänd växt.
• Plocka blommor i olika färger och former eller använd bilder
av blommor.
• Låt eleverna arbeta i grupp och sortera blommorna utifrån
egenskaper som de själva väljer.
• Eleverna får därefter redovisa hur de sorterat och hur de
tänkte när de valde egenskaper.

”Det framgår likaledes med full tydlighet
i de flesta blommor att frömjölet, som
fastnat på märket, överför en vätska till
fröämnena men självt stannar kvar på
märket och aldrig tränger ned genom
stiftet och än mindre kommer in i fruktämnet till fröanlagen.”
Ur ”Tvåkönad alstring” av Carl von Linné

Läs om Skolprojekt Linné på
www.bioresurs.uu.se
Nationella Linnéjubiléets symbol är hämtad
från en av Linnés klasser, vilken?
Botaniska trädgården i Uppsala erbjuder aktiviteter för skolklasser med rubriken Sortera som Linné. Härifrån har vi hämtat inspirationen TILL DETTA UPPSLAG. c arl von Linné på bilden
gestaltas av hans odöö sittandes på en kopia av plugghästen,
den lässtol som Linné använde som studiestol och kateder
vid undervisning.

Foto: Uppsala universitetsbibliotek

Några grupper kanske väljer att sortera efter blommans färg eller form
medan andra väljer bladens form eller hur de är placerade i förhållande till varandra. Kanske några också väljer antalet ståndare som kriterium för sorteringen?

Linnés sexualsystem där han delade in växterna efter antalet ståndare. Systemet tar
inte hänsyn till växternas släktskapsförhållanden men används fortfarande i fältfloror
för att identifiera en okänd växt. På www.linnaeus.nu/Bibliotek/24biblio.asp finns en
klickbar bild på sexualsystemet med blommor som hör till respektive klass.
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– Hur många ståndare har blommorna här intill
(vitsippa, teveronika, lilja, körsbär och midsommarblomster) och till vilken av mina klasser hör
de? (På www.bioresurs.uu.se finns svaren.)
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NO

Stockholm 20-21 nov 2006
Lund 29-30 jan 2007
Luleå 12-13 feb 2007

-biennaler
o

Föreläsningar om aktuella ämnen
Konkreta idéer till undervisningen
– Erfarenhetsutbyte
– Idéutställningar
– Workshops
–
–

www.nobiennal.nu

Ett samarbete mellan Kemilärarnas resurscentrum, Nationellt
resurscentrum för fysik och
Nationellt resurscentrum för biologi
och bioteknik, med stöd av Myndigheten för skolutveckling.

Fotosyntesen är mitt liv...
Fotosyntesen är grunden för livet på jorden. Gröna växter, alger och cyanobakterier (tidigare blågröna alger) som innehåller klorofyll har förmågan att
utnyttja solljuset för att omvandla vatten och koldioxid till socker och syre.
När sockret bildas blir det syre över som släpps ut i luften, till nytta för människor, djur och svampar.
Solljus + Vatten + Koldioxid ---> Kolhydrater + Syre

Eksången
Melodi: La dolce vita
Jag längtar så att natten tar slut
Då kommer solen tillbaks
Mina blad vill ha mycket vatten
Som av mina rötter sugs upp
De vill ha soliga sköna dagar
Värme och koldioxid
De är här, jag är nu, jag är nöjd
För att kunna göra min egen mat (ooh)
Ja, kunna göra min egen mat (ooh)
Vill jag bada i ren luft min vän
Koldioxid i klyvöppningen
För att kunna göra min egen mat (ooh)
Ja, kunna göra min egen mat (ooh)
Ge mig vatten, ge mig sol
Och koldioxid i massor
Fotosyntesen är mitt liv

Ovan: Genom mikroskopiskt små öppningar i överhuden hos växter, s.k. klyvöppningar, kan vattenånga, syre och koldioxid kan passera. Runt öppningarna
sitter två halvmånformiga, klorofyllhaltiga celler. Vid torrt väder blir de mindre
böjda och öppningarna stängs. Vid ökad saftspänning (fuktigt väder) öppnas de.
Nedan: Nattens dagg faller ut på de fina hårstråna på daggkåpans blad.

Samla växternas syre

Illustration: David Ståhle (NAVET)

Lägg gröna blad i en bägare och häll på vatten uppblandat med 1/6 vichyvatten
(ökar hastigheten på försöket). Placera en tratt över bladen och ett vattenfyllt
provrör över trattens pip (se figur). Ställ bägaren ljust i ett soligt fönster eller
invid en 100 W lampa. Gasbubblor börjar samlas i provröret och vatten trängs
undan efter 15–30 minuter. Försöket går fortast i starkt solljus.
När ca ¼ av röret är gasfyllt lyft det försiktigt rakt upp och håll tummen för
mynningen när öppningen kommer ovanför ytan. För att påvisa gasen som
bildas för in en glödande trästicka i provröret. Om glöden flammar upp finns
det mer syre i röret än i den omgivande luften.
Med tulpanblad går det relativt snabbt att få en gasutveckling. Försöket kan
också göras med andra land- eller vattenväxter.
Idé och underlag till denna sida: NAVET (ett naturvetenskapligt och tekniskt centrum i Borås) www.navet.com
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Jag är en del av livets kretslopp
Jag har ju ansvar och krav
Jag vill kunna ge dig min frukt och syre
Det är vår uppgift var dag
Jag vill leva av luft och vatten
Lite solsken varje dag
Jag är här, jag är nu, jag behövs
För att kunna göra min egen mat (ooh)
Ja, kunna göra min egen mat (ooh)
Vill jag bada i ren luft min vän
Koldioxid in i klyvöppningen
För att kunna göra min egen mat (ooh)
Ja, kunna göra min egen mat (ooh)
Ge mig vatten ge mig sol
Och koldioxid i massor
Fotosyntesen är mitt liv
Låt eleverna skriva texter med ett biologiskt innehåll uppmanar NAVET, som har skrivit Eksången.
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Sommartid slutar

Hur gammalt blev
det här trädet?
Ta reda på det genom att
räkna årsringarna.

Talande träd
Träden har en hel del att berätta för oss. Torka, kyligt sommarväder,
bränder, insektsangrepp, föroreningar, sjukdomar och skador, alla
lämnar de spår i trädens årsringar.
Ett år i trädstammen motsvarar en ljus och en mörk ring som tillsammans utgör en årsring. Under våren växer trädet snabbt, cellerna i
stammen får tunna väggar och veden blir ljus. Den delen av årsringen
är bredast och kallas vårved. Under senare delen av sommaren bildas
den mörkare och tunnare ringen, den så kallade höstveden eller sensommarveden. Den är mera tätvuxen och hårdare på grund av den
långsamma tillväxten. Om vädret är varmt med mycket regn får vi en
bred ring det året. Är det kallt eller om det regnar väldigt lite under
en lång period blir det en smal årsring.
Träd av samma art som växer i samma område får normalt sett liknande årsringar. Det kan man kalla trädens fingeravtryck. Mönstret
kan sammanställas till diagram som täcker en lång följd av år. Tack
vare dessa årsringsmönster kan forskare rekonstruera klimatutveckling långt tillbaka i tiden.
Förändringar i landskapet ger också resultat i årsringarna. Snabba tillväxtökningar kan bero på att man hastigt förändrat närmiljön kring
trädet, till exempel genom att de närmsta trädgrannarna huggits ner.

När man tar prover på
levande träd använder
man en ihålig tillväxtborr.
Borrkärnan blir ungefär
så grov som en vanlig
blyertspenna. Trädet på
bilden till höger är en 250
år gammal bok.

Visste du att...?
Historiker och arkeologer har också stor glädje av trädens
årsringar. Genom att granska årsringarna i gammalt trä
kan man datera ett föremål eller en byggnad. Metoden
kallas dendrokronologi. De träd som lämpar sig bäst för
årsringsstudier är tall, gran och ek. Genom att ta borrprover
kan man spåra föroreningar i naturen. Proverna visar vilka
träd som har tagit upp föroreningar.

I tropiska skogar med jämna temperatur- och ljusförhållanden får
träden normalt inte en ring per år som hos oss. Däremot ger varje
period av regn eller torka upphov till mer eller mindre tydliga ringar.
Bilder och fakta: Mats Niklasson, SLU Alnarp.

Titta på årsringar
• Jämför bredden på några årsringar. Går det att se någon av
vikelse i mönstret? Hur kan den ha uppkommit?
• Studera snittytor hos träd på ett kalhygge. Träden där har vuxit
under likartade förutsättningar. Går det att se samma variation i
årsringsmönstret hos flera träd? Jämför träd av samma art.
• Ett ”träherbarium” ger möjlighet att jämföra olika träslag.
Såga tunna skivor som torkas och slipas med fint sandpapper.

Tvärsnitt av en gren som fallit från en 500-årig ek på Hallands Väderö. När ett
prov togs ur grenen och granskades i lupp kunde man räkna till 430 årsringar.

• Jämför lokala data för temperatur och nederbörd med års
ringarna hos träd i samma område. Går det att spåra t.ex. torrår
i årsringarna?
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”En ekstock som var mycket stor och förleden vinter
avhuggen, i diameter 7 kvarter inom barken; då vi räknade ringarna, funno vi att de vuxit 260 år, märkte ock
att somliga ringar i trädet voro nära varandra; då jag
undrade, vad orsaken härtill månde vara, föll mig in att
starka vintrar kunde förorsaka att ringarna kommo närmare intill varandra./.../Alltså havom vi uti eken liksom
en krönika på vintrarna, dem vi kunnom få oss bekanta
hela 200 ad 300 åren tillbaka.”
Ur ”Ölandska resan” 1741 av Carl von Linné

Läs om Skolprojekt Linné på
www.bioresurs.uu.se
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Bioteknik i brödet

Gör en surdegskultur

– om vildjäst och surdeg
Brödbakning är ett av de tidigaste exemplen på bioteknik.
Att baka med surdeg är en flera tusen år gammal tradition
som användes innan det fanns jäst att köpa i affärerna. Det
enklaste sättet att få fram en surdegskultur var att man inte
gjorde rent baktråget mellan storbaken.

Dag 1: Blanda 1 dl rågmjöl
med 1 dl ljummet vatten i
en stor glasburk. För att påskynda
jäsningen tillsätt lite honung, rårivet äpple eller russin. Ställ burken
mörkt på en varm plats, gärna 24-28°C,
och låt locket ligga lite på glänt.

Vad är surdeg?

Dag 2 och 3: Tillsätt ytterligare 1 dl mjöl och 1 dl
vatten och rör om.

Surdeg är en blandning av mjöl (råg eller vete) och vatten.
I mjölet finns naturligt mjölksyrabakterier och jästsvampar
av vildjäst som när man tillsätter vatten börjar producera
mjölksyra, ättiksyra, alkoholer, aromämnen och koldioxid.
Det tar cirka 3 dygn i rumstemperatur innan surdegen är klar
att användas.

Kring bröd och bakning finns många traditioner och alldeles särskilt många runt jul.
Ett exempel är julhögarna. De bestod av olika brödsorter som travades på varandra
i en hög. Brödkakorna bakades i olika storlekar för att den största och grövsta skulle
ligga längst ned och den minsta och finaste skulle balansera högst upp. Det hela
kunde toppas med en liten ost, ett äpple, en klick smör eller något annat gott. Jul
högarna travades upp på julbordet, en till varje person i hushållet.

Julrött matbröd
När man bakar sitt vanliga matbröd kan man
byta ut den ordinarie degvätskan mot en röd
degvätska som färgar brödet rött samtidigt som
det ger brödet både smak och saftighet.
För en liter röd degvätska: Koka 1 kilo skalade
rödbetor i drygt 1 liter vatten i en halvtimme.
Ta upp rödbetorna ur kastrullen. Mixa tre till fem
av de kokta rödbetorna och blanda med spadet som
rödbetorna kokat i. Låt det svalna och använd som en vanlig
degvätska, det vill säga 1 liter degvätska till 100 g jäst.
Recept ur ”Det svenska julbordet” av Christina Fjellström och Håkan Liby.

Surdeg hämmar tillväxt av mögel i brödet och ökar kroppens
upptag av viktiga mineraler som järn, magnesium,
zink, m.fl. Dessutom ger surdegen brödet en speciell smakkaraktär. Man kan förvara surdeg i
kyl under lång tid genom att en gång i veckan
använda hälften av surdegen och därefter
tillsätta lika stor mängd mjöl och vatten. Det
går också bra att spara surdeg genom att frysa
den, alternativt torka den genom att tillsätta
mjöl så att den blir torr och smulig och därefter
låta den ligga ett par dagar i rumstemperatur.

Receptet räcker till 4-5 bak

Dag 4: Kontrollera att det bubblar och luktar lite
syrligt. Tag ca 1 dl av surdegen till de grundrecept som
behöver surdeg. Spara resten till förökning.
Jämför bröd bakat på surdeg med bröd bakat på
bagerijäst. Vilket bröd håller sig längst? Hur kan man
beskriva skillnaden i smaken?

Vild jäst?
Det finns många olika sorters jästsvampar med olika
egenskaper. Saccharomyces cerevisiae, den vanligaste
arten, används i bagerijäst. (bild t.v.) Den är encellig,
äggformad och 5–10 mikrometer lång och förökar
sig genom knoppning. Vildjäst kallas de jästsvampar
som finns naturligt i luften och på organiskt material som till exempel mjöl. Jästsvampen livnär sig på
socker och avger koldioxid och etanol.

Linné firade jul hos goda vänner i Falun
1734. ”Dalarnas sirener hafwa emot förmodan låckat mig förglömma både wänner,
omsorg, äftertanke, förtret, hem, studier och
tijden;” skrev han. Under ett av de många
julkalasen med inbjudna ungdomar träffade
Linné Sara Elisabeth (Sara Lisa) Moraea, artonårig dotter till Faluns
stadsläkare doktor Johan Moraeus. Linné började uppvakta Sara
Lisa, och upptäckte att med henne hade han ”lust att leva och dö”.
Den 16 januari 1735 friade Linné och fick ja.
Ur ”Carl von Linné” av Wilfrid Blunt.

Läs om Skolprojekt Linné på www.bioresurs.uu.se
Läs mer om surdeg på
http://www.bioscience-explained.org/SE1.1/laborationer.html
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December 2006
Måndag

v. 48
v. 49
v. 50
v. 51

27

Tisdag

28

Lördag

Söndag
1:a advent

3

				

Oskar, Ossian

Beata, Beatrice

Lydia			

4

5

6

7

8

9

10

Barbara, Barbro

Sven

Nikolaus, Niklas

Angela, Angelika

Virginia

Anna

Malin, Malena		

14

15

16

17

Sten, Sixten

Gottfrid

Assar

Stig		

11

12

13

Daniel, Daniela

Alexander, Alexis

Lucia

18

19

25

26

Juldagen

Stefan, Staffan

Annandag jul

30

Fredag

2

Vinjettbild: ”vinterbär”

ANNONS

29

Torsdag

1

Abraham
Isak
		
Juldagen

v. 52

Onsdag

Luciadagen

20

21

Israel, Moses

Tomas

27

28

Johannes, Johan

Benjamin

22
Värnlösa barns dag

Vintersolståndet

23

Drottningens
födelsedag

24

2:a advent
Nobeldagen

3:e advent

Julafton 4:e advent

Natanael, Jonatan

Adam

Eva			

29

30

31

Natalia, Natalie

Abel, Set

Sylvester			

Nyårsafton

Släktforskning i grönsaksdisken

”Eruca (Brassica eruca) (d.v.s. ruccola) var hos de gamle så vanlig bland
livsmedlen, att den blandades i alla syrsallader, då den troddes uppväcka
kärlek i lika hög grad som laktuk (huvudsallat) kvävde den.”
Ur Linnés avhandling ”Det förändrade köket” (Culina Mutata) 1757

Läs om Skolprojekt Linné på www.bioresurs.uu.se

”Gud skapade – Linné ordnade”
Linné klassificerade naturen utifrån
form och utseende. Han utformade
den så kallade tvånamnsprincipen (den
binära nomenklaturen). Det innebär
att alla arter benämns med ett namn
som består av två delar: Släktnamn och
artepitet, till exempel Tussilago farfara.
Till att börja med namngav Linné
växter men senare även djur. När han
ordnade upp djurriket införde han
flera viktiga förändringar. Han var den
förste som förde in valar och fladdermöss bland däggdjuren. Tidigare hade
valar räknats som fiskar och fladdermöss som fåglar.
Att avgöra växters släktskap bara
genom att studera de yttre egenskaperna kan vara svårt. Numera kan
man ta DNA-tekniken till hjälp.

Vilka hör ihop?
Bilderna visar grönsaker, som tillsammans representerar fem olika växtfamiljer, med tre grönsaker i varje
familj. Vilka hör ihop?
• Gruppera dem genom att enbart
titta på bilderna.
• Ta reda på växtfamiljens namn eller
studera de blommande delarna och
sortera därefter.
• Gruppera utifrån vilka delar man
äter, till exempel blomman, bladen,
frukten eller roten.
Facit finns på www.bioresurs.uu.se
Ta gärna ’Den virtuella floran’ till hjälp:
http://linnaeus.nrm.se/flora för att underlätta
övningen.
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Januari 2007
Måndag

v. 1
v. 2
v. 3
v. 4
v. 5

Nyårsdagen

1

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag
Trettondedagsafton

Lördag
Trettondedag jul

2

3

4

5

Nyårsdagen

Svea

Alfred, Alfrida

Rut

Hanna, Hannele

Kasper, Melker, Baltsar

8

9

10

11

12

13

Erland

Gunnar, Gunder

Sigurd, Sigbritt

Jan, Jannike

Frideborg, Fridolf

Knut

Felix, Felicia		

15

16

17

18

19

20

21

Laura, Lorentz
Hjalmar, Helmer
Anton, Tony
Hilda, Hildur
				

Henrik

Fabian, Sebastian

Agnes, Agneta

22

23

24

25

26

27

28

Vincent, Viktor

Frej, Freja

Erika

Paul, Pål

Bodil, Boel

Göte, Göta

Karl, Karla

31

1

2

3

4

29

NO-biennal Lund
www.nobiennal.nu

Diana

30

NO-biennal Lund
www.nobiennal.nu

Gunilla, Gunhild

6

Söndag

Tjugondedag jul

7
August, Augusta

14

Konungens namnsdag
Nationell öppning av
Linnéåret 2007

Ivar, Joar

Vinjettbild: Sidensvans. Foto: Bo Tallmark

SKOLPROJEKT LINNÉ
FÖR MORGONDAGENS LINNÉ OCH LINNEA!
OM DÅTID, NUTID OCH FRAMTID
MED UTGÅNGSPUNKT I LINNÉS LIV OCH VERKSAMHET.
Var med och fira Carl von Linné genom att utveckla undervisningen i din skola i Linnés anda!

För information om
Skolprojekt Linné
och anmälan till
Linnéskola 2007, se
www.bioresurs.uu.se

Sambo eller särbo?
– växternas kärleksliv
Redan före Linné hade andra vetenskapsmän spekulerat i betydelsen av ståndare och pistiller, men
Linné förde teorin ett steg längre. Han jämförde ståndare vid mannen och pistillen vid hustrun och insåg
att båda två behövdes för att alstra en avkomma, det
vill säga frön. ”Lika otvivelaktigt som det är att utan ägg
ingen alstring kan äga rum, lika säkert är det också att intet
ägg kan bliva fruktbart utan hanlig säd”, skrev Linné.
Blommornas könsliga fortplantning är extra tydlig hos arten
skogbingel, Mercurialis perennis. Där sitter nämligen han- och
honblommorna på olika plantor. Pedagogiskt, insåg Linné, som
använde en illustration av skogsbingeln för att visa sin teori om
att växterna har tvåkönad fortplantning. Det var chockerande
för många i hans samtid. Ägnade sig växterna åt sex?!
Funderade Linné över varför blommor har olika kön? I så fall
snuddade han vid en av evolutionsbiologins grundvalar, diversitet, som beskrevs mer än hundra år efter Linné. Vid befruktningen kombineras gener från två olika plantor och den genetiska variationen ökar hos avkomman. På så vis ökar också chanserna att nästa generation ska vara ännu mer framgångsrik än
föräldragenerationen.

Skogsbingel (Mercurialis perennis) är en tvåbyggare som blommar i april-maj med oansenliga blommor. Den
växer framför allt i lövskogar i södra och mellersta Sverige. Tittar du noga på den svenska hundralappen ser
du en bild på skogsbingel (hanen till vänster och honan till höger) vid sidan om porträttet av Linné.
Tvåkönade växter har ståndare och pistiller i samma
blomma. Sambyggare kallas de växter som har separata han- och honblommor, men på samma planta.
Tvåbyggare har han- och honblommor på olika plantor.

Skogsbingeln är en s.k. tvåbyggare (se skiss här intill). Även sambyggare och tvåkönade blommor behöver ”para sig” med en annan
planta med hjälp av till exempel vind eller insekter. För att förhindra självpollination har olika meknismer utvecklats. Till exempel
kan de egna han- och honblommorna mogna vid olika tidpunkter
och på så vis hindras självbefruktning. Det kan också finnas molekylära skydd som påminner om djurens immunförsvar.

Upptäck och studera
Studera hur olika blommor är byggda. Leta rätt på foderblad,
kronblad, ståndare och pistiller. Vilka blommor är tvåbyggare,
sambyggare och tvåkönade?

Tvåkönad växt

Sambyggare

Tvåbyggare

”Nio män i samma brudkammmare med en kvinna”
skrev Linné lite vågat om de blommor som hade
nio ståndare och en pistill. (från Linné on Line)
Läs om Skolprojekt Linné på www.bioresurs.uu.se
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Februari 2007
Måndag

29

v. 5

Tisdag

Onsdag

30

31

6

5
Agata, Agda

12

v. 7
v. 8
v. 9

Dorotea, Doris
NO-biennal Luleå
www.nobiennal.nu

Lördag

Söndag

2

3

4

Max, Maximilian

Kyndelsmässodagen

Disa, Hjördis

Ansgar, Anselm		

7

8

9

10

11

Rikard, Dick

Berta, Bert

Fanny, Franciska

Iris

Yngve, Inge

15

16

17

18

Valentin

Sigfrid

Julia, Julius

Alexandra, Sandra

Frida, Fritiof

21

22

23

24

25

14

Alla hjärtans dag

Evelina, Evy

Agne, Ove

19

20

Gabriella, Ella

Vivianne

Hilding

Pia

Torsten, Torun

Mattias, Mats

Sigvard, Sivert

26

27

28

1

2

3

4

Torgny, Torkel

Lage

Maria		

Vinjettbild: videkissar

ANNONS

13

NO-biennal Luleå
www.nobiennal.nu

Fredag

1

			
			

v. 6

Torsdag

Fettisdagen

Det är inte bara fåglar som behöver hjälp med boplatser.
Vildbin (humlor och solitärbin), solitärgetingar och andra
liknande steklar använder även de hålrum för att bygga bon
till sina larver. Det kan vara ihåligheter i torra växtstjälkar,
hål gjorda av andra insekter i döda trädstammar eller hål i
murbruk och tegel.
Våra städade och välansade trädgårdar saknar ofta lämpliga
håligheter. Genom att ordna boplatser för vildbin och andra
steklar kan du hjälpa dem att trivas och dessutom få hjälp med
pollinationen av växter. På köpet får du också ökad biologisk
bekämpning av skadedjur och en mer levande och intressant
närmiljö. Placerar du bona på en plats som du ofta passerar,
är det lätt se när de blir besökta eller bebodda. En idealisk
placering är under fönsterblecket på en södervägg.

Boceller
Honan gör i ordning en cell där maten läggs längst in, lägger
ett ägg ovanpå maten och murar igen utrymmet med en vägg.
Fyra till åtta sådana celler tillverkas efter varandra beroende
på hålighetens längd. Maten ska räcka tills larven utvecklas
till ett vuxet bi.

Social eller solitär?

Honan av det röda murarbiet håller på att
stänga till ett fjärde rör med lera.

Det finns vilda bin som kallas för solitära bin eftersom de
lever ensamma, medan tambiet, som är ett socialt bi lever i
större samhällen.

T.v: Ett annat sätt att göra bon är att
borra hål (3 till 13 mm) i en träkloss
eller en tjock bräda. Hålen kan gärna
vara upp till 15 cm djupa.

”Hur sälsamt bygga de icke sina kakor? Huru afdela de ej
sina honungs sexkantiga pipor så nätt, at ingen Landtmätare
dem nogare skulle kunna uträkna, och hur fylla de icke visthuset til vintern?”
Ur Linnés ”Tal, om märkvärdigheter uti insekterna”, 1739

Läs om Skolprojekt Linné på www.bioresurs.uu.se

Liten risk för stick
Nu tror kanske någon att man riskerar att bli stucken av solitära
bin och getingar. Den risken är emellertid nästan obefintlig,
om man inte håller fast honorna med händerna – de kan inte
riskera sina liv genom att vara allt för aggressiva. Om de blir
dödade kan de ju inte föra sina gener vidare till nästa generation. Arbetare av sociala bin, getingar och myror däremot, är
sterila och kommer aldrig att föra sina gener vidare. De kan
därför vara väldigt aggressiva.
Referens och bilder: Börge Pettersson, CBM. Granskat av Lars-Erik
Lindell, SLU Omvärld. På www.bioresurs.uu.se/myller kan du läsa mer
om steklar och deras bon.
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Så här gör du stekelbon
Köp blomsterpinnar av bambu, gärna i så många
olika tjocklekar som möjligt! Såga sedan av pinnarna i bitar om 20–30 cm så att alla har en nod
(mellanvägg) i mitten eller ena änden. Insekterna
vill inte bygga i pinnar där de kan se rakt igenom.
En del bambupinnar är inte ihåliga utan har en
mjuk märg i mitten, som går bra att krafsa ut med
en spik eller borr. Samla pinnarna i buntar med
10–30 stycken i varje och fäst ihop
dem med ståltråd, stark tejp
el.dyl. Häng sedan upp buntarna vågrätt på till exempel
en husvägg. De ska helst
nås av mycket sol men även
vara skyddade mot regn.
.

På bilden ovan har en stubbe
”byggts om” till bo för steklar.
Gamla konservburkar (bild
nedan) kan också komma väl
till pass.

Sätt sting på tillvaron!

U ndersök

Ha

r

bi

Man kan göra en holk
liknande konstruktion
med regntak. Här ligger
bambupinnarna lösa. Flytta
inte pinnarna under den
varma årstiden, då hittar
inte en hona som börjat
bygga boceller tillbaka.

u
ne a
v bl ått m

Anteckna alla besök av insekter under till
exempel en timme och försök beskriva eller
fotografera dem så att de kan artbestämmas
senare med hjälp av en bok. Försök att se vad
de olika besökarna gör och om de bär något
med sig! Notera också datum, klockslag och
väder samt diameter i besökt pinne.

Visste du att...
Nästan 8 000 av de ungefär 25 000
insektsarter som påträffats i Sverige hör
till ordningen steklar. Här hittar man
välbekanta insekter som getingar, myror,
humlor och andra bin.

ra

Mars 2007
Måndag

26

v. 9
v. 10

27

v. 13

Lördag

Söndag

4

			

Albin, Elvira

Ernst, Erna

Gunborg, Gunvor

Adrian, Adriana		

5

8

9

10

11

Torbjörn, Torleif

Edla, Ada

Edvin, Egon		

16

17

18

Kristoffer, Christel

Herbert, Gilbert

Gertrud

Edvard, Edmund		

22

23

24

25

Marie bebådelsedag		

12

6

7

Ebba, Ebbe

Camilla

Internationella
kvinnodagen

Siv
Biologiolympiaden,
nationell uttagning

13

14

Greger

Matilda, Maud
Vårdagjämningen

15

Sista ansökningsdag
sommarkurser på universitet och högskolor

19

20

21

Josef, Josefina

Joakim, Kim

Bengt

Kennet, Kent

Gerda, Gerd

Gabriel, Rafael

26

27

28

29

30

31

Emanuel

Rudolf, Ralf

Malkolm, Morgan

Jonas, Jens

Holger, Holmfrid

Ester		

vinjettbild: B acksippa

ANNONS

Fredag

3

Kronprinsessans
namnsdag

28

Torsdag

2

Viktoria

v. 12

Onsdag

1

Tora, Tove

v. 11

Tisdag

1

Sommartid börjar

Gör ditt eget
natursudoku!
På vår hemsida finns ett ark fyllt med
blommor, som du kan skriva ut och använda
för att lösa sudokut. Placera bilderna på de
tomma rutorna i spelplanen till vänster.
Varje rad om nio rutor, både lodrätt och
vågrätt, får endast innehålla en bild av varje
motiv. Samma gäller varje kvadrat om 3x3
rutor.
Vi gjorde vårt sudoku med svenska blommor.
Låt eleverna göra egna sudokun med till
exempel svampar, insekter, träd eller något
annat tema från naturen. Detta ger möjlighet
att lära känna de vanligaste organismerna i
närmiljön.
Lösningen finns på www.bioresurs.uu.se

”Våren, som ej bör mätas efter calendarium
utan efter klimatet och värmen, var så vida
kommen att lönnen utslagit sina blommor,
men ej blad; att björken nyligen utspruckit
och blommade som bäst; alens stiplar voro
nyligen utbrustna och granen hade på sina
yttersta kvistar små smultronlika knoppar,
som voro dess hanblomster, men ännu
ej mjöliga; lind, ek och asp stodo ännu
sovande i sin vinterdvala.”
Ur Linnés ”Öländska resan” 1741

Läs om Skolprojekt Linné på
www.bioresurs.uu.se

April 2007
Måndag

v. 13

26

Tisdag

27

Onsdag

Torsdag

28

29

Fredag

30

Lördag

31

						
			
Skärtorsdagen
Långfredagen

v. 14

2

3

Gudmund, Ingemund

v. 15
v. 16
v. 17
v. 18

Annandag påsk

9

Ferdinand, Nanna

10

Svenska Juniorvattenpriset,
sista ansökningsdag

Söndag

1
Harald, Hervor		
Påskafton

Påskdagen

4

5

6

7

8

Marianne, Marlene

Irene, Irja

Vilhelm, Helmi

Irma, Irmelin

Nadja, Tanja		

11

12

13

14

15

Sista ansökningsdag till
höstens kurser på universitet och högskolor

Otto, Ottilia

Ingvar, Ingvor

Ulf, Ylva

Liv

Artur, Douglas

Tiburtius

Olivia, Oliver		

16

17

18

19

20

21

22

Patrik, Patricia

Elias, Elis

Valdemar, Volmar

Olaus, Ola

Amalia, Amelie

Anneli, Annika

Allan, Glenn		

23

24

25

26

27

28

29

Vega

Markus

Teresia, Terese

Engelbrekt

Ture, Tyra

Tyko		

Georg, Göran

30
Mariana

Konungens födelsedag
Valborgsmässoafton

Så här många extra kopior behöver du av
respektive bild för att kunna lösa sodukut!
Nedan: ”Tantus amor Florum” var Linnés
valspråk. Uttrycket är latin och betyder fritt
översatt ”En sådan kärlek till blommorna!”
stinknäva

7 6 3 2 7
2 6 4 2
hästhov (tussilago)

Kornvallmo

styvmorsviol

rödklöver

teveronika

Kabbleka

adam och eva

prästkrage

”Trädgården, som min far, kyrkoherden herr Nils
Linnaeus, här anlagt, hade flera slags örter, än någon
trädgård i Småland haft, och denna trädgård har
med modersmjölken inflammerat min håg med en
outsläckelig kärlek till örter.”

På spaning med

växtdetektiverna

Klassen är ute på Uppdrag växtdetektiv. Eleverna jobbar i
grupper med att beskriva växter med hjälp av olika signalement. De har valt ut varsin växt som de sedan berättar om för
sina klasskamrater. Till sin hjälp har de olika signalementkort
eller nycklar.
Vilken form har blomman? Sitter blomman ensam eller flera
tillsammans? Hur ser stjälken ut? Hur ser bladen ut? Sitter
bladen mittemot varandra eller i ring? Är bladkanten slät eller
hårig?
Genom att titta på olika egenskaper hos växter tränar man sig
i att iaktta detaljer som är karaktäristiska för olika växter. Det
underlättar också vid artbestämning.
Varje grupp får en uppsättning med signalementkort till sin hjälp. Korten
här nedan kommer från Botaniska trädgården vid Uppsala universitet.
På www.bioresurs.uu.se finns större bilder att skriva ut och plasta in.

Ur ”Gotländska resan” 1741 av Carl von Linné.
Läs om Skolprojekt Linné på www.bioresurs.uu.se

Uppdrag växtdetektiv
Utrustning: papper, penna och signalementkort
Dela in eleverna i grupper om 2-4 i varje. Ge dem uppdraget
att inom ett begränsat område nära skolan välja ut en växt att
beskriva med hjälp av de olika signalementen. Arbetar man
med yngre barn kan de istället få rita.
När de kommer tillbaka får de berätta om sin växt för en
annan grupp eller resten av klassen, som därefter ska leta
reda på den växt som beskrivits.
Försök också att bestämma växten med hjälp av en flora. (Tips!
Använd inte signalementet ”färg”, då kan det bli för enkelt
för klasskamraterna att gissa rätt.)

Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik • Bi-lagan nr 2 augusti 2006 • Får fritt kopieras i icke-kommersiellt syfte om källan anges • www.bioresurs.uu.se

Maj 2007
Måndag

v. 18
v. 19
v. 20
v. 21

30

1

Första maj

Torsdag

Fredag

Lördag

Söndag

3

4

5

6

Valborg

Filip, Filippa

John, Jane

Monika, Mona

Gotthard, Erhard

Marit, Rita			

7

8

9

10

11

12

13

Carina, Carita

Åke

Reidar, Reidun

Esbjörn, Styrbjörn

Märta, Märit

Charlotta, Lotta

Linnea, Linn		

18

19

20

Karolina, Carola		

Kristi himmelsfärds dag

14

15

16

17

Halvard, Halvar

Sofia, Sonja

Ronald, Ronny

Rebecka, Ruben

Erik

Maj, Majken

21

22

23

24

25

26

Hemming, Henning

Desideria, Desirée

Ivan, Vanja

Urban
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Ingeborg, Borghild
vinjettbild: humleblomster
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Pingstafton
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Svenska Juniorvattenpriset, prisutdelning

Mors dag

Beda, Blenda

3

Pingstdagen

Naturens medicinskåp
Fingerborgsblomma, maskros, johannesört, pil och älgört... Vad har de gemensamt förutom att de växer i naturen? Jo, de finns alla i någon form på
burk i hälsokostaffären eller på apoteket.
Under många århundraden var de flesta mediciner som såldes på apotek torkade växtdelar. Som apotekare hade man en gedigen kunskap om växternas
egenskaper. Även i modern tid spelar växter en viktig roll vid framställning av
mediciner. Mer än en tredjedel av de traditionella läkemedlen innehåller idag
kemiska ämnen från växtriket. Räknar man även in de naturläkemedel som
säljs i hälsokostbutiker så blir det väldigt tydligt att växter har en betydande
roll inom medicinen.

Växternas aktiva ämnen
Det kan vara svårt att rena fram de verksamma ämnena ur växter eftersom
de innehåller så många andra substanser. Olika metoder används beroende på
vilket ämne man är ute efter. Ett sätt kan vara att extrahera, ”dra ut”, ämnena
ur växten på liknande sätt som när vi kokar kaffe eller te. För att skilja de
olika ämnena från varandra använder man olika separationsmetoder.

Morgondagens läkemedel
Hästkastanj, Aesculus hippocastanum, används i preparat för
lindring av t.ex. smärta, svullnad
och kramper i vaden orsakade av
dåligt blodflöde i benen.

Linné intresserade sig mycket för den svenska naturens medicinskåp. Arbetet med inventering av läkeväxter fortsätter än idag, framför allt i tropiska
skogar, och fler mediciner med ursprung i växtriket är på gång. I luktvioler
har man till exempel hittat ämnen som har effekt på cancerceller. I morgondagens läkekonst kan man kanske med hjälp av skräddarsydda gener få växter
att tillverka läkemedelssubstanser.

Vad är naturläkemedel?
Naturläkemedel är läkemedel vars verksamma
beståndsdelar har ett naturligt ursprung, det vill säga
utgörs av en växt- eller djurdel, bakteriekultur, mineral,
salt eller saltlösning. Beståndsdelarna får inte vara
alltför bearbetade.
Kraven på hur naturläkemedel tillverkas är desamma
som för vanliga läkemedel. Effekten och säkerheten
styrks vanligast genom hänvisning till medicinska
handböcker om väletablerad traditionell användning.
Det finns även ett antal så kallade naturmedel på
marknaden. Det är en äldre form av naturläkemedel,
som endast bedömdes med avseende på säkerheten
vid normal användning. (www.lakemedelsverket.se)

Gör ett medicinskt herbarium

Acetylsalicylsyra, som finns i Aspirin,
har sitt ursprung i vitpil, Salix alba, och
älggräs, Filipendula ulmaria (bilden till
vänster), som båda innehåller salicyl
syra. En vanlig biverkan av salicylsyra
är magproblem. Substansen har modifierats kemiskt till acetylsalicylsyra och är
verksam mot värk.

Plocka växter som används eller har använts som medicinalväxter. På Läkemedelsverkets hemsida www.lakemedelsverket.se finns en lista på godkända
naturläkemedel. I ingrediensförteckningen hittar man, i de fall läkemedlet har
ursprung i växtvärlden, det latinska namnet på växten som den verksamma
substansen kommer från. Scanna eller pressa växterna och gör en förteckning
med deras verksamma beståndsdelar och vilka läkande effekter de anses ha.
För de som använder växter i medicinskt syfte är det viktigt när på året och
vid vilken temperatur man plockar växterna. Rötter och jordstammar samlas
på hösten i slutet av växtperioden, bark på våren, örter i blomstadiet, blommor när de är fullt utvecklade och frukter och frön när de är helt mogna.
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T.v: Maskros (släktet Taraxacum) ingår i naturmedel
mot bland annat uppkördhet, väderspänningar och
nedsatt aptit. T.h: Ur fingerborgsblomman, alltså olika
Digitalis-arter, utvinns fortfarande hjärtmediciner.
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vinjettbild: Guldb agge på brudbröd

Kunskapen om många läkeväxter har förmedlats i generation efter generation sedan
i vissa fall 5000 år tillbaka fram till nutid.
En hisnande tanke!
Längst till vänster: Valeriana officinalis
(läkevänderot) används som lugnande
och rogivande medel. Mitten: Naturligt
Viagra? Till höger: Echinacea (röd solhatt)
används i naturläkemedel mot förkylning.

”Överdrifter äro alltid skadliga” sade Linné. Det som
är naturligt är inte alltid så ofarligt som man kan tro.
Substanser som finns i växter och som har medicinsk
effekt också kan ha biverkningar. Det som avgör vad
som är giftigt eller inte är dosen.

Läs om Skolprojekt Linné
på www.bioresurs.uu.se
Foto: Anna Knöppel

B

Sverige

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

Information från oss
Bladmossor
I samarbete med ArtDatabanken och
Naturskoleföreningen genomför vi i
höst två mosskurser. För att nå så många
intresserade som möjligt blir det en
kurs i södra och en i norra Sverige.
Totalt antal deltagare är 25, jämt fördelat mellan lärare från naturskola och skola.
Kursen ges till självkostnadspris.
Kursinnehåll:
- Om mossor, vilka de är, deras ekologi och
hur man tittar på dem, varvat med praktiska
övningar ute och inne.
- Erfarenhetsutbyte och idéer om bra aktivi
teter på temat mossor.
Kursledare är Tomas Hallingbäck, ArtData
banken i Uppsala, en av författarna till
Nationalnyckelvolymen om bladmossor.
Luleå, 21–22 september
Anmälan senast 4 sep till info@bioresurs.uu.se
eller tel 018-471 50 65 alt. 471 64 07 om du
arbetar på en skola, samt anmälan till e-post
goran.ohman@skol.lulea.se eller 0920-29 33 17
om du arbetar på en naturskola.
Skäralid, Skåne, 26–27 oktober
Anmälan senast 2 okt till info@bioresurs.uu.se
eller tel 018-471 50 65 alt. 471 64 07 om du
arbetar på en skola, samt anmälan till e-post
naturskolan@lund.se eller tel 046-35 70 60 om
du arbetar på en naturskola.

e-brev
Vill du ha information om aktuella kurser
och annat som kan vara av intresse för skolan?
Anmäl dig då som prenumerant på e-brev
från Nationellt resurscentrum för biologi och
bioteknik. Välj det e-brev som passar dig bäst,
förskola, grundskola 1–5, grundskola 6–9 eller
gymnasium/vuxenutbildning. E-breven skickas
ut med ojämna mellanrum när vi har samlat
information för respektive målgrupp. Anmälan
görs på www.bioresurs.uu.se

Det är vi som jobbar på

Nationellt resurscentrum
för biologi och bioteknik:

Prenumerera
på Bi-lagan!
Tidningen Bi-lagan skickas ut i ett exemp
lar till landets alla skolor. Vet du att du
kan prenumerera kostnadsfritt och få ditt
eget personliga exemplar tre gånger per
år? Gå in på www.bioresurs.uu.se, klicka
dig fram till Bi-lagan och fyll i formuläret,
så kommer nästa nummer i brevlådan.

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

extra-Bi-lagan
Även i år ger vi ut extra-Bi-lagan, en
läsårskalender med inspiration för lärare
i förskola, fritidshem och skolans tidiga
år. Extra-Bi-lagan kommer ut i slutet av
augusti och skickas till varje förskola och
grundskola. Vill du försäkra dig om ett
eget exemplar av extra-Bi-lagan, anmäl
dig på www.bioresurs.uu.se genom att
klicka dig fram till extra-Bi-lagan.

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

Önskar du ytterligare exemplar
av Bi-lagan? Kontakta oss på
info@bioresurs.uu.se!
Malin Planting

Tidningen Bi-lagan
Ansvarig utgivare:
Christina Polgren

Kursutveckling, redaktör för
Bi-lagan, annonsansvarig.
malin.planting@bioresurs.uu.se
018-471 64 07
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Informatör, formgivning Bi-lagan
anna-maria.wremp@ibg.uu.se
018-471 48 35

