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Detta nummer av Bi-lagan, nr 3 2006, är något försenat 
och när det landar på skolorna har vårterminen 2007 re-
dan kommit igång, men förseningen möjliggör ett samut-
skick med första häftet från Skolprojekt Linné. Mottagare 
av Linnélektioner, inspiration för kunskap ska vara rektor på 
skolan medan Bi-lagan som vanligt bör nå aktiva lärare, 
klasslärare och NO/biologilärare. Vi hoppas att distribu-
tionen inom rektorsområdena blir smidig.

Det stundande Linné-jubileet har väl knappast und-
gått någon. Varje år finns det minst en ”historisk” per-
son att uppmärksamma med ett jubileum. Under 2007 
uppmärksammar vi Carl von Linné och 2009 Charles 
Darwin. Att i undervisningen knyta an till en historisk ve-
tenskapsman eller kvinna eller ta avstamp i en viss tids-
epok kan vara en väg att följa framväxt av ny kunskap. 
Genom att ta reda på vad man kände till inom ett visst 
område på 1700-talet och jämföra med kunskapen och 
tankarna under 2000-talet blir det tydligt att man aldrig 
kan stanna upp och säga ”nu vet vi hur det är” och då slu-
ta utforska ett visst område. Inga områden blir någonsin 
färdigutforskade. 

Trevlig läsning,

Bästa läsare!
 

Det har varit en intensiv höst för oss på resurscentrum 
och bland annat har arbetet med Skolprojekt Linné slukat 
mycket tid, men vi är stolta och glada över resultatet när 
nu inspirationshäftet Linnélektioner är tryckt och klart. 
Vår förhoppning är att Skolprojekt Linné blir en resurs 
för  skolor som vill arbeta med Linné-tema inte bara nästa 
år utan även efter Linné-jubileet. Under våren kommer 
också de tillhörande arbetshäftena, som är sex till antalet, 
att blir färdiga. 

Bi-lagan 
Bi-lagan ges ut av Nationellt resurscentrum för biologi 
och bioteknik. Tidningen utkommer med tre nr per 
år och riktar sig till alla som arbetar med biologi eller 
naturorienterande ämnen, 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, 
• främja kontakter mellan forskning, skola och näringsliv.
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Prenumeration och fler ex:
Prenumeration på Bi-lagan som pappersexemplar eller 
elektronisk version är kostnadsfri. För att anmäla dig 
som prenumerant, gå in på www.bioresurs.uu.se, välj 
Bi-lagan och sedan Prenumerera. Lärare, arbetslag på 
en skola, privatpersoner och andra intresserade kan 
på detta sätt beställa ett eget ex. Det går även bra att 
(i mån av tillgång) få fler ex av ett visst nummer av Bi-
lagan. Kontakta redaktionen på: info@bioresurs.uu.se

Annonsering: 
Vill du annonsera i Bi-lagan? Se www.bioresurs.uu.se 
eller kontakta Malin Planting, tfn 018-471 64 07, e-post  
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Produktionen av tidningen är Svanen-märkt.

Christina Polgren, föreståndare

”

Mottagare av häftet Linnélektioner 
ska vara rektor på skolan, medan 
tidningen Bi-lagan som vanligt bör 
nå aktiva lärare, klasslärare och NO/
biologilärare. 
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med sina komplementreceptorer (se bild 1).
I den här laborationen studeras samarbe-

tet mellan neutrofila granulocyter och komple-
mentsystemet. 

Hur gör man?
Det är bra om eleverna arbetar effektivt för att 
få så mycket tid som möjligt till mikroskopering-
en. Efter nödvändiga instruktioner (en utförlig 
laborationshandledning finns på resurscentrums 
hemsida, www.bioresurs.uu.se) droppar eleven 
blod på ett objektglas. Det behövs två ”blod-
fläckar” med ca tre droppar i varje.

Glaset läggs i fuktig kammare och sätts in i 
värmeskåp cirka 25 min. De neutrofila granu-
locyterna faller ner och fäster på glaset medan 
blodet ovanför koagulerar. Glaset tas ut, koag-
let lossas i kanterna och sköljs sedan bort med 
37°C buffertlösning. Glaset torkas utanför cell-
fläckarna och två droppar buffert respektive 
jästsuspension (med serum) sättes till de två 
blodfläckarna. Nu startar själva fagocytosen.
Efter ytterligare 25 min i 37°C sköljer man bort 

Immunsystemet ska skydda oss mot inkräk-
tare bland annat bakterier och virus. I den del 
av immunsystemet som kallas specifik ingår 
bland annat lymfocyterna som kan identifiera 
fienden med hjälp av specifika receptorer och 
antikroppar.

Den andra halvan av immunförvaret kall-
las ofta ”icke-specifik” trots att det även i detta 
fall gäller att ”känna igen” vissa strukturer. Till 
denna del av försvaret räknas ofta slemhin-
norna och den ogästvänliga huden. Där ingår 
också makrofager och granulocyter. Dessa vita 
blodkroppar är fagocyter vilket innebär att de 
kan äta upp stora byten. Till det icke-specifi-
ka försvaret räknas även komplementsystemet, 
en samling proteiner som ingår i blodet. Dessa 
proteiner har en stor betydelse för kroppens 
försvar, men glöms ofta bort i våra läroböcker. 
De kan exempelvis borra hål i en bakterie så 
att den dör. När komplement aktiveras på ytan 
av en bakterie eller jästcell skickas signalmole-
kyler iväg som lockar till sig de neutrofila gra-
nulocyterna. Komplement gör även bytet mer 
lättfångat genom att fagocyterna binder till det 

Spana in ditt eget 
immunförsvar!

Ibland inträffar magiska ögonblick när eleverna får insikt om hur den egna kroppen fung-
erar. I den här laborationen får de studera sina egna vita blodkroppar och se hur duktiga 
de är på att fånga och ”äta upp” jästceller. 

Text och bild: Åsa Walan, Berzeliusskolan i Linköping.
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tar och suspenderar jästen och portionera ut i 
små rör till alla lab-grupper. Sedan hämtar elev-
erna övrigt material. När de celler som läraren  
har preparerat för demonstration är klara kan 
man visa hur koaglet kan lossas genom att man 
skrapar i kanten. Övriga moment visas varefter 
eleverna får ta sig an sina egna celler.

Under nästa väntetid kan eleverna studera 
jästceller eller läsa om komplementsystemet. 
Jag brukar rita bild 1 på tavlan och förklara vad 
som händer. Läraren demonstrerar sedan sista 
momentet, tvättning och täckglas. 

Mikroskopering
Det är viktigt att man har den tid som behövs 
för att ge respons till alla elever och hjälpa de 
som inte hittar några celler att ställa in mik-
roskopet. Tack och lov brukar det alltid finnas 
några elever som själva hittar cellerna. Uppma-
na elever som hittat fina celler att visa de andra. 
Låt eleverna  rita och beskriva vad de ser. Ibland 
kan de tro att en luftbubbla är en cell och så-
dana misstag kan lättare upptäckas när de ritar. 
Det är viktigt att eleverna kan jämföra normala 
celler med celler som ätit jäst.

Normala granulocyter är svagt grönaktiga i 
färgen och ojämna i cellkanten (se bild 2b). När 
de ätit jäst ökar deras volym ofta till det dubbla 
och jästcellerna syns som tydliga bubblor i cel-
len (bild 2c). Jästcellerna är ovala och bryter 
ljuset starkt vid cellväggen (bild 2a). Röda blod-
kroppar är osmotiskt känsliga och ser ofta ut 
som små igelkottar när preparaten börjar torka.

överbliven jäst med hjälp av bufferten, lägger 
på täckglas och mikroskoperar.

Instruktioner
Instruktioner vid starten är följande:

Det är frivilligt att sticka sig i fingret, men 
det är spännande att se sina egna celler. När 
man sticker ska man sitta ner (jag brukar und-
vika att säga att det är för att man inte ska skada 
sig om man svimmar). Man ska inte sticka mitt 
på fingret utan vid kanten (se laborationshand-
ledningen). Det finns risk för blodsmitta. Om 
man vet att man bär på blodsmitta får man inte 
sticka sig.

För att minimera riskerna ska alla slänga 
”stickande och skärande” blodsmittat material i 
speciella kärl. Jag brukar visa eleverna hur man 
tar ut objektglas utan att sätta fingeravtryck, 
hur man sticker sig i fingret, hur man droppar 
blod på glaset, lägger det i den fuktiga kamma-
ren, hur man sätter på plåster, inkuberar i vär-
meskåpet och slänger blodlancetten (autoklick) 
(se Bi-lagan nr 1 2006 för olika typer av lancet-
ter) i speciellt kärl. Det är viktigt att eleverna 
känner sig trygga och slappnar av, annars rin-
ner det så dåligt. Visa hur armen ska hänga ner 
och berätta att man kan tänka på hur skönt det 
är att gå längs strandkanten på sommaren. Det 
är viktigt att eleverna hela tiden själva hanterar 
sitt eget blod.

Cellerna måste nu snabbt in i värmen, så öv-
riga instruktioner får vänta. När eleverna fått in 
sina celler i värmen kan man visa hur man tvät-

C3b-receptor

C3a-receptor

C3
C3a

C3b

Neutrofil granulocyt

Jästcell

Röda blodkroppar

Neutrofil granulocyt

Blodkärl

C3

Bild 1 visar hur neutrofila granulocyter lämnar blodbanan för att angripa fienden. Komplementsystemets proteiner akti-
veras på ytan av den främmande jästen. Vid aktiveringen klyvs C3 i två delar, a och b. Den lilla signalmolekylen C3a lockar 
till sig neutrofilerna (kemotaxis) medan C3b binds till jästens yta. Eftersom neutrofilerna skickar ut C3b-receptorer på 
cellytan kan de effektivt binda till den C3b-klädda jästen och äta upp den. 

Ill
us

tr
at

io
n:

 A
nn

a 
M

ar
ia

 W
re

m
p



Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik • Bi-lagan nr 3 december 2006 • Får fritt kopieras om källan anges. �

kel bordscentrifug kan jästen tvättas en gång i 
KRG. Troligen fungerar fagocytosen även utan 
tvätt, men detta moment kan vara ett bra peda-
gogiskt inslag om eleverna inte använt centrifug 
tidigare.

I övrigt normal labutrustning: se förslagen i la-
borationshandledningen, som finns på resurs-
centrums hemsida www.bioresurs.uu.se (se Bi-
lagan). Där finns också länkar till mer läsning 
om immunsystemet.

Fagocytoslaborationen är lämplig på gymnasienivå.

Tidsåtgång
Idealet är att kunna få 90–100 min/labgrupp. 
Då hinner eleverna titta noga på cellerna. La-
borationen kan även genomföras på 80 min, 
men då bör man korta inkuberingstiderna till 
20 min. Dessutom krävs det att eleverna jobbar 
effektivt vid första momentet.

Vad behövs?
Här är i korta drag den utrustning som behövs:

Buffert: Nödvändigt är en buffert som är fysio-
logisk med avseende på salthalt, pH och glukos. 
Jag brukar köpa KRG på sjukhusets substratav-
delning, men det går förmodligen att hitta firmor 
som säljer liknande lösningar. KRG är Krebs-
Ringer-lösning innehållande bland annat glukos, 
Ca2+ och fosfatbuffert pH 7,3. Glukos behövs för 
att cellerna ska orka arbeta. Ca2+ är bland annat 
viktigt för cellernas vidhäftning till glasytan.

Värmeskåp: Ett värmeskåp som kan hålla 37°C 
någorlunda stabilt.

Fuktig kammare: För att undvika uttorkning av 
preparaten krävs att de ligger i fuktig kammare. 
Enklast är att varje elev/elevpar har en egen 
kammare. Den kan bestå av en petriskål med 
lock i vars botten man lägger ett runt filtrer-
papper som fuktas med 1–2 ml vatten. Därefter 
lägger man i ett rent objektglas.

Serum: Kan beställas från olika firmor. Vi an-
vänder humant serum. Laborationen kan ut-
föras utan serum, men då får man räkna med 
mycket sämre fagocytos.

Jäst: Vanlig färsk jäst som man köper i affä-
ren används. Om man har tillgång till en en-

Bild 2. I mikroskopet syns till att börja 
med ensamma jästceller (bild 2a) och 
neutrofila granulocyter (bild 2b). Redan 
efter 25 minuter kan man se hur en del av 
neutrofilerna har slukat uppemot sju jästceller 
vardera (bild 2c). För att detta ska ske krävs dock att 
man tillsätter blodserum. Utan serum äter de högst en till 
två jästceller på samma tid och de flesta cellerna äter inte alls.  

Tänk på att laboration med blod kan innebära 
smittorisk. Det är därför viktigt att läraren har god 
kompetens i sterilteknik. Det finns inget generellt 
förbud mot blodlaborationer i skolan, men det kan 
finnas lokala föreskrifter för en kommun eller skola 
som förbjuder blodlaborationer. För information 
om blodlaborationer, se resurscentrums hemsida, 
under Säkerhet, samt artikel i Bi-lagan nr 1/06.
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Unga Forskare  
utlyser Linnépris
Förbundet Unga Forskare utlyser i samarbete 
med Linnédelegationen ett Linnépris. Priset 
tilldelas någon mellan 15–20 år som med na-
turvetenskap eller teknik har gjort en insats för 
samhället och realiserat en idé i Linnés anda. 
Prissumman är på 10 000 kr. Vinnaren blir 
dessutom inbjuden till Nobelprisutdelningen 
den 10 december 2007 och får vara med på 
Nobelmingel på Kungliga Vetenskapsakade-
mien. Sista anmälningsdag är 31 mars 2007. 
Mer information finns på:
www.fuf.org/ungaforskareslinnepris/

EUSO (European Union Science Olympiad) är en EU-
olympiad i naturvetenskap. Tävlingen är uppbyggd som 
en lagtävling där tre elever samarbetar för att lösa prak-
tiska, laborativa uppgifter som blandar biologi, fysik och 
kemi. I Sverige tas de tävlande ut genom individuella test 
i åk 9. De arton bästa av alla som genomför detta test går 
vidare till svensk final. De sex bästa där ingår i våra två 
svenska lag.

Den 19 oktober 2006 deltog ca tvåtusen elever i 
åk 9 i höstens svenska uttagningstest. Styrgruppen för 
EUSO i Sverige har nu utsett de arton elever, som går 
vidare till svensk final, vilken sker i januari 2007. Tid 
och plats meddelas senare. På http://www.euso.dcu.ie/ 
kan du läsa mer om EUSO. Vill du veta vilka elever som 
kvalificerat sig till den svenska finalen hittar du dem på:  
www.chemsoc.se/sidor/KS/Elever_final_06.pdf

Den europeiska finalen går av stapeln i slutet av mars 
2007 i Potsdam, Tyskland.

EUSO 2007 
Eleverna som går vidare  
till den svenska finalen är nu klara

Science in School
Prenumerera gärna på Science in School, en 
kostnadsfri tidskrift för bl.a. lärare. Här finns ar-
tiklar, försök och annat material med anknytning 
till undervisning i naturvetenskapliga ämnen. 
Tidskriften, som är EU-finansierad och en del av 
NUCLEUS projektet, kan även laddas ned från 
hemsidan: www.scienceinschool.org

Annonsutrymme
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Djur i undervisningen – nya regler

Djurskyddslagen har tidigare räknat djur som 
används i undervisning som försöksdjur. Som 
en följd av detta har gymnasier och andra sko-
lor varit tvungna att följa försöksdjursbestäm-
melserna. När riksdagen 2005 ändrade i djur-
skyddslagen, och införde en tydlig definition 
av begreppen djurförsök och försöksdjur, blev 
resultatet att viss undervisning med djur inte 
längre omfattades av försöksdjursbestämmelser. 
Istället kan nu djur som hålls för undervisning 
delas in i två kategorier:

1.  Försöksdjur: Djur som används i under-
visning som innebär att djuret avlivas, utsätts 
för operativt ingrepp, injektion eller blodav-
tappning eller orsakas eller riskerar att orsakas 
lidande, betraktas fortfarande som försöksdjur. 
Exempel på detta är djur som avlivas i syfte att 
dissekeras.

2. Undervisningsdjur: Djur som används 
i övrig undervisning betraktas som undervis-
ningsdjur. Exempel på detta är vanlig undervis-
ning om hållande och skötsel av djur eller enk-
lare projektarbeten om djurens beteende.

Djurskyddsmyndigheten har nu beslutat 
om regler som gäller för undervisningsdjur. 
Den nya föreskriften (DFS 2006:6) ställer krav 
på att en verksamhet som håller djur i under-
visningssyfte har personal med lämplig kompe-
tens. Det ska också finnas en väl genomarbetad 
arbetsinstruktion som är lättillgänglig för både 
elever och personal. För att underlätta kom-
munens djurskyddskontrollarbete ska alla som 
håller undervisningsdjur informera kommunen 
om att djur hålls på skolan.

Vid tveksamheter om ett skolprojekt eller an-
nan användning av djur i skolan orsakar lidande 
eller riskerar att orsaka lidande (se kategori 1) 
ska man kontakta Djurskyddsmyndigheten. Vid 
all användning av djur i skolan bör man även 
diskutera djuretik. En lämplig utgångspunkt för 
diskussion är Djuretik, ett informationsmateri-
al som Jordbruksdepartementet har gett ut (se 
www.regeringen.se/sb/d/1473).

Byggnader där undervisningsdjur hålls har 
tidigare behövt vara godkända av Djurskydds-
myndigheten. När undervisningsdjuren nu inte 
längre räknas som försöksdjur flyttas ansvaret för 
godkännandet till länsstyrelsen. Kravet på för-
prövning (ett slags bygglov) inträder när ett visst 
antal djur ska hållas på en anläggning. Gränserna 
är olika för olika djurslag och anges närmare i 
författningen om förprövning av djurstallar.

De nya reglerna för djur i undervisning bör-
jar gälla den 1 januari 2007. De nya reglerna 
om förprövning börjar gälla den 15 december 
2006. Du kan läsa både föreskriften för djur i 
undervisning och föreskriften om förprövning 
på Djurskyddsmyndighetens hemsida. Gå in på 
www.djurskyddsmyndigheten.se > Aktuellt > 
Aktuell information 2006 > Nya regler för hål-
lande av undervisningsdjur. 

Text: Cheryl Jones-Fur, Jordbruksverket. Foto: Mina Planting

Ändringar i djurskyddslagen och nya föreskrifter renodlar begreppet un-
dervisningsdjur. Undervisningsdjur räknas nu inte längre som försöksdjur, 
vilket innebär lättnader i regelverket.

Föreskrifterna om djur i skolan kan du också nå via 
resurscentrums hemsida.  Vi planerar även att komplet-
tera informationen med exempel på vad som gäller för 
olika djurslag som är aktuella i skolsammanhang. Se 
www.bioresurs.uu.se > Säkerhet

EUSO 2007 
Eleverna som går vidare  
till den svenska finalen är nu klara
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På gång...

På resurscentrum arbetar vi nu för fullt med att 
utveckla den delen av vår hemsida som vänder 
sig till dig som är pedagog i förskola, skolbarns-
omsorg och i grundskolans tidiga år. De teman 
och arbetsområden som du kommer att möta på 
de här sidorna, ger förslag på hur man kan jobba 
i, framförallt, biologiämnet. Du behöver inte 
vara specialist för att ta dig an ett område. Ett 
av syftena är att dessa teman och arbetsområden 
även ska passa de som känner sig en aning osäkra 
på NO-ämnena och du kan självklart plocka de 
delar och övningar som passar just din grupp 
och ditt sätt att undervisa. 

På startsidan möts du av ett antal ingångar som 
till exempel; Linné, Naturen, Människokroppen 
och så vidare. Genom att välja en ingång hittar 
du flera olika arbetsområden som du kan arbeta 
med. Du får också information om vilka mål i 
kursplanen du jobbar mot, konkreta tips, artiklar 
och litteratur.

Till varje arbetsområde redovisas de uppnå-
endemål i biologi för år fem som du jobbar mot. 
Vi hoppas att du kommer att ha användning av 

dessa teman och att du känner dig fri att plocka 
och göra om bland övningarna så att de passar 
just dig och din grupp.

www.bioresurs.uu.se/forskolan
 – en resurs för förskola, skolbarnsomsorg 
och grundskolans tidiga år

I samband med att resurscentrum genomförde 
Bioteknikveckan 2006, startades en bioteknik-
blogg. Bloggen är till för lärare som undervisar i 
NO-ämnen i  grundskolan och som undervisar i 
bioteknik eller är nyfikna på att prova på enklare 
försök. På bloggen kan du efterlysa erfarenheter 
från olika försök/laborationer, själv berätta om 
vad du tycker fungerar bra eller mindre bra i un-
dervisningen eller ventilera frågor om regler och 
säkerhet.

Välkommen att vara med i ett erfarenhets-
utbyte som blir vad vi tillsammans gör det till!  

www.bioresurs.uu.se/blogg



Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik • Bi-lagan nr 3 december 2006 • Får fritt kopieras om källan anges. 9

I oktober 2006 tog Fyrisskolan i Uppsala initiativ till en praktisk endagskurs i 
bioteknik för lärare på gymnasiet. Nästan trettio lärare från hela Sverige deltog i 
kursen, där de fick lära sig mer om den bakomliggande vetenskapen och de prak-
tiska färdigheterna som deras elever behöver för att kunna utföra försök som ge-
netisk transformation, extraktion av DNA och DNA Fingerprinting i klassrummet.  

Nutida bioteknik i klassrummet 

Nästan trettio lärare från hela Sverige deltog 
i endagskursen Biotechnology One på Fyris-
skolan, som anordnades i samarbete med ett 
bioteknikföretag. Några av de som deltog hade 
mycket liten erfarenhet av praktisk bioteknik 
och kände sig till att börja med lite ovana vid 
utrustningen i kurslabbet. Andra kursdeltagare 
hade mer vana, men skillnaderna överbrygga-
des snabbt då kursdeltagarna förenades i en ge-
mensam arbetsglädje. 

DNA Fingerprinting
I det första experimentet använde kursdelta-
garna metoden DNA Fingerprinting för att lösa 
ett fiktivt mord. Från kursledaren fick de DNA-
prover som ”hittats på en brottsplats” och DNA 
från fem hypotetiska brottslingar. Genom att 
klyva DNAt i proverna med restriktionsenzy-
mer och därefter separera fragmenten (utifrån 
storlek) med gelelektrofores fick man ett gene-
tiskt ”fingeravtryck”. Utifrån separationsmönst-
ret kunde man matcha en av brottslingarnas 
DNA med DNAt från brottsplatsen och där-
med också konstatera vem som var mördaren.

Deltagarna tyckte att försöket var roligt och 

uppskattade möjligheten att få utföra ett krimi-
naltekniskt experiment ”på riktigt”. De upplev-
de även försöket som användbart och möjligt att 
genomföra under två 50-minuters laborationer i 
skolan.  ”Jag kan börja göra den här typen av för-
sök direkt i min klass”, sa Charlotte Thyer från 
Dahlanders gymnasium. DNA-strukturen upp-
levs av många elever som abstrakt och ogripbar. 
Genom att klyva DNAt i fragment och visua-
lisera resultatet på en agarosgel blir det lättare 
för eleverna att förstå egenskaper hos DNA och 
hur gentekniska metoder används.

Genetisk transformation
I det andra utav tre försök modifierade man en 
säker stam av E. Coli med genen som kodar för 
GFP (Green Fluorescent Protein). Genen kom-
mer ursprungligen från den bioluminiscenta 
maneten Aequorea victoria och GFP får mane-
ten att fluorescera och lysa i mörkret. Några av 
kursdeltagarna förväntade sig att experimentet 
skulle vara komplext och svårt att genomföra 
men i själva verket krävs, förutom ett färdigt 
kit  (se kommentar efter artikeln), endast ett 
vattenbad och lite is.  Resultatet är effektfullt 

Text: Ben Jackson, Bio-Rad. Översättning och foto: Malin Planting
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och eftersom det är lätt att visualisera ger det 
en bra demonstration av de molekylära meka-
nismerna bakom genuttryck, nämligen DNA 
-> RNA -> protein -> egenskap. Försöket för-
stärker härmed några av nyckelbegreppen som 
kan kopplas till kursplanen. Till exempel kan 
genetisk förändring av E.coli fungera som en an-
vändbar modell för att förstå hur produktionen 
av humant insulin i bakterier fungerar.

Försöket åskådliggör till exempel principer-
na för selektion med antibiotika, genetisk trans-
formation och genreglering. Även det här ex-
perimentet kan genomföras på två 50-minuters 
laborationspass.

Peter Silow, från Österportskolan sa efteråt:  
”Jag har fått vetskap om ett bra genetiskt försök 
som jag enkelt kan göra med mina elever”.

Det ställs krav på hantering av bakteriavfall 
inom EU men att hålla sig till dessa regler är 
relativt enkelt. När försöket är avslutat avdödas 
bakterierna genom autoklavering av odlings-
plattorna, alternativt kan plattorna lämnas som 
riskavfall. Arbetsmiljöverket reglerar använd-

ningen av genetiskt modifierade organismer 
(GMO) och antibiotika i skolan.

Innan arbetet med GMO påbörjas behöver 
läraren göra en riskbedömning (blankett BA) 
och gå igenom säkerheten (blankett S), samt 
göra en anmälan till Arbetsmiljöverket (FV-
blankett). Länkar till formulären finns på www.
bioresurs.uu.se > Säkerhet.

Extraktion av DNA
I det avslutande försöket fick lärarna prova på 
samma procedur som professionella laboratori-
er använder för att extrahera DNA. Deltagarna 
tog fram DNA från sina egna kindceller och 
kunde se hur det föll ut i lösningen i form av 
flytande vita strängar.

Hela försöket avklarades på 50 minuter och 
deltagarna var eniga om att deras elever skul-
le kunna uppskatta att få ta fram och faktiskt 
se sitt eget DNA. Laborationen kan underlät-
ta förståelsen för teorin kring DNA och dess 
struktur, cellstrukturen och enzymers funk-
tion. Laborationen är så pass enkel att även 

Resultatet av gentransformationen syns tydligt när man 
belyser bakterierna med UV-ljus.

Gelen laddas med de olika DNA-proverna.

Annonsutrymme
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vändas i klassrummet direkt”.  Alla deltagarna 
var överrens om att dagen varit mycket lyckad.

Biotechnology Explorer Programme är Bio-
Rads satsning på att föra in modern bioteknik 
i skolan genom praktiska försök anpassade till 
klassrummet. Är man intresserad av en kurs el-
ler vill ha ytterligare information om  Bio-Rads 
labmaterial kan man besöka deras hemsida 
www.explorer.bio-rad.com, eller kontakta  Ben 
Jackson på telefon 0044 778 559 3346, eller 
per e-post till: ben_jackson@bio-rad.com

Bio-Rad kommer att erbjuda kurser i samarbete med 
Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik un-
der 2007.

Under just den här kursen användes färdiga kit från 
Bio-Rad; DNA Fingerprinting Kit, pGLO Bacterial Trans-
formation Kit samt Genes in a Bottle Kit. Exempel på 
liknande kit finns på resurscentrums hemsida i anvis-
ningarna för arbete med GMO (www.bioresurs.uu.se 
> Säkerhet). 

Nu är elektroforesen klar, gelen färgad och avläsningen 
går att göra med blotta ögat

När tillräckligt med DNA syntes i röret förde man över det 
till en liten glasflaska som sedan fästes i ett snöre runt hal-
sen. Varje deltagare fick på så sätt sitt eget DNA-halsband.

yngre elever kan utföra den. Kirstin Bergström, 
Bruksgymnasiet: ”Det var en rolig laboration 
och jag har fått en del nya idéer till undervis-
ningen”.

Lärarna som deltog i kursen, Biotechnology 
One, på Fyrisskolan upplevde kursdagen som 
intressant och rolig. Kursen gav dem kunskap 
och det självförtroende som behövs för att ut-
föra de här experimenten med sina elever.

Raija Lanas, Österportskolan sa: ”Labora-
tionen låg på en lagom nivå och mycket kan an-

Annonsutrymme
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Albaggar. Foto: Christina Polgren

Nu finns en nedladdningsbar kortkurs i bio-
informatik för lärare tillgänglig på nätet. Hen-
rik Brändén, molekylärbiolog och författare till 
boken ”Genetik, kloning och stamceller” och 
som har genomfört fortbildningskurser för lä-
rare, har på hemsidan www.forskning.se sam-
lat länkar till webbsidor med databaser och 
verktyg kring bioinformatik. Där finns även 
kortkursen och elevövningar med korta in-
struktioner till hur man hämtar DNA-sekvenser och proteinstrukturer, analyserar dem, 
bygger släktträd och surfar i människans genom. Med hjälp av övningarna kan utveck-
lingen av de levande organismerna studeras på molekylnivå och intressanta frågor väckas 
vad gäller evolutionen. 

För att komma till kortkursen i bioinformatik gå in på: www.forskning.se/nyabiologin/larare. 
Vill ni komma i kontakt med Henrik Brändén, skicka ett mail till henrik.branden@vr.se

Bioinformatik för lärare
Stora mängder information om DNA-sekvenser, proteinsekvenser och protein-
strukturer samlas nu i öppna databaser som kostnadsfritt kan nås via internet.  
På nätet finns dessutom en rad verktyg för att jämföra sekvenser, bygga släkt-
träd och vrida på proteinstrukturer.

Text: Malin Planting

Mus musculus

Rattus norvegicus

Homo sapiens

Xenopus laevis

Caenorhabditis elegans

Annonsutrymme
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Vem har ätit på bladen?
Vi tar oss ut till en lövskog. Ju mer död ved det 
finns på marken desto bättre! 

Du presenterar dig för eleverna. De känner 
dig som sin lärare, men idag avslöjar du ditt an-
dra yrke, detektivens. De kan faktiskt se på dig 
att du är detektiv eftersom du bär en detektiv-
mössa. Idag har du blivit uppringd av en person 
som är upprörd över att någon äter på bladen 
i skogen. Det är fullt av hål i dem. Du berättar 
att du lovat ta reda på vem den skyldige är. Du 
vänder dig nu till eleverna och ber dem hjälpa 
dig med att komma de misstänkta på spåren. 
”Ni är väl detektiver allihop?”

Vilka är misstänkta?
Fråga eleverna om de har några förslag på 
vilka som är misstänkta. Tag fram ett papper 
och skriv ”Efterlysning” överst eller med äldre 
elever ”Wanted”. Eleverna får komma med för-
slag på misstänkta. Den som föreslår ett djur 
får också göra en enkel skiss av det på pappret. 
Ibland kommer det upp förslag som är fel. Till 
exempel är ju inte en spindel misstänkt. Den 
spinner nät för att fånga insekter i och är alltså 
ett rovdjur och inte ett djur som äter på blad. 
Upptäcker någon felet och kan motivera varför 
den inte är misstänkt stryks den. Annars får den 
passera.

Småkrypsdetektiver i skogen
Text: Karin Hjelmén, Fredriksdal museer och trädgårdar, Helsingborg. 
Foto: Sven Olof Larsén. Illustrationer: Tryggve Edevik och Malin Planting

Fredriksdal museer och trädgårdar i Helsingborg tar emot skolklasser för aktiviteter med 
olika teman som knyter an till naturen. I den här artikeln presenteras en övning som pas-
sar bra för de lite yngre barnen. På hemsidan www.fredriksdal.se finns inspiration även 
för dig som arbetar med äldre elever.

Albaggar. Foto: Christina Polgren

Bioinformatik för lärare
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Att använda en insektssug är ett skonsamt sätt att samla in 
insekter och smådjur. Sugslangen har en ventil så att man 
slipper att få djuret i munnen. 

Detektivens utrustning
Du plockar fram din detektivväska och frågar 
eleverna vad detektiven brukar ha i sin väska. 
Du tar upp din rökpipa. Sherlock Holmes och 
Ture Sventon rökte, men det gör säkert inte da-
gens detektiver. Lägg ned pipan igen. Eleverna 
kommer säkert på att detektiven behöver ett 
förstoringsglas. 

Du plockar upp en förstoringsburk. Den ska 
fungera som häkte. Du visar ett förnasåll och 
demonstrerar hur man använder det. I förnasål-
let lägger man förna (det översta markskiktet i 
skogen, som består av döda växter och djur). I 
väskan finns vidare en vit liten plastduk. Djuren 
har så klart kamouflerat sig. De har klätt sig i 
samma färg som bladen på marken. Men detek-
tiven överlistar dem. Den sållade förnan häller 
du ut på den vita duken så att djuren syns bätt-
re. En dessertsked är bra att ha när du ska fånga 
djuren. Placera de djur du hittar i häktet.

Väldigt små djur kan du fånga med en in-
sektssug. Titta också under liggande döda träd-
stammar. Glöm inte att vända tillbaka dem. Du 
klampar ju rakt in i djurens hem.

På spaning
Nu får detektiverna ge sig ut i skogen på jakt 
efter de misstänkta. Det är bra att vara tre eller 
fyra i varje grupp.

Vilka misstänkta har ni hittat?
Efter spaningen är det dags för en genomgång 
av de misstänkta. Vi tittar alltså in i de olika 
gruppernas häkten. Har vi hittat de djur som 
vi efterlyste? 

Vilka är skyldiga?
Det är viktigt att komma fram till 
vilka djur som är skyldiga till att ha ätit 
på bladen. Man får aldrig döma någon oskyldig. 
Undersök varje djur noga och försök komma 
fram till om det är ett djur som äter på blad 
eller om det är ett rovdjur. Tänk på att rovdjur 
ofta är snabba och att de ibland har kraftiga 
fångstorgan för att lättare kunna ta sina byten. 
Rovdjuren släpps. De är inte skyldiga.

Hur ska vi göra för att få säkra bevis på vilka 
djur som är skyldiga till att ha ätit på bladen? 
Låt eleverna komma med förslag. Man kan till 
exempel ha tagit något djur på bar gärning. 
Man såg kanske när det satt och åt på ett blad. 
Ett annat sätt är att inreda ett terrarium med 
hela blad och lägga in en djurart i taget för att 
se om bladen blir ätna. 

Skogens detektiv behöver inte se ut som Sherlock Holmes, men någon slags utklädnad kan förhöja stämningen. Bevismaterial A presenteras: 
Ett ätet blad. Nu gäller det att leta under stock och sten efter den skyldige!
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Ett förnasåll är en påse av tyg som kan knytas i botten. I 
den undre metallringen sitter ett trådnät av metall som 
fångar upp insekter och andra smådjur.

Nedbrytardjur
Nu har vi kanske kommit fram till att några av 
de djur vi samlat är skyldiga till att ha ätit på 
bladen. Är det då dumt att de gör det? Är det 
kanske till och med bra? Varför? De djur som 
är skyldiga kallas nedbrytardjur. De omvandlar 
löv och död ved i skogen till ny jord. Vad skulle 
hända om nedbrytardjuren inte fanns? Förnan 
skulle inte brytas ner, utan fyllas på för varje år. 
Skogen skulle till slut dö eftersom den inte fick 
något ljus. Nedbrytardjuren är alltså livsviktiga 
i skogen. Nu måste vi släppa ut dem så att de 
kan arbeta vidare. 

Fler lekar
Innan man släpper ut djuren finns det en del 
lekar man kan göra:

Signalement
Någon elev får göra ett signalement på ett av 
djuren i häktet. Han ger en ledtråd i taget. Ex-
empelvis: Den har många ben. Den har spröt 
där fram. Den är långsmal. De andra får gissa.

Fingret på näsan
Går till på samma sätt som övningen ovan, men 
istället för att gissa djuret direkt ska man sätta 
pekfingret på näsan när man vet svaret. När 
nästa ledtråd ges kanske man inser att svaret var 
fel. Då får man ta ned fingret för att kanske re-
dan vid nästa ledtråd komma på ett nytt förslag 
och då åter sätta pekfingret på näsan.

Tjugo frågor
Någon tänker på ett av de insamlade djuren. 
Eleverna får i tur och ordning ställa frågor till 
den som tänker. Det gäller att komma fram till 
rätt djur.

Du kan köpa en insektssug eller tillverka en egen med hjälp 
av en filmburk, tejp och en plastslang eller ett sugrör. Som 
ventil kan man använda en bit skumgummi eller gasbinda. 
Se www.naturskolan.lund.se/blad/blad55-2.htm för ett 
exempel på beskrivning.
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Att läsa

På Evolutionsmuseet i Uppsala finns de 300 000-åriga tänderna från Peking-
människan Homo erectus. Bilden ovan visar just den tand som Otto Zdansky 
hade i sin ficka.
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Linnés resor i pocketversion
Lappland, Dalarna, Öland, Gotland,  
Västergötland och Skåne

Carl von Linné reste år 1732 till Lappland för att 
studera och systematisera växter, djur och mineraler. 
Lapplandsresan följdes av resor till Dalarna, Öland, 

Gotland, Västergötland och Skåne. Nu finns alla 
hans reseskildringar, i pocketutgåva utgivna hos 
bokförlaget Natur och kultur, år 2005.  Böckerna 

som bygger på originalupplagorna är komplette-
rade med ordförklaringar och efterskrift av Knut 

Hagberg.
För den som vill arbeta i studiecirkelform med 

Linnés resor som tema finns även en nytolkning av 
hans resedagböcker. En studiehandledning har tagits 

fram i Studieförbundet Vuxenskolans och Linné2007s 
regi. Studiehandledningen kan fritt laddas hem på 
http://www.linne2007.se (gå in på folkbildning och se-

dan studiehandledningar). Den följer reseböckerna och 
tar läsaren med på en resa i Linnés fotspår.

Så funkar småkryp 
Teresa Romano och Heléne Gylter 
Bonnier Carlsen 2005, 62 s
ISBN:  9163840111 
 
Ska man ut på småkrypsjakt med de 
yngre barnen är detta en bok att häm-
ta inspiration ur. Illustrationerna som 
är många och detaljerade är säkerligen 
tilltalande för barn. Här möter man 
daggmasken, fästingen, spindeln, syrsan, 
bärfisen, flugan, gråsuggan, myggan, sil-
verfisken, tusenfotingen, tvestjärten och 
myran. Fakta och kuriosa om småkryp 
som lever sitt liv alldeles i närheten av 
människan. Pekingmänniskan 

En historia utan slut

Tore Frängsmyr
Natur och Kultur 2006  
200 s.
ISBN:  9127114279

Den första tanden av Pe-
kingmänniskan hittades 1921 av 

en ung paleontolog från Uppsala, Otto Zdansky. 
Då trodde man att man funnit världens äldsta 
förhistoriska människa. Zdansky stoppade tan-
den i fickan och höll tyst om sin hemlighet i fem 
år. Fyndet offentliggjordes 1926 och jakten på 
människans ursprung intensifierades.

Här skildras historien om Pekingmänniskan 
ur ett vetenskapshistorisk perspektiv och vi får 
följa en fascinerande process som berättar om 
upptäckterna, människorna och den vetenskap-
liga tävlingsandan. Boken kan dessutom ses som 
ett inlägg i dagens debatt kring Darwins utveck-
lingslära och den kreationistiska synen på män-
niskans skapelse.
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Skolprojekt Linné

Linnéskola2007 består av ett nätverk av sko-
lor som vill arbeta i Linnés anda. Detta nätverk 
är en del av Skolprojket Linné. Uppdraget för 
skolprojektet är också att ta fram ett idé och 
inspirationsmaterial för skolan som vi kallar 
Linnélektioner. Ett större inspirationshäfte är 
nu klart och ett exemplar skickas tillsammans 
med detta nummer av Bi-lagan till alla rektors-
områden, samt till prenumeranter på tidningen 
Bi-lagan/extra-Bi-lagan. Dessutom skickas häf-
tet till barn- och skolbarnsomsorg. De förmå-
ner som gäller för anslutna till Linnéskola2007 
beträffande materialet gäller bara skolor som 
blivit antagna under 2006.

Enligt planerna kommer tre idéhäften att vara 
klara till starten av jubileet den 28 januari. Ytter-
ligare tre idéhäften görs senare under våren. 

Beställningar av häften i serien Linnélektio-
ner görs via formulär på skolprojektets hem-
sida, www.bioresurs.uu.se/skolprojektlinne

Studiecirklar 

Vill du ordna en studiecirkel kring det material 
som skolprojektet tar fram?  Vi hoppas att lärare 
på olika skolor (t.ex. de skolor som är anmälda 
till Linnéskola2007), naturskolepedagoger och 
pedagoger på science centers är intresserade av 
att ordna studiecirklar för lärare under våren – 
en välkänd metodik, men med nya ingredienser 
och tillämpningar.

Under fredag och lördag 9–10 februari 2007 
arrangeras en kurs i Uppsala för studiecirkelle-
dare i samarbete mellan Studieförbundet Vux-
enskolan (SV) och Nationellt resurscentrum 
för biologi och bioteknik. Någon kursavgift 
kommer inte att tas ut. 

Den modell med studiecirklar, som pre-
senteras under kursdagarna bygger på att det 
egna lärandet i cirkeln direkt omsätts i arbete 
med Linné-tema i undervisningen. Under kurs-
dagarna prövar vi praktiskt hur materialet kan 

Anmälningarna till Linnéskola2007 har ökat kraftigt under 
senare delen av hösten. I dagsläget har mer än 130 skolor 
antagits och vi hoppas på ännu fler anmälningar innan det 
officiella Linnéjubileet startar den 28 januari 2007!

användas. Peter Wiborn, från SV, med lång er-
farenhet från bl.a. natur och miljöundervisning 
som naturskolelärare, konsult och verksamhets-
utvecklare leder detta.

Programmet kommer också att innehålla 
korta föreläsningar med utgångspunkt i det 
större inspirationshäftet och de sex idéhäftena. 
Några av författarna till idéhäftena är med och 
presenterar sitt material. Programmet presente-
ras närmare på Skolprojektets hemsida.

Bl.a. kommer idéhäftet med titeln Berät-
tarteknik att presenteras. I detta häfte beskrivs 
ett samarbetsprojekt mellan Veronica Grönte, 
naturskolepedagoger på Falu naturskola och lä-
rare på Håksbergs skola utanför Ludvika. Den 
modell för att skriva berättelser som presente-
ras gör att naturvetenskapliga fakta fogas in i ett 
spännande sammanhang. 

Anmäl dig senast den 1 februari till kursen den 9–10 
februari genom att maila till Nationellt resurscentrum 
för biologi och bioteknik: info@bioresurs.uu.se

Kurser och konferenser 
Kurser och konferenser med Linnétema eller 
med Linnéanknytning planeras på olika håll i 
landet som t.ex. i Dalarna, Gotland och Uppsa-
la. Se webbsidorna för skolprojektet (www.bio-
resurs.uu.se/skolprojektlinne) och den officiella 
webbsidan för Linnéfirandet (www.linne2007.
se) för information om kurser. 

Internationellt
Det större inspirationshäftet i serien Linnélek-
tioner kommer att översättas till engelska och 
materialet läggs ut på skolprojektets webbsida 
så snart det är klart. Vi hoppas att en engelsk-
språkig version ska underlätta samarbetsprojekt 
med skolor i andra länder. w
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Text: Britt-Marie Lidesten, projektledare för Skolprojekt Linné
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Så skriver Carl von Linné i sin Öländska resa 
som han gjorde sommaren 1741. Öland är ”lika 
annorledes” då som idag med en helt fantastisk 
natur och kultur. ”Södra Ölands odlingsland-
skap” är av Unesco utsett till ett världsarv med 
unika värden som måste vårdas nu och för all 
framtid. 

I detta landskap finns goda förutsättningar 
att ge barnen spännande och utmanande upp-
levelser. Torslunda förskola, skola f–6 och fri-
tidshem ligger nära Stora alvaret och strandäng-
arna, lövskogar och odlingsmark, radbyar och 
medeltida borgar. Naturligtvis vill vi vara en 
Linnéskola 2007 då vi ska göra en ny Öländsk 
resa med Linné som förebild. 

 Verksamheten i Torslunda har idag en tyd-
lig miljöprofil där utomhuspedagogiken stän-
digt utvecklas. Vi tror på ”Learning by doing 
and moving” och liksom pedagogen Linné lät 
sina studenter göra exkursioner utomhus får 
våra barn gå ut i naturen och upptäcka, samla 
in och studera växter och insekter. Notarien an-

tecknade det som Linnés studenter upptäckte 
och barnen i Torslunda får också beskriva sina 
fynd i ord och bild. 

Text: Linnéa Danielsson, rektor på Torslunda skola, Öland 
Foto: Torslunda skola

”Ölands strand hade vi knappt rört, förrän vi märkte, att detta land var 
helt annorledes än de andra Sveriges provinser; satte oss därför i sinnet, 
att desto nogare uppteckna allt vad på denna ö föreföll.”  

Med Linné 
på lek och 
al(l)var !

I en stor glasburk hade vi en maskkompost, där vi lade 
maskarna bland jord, gräs, löv och äppelskruttar. Efter några 
månader släppte vi ut maskarna. De hade då gjort allt till 
jord och dessutom hade de fått många maskbarn.

Vårens första blommor avbildas.



Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik • Bi-lagan nr 3 december 2006 • Får fritt kopieras om källan anges. 19

Lärarlagens tankar att barnen ska få vistas 
nära naturen för att få en känsla för det som 
växer och lever kommer att genomsyra hela 
Linnéåret. I skolträdgården följer vi allt som 
händer från frö till skörd genom odling av toma-
ter, lin, pumpor, solrosor och mycket mer. Vilken 
odlarglädje och stolthet när eleverna ställer till 
med skördefest!  

I sin reseberät-
telse skrev Linné: 
”Alltifrån Björnhovda 
in till Torslunda var 
intet annat än här-
liga lundar.” Denna 
beskrivning stämmer 
verkligen även idag 
då skolan har gångavstånd till en egen lund. I 
Lunden följer vi årstiderna med fokus på blom-
mor och träd, vattnet i bäcken, fåglar och alla 
smådjur och insekter som finns där. I Lunden 
växer skogsbingel som finns avbildad på vår 
100-kronorssedel tillsammans med ett porträtt 
av Linné. Det är mysigt att leka i lunden och 
sitta vid grillplatsen och njuta av korv och pinn-
bröd.  

Linné fortsätter: ”Strax fingo vi se Ölands-
token, en växt den vår håg så mycket efterläng-
tat. Tok kallas på Öland en buske, som i hela 
världen är mycket rar: Växten kallas Potentilla 
caule fruticoso, hon stod på tuvor på alvaren.”  

Naturvetenskap ska vara både på ”Lek och 
al(l)var” där barn och vuxna gör nya upptäckter 
tillsammans. På Öland har vi dessutom ett rik-
tigt alvar där vi får utlopp för nyfikenhet, fors-
karglädje och lek bland tokbuskarna.  

Torslunda skola arbetar aktivt med natur- 
och miljöfrågor, och har Grön flagg sedan 1999. 

Vi vill att barnen ska tycka att det är roligt att 
vara ute, och att de ska förstå, att vi måste vara 
rädda om vår natur. Det gör de, om de får vara 
ute och ges tid till lek och äventyr där. Vi kom-
posterar, odlar våra land och källsorterar. Ute i 
naturen finns oändliga möjligheter att lära sig 
om kretslopp, nedbrytare och näringskedjor. 

Som extra bonus 
får kroppen nyt-
tiga rörelser och 
massor av frisk 
luft. Det mår vi 
alla bra av!

Blir du nyfi-
ken på vår verk-
samhet? Följ gär-

na med på alla pedagogiska äventyr genom att 
följa artiklarna i vår webbtidning ”Thorslunda 
Skola.”  Tidningen hittar du under Mörbylånga 
kommuns hemsida: www.morbylanga.se  
(http://webnews.textalk.com/torslundaskola/)  

Naturvetenskap ska vara både 
på ”Lek och al(l)var” där barn 
och vuxna gör nya upptäckter 
tillsammans. ”

”

Eleverna samlade in kålfjärilslarver från grönsakslandet och matade dem med kål- och krasseblad. Larverna förpuppade 
sig efter ett par veckor. Hela vintern fick pupporna stå kallt och mörkt för att sedan komma upp i vårt fönster igen. Det 
dröjde inte länge förrän det började kläckas fina kålfjärilar.

Även miljöhjältar måste koppla av med lek och fika.

På NO-biennalen i Stockholm i december 2006 fanns 
Linné med i många programpunkter. Under ett par 
workshops med rubriken Linnéskola2007 berättade 
Linnéa Danielsson, rektor vid Torslunda skola på Öland, 
om det imponerande program inför Linnéjubileet som 
skolorna och kommunen arbetar med.
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Det är vi som jobbar på 
Nationellt resurscentrum  
för biologi och bioteknik:

Nationalnyckel-kurser 
Planering pågår för att även under 2007 
kunna genomföra fyra nationalnyckel-
kurser. Tema, tid och plats för dessa 
kurser bestäms under januari. Kurserna 
genomförs som ett samarbete mellan Art-
Databanken, Nationellt resurscentrum 
för biologi och bioteknik och Naturskole-
föreningen. Håll utkik på resurscentrums 
hemsida eller prenumerera på våra e-brev 
för att säkerställa att kursinformationen 
når dig.

Vetenskapsfestivalen 
maj 2007
Den tionde internationella Vetenskaps-
festivalen i Göteborg genomförs i vår 
vecka 16–17. Det särskilda skolprogram-
met som främst riktar sig till elever och 
lärare i grundskolan, innehåller många 
handgripliga och vetenskapliga program-
punkter. Nationellt resurscentrum för 
biologi och bioteknik medverkar med två 
aktiviteter för lärare. För fullständigt pro-
gram och anmälan, se festivalens hemsida 
www.goteborg.com/vetenskapsfestival

Flora och faunavård 
2–3 maj
ArtDatabanken arrangerar årligen en na-
turvårdskonferens kallad Flora- och fauna-
vård. I år samarbetar man med Nationellt 
resurscentrum för biologi och bioteknik 
kring temat som preliminärt kallas ”Lä-
rande om arter och natur”. Fullständigt 
program läggs ut i februari på hemsidan 
www.artdata.slu.se/konferens.asp 

Kalendariet

Mer information om samtliga aktiviteter 
finns på www.bioresurs.uu.se. Vill du ha 
fler exemplar av Bi-lagan, kontakta oss på  
info@bioresurs.uu.se

Linné2007
Den 28 januari, på Carl-
dagen, går startskottet 
för det nationella Linné-
jubileet. I och med detta 
inleds firandet och många 
aktiviteter startar upp. Kurser och konferen-
ser med Linnéanknytning planeras över hela 
landet. För att se vad som händer i just din 
region, se www.bioresurs.uu.se/skolprojekt-
linne eller www.linne2007.se 

Linnécirklar 
9–10 februari ges en kurs för lärare i sko-
lan, naturskolepedagoger och pedagoger 
på science centers som vill starta studiecirk-
lar för lärare kring materialet som tas fram i 
Skolprojekt Linné. Arrangörer är Nationellt 
resurscentrum för biologi och bioteknik till-
sammans med Studieförbundet Vuxenskolan. 
(Se artikel inne i tidningen, sid 17). För ytter-
ligare information och anmälan till kursen: 
www.bioresurs.uu.se/skolprojektlinne
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