Bi-lagan
INSPIRATION OCH INFORMATION FÖR LÄRARE I SKOLAN • BI-LAGAN NR 1 MARS 2007

Hunden och
människan

4

– etologi i symbios

Nationalnyckelns
mossguide

9

Arbetshäften
om Linné

13

Solens UV-ljus

14

– både nyttigt
och skadligt

På äventyr i
fåglarnas värld

16

Nationellt resurscentrum
för biologi och bioteknik
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

Annonsplats

Bi-lagan
Bi-lagan ges ut av Nationellt resurscentrum för biologi
och bioteknik. Tidningen utkommer med tre nummer
per år och riktar sig till alla som arbetar med uteverksamhet, naturorienterande ämnen och biologi, från
skolans tidiga år upp till gymnasium/vuxenutbildning.
Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik
har som uppdrag att stödja och inspirera lärare från
förskola till gymnasium/vuxenutbildning bland annat
genom att
• främja diskussion och utbyte av idéer mellan lärare,
• arbeta med kompetensutveckling för lärare,
• ge råd om experiment och fältmetodik,
• arbeta för en helhetssyn på naturvetenskap och för
en integration av biologiska frågeställningar i skolan,
• främja kontakter mellan forskning, skola och näringsliv.
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Bästa läsare!
Det är fantastiskt med alla kontakter med läsare runt om
i landet. Många mail och telefonsamtal som vi får handlar
om tidigare nummer av Bi-lagan och extra-Bi-lagan. Vissa
nummer har dessvärre tagit slut i den tryckta versionen.
Men jag är glad att se i webbstatistiken att ni nu är många
som har hittat till vår hemsida där allt material finns tillgängligt. 35 000 nedladdningar bara under januari visar
på en stor efterfrågan.

Att vara lärare har en del gemensamt med att vara skådespelare
med flera olika föreställningar varje
dag.

”

Att vara lärare har en del gemensamt med att vara
skådespelare med flera olika föreställningar varje dag.
Ryggraden i manuset kan planeras i förväg men genomförandet är ett samspel med eleverna där varje lektion
formas av deras associationer och kopplingar. Genom att
vara utrustad med breda och djupa kunskaper inom sina
ämnen går det att fånga upp trådar och att ha beredskap
för elevers olika frågor och tankespår och kunna använda
dem för att kunna leda undervisningen framåt. Det man
inte har vetskap om är alldeles omöjligt att ta med sig in
i undervisningen. Goda ämneskunskaper är och har alltid
varit viktiga för att vi som lärare ska känna oss trygga i
olika undervisningssituationer. Detta betyder att fortbildning för alla lärarkategorier är av största vikt. Inspiration
och idéer till variation är också viktigt.
När detta skrivs vet vi att regeringen har avsatt en stor
summa pengar för lärarfortbildning och när Bi-lagan kommit ut vet vi säkert också villkoren för hur dessa pengar
ska användas.
Det blir en förändring i utgivandet av Bi-lagan och extra-Bi-lagan under året. Läs mer under rubriken På gång
på sidan 13 i det här numret.

Upplaga: 13 000 ex
Tryck: Tabergs tryckeri AB

Trevlig läsning,

Produktionen av tidningen är Svanen-märkt.

Christina Polgren, föreståndare

Hunden och
människan
– etologi i symbios
Text: Per Jensen, professor i etologi vid Linköpings
universitet. Foto: Malin Planting

Med tillgång till en eller flera samarbetsvilliga hundar kan man genom ett
enkelt försök testa hundars förmåga att förstå människans kroppspråk.
Något som utvecklats under den långa tid som människan och hunden
levt i nära symbios med varandra.

Ett återkommande problem med att under-

visa i etologi på grundskola och gymnasium är
tillgången på lämpliga djur för praktiska studier.
De flesta skolor har begränsade möjligheter att
hålla djur och den egna resursen inskränker sig
ofta till något akvarium eller några ryggradslösa
djur, men det är ändå däggdjuren som väcker
elevernas särskilda intresse. Som tur är finns
det nästan alltid elever som har hundar, vilka
kan ge rika möjligheter till studier. Här ska jag
beskriva ett möjligt försök som har sin utgångspunkt i senare års forskning på samlivet mellan
hund och människa.
Hunden är vårt äldsta husdjur, domesticeringen inleddes för minst 15 000 år sedan. Ny
forskning, baserad på DNA-studier av hundar
över hela jorden, antyder att det hela kan ha börjat så tidigt som för 40 000 år sedan, enligt vissa
studier ännu tidigare. Domesticeringscentrum
har till följd av denna forskning flyttats från
Medelhavsområdet, där de äldsta arkeologiska
fynden gjorts, till östra Kina där DNA-spåren
från alla olika hundraser sammanfaller. Man



menar i dag att domesticeringen var en ömsesidig process, där vargar sökte sig till människor
och både de och vi kunde dra evolutionär nytta
av samlivet.

Samevolution mellan hund och
människa
Det har alltså erbjudits tillräckligt lång tids
samliv mellan hundar och människor för att
möjliggöra en ömsesidig evolutionär anpassning
till varandra. Ett sätt som detta yttrar sig på är
en ömsesidig ökad förståelse för de artspecifika
signalerna. Forskning under senare år har visat
och dokumenterat detta på slående sätt. Exempelvis är hundar skickligare än vargar (och
schimpanser) på att förstå vissa subtila element
i mänskligt kroppsspråk. Det man kallar referenspekning är ett exempel: när vi pekar med
fingret i en viss riktning förstår vi att man ska
titta i förlängningen av den linje som pekas ut.
Detta är inte begripligt för vargar, men hundar
lär sig detta mycket snabbt, och förmågan har
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Vi på resurscentrum gjorde ett
försök inomhus med Parson Russell
terriern Bitte. Gör man istället testet
utomhus kan man hålla de avstånd
mellan hinkar, hund och pekare som
omnämns i texten.

inget att göra med hur hunden eller vargen växt
upp. Ett annat exempel är blickriktning. Hundar, men inte vargar, lär sig mycket snabbt att
en snegling åt ett visst håll har samma innebörd
som en referenspekning.
Även vi tycks ha anpassats och förändrats.
Oavsett tidigare hunderfarenhet har människor
en medfödd förmåga att tolka innebörden av
olika sorters skall. De flesta människor har inga
problem med att från bandinspelningar skilja ut
vilka skall som kommer från hundar i en aggressiv situation och vilka som kommer från lugnare
sammanhang. Hunden har evolverat skällandet
vidare utifrån detta och de flesta hundar förfogar över en stor uppsättning olika typer av skall,
som används i olika sammanhang. Vargar har
en mycket begränsad skallrepertoar, egentligen
bara en enda typ, som används som varningsläte,
medan hundars lätesrepertoar är omfattande och
nyanserad. Detta är ett vackert och tydligt exempel på samevolution mellan två arter.
Samevolutionen ger olika möjligheter till
studier med relativt enkla medel och med elevernas egna hundar. Här ges ett exempel som
varken kräver avancerad utrustning, stora djurmaterial eller särskilda lokaler.

Elevstudier av referenspekning
Förmågan att förstå referenspekning kan utgöra
ett spännande skolförsök, genom en upprepning

av det experiment som utfördes av den ungerske forskaren Adam Miklosi och medarbetare
(för en mer genomgående belysning av försöken, se Miklosi et al, 2004). Man behöver ha
tillgång till en eller flera hundar som är vana vid
att samarbeta, t ex i samband med lydnadsträning eller agility (en tävlingsgren där det gäller
för hunden att på kortast möjliga tid och utan
fel eller vägringar ta sig igenom en hinderbana).
Försöken kan lämpligen utföras utomhus, men
det fungerar även inne. För varje hund behövs
två personer, en förare och en ”pekare”.
Innan försöket startas visas hunden under
4–5 tillfällen (dessa kan genomföras under en
tiominutersperiod med paus mellan varje tillfälle) en uppochnervänd leksakshink, varunder
det finns godis, t ex en bit korv. Hunden får
själv nosa reda på godiset och putta undan hinken för att få tag på det, men man kan behöva
uppmuntra den genom att locka hunden och
visa hinken. Hunden lär sig snabbt att förknippa hinken med godis.
Vid själva testet har pekaren placerat ut två
hinkar uppochner framför pekaren med ungefär fem meters inbördes avstånd innan hunden
förs fram till testplatsen. Under den ena hinken
har placerats lite godis medan den andra hinken smörjs in med korv på insidan, så att lukten
inte ska avgöra hundens val. När försöket startar håller föraren hunden kopplad cirka 10 m
från pekaren, som påkallar hundens uppmärk-
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Utveckling av försöken
För att få ett gott underlag ska man naturligtvis
helst testa flera hundar. Intressanta skillnader
mellan individer kan uppträda och dessa kan
diskuteras utifrån rashistorik och uppväxtskillnader. Vallande hundar, t ex border collie, klarar
ofta dessa uppgifter betydligt bättre än andra,
beroende på att de selekterats specifikt på förmågan till samarbete och kommunikation.
Man kan också utvidga försöken till att testa
andra signaler. Förslagsvis använder man sig då
av blickriktning – i stället för att använda armarna tittar ”pekaren” direkt på den rätta hinken. Under kontrolltesten tittar pekaren i stället rakt fram, utan att ens snegla på hinkarna.
Det kan också vara intressant att låta en
tredje elev studera och skriva ner hundens beteende i samband med varje test. Många hundar är så starkt anpassade till att kommunicera
med människor att de reagerar med osäkerhet
och frustration när de inte får någon hjälp av
pekaren. I stället för att själv kontrollera hinkarna söker de ofta energiskt få ögonkontakt med
den neutrala personen, hoppar upp och skäller
för att få kontakt. Även detta är ett intressant
beteende som tydligt demonstrerar att hundar
och människor är mer än två olika arter som lever på samma plats – vi är ömsesidigt anpassade
till och beroende av varandra.



Foto: Mary Ann Shmueli / iStockphoto

?

Kan verkligen en liten chihuahua
vara släkt med en stor varg?

Ja, menar forskare som gjort DNA-analyser
på insamlade hundhår från jordens alla hörn.
Alla nu levande hundar, liten som stor, byracka som rashund, härstammar enligt studien från samma ursprungsdjur, en eller ett
fåtal vargtikar från Östasien. MitokondrieDNA, som bara ärvs på mödernet, har legat
till grund för studien som gör att de tidigare
teorierna om att olika hundraser skulle härstamma från olika vargstammar eller till och
med andra hunddjur nu kan gå i graven.
Hundarna i Asien påvisade en större genetisk variation än hundar i övriga världen.
Vissa gensekvenser hittades enbart i det området. Ett annat stöd för teorin är att käkbenet hos tamhund har kännetecken som bara
finns hos kinesiska vargar.
Läs mer i Science 22 November 2002:
Vol. 298. no. 5598, pp. 1610 – 1613 (finns i
fulltext på www.sciencemag.org)
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samhet. Därefter släpps hunden och man registrerar vilken av de två hinkarna som hunden
först undersöker.
När hunden har lokaliserat och ätit upp godiset kopplas den upp och får en paus på några
minuter innan nästa försök. Under cirka 20 olika
försök med samma hund varierar man förutsättningarna så att pekaren ibland står helt still med
armarna efter sidan, ibland pekar tydligt med
hela armen mot den rätta hinken. Man varierar
slumpmässigt vilken sida som är korrekt och om
man ger hunden signal eller inte. Om hunden
förstår innebörden av referenspekningen bör
den välja rätt hink i mer än hälften av försöken när den får en signal, medan den bör välja
rätt i cirka hälften av de försök där den inte får
hjälp (slumpval). Vill man göra en strikt test av
resultaten kan man använda sig av chi-2-test,
förutsatt att läraren själv är förtrogen med statistisk signifikanstestning. I annat fall kan man
helt enkelt granska resultaten och dra sina slutsatser utifrån de faktiska siffrorna.

Annonsplats

Att läsa

Djurens beteende

System och passion

...och orsakerna till det

Linné och drömmen om
naturens ordning

Per Jensen
Natur och Kultur 2006, 208 s
ISBN13: 978-91-27-35720-4

Vad är det som styr djurs

beteenden? Kan djur lära sig
vad som helst? Hur reagerar
djur på stress? Vilken betydelse har relationen mellan
människa och djur? Boken
ger en introduktion till
den moderna etologin.
De vanligaste husdjuren
och deras naturliga beteenden behandlas i varsitt
kapitel. Vi får också läsa om några vilda djurs
beteenden, flockbildning och fortplantning.

Science in School

Helene Schmitz och
Nils Uddenberg
Natur och Kultur 2007, 256 s
ISBN13: 978-91-27-11387-9

Växter är inte bara vackra – de

är också häftiga, skriver författarna i förordet till denna bok
som ges ut som jubileumsbok
under Linnéåret 2007. Och
visst kan man hålla med när
man ser de svulstiga bilderna
som illustrerar boken. I texterna står Linnés växtsystematik i centrum
och som läsare får man en populärvetenskaplig
presentation av hur Linné resonerade när han
ordnade upp all världens växter i sitt sexualsystem.

EIROforum
www.eiroforum.org

Naturens budbärare

Här hittar du artiklar, labo-

Från djursignaler till
människospråk

rationer och annat material
att använda i undervisningen
i naturvetenskapliga ämnen.
Prenumerera kostnadsfritt
på tidskriften, som är EUfinansierad av NUCLEUSprojektet, eller ladda hem
den från hemsidan:
www. scienceinschool.org

Dagfjärilar
Fältnyckeln
ArtDatabanken SLU 2006, 72 s
ISBN: 91-88506-32-0

Sverre Sjölander
Nya Doxa 2002, 160 s
ISBN: 91-578-0416-8

Denna bok handlar om

djurs skilda sätt att kommunicera. Hur vet djuren
vilket beteende som ska
användas och vet de vad
de signalerar? Vad är medfött och vad
lärs in? Vi får en genomgång av hur de olika
sinnena och minnet fungerar och vilken roll de
spelar i kommunikationen. Även människans
språk och hur det utvecklats över tid tillägnas
en del av boken.

Fältnyckeln, miniversionen av Nationalnyckeln,
är lagom stor att ha i ryggan eller jackfickan när
du är ute i naturen och vill artbestämma dagfjärilar. Arterna är sammanhållna i familjer och
underfamiljer men ordningen på släktena har
kastats om så att snarlika arter presenteras på
samma uppslag. Alla Nordens dagfjärilar finns
med, rikligt illustrerade med utbredningskartor och beskrivande fältkaraktärer.
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Mossor

röd klockmossa

Mossan till höger är en kalkkrävande art som hör till klassen
egentliga bladmossor. Släktet klockmossor omfattar 25
arter, 13 förekommer i Sverige. I äldre litteratur kallades de
ljussläckarmossor eftersom sporkapselns mössa liknar den
metallstrut man använder för att släcka stearinljus. Röd
klockmossa förekommer rikligast i fjällen även på mycket
utsatta platser, men finns även söderut.

Visste du att:

Mossorna är den näst största gruppen av landlevande växter på jorden. Av jordens 20 000 arter finns något mer än ett tusen i Sverige.
Alla mossor är beroende av hög luftfuktighet. Vatten tas upp direkt
från omgivningen av alla celler. De svenska mossorna varierar i storlek
mellan 1 mm och 1 m. Eftersom mossor har ett lågt innehåll av näringsämnen och energi är det bara nordlig skogslämmel och de mikroskopiska björndjuren som uteslutande lever på mossa.
Hur vet jag att det är en mossa? Mossor skiljer sig från fröväxter bl.a. genom att de saknar rötter. Vissa mossor
fäster vid underlaget med mycket smala fästtrådar. En del mossor kan likna en lav men till skillnad från lavar är
mossor normalt gröna på både över- och undersidan. Stammen kan vara grenad eller ogrenad, växtsättet kan vara
krypande eller upprätt.
Hur sprider sig mossor? Alla mossor kan spridas genom att en liten del av
mossan bryts loss och hamnar på ett nytt ställe där den växer till. Hos vissa
arter t.ex. fyrtandsmossa och lungmossa kan spridning ske med s.k. groddkorn. Båda dessa spridningssätt är ex på könlös/vegetativ förökning. Den nya
plantan har identisk genuppsättning med ursprungsplantan.
Mossorna hör till sporväxterna (kryptogamerna) och den könliga spridningen sker med sporer. En spor består av en enda cell. Sporer bildas
i enorma mängder i sporkapslarna. De sprids i torr väderlek.
Sporer som hamnar på en gynnsam plats gror och växer ut
till en ny planta, den vi kallar mossa. Både sporerna och
den planta som växer upp har enkel kromosomuppsättning
precis som människans könsceller. Befruktningen sker i
fuktig väderlek när en hancell kommit/simmat över till en
honcell. Från den befruktade cellen växer det upp en ny
individ direkt ovanpå honplantan. Denna nya individ är det
skaft med en kapsel som vissa årstider finns i övre delen på
mossor, men bara på honplantor. Sporkapseln och skaftet
har dubbel kromosomuppsättning i alla celler, samma som
honplanta
gäller för alla celler hos människan utom ägg och spermier.
I sporkapseln bildas sen nya sporer.
En bladmossas livscykel.

Groddkorn hos lungmossa

sporkapsel

spor

hanplanta

Mossor
Br yophy ter

Bryophyta (gr. bryon - mossa; phyton - växt)

Vad är det för mossa?
Mossor indelas i tre fyla (divisioner) med olika
evolutionärt ursprung: blad-, lever och nålfruktsmossor.
Har den nålformade sporkapslar som öppnar
sig i två skidor (se bild till vänster)?

JA

nålfruktsmossa

NEJ

Har den sporkapslar som öppnar sig
med ett lock eller fyra springor?

NEJ

Nålfruktsmossor

JA

En mycket liten grupp mossor som i
Sverige representeras av endast två arter.
Nålfruktsmossor liknar ytligt sett bållevermossor, men har en nålformig sporkapsel som öppnas i två skidor. Öppnandet av kapseln sker gradvis från topp till

Levermossor

bas. Därtill har nålfruktsmossorna en rad

Levermossornas blad saknar så gott som alltid nerv och är

för dessa mossor unika karaktärer såsom

ofta fl ikiga i kanterna. Generellt kan man säga att levermos-

en stor ensam kloroplast i varje cell.

sorna är spensligare och skörare samt växer på fuktiga platser.
Kapslarna är små, svarta och äggformade. När sporerna
är mogna spricker kapseln upp i fyra fl ikar så att sporerna
frigörs. Levermossorna är uppdelade i två klasser, bladlevermossor och bållevermossor (totalt 248 svenska arter).
Bladlevermossorna har stam
och blad. Bladen kan vara formade på olika sätt, hela eller
flikade. Oftast finns två flikar
och ibland finns på stammens
undersida en rad av mindre
blad (stipler).

lundlummermossa

Bållevermossorna saknar stam
och blad och är istället uppbyggda
av en s.k. bål. Kapseln kan antingen
utvecklas direkt i bålen eller sitta
på paraplyliknande långskaftade
bildningar.

ringpellia

Mossor och kärlväxter har ett gemensamt ursprung. De
första mossorna uppträdde för 350 miljoner år sedan. Den
mossgrupp som anses mest lik kärlväxterna är de egentliga
bladmossorna. Flera ursprungliga drag går att hitta hos
olika mossor. Mossgruppernas inbördes släktskap är inte
klarlagd trots olika undersökningar av moss-DNA.

sotmossa
fyrtandsmossa
sumpvitmossa

Vitmossor Växer på
marken. Skotten är oftast
decimeterlånga och med
grenar arrangerade i knippen. Blad med hyalinceller
och utan nerv. Kapslarna är
ovala till runda (48 arter).

Sotmossor Växer
på sten (dock ej
kalkrik sten). Skotten
är vanligen mycket
korta, en knapp
centimeter. Kapslarna
öppnas med fyra valv
förenade i spetsen.
Blad är rödbruna,
långsmala med tjockväggiga celler och
med eller utan nerv
(8 arter).

Fyrtandsmossor m.fl. Växer
på ved och sten. Skotten är
centimeterhöga. Bladen har
en enkel nerv. Kapslarna är
avlånga och öppnas med ett
lock (3 arter).

Bladmossor
Bladmossor delas in i sex klasser. De egentliga bladmossorna är
den ojämförligt största gruppen. Alla bladmossor i gruppen har
tydlig stam med blad. Bladen har ofta en bladnerv (ibland svår
att se). Antalet arter är i samtliga fall svenska arter.

Björnmossor m.fl. Växer
på marken. Skotten är stora.
Kapslarna är stora och mynningen är täckt av en hinna.
Bladets nerv är bred (23
arter).

husmossa
hårbjörnmossa

Egentliga bladmossor Växer
på diverse underlag. Skotten
är små till robusta och upprätta. Bladen har oftast nerv.
Kapslarna öppnas med lock eller
faller sönder (708 arter).

Klubbmossor Växer på
jord. Skotten är centimeterstora. Bladen har en
enkel nerv. Kapslarna är
symmetriska och upprätta, med mycket lång
hals (1 art).

klubbmossa

En alternativ indelning av bladmossor har sin grund
i två olika växtsätt, nämligen tuvbildare (akrokarper)
och mattbildare (pleurokarper). Denna indelning har
ingen vetenskaplig grund utan är mer praktisk.

strumamossa

Tuvbildande mossor har vanligen en enkel stam
med toppställd sporkapsel. De växer ofta i tuvor eller
kuddar. T.ex. björnmossorna, kvastmossor, nickmossor och sotmossor. Två tredjedelar av Sveriges mossor
hör till denna grupp.
Mattbildande mossor har skott som grenar sig och
har en sidoställd sporkapsel. Dessa mossor bildar
vanligen mer eller mindre luckra mattor. T.ex. hus-,
vägg-, kammossa. En tredjedel av Sveriges mossor
hör till gruppen.

cypressfläta

Mossor fäster i underlaget med rhizoider (små fästtrådar
som knappt syns), har inga rötter som behöver ett jordlager, tål uttorkning, kräver inte så mycket ljus, har mycket
lågt krav på närsalter, samt klarar mycket fuktiga och sura
platser.
Undersök några olika naturtyper t.ex. en äng, en skog, en
stadsmiljö. Var i de olika naturtyperna finns mossor? Jämför dessa platser med kriterierna ovan. Många gånger finns
mossor på platser där få andra växter klarar att växa, som
t.ex. stammar, skuggiga klippor, magra marker och myrar.

Vitmossa användes förr som både blöjor, bindor och för
att lägga i barnens sängar. I boken Ronja Rövardotter
lägger Ronja vitmossa som förband på Birks skadade ben
men i den filmade versionen används i stället renlav som
inte alls har samma bakteriehämmande och uppsugande
förmåga.

Att tillverka
Av björnmossa kan man tillverka olika föremål som t.ex.
en borste att borsta aska med eller en skål.

Föremålen är tillverkade
vid Fredriksdal museer
och trädgårdar.

Mossor fångar vatten
Vitmossor växer där det är mycket fuktigt. De varierar
mycket i färg, vissa sorter är gröna, andra är röda. Vitmossa
är vitaktig/ljus först när den är riktigt torr. Vitmossa innehåller
bl.a. hyalinceller, en celltyp
specialiserad på att lagra
vatten. Försök där
man jämför vattenuppsugningsförmåga
går att genomföra
på många olika sätt.
Jämför vitmossa och
en annan mossa med andra
material, t.ex. tvättsvamp, disktrasa och bomull. Väg upp
lika stor mängd av de olika materialen. Hur mycket vatten
suger de upp? Genom att jämföra ursprungsvikten med
vikten av det uppsugna vattnet går det att räkna fram hur
många gånger materialets torrvikt motsvarar det uppsugna
vattnet. Eller vänd på försöket och mät hur mycket vatten
det går att krama ut ur olika material.

Odla mossor
Att mycket små fragment av en mossa kan växa upp
till en ny planta kan man utnyttja i odlingsförsök. Låt
mossa torka inomhus i rumstemperatur, mortla den torra
mossan. Strö ut lite av den pulvriserade mossan glest på
ett fuktigt substrat som t.ex fuktig bomull, fuktigt
papper eller en agarplatta (utan näring). Använd
regnvatten eller avjonat vatten. Placera ljust och
se till att det är hög luftfuktighet genom att
ha odlingen i en genomskinlig burk med lock
eller under en upp och nedvänd glasburk. När
mossfragment växer upp till en mossplanta
bildas ofta först en likadan förgrodd (protonema) som när en spor gror. Följ utvecklingen.
Ett liknande försök i stor skala görs när en mossrik gräsmatta klipps. De avklippta mossbitarna
växer upp till nya mossplantor. I Japan där det är fint
med mossträdgårdar plockar man bort gräs med pincett.

Detta material är framtaget 2007 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.

lllustrationer: Magda Korotynska, Karl Jilg, Pollyanna von Knorring. Foto: Tomas Hallingbäck, Johan Samuelsson, Niklas Lönnell. Form: Anders Rådén, Johan Samuelsson. Textupplägg i samarbete med Christina Polgren. Materialet
är i stora delar baserat på Nationalnyckelvolymen: Bladmossor: Sköldmossor – blåmossor. Bryophyta: Buxbaumia – Leucobryum 2006, samt illustrationer ur framtida mossvolymer. För mer information www.nationalnyckeln.se

Var finns mossor?

På gång...
extra-Bi-lagan blir x-Bi-lagan
Under de senaste två åren har resurscentrum
gjort en extra satsning på förskolan och de tidiga åren i grundskolan. Bland annat har vi
på hemsidan inlett arbetet med att lägga upp
särskilda sidor med material och inspiration
att ösa ur. Det arbetet fortsätter framöver.
Ordinarie Bi-lagans kalender och extraBi-lagan som kommit ut samtidigt i början av
höstterminsstarten blir från och med i år en
tidning. Det innebär att Bi-lagan kommer ut
tre gånger om året och att nummer ett och tre

huvudsakligen vänder sig till lärare
på grundskola, gymnasium och
vuxenutbildning. I nummer två
(kalendern), som får namnet
x-Bi-lagan, finns inspiration för
förskolan och de tidiga åren i
skolan, men det kan även passa
övriga delar av skolan. Prenumerera antingen på alla tre numren
eller bara på x-Bi-lagan!

Skolprojekt Linné,
idéhäften

1. Berättarteknik

Tre idéhäften i serien Linnélektioner är nu
klara och presenteras här intill. Ytterligare tre
häften tas fram under våren. De har titlarna
Livsviktiga läkemedel, I Linnés spår och Efter
Linné. För information om kommande häften
och beställning av material, se www.bioresurs.uu.se/skolprojektlinne

Linnélektioner
på engelska
Inspirationshäftet
Linnélektioner är nu
översatt till engelska
och kan även det
beställas på Skolprojektets hemsida.
Vi hoppas att häftet
ska inspirera och underlätta
för svenska skolor att inleda samarbete med
skolor världen över. Som exempel planeras
en skrivartävling för gymnasieelever i samarbete mellan Sverige och Australien. Vi vill
uppmuntra till internationella kontakter och
erbjuder därför häftet till ett förmånligt pris
till skolor som har eller tänker starta samarbetsprojekt. Kontakta resurscentrum för mer
information.

Hur kan torra fakta förvandlas till spännande berättelser? I häftet beskrivs en
konkret metod för hur elever kan skapa
berättelser med ett naturvetenskapligt
innehåll genom att skriva, dramatisera och filma. Fakta och begrepp blir
medveten kunskap när de fogas in i
ett intresseväckande sammanhang.

2. Uteklassrummet
Hur kan skolans utemiljö utvecklas och
användas för att bli en del i undervisningen? I den första delen av häftet
beskrivs hur några skolor har förändrat
skolmiljön för att den ska bli en resurs
i undervisningen. I den andra delen
beskrivs hur naturmiljöer kan användas i undervisningen.

3. Upplev 1700-talet
Syftet med häftet är att ge idéer till hur
1700-talets landskap, natur, samhälle
och kultur kan vara en utgångspunkt
vid undervisning. Genom att göra en
tidsresa kan eleverna få ökad förståelse
för hur det var att leva på 1700-talet i
jämförelse med i dag. I häftet beskrivs
också hur praktiskt arbete med metoder från det äldre jordbrukssamhället
kan genomföras.
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UV-ljus – både nyttigt och skadligt
Visst längtar vi efter vårsolen? Dagar då solen börjar värma på allvar, vinterjackan får hänga kvar på
galgen och det går att sitta ute och dricka kaffe
utan att frysa. Tussilagon tittar fram i dikeskanten
och blåmesen hastar förbi på väg till boet. Men
solen som ger liv och värme också kan vara farlig.
Det gäller att vara försiktig och skydda den ömtåliga vinterhuden mot vårsolens UV-strålning.

Foto: Michaela Engström

Härligt, härligt men farligt, farligt...

Text: Britt-Marie Lidesten

UV-strålning till nytta
Blåmeshonan väljer ut den bästa hannen som ska
få bli pappa till hennes ungar. Men hur kan hon
veta vilken hanne som är bäst? Olika fågelarter
har olika urvalsmetoder. Forskning har visat att
blåmeshonan kollar på hannens blå fjädermössa.
Ju mer UV-strålning som de blå fjädrarna på
hjässan reflekterar, desto ”vackrare” tycker hon
att hannen är. Hannarnas fjädrar reflekterar mer
UV-strålning än honornas och reflektionen varierar mellan olika hannar.
Hur kan hannens blå hjässa visa hur frisk och
stark han är? Kanske hänger det ihop så här: Det
kostar på att hålla fjäderdräkten i topptrim i synnerhet som fjädrarna byts varje höst. Hannen
måste klara av att hitta mycket och näringsrik
mat. En fin fjäderdräkt visar att fågeln är stark
och frisk och därför är lämplig som pappa till
ungarna. För oss människor ser alla blåmesar

lika ut eftersom vi inte har förmåga att se reflektionen av UV-strålning.
För insekterna får blommorna andra färger än
de vi ser beroende på att de uppfattar reflektionen från UV-strålningen. Detta gör att insekterna
lättare hittar nektar och pollen.
För människor är UV-strålning betydelsefullt
för hälsan. D-vitaminbrist beror oftast på att huden inte får tillräckligt med UV-strålning genom
att den täcks fullständigt av kläder eller att man
vistas alltför mycket inomhus. D-vitamin finns
också i maten men vi är i princip oberoende av
tillförsel av D-vitamin från födan om huden nås
av solljus i tillräcklig omfattning. D-vitamin är
nödvändigt för att kalcium och fosfat ska tas upp i
tarmen. För lite D-vitamin hos vuxna gör att benvävnaden mjukas upp. Barn får sjukdomen rakitis
(engelska sjukan) som gör att benen blir böjda.

Foton: Bjørn Rørslett

Bilderna visar tussilago i synligt ljus (till vänster) och i reflektionen av UV-strålning (till höger). Tussilago blommar tidigt om
våren då det finns få andra blommande växter. Det är därför viktigt för både växten och de insekter som hunnit vakna att
blommorna är väl synliga för pollinatörer som för bin och flugor. Se www.naturfotograf.com för fler bilder på reflektion av
UV-strålning från blommor.
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Försök med DNA och UV
Utvinn eget DNA
DNA-molekylen byggs upp av många delmolekyler som bildar en lång kedja. Delmolekylerna består bl.a. av kvävebaser (tymin, adenin,
guanin, cytosin). När DNA-molekylen utsätts
för UV-strålning kan två tymin-kvävebaser som
sitter intill varandra bindas ihop på ett felaktigt
sätt. När DNA-molekylen sedan kopieras kan
det uppstå ett fel (mutation) som i värsta fall
kan leda till hudcancer.
I detta försök utvinns DNA från de egna
muncellerna. Det finns många varianter på försök där DNA tas fram från olika organismer, se
referens nedan. Försöket ger en känsla för vad
DNA är och kan bilda utgångspunkt vid diskussioner om riskerna med UV-strålning och DNAskador.

den utspädda bakteriesuspensionen stryks ut
med rackla på ett antal agarplattor. Plattorna
bestrålas med UV-strålning under olika långa tider från 5 sek till cirka 30 sek. (Innan en platta
bestrålas tas locket av och plattan placeras upp
och ner på UV-ljusbordet.) Efter ett dygn i 37°C
räknas antalet kolonier på varje platta.
Försöket kan utvidgas för att få en jämförelse
av effekten mellan synligt ljus och UV-strålning.
Genomför försöket på samma sätt som beskrivs
ovan, men bestråla två plattor samtidigt under
lika lång tid. En av plattorna i varje par placeras omedelbart i mörker och en platta i dagsljus.
Efter ett dygn räknas antalet kolonier och plattorna jämförs parvis. Blir det någon skillnad om
den bestrålade plattan placeras i ljus respektive
mörker? Vad beror det på i så fall?

1. Skölj munnen med ca 5 ml vatten eller isoton
sportdryck under en minut. Försök frigöra så
mycket celler som möjligt genom att skrapa
med tänderna mot kindens insida. Spotta ut
vätskan i en bägare.
2. Fyll ett provrör till hälften med vätskan.
3. Tillsätt 15 droppar (1 ml) koksalt (10 %).
4. Tillsätt 5 droppar diskmedel (YES brukar
fungera bäst).
5. Skikta mycket försiktigt iskall etanol över
vätskan i provröret. (Tillsätt ungefär lika stor
volym etanol som provets volym.)
6. DNA fälls ut i gränsytan mellan vatten och
etanol och bildar ett vitaktigt, grumligt skikt.
7. Stick ner en smal träpinne och fånga försiktigt
upp utfällningen.

UV-strålning och bakterier
UV-strålning kan användas för att döda bakterier
som finns på ytor och även för att döda bakterier
i avloppsvatten. Att UV-strålning är bakteriedödande och skadar DNA kan man visa genom försök. Försöket är lämpligt för gymnasiet och kräver
kunskaper i mikrobiologi och sterilteknik. Innan
försöket genomförs, läs anvisningarna för mikrobiologiskt arbete som finns på resurscentrums
hemsida under rubriken Säkerhet. Använd ett
UV-ljusbord, enkla UV-lampor som bara ger UVA-strålning fungerar inte i detta försök. Var noga
med att skydda dig mot strålningen.
En övernattskultur med t.ex. Escherichia
coli späds med fysiologisk koksaltlösning. 1 000
gångers utspädning brukar fungera bra, men är
beroende av övernattskulturens täthet. 50 µl av

Innan de båda plattorna utsattes för UV-strålning i 20 sek
fanns lika många bakterier på plattorna. Den högra plattan
placerades omedelbart därefter i mörker och den vänstra
plattan i ljus. När bakterier, vars DNA skadats av UV-strålning, utsätts för synligt ljus aktiveras ett speciellt enzym
(fotolyas) som reparerar DNA-skadorna. Därför finns fler
kolonier av bakterier på den vänstra plattan. Fotolyas saknas tyvärr hos däggdjur. Om vi hade haft detta enzym hade
riskerna med UV-strålning inte varit lika stora.

Skyddar solkrämer mot UV-strålning?
Ett enkelt försök visar den skyddande effekten
av solkrämer. På bilden till höger har en skyddshandske målats med överstrykningspenna som
reflekterar UV-strålning. Några av fingrarna har
bestrukits med solskyddskräm av olika hög solskyddsfaktor.

Referenser
• Undervisningsmaterial, samt information om hudcancer
och UV-strålning: Statens strålskyddsinstitut (SSI),
www.ssi.se och SMHI, www.smhi.se.
• Bi-lagan nr 2 2005. Solens strålar
• Strömberg, E. DNA ur kaviar. www.bioscience-explained.
org Vol1/Nr 1
• Olsson, R. Coolast keps vinner. Sveriges Natur nr 2002 -5
• Jouper-Jaan, Å. m.fl. Helix laborationspärm. Inverkan av
UV-ljus på bakterier. Studentlitteratur. 2004
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Ett slitet exemplar av Fåglarna i färg
av Sigfrid Durango, står i min bokhylla.
Uppe till höger på titelbladet har min
mellanstadielärare Gösta Sandvall skrivit:
”Premium åk 5, vid årsavslutning i Dingtuna skola”. Mitt fågelintresse hade vid
den tiden redan pågått ett par år, men
det var Gösta som öppnade dörren till
fåglarnas värld för mig.

”

Det stora äventyret fåglarna
Text: Göran Andersson, Ottenby Fågelstation

Genom åren har jag ofta ställt frågan till an-

dra fågelskådare, om hur de blev intresserade
av fåglar, hur hobbyn blev mer eller mindre
livslång?
– Intresset föddes inifrån, säger de flesta.
Det verkade liksom ha funnits inom mig!
Men i samtalets förlängning kommer det
ofta fram att det fanns
• en aktiv fågelklubb lokalt,
• en ungdomsverksamhet med natur och/eller
friluftsliv på orten eller
• fågelintresserade vuxna inom den närmaste
kretsen.
Fåglar har traditionellt haft stort symboloch skönhetsvärde för människor genom tiderna och detta verkar finnas kvar, även hos den
mest urbaniserade storstadsbo. Men fåglarna
är samtidigt nyckelarter för olika biotoper och
indikatorer när det gäller miljöpåverkan – från
ett lokalt till ett globalt perspektiv. Fåglar finns
överallt, rör sig gränslöst över stora landområden och reagerar snabbt på förändringar i sina
respektive livsmiljöer. Tema fåglar i undervisningen kan ha många olika ingredienser men
gemensamt är att det handlar om upplevelser,
att visa omsorg och respekt, lära sig utforska.

Ölands södra udde under några morgontimmar
i början av oktober.
Ett vardagligt umgänge med fåglar, vare sig
det är i storstaden, ute på fjällheden eller genom köksfönstret, har så många bottnar och
resonansrum inuti oss att upplevelsen blir berikande för livet i stort, när vi har förmågan att ta
den till oss. Varje fågelmöte är ett äventyr.

Närkontakt
Jag har förmånen att få möta elever i alla åldrar
på en fågelstation, där de får ett nära fågelmöte,
en ”närkontakt av tredje graden”. Skoleleverna
upplever en fågel i handen, känner närheten till
Det Stora Äventyret Fåglarna, får fundera kring
flyttfåglarnas fantastiska prestationer, ser hur
ringmärkning och annan forskning går till.
Eller som en flicka i årskurs 1 summerade
en guidning vid Falsterbo fågelstation hösten
2003. Ringmärkaren och guiden Karin Persson
hade haft en flock stjärtmesar i transportpåsen,

Ett vardagsäventyr
Foto: Börge Pettersson

Fågelskådningen har en spännvidd, som omfattar allt mellan ytterligheterna ”total stillhet och
tokstress” – från midvinterköldens norrlandsskogar med något enstaka mespip till hundratusen skällande vitkindade gäss, som passerar
Stjärtmes
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På fågelstationer runt om i Sverige ringmärks varje år en
mängd fåglar. Fåglarna fångas i nät och hanteras varsamt.
Varje fågel artbestäms, vägs och förses med en ring. Ringmärkaren eller dennes assistent antecknar uppgifter om
kön och ålder (om möjligt), hur stora fettreserver fågeln
har och hur den ligger till i ruggningen. Alla uppgifter skrivs
ner och skickas in till Ringmärkningscentralen vid Natur
historiska museet i Stockholm.

med ställa upp för att leda en exkursion på
plats. Ett väl förberett studiebesök kan inspirera eleverna att engagera sig i ett nytt arbetsområde eller ge sig i kast med en fördjupad
kunskapsinhämtning. Den samlade sakkunskap
som finns inom en lokal fågelförening, ofta förankrat hos erfarna eldsjälar, kan många gånger
vara ovärderlig och utgöra skillnaden mellan en
entusiasmerande introduktion av fåglar och en
utflykt mitt i raden. Ortens ornitologer vet när
en fågellokal är som bäst, var man ska spana
ifrån och vad eleverna kommer att få se!
visade upp en av dessa hjärteknipande ”långskaftade bomullstussar” för klassen och lät så
hela ”familjen” fladdra upp tillsammans på rad,
en efter en till friheten, som om hon hade haft
en magisk hatt på scenen:
– Men Karin! Det är ju som ett trolleri! utbrast flickan överlyckligt.

En relation
Ibland upplever jag att det relativa lugnet, under en ordinär fågelexkursion, är påfrestande
för en generation, som växt upp med ständigt
nya impulser och med snabba scenbyten, som i
en typisk popvideo. Att ro skapar oro.
Men direktkontakten med en levande fågel,
som gruppen av barn eller ungdomar får under
en fågelstationsguidning, föder en stund av eftertanke, nyfikenhet, känslor… skapar atmosfär
för inlärning, frågor och ett sunt ifrågasättande.
Och när rödhaken ska återfå friheten, säger ringmärkaren ibland till ett gäng högstadieelever:
– När dagisbarnen var här i går, var det en
liten flicka som ville klappa fågeln. Är det nå’n
som …? Då sträcker den tuffaste killen fram sin
hand och stryker försiktigt med ett finger över
rödhakens rygg!

Om fåglar för ungdomar
På Sveriges Ornitologiska Förenings hemsida,
www.sofnet.org, kan man söka information om
fåglar och fågelliv – lokalt, regionalt, nationellt
och internationellt. Sidan uppdateras dagligen
och har närmare två miljoner besök per år. Nytt
för i år är att en brett sammansatt panel besvarar allmänhetens frågor.
Tipsa gärna eleverna om att kolla in bakom
länken ”Ungdomskommittén”. Där finns information om nationella, regionala och lokala
aktiviteter för unga ornitologer, fågelquiz, tips
och mycket annat. Föreningens hemsida har ett
stort nyhetsarkiv och en god bevakning av vad
massmedia i Sverige skriver om fåglar.

Fågeläventyr i skolans närområde
Ett fågelstationsbesök kan säkert betraktas av
många som den ultimata upplevelsen av fåglar,
men äventyret finns även i skolans närområde.
Inom varje region av Sverige finns intressanta
fågellokaler och mycket kunniga ornitologer,
som kan informera och/eller kanske till och
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Ringmärkaren visar
upp en törnskata.
Det finns olika sätt
att hålla fåglarna, det
viktigaste är att ha ett
stadigt grepp så att
fågeln inte skadas.
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Titta på fåglar i
skolans närområde

Ett bankvalv med natur
Våren 2001 introducerades ett landsomfattande
projekt för att centralt registrera observationer
av fåglar via Internet – efterhand följde även
växter, småkryp och svampar – artportalen.se
Rapportsystemet för fåglar, i dagligt tal
kallat ”Svalan”, utvecklas och förvaltas av
ArtDatabanken (vid SLU). I dag har Svalan
omkring 8 500 000 observationer – en rik källa
att ösa fram fakta ur!
Svalan – artportalen.se/birds – med Dagens
fågel, presenterar bland annat aktuella observationer, fenologi, inventeringar, bilder, dagböcker och andra statistiska uppgifter på flera olika
sätt, utifrån användarens önskemål.
Aktuellt just nu, när detta nummer av Bilagan distribueras, är hur långt våren har kommit i landet. Då är det bara att via sidan Dagens
fågel klicka på ”Fenologi”, ange Fåglar som
rapportsystem och skriva in exempelvis ”sånglärka”, så får man en Sverigekarta där fyndens
olikfärgade, små bollar plottats ut. Dessa symboler kan dessutom animeras med ytterligare
ett klick och därmed åskådliggörs hur fågelvåren flyttar norrut!
Eleven kan även välja växter eller fjärilar
som rapportsystem och kolla upp vårens framsteg fenologiskt inom dessa grupper.

Man behöver inte åka ut i markerna för att kunna
göra fågelövningar. Det gäller att skapa tillfällen att
iakttaga och det finns övningar som går utmärkt
att göra runt skolan eller i en park i närheten. Låt
eleverna arbeta i par med en uppgift i taget:
•
•
•
•
•

Kan ni höra en fågel?
Få syn på en fågel och kanske en som sjunger
Hur nära kan ni komma en fågel?
Följ en fågel och berätta sedan vad den gjorde
Hitta fåglar som bygger bo

För att eleverna ska få egna upplevelser är det bra
om de sprider sig inom det givna området. Skräddarsy övningarna så de lämpar sig för området ni
befinner er i.
De här övningarna har vi lånat från Naturskolan
i Lund. På deras hemsida finns mer inspiration till
arbete med fåglar:
www.naturskolan.lund.se/blad/blad51.html

Foto: Bo Tallmark

På resurscentrums hemsida, under biologilänkar (djur)
och under hands-on (djur), finns användbara länkar
kring fåglar. Bland annat en lista på fågelstationer i
Sverige med information om de tar emot besök från
skolklasser.

!

Fakta: Fågelinfluensa

Som en efterskörd av den massmediala turbulensen kring fågelinfluensan hösten 2005 och
därpå följande vinter, fick fågelstationerna många oroliga frågor från bland annat lärare och
föräldrar med anledning av bokade guidningar.
Fågelinfluensa är en fågelsjukdom som orsakas av
ett influensavirus. Sjukdomen är en så kallad zoonos,
det vill säga en sjukdom som kan överföras mellan
djur och människa men risken för att den ska drabba
människor är väldigt liten. Det är främst människor
som varit i kontakt med smittade tamfåglar som insjuknat.
Att fågelinfluensa sprids vidare bland fåglar över
världen innebär inte att viruset lättare smittar människor. Det är fortfarande i områden där befolkningen lever mycket nära sina fjäderfä som smitta har
förts över till människor.
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Vilda fåglar som lever i närhet till vatten (främst
andfåglar) anses utgöra den naturliga reservoaren för
influensavirus. I Sverige har smitta påvisats hos vilda
fåglar och hos en vild mink. I ett fall har också en gräsand i ett vilthägn konstaterats bära på smittan. I Sverige har ingen smitta upptäckts bland tamfåglar som till
exempel tamhöns och kalkoner.
Det största hotet för människan är inte dagens fågelinfluensa. Risken är i stället att viruset muterar, det
vill säga förändras och blir en ny influensa som kan
smitta mellan människor.
Källa: www.smittskyddsinstitutet.se och www.fagelinfluensa.info
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Annonsplats

B

Sverige

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

Kalendariet

Det är vi som jobbar på

Nationellt resurscentrum
för biologi och bioteknik:

Bioteknikvecka med
mikrobiologiskt tema

Nationalnyckelkurser
Under 2007 genomförs tre
kurser i samband med utgivningen av band av Nationalnyckeln. Deltagarna betalar
Ill: Torbjörn Östman
kost och logi själva men ingen kursavgift. Arrangerar gör
ArtDatabanken, Nationellt resurscentrum
för biologi och bioteknik och Naturskoleföreningen. Anmälan och info på resurscentrums hemsida. Begränsat deltagarantal.

I år genomförs Bioteknikveckan i samarbete med SLU och institutionen för
mikrobiologi. Det blir föreläsningar och
laborationer med mikrobiologiskt tema
för lärare på grundskola och i gymnasium/vuxenutbildning under vecka 46
i november. Håll utkik på vår hemsida
för mer information om programmet:
www.bioresurs.uu.se

Mossor

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

Linné2007

Eskilstuna 19–20 april.
Kursledare: Tomas Hallingbäck
Efteranmälan möjlig i mån av plats.

Under 2007 genomförs evenemang,
över hela landet, med anknytning till
firandet av Linnés trehundraårsdag.På
Linne2007.se finns ett kalendarium
över alla aktiviteter. Sök just på din
region!

Fjärilar
Omberg 13–14 augusti.
Kursledare: Markus Franzén

Skalbaggar

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

Falun 4–5 september.
Kursledare: Bengt Ehnström

Flora- och faunavård
2 maj 2007
Malin Planting
Kursutveckling, redaktör för
Bi-lagan, annonsansvarig.
malin.planting@bioresurs.uu.se
018-471 64 07

Foto: Michaela Engström

”Att kommunicera värdet av natur – 300
år efter Linné” är temat för ArtDatabankens naturvårdskonferens Flora- och faunavård, som i år genomförs i samarbete med
Linné2007 och Nationellt resurscentrum
för biologi och bioteknik. Konferensen går
i Linnéjubileets tecken och tanken är att
man som deltagare ska se och inspireras av
hur Linnés vetenskapliga arbete fortsätter
i modern tid. Lärande och natur står också
i fokus.
För ytterligare information och anmälan:
http://www-conference.slu.se/flofa/

En skön vår önskar vi på resurs
centrum till alla läsare!

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
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Anna Maria Wremp
Informatör, formgivning Bi-lagan
anna-maria.wremp@ibg.uu.se
018-471 48 35

