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Bi-lagan

Biologiåret 2009

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.

Glittrande ljus både inne och ute lyser upp de allt kortare
och mörkare senhöstdagarna och förväntningarna inför kommande julledighet börjar infinna sig. Men innan det är dags för
juluppehåll ska höstterminen summeras och avslutas. Intressant är att se tillbaka på ett biologiår med många viktiga och
dramatiska händelser.
Under året har vi firat 200-årsjubileet av Charles Darwins
födelse och att det är 150 år sedan hans bok ”Om arternas
uppkomst” publicerades. Evolutionsteorin, i kombination
med molekylärbiologin, har efterhand växt fram som den
grundläggande förklaringsmodellen för biologin. Bi-lagan nr
3 2008 var ett temanummer om evolution, men även i detta
nummer finns artiklar om hur man kan arbeta praktiskt och
konkret med evolution i skolan.
Under det här året har förståelsen för klimatförändringarnas
betydelse och effekter sjunkit in hos allt fler och bevakningen
i media har varit intensiv. Allvaret och tyngden i frågorna som
rör klimathotet har äntligen nått fram till det politiska ledarskiktet och vi hoppas på positiva effekter av klimattoppmötet
i Köpenhamn 7–18 december. Klimatfrågorna är viktiga att ta
upp på ett ansvarsfullt sätt i skolan, så att man visar på möjligheter att förändra både som individ och i globala sammanhang. Det är mycket roligt att i detta perspektiv presentera ett
miljöprojekt som genomförts i samarbete mellan Platenskolan i
Motala och forskare på SLU, se sid. 14.
Argumenten för och emot vaccination mot svininfluensa
har ventilerats under året. Hur ska man väga olika risker mot
varandra? Till slut, när det blev möjligt att vaccinera sig, blev
rusningen stor till vaccinationscentralerna och köerna ringlade långa. Vaccination mot allvarliga sjukdomar är en fantastisk
möjlighet som förhindrar lidande och död och även om immunologi nog är ett av de mest komplicerade områdena inom
biologin, så är det nödvändigt för att eleverna ska förstå hur
immunförsvaret fungerar.
Just nu är det aktuellt med utdelning av årets Nobelpris.
Biologi betyder ju läran om livet och Nobelpriset i medicin
eller fysiologi handlar om den innersta och mest djupgående
kunskapen om hur livet upprätthålls. Läs mer på webbsidan
http://nobelprize.org
Att biologin får allt större betydelse i många sammanhang
visar sig också genom att poängtalet nu äntligen kommer att
öka i de grundläggande biologikurserna på gymnasiet. Läs mer
på sid. 13 om arbetet med Gy2011.
Det är spännande och fantastiskt att se betydelsen av biologiska kunskaper, både för att kunna fatta individuella beslut
som rör hälsa och för att förstå globala miljöförändringar, men
också för att kunna uppleva den biologiska mångfalden i form
av exempelvis blomflugornas variation (som du kan läsa mer
om på sidorna 9-12).

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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Trevlig läsning!

Britt-Marie Lidesten, t.f. föreståndare

Information...
Vill du och din klass samarbeta med en forskare?
Är du intresserad av att starta ett samarbetsprojekt mellan din skola och SLU?
Inom SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) bedrivs bland annat forskning kring möjligheter och risker
vid användning av skogen, landskapet, marken och husdjuren. SLU
har sin huvudsakliga verksamhet i
Uppsala, Umeå, Alnarp och Skara,
men har även försöksstationer på
flera andra orter.
Läs och inspireras av artikeln på

sid. 14-17 om hur Platengymnasiet i Motala gick
till väga för att starta och genomföra ett samarbetsprojekt mellan lärare och elever
vid skolan, respektive forskare vid
SLU.
Kontakta gärna SLU:s informationsavdelning (rekrytering@slu.se
eller 018-671000) för att få hjälp
med att starta ett samarbete med en
forskare.
SLU tar även emot studiebesök av
skolklasser. Skicka ett mail till visit@
slu.se med din förfrågan.

Upprop Mat–Hälsa–Miljö

Utmaningen 2010

Vi söker en skola (år 7-9) för ett samarbete
kring Mat–Hälsa–Miljö. Vi erbjuder en inledande fortbildningsdag för lärare i BI/KE/NO, IDH
och HKK, samt för skolmåltidspersonal och
skolsköterska, för genomförande under 2010.
Exempel på områden som kan tas upp under
dagen är:

Utmaningen 2010 utgår från Bioresurskalendern
(Bi-lagan 2 2009) och har temat ”Småkryp i vatten”. I närheten av de flesta skolor finns säkert
något vattendrag, damm, sjö eller havsvik. Överallt där det finns vatten i naturen finns det liv!
Utmaningen handlar om att upptäcka hur
olika småkrypen är som finns i vattnet, att beskriva hur de är anpassade till miljön och hur
de lever, samt att skriva berättelser utifrån iakttagelserna.
I serien Linnélektioner, som getts ut av
Bioresurs, ingår två häften som kan ge stöd och
inspiration. I häftet Uteklassrummet beskrivs hur
man kan undersöka småkryp och göra iakttagelser och i häftet Berättarteknik presenteras en
metod för hur elever kan skriva berättelser med
småkryp i huvudrollen.
På Bioresurs webbsida, se länk på startsidan,
finns mer information om hur du anmäler din
klass till 2010 års utmaning. Där finns också tips
om hur undersökningarna kan genomföras och
beskrivning av hur rapporteringen ska göras.
Alla skolor/klasser (F-6) är välkomna att
delta. Bland dem som anmält sig före 1 mars
2010 lottar vi ut fem startpaket.

•
•
•
•
•
•

Nyttig mat under skoldagen
Matens roll för klimat och miljö
Allergier och specialkost
Matens kemi och tillsatser
Miljön där maten serveras
Hur reagerar våra sinnen på mat (sensorik)

I samband med genomförandet av fortbildningsdagen diskuteras vilket stöd och vilken stimulans
som skolan önskar sig av oss i fortsättningen.
Skriv till oss och motivera varför just er skola ska få möjligheten. Skicka informationen till
info@bioresurs.uu.se senast 30 januari 2010.
Ange även önskemål på områden ni vill att vi
ska fokusera på under fortbildningsdagen.
Pilotprojektet är ett samarbete mellan
LivsmedelsSverige och Bioresurs.

Välkommen att anmäla din klass
till 2010 års utmaning!

Här är några av breven som barnen i Kråkerydsskolan i
Habo skickade till Anders efter forskarbesöket.

Det är något
visst med träd!
Text: Anders Telenius
Mälardalens högskola

Det är något visst med träd. Mytiska, nyttiga, vackra och som gjorda för rekord!
Och lite förvirrande.
Äldst? Helt nyligen åldersbestämdes Sveriges
och kanske världens äldsta träd, en gran som
växer i Dalafjällen, till runt 9 500 år. Och det
var ingen jättebamsing till träd precis. En vindpinad, uthållig liten varelse som stått pall under nästan hela vår senaste isfria tid. Tjockast?
Rumskullaeken i Småland som med sina 14
meter i omkrets fortfarande är den obestridda
rekordhållaren i tjocklek i landet men som ändå
inte är äldst! Störst? Kanske en aspklon någonstans i landet, som med hundratals gamla och
nya skott/träd fortsätter att växa och täcka en
allt större yta, men som ännu ingen har hittat…

Trädutmaningen
Den utmaning om att hitta stora träd i närmiljön som eleverna i dåvarande klass 4b i Hagaskolan i Haninge för snart två år sedan erbjöd
landets alla elever i klass 1-5 resulterade i att
en rad klasser gick ut i sin skolas omgivning
och sökte efter skogens jättar (se Bi-lagan nr 3

2007). Meningen var förstås att inte bara hitta
stora träd, utan att också formulera funderingar,
och försöka finna svar på frågor som dykt upp
under trädjakten. Allting är relativt, och både
olika trädslag och de enskilda träden har varierande förutsättningar att bli – just stora. Man
kan bli stor i förhållande till grannar och syskon
bara man ges särskilt goda villkor för att växa
till sig. Många tjocka träd blev det dock, och
fem klasser fick som belöning besök av forskare
som kunde berätta mer om träd och kanske om
varför just dessa klassers träd var så sevärda. Till
Korsberga utanför Vetlanda, där barnen sedan
resultatrapporteringen hade hunnit växa och
bli en 5/6:a, och till Habo vid Vätterns strand
där förstaklassarna hade sträckt på sig och blivit tvåor, reste jag under vårvintern 2009 för
att se på några av Smålands trädjättar och för
att träffa de barn som hittat dem. Och för att
förklara sådant som fortfarande var oklart, samt
kanske för att utmana lite till!

Belöningen
Båda besöken kunde genomföras enligt ett
likartat mönster trots åldersskillnaden mellan
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olika rekordträd: högst, störst, äldst i världen.
Och minst! Det är viktigt att inse att även stora
träd någon gång har varit små groddplantor.
I presentationen ingick även lite om hur olika trädens blommor kan se ut och fungera. Att
se en äppelblomma som funktionellt likvärdig
med fjällen på han- och honkottarna hos gran
är inte självklart. Detta har ofta visat sig vara
tämligen obekant även bland äldre barn och
ungdomar. Dock är detta nödvändigt att inse
om man ska förstå att tillväxt sker från i stort
sett ingenting – ett frö – till ett vuxet träd. Och
för att förstå varifrån alla de väldigt många frön
kommer som senare skall ge upphov till alla
”trädbarn”. Bara en del får ju växa vidare och
så småningom, när de blivit giftasvuxna, bilda
egna blommor, samt till slut kanske bli de jätte-

eleverna. Med smärre anpassningar och olika
anspråk på resultatet fungerade det tredelade
programmet utmärkt.
Dagen började med en kort presentation,
som gav information om hur träd fungerar som
fysiologiska enheter och som växter i allmänhet.
Den handlade om hur vatten sugs upp genom
kärlsträngarna tack vare skillnaden i koncentration mellan det vatten som finns i luften och i
marken, och om hur det socker som byggts upp
vid fotosyntesen hamnar i de växande delarna
av trädet via energikrävande processer i silrören. Svårt? Säkert! Men möjligt att illustrera.
Till exempel genom en övning där barnen genom att bygga en modell av sugrör själva konstruerade en växande trädstam (se övningen
nedan). Dessutom erbjöds lite mer fakta om

Övning kring trädtillväxt
För att förstå hur tillväxten hos träd går till, kan
man bygga en modell med sugrör av olika färg.
Modellen ger också förståelse för att transport av
vatten och lösta ämnen kan ske i kärlsträngarna.
Kärlsträngar består av tre delar inifrån räknat:
xylem (kärl och trakeider), som transporterar vatten och mineraler från rötterna och uppåt i växten,
samt fungerar som stödjevävnad, kärlsträngens
tillväxtzon och floem (silrör), som transporterar
organiska ämnen bildade under fotosyntesen.
Märg, xylem, floem, tillväxtzoner och bark
får var sin färg på sugrören. Genom att successivt bygga upp lager av sugrör av respektive färg
skapas en modell av en trädstam i genomskärning. Om man efterhand sticker in de olikfärgade sugrören i tillväxtlagrets position ”växer”
stammen precis som i det levande trädet.

Gör så här
Börja med det som kommer att bli en central
kärna, dvs. märgen. Lägg sju gula sugrör parallellt och håll ihop dem med gummisnoddar
upptill och nedtill. Bygg på med ett lager av

röda rör (xylem), ytterligare ett lager utanför
som är grönt (kärlsträngstillväxtzonen = kärlkambiet) samt ännu längre ut ett lager blå rör
(floem). Därutanför bör ytterligare ett lager
gröna rör läggas (barktillväxtzonen = korkkambiet, det som skapar barken). Sist lägges ett lager sugrör av lila färg, barken. Varje lager hålls
samman med gummisnoddar.
Du har nu en stam som den ser ut som ettåring. Nu kan tillväxten modelleras. För varje
år som kommer sticks ytterligare ett lager röda
rör in mellan det gröna och det gamla röda lagret. På så vis får man upprepade koncentriska
ringar av nya röda sugrör (årsringar). Lägg även
till ytterligare ett lager blå rör mellan det gröna
och det gamla blå. Så ser nyproduktionen av
floem (silrör) ut varje år. I verkligheten trycks
silrören ihop eftersom deras väggar inte är förstärkta så som väggarna är hos xylemet. Det
går därför inte att se någon årlig tillväxt av silrören. Barklagret, som växer till från korkkambiet
och utåt, förlorar också årsringsstrukturen och
spricker dessutom upp så som bark brukar göra.

Mikroskopbild av
treårig lind där
de tre årsringarna
syns tydligt.
Foto: Red.

Årsring år 2
Märg

Årsring år 1

Xylem (kärl, trakeider)
Kärlsträngstillväxtzon
Floem (silrör)
Barktillväxtlager
Bark
År 1

År 2

årsring 2
årsring 3

årsring 1

Bild: Anders Telenius
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träd som barnen identifierat. Här kommer man
in på en annan och kanske svårare aspekt på begreppet tillväxt: populationstillväxten. Även
detta gick dock bra att belysa eftersom vi hade
tillgång till ett något sånär fritt växande trädbestånd i skolans närhet där artidentifiering och
räkning av träd av olika storlek kunde göras (se
övning nedan).
Särskilt den senare övningen kräver givetvis både instruktioner och handledning under arbetets gång.
Genomgången av under-

sökningsresultat är nästan alltid det svåraste men
även det gick förhållandevis bra vid besöken i
Korsberga och Habo med hänsyn till barnens ålder (8- respektive 11-åringar) och tidpunkten
på dagen. Som tur var fanns skolans egen personal till hands, och med barnens goda vilja och
arbetsglädje, samt tur med vädret blev den här
delen av utmaningen mycket framgångsrik och
minnesvärd. I synnerhet i kombination med en
strålande god lunch, tillredd i det fria, och med
mycket möjlighet till rörelse och egna upptäckter
bör de här barnen ha fått en klart fördjupad bild
av träden i omgivningen och deras villkor.

Det finns mycket som man kan göra med utgångspunkt i träd.

Vissa träd kan bli mycket gamla om omständigheterna är de
rätta. Det gäller att hitta en plats
där marken är relativt torr, klimatet svalt och att kunna undvika eld,
stormar och insektsangrepp. Tallen på
bilden växer på Fulufjället i Dalarna.

De olika arterna av träd har skilda användningsområden. Ta reda på mer om egenskaperna hos olika
träslag och vad man använder dem till i Sverige och
i andra länder. Mer om träd och olika träslag och
deras användning går att läsa i idéhäfte nr 2 i serien
Linnélektioner. Häftet finns att ladda ned på www.
bioresurs.uu.se/skolprojektlinne
Träden utgör små ekosystem. Ta reda på mer om
vilka organismer som lever i olika arter av träd.

Foto: Anders Telenius

Kartlägg träd i skolans omgivning

Tabeller och diagram, som visar antalet individer av olika ålder för vart och ett
av trädslagen i undersökningsområdet, kan ligga till grund för resonemang om
hur utvecklingen av trädbeståndet kommer att bli i fortsättningen.

Under en utomhusövning hjälps barn och
vuxna åt med att räkna träd: riktigt små träd
(barn), mellanstora träd (tonåringar), stora
träd (föräldrar) och jätteträd (mor- och farföräldrar), av de olika arter som växer i en
lämplig yta i skolans omgivning.
Här gäller det även att känna igen de olika
arterna – med eller utan löv – och att skapa
underlag för jämförelse mellan miljöförutsättningarna för de olika trädarterna. För forskare,
och även för skogsbrukare, som sysslar med
prognoser för hur en skog kan komma att utvecklas framöver är det nödvändigt med en sådan
demografisk analys.
För barnens del ställs frågan: hur kan er skogsdunge tänkas komma att se ut om etthundra år
om man utgår från läget i dag och tänker sig att
inga oväntade händelser inträffar? I smågrupper
får barnen ansvara för kategorisering och räkning av var sin art. En sammanställning av ett
antal sådana enkla tabeller kan ge möjlighet till
riktigt avancerade slutsatser. Redan tanken på
att det kanske inte alltid kommer att se likadant
ut om träden får växa som de vill är ibland ganska omtumlande.
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Skogen, växthusgaserna och
klimatförändringen
– ett samarbetsprojekt mellan elever,
lärare och forskare

Text och foto:
Rune Davidsson, Lennart Wallstedt,
Platengymnasiet, Motala
Monika Strömgren,
Inst. f. Mark- och miljö, SLU

Forskning är nödvändig för att ta fram
kunskap om hur ett förändrat klimat kan
påverka miljöförhållanden och människors
livsvillkor, både i vårt land och i övriga världen. När elever och lärare från Platengymnasiet i Motala möter forskare från Sveriges
lantbruksuniversitet, SLU, i ett projekt kring
koldioxidbalansen i skogsmark får eleverna
både insikt om forskningens villkor och en
ökad kunskap om klimatfrågorna.
Ett samarbete mellan forskare, lärare och elever
ger möjlighet att föra in aktuell kunskap inom
ett område och göra elever mer medvetna om
hur kunskap tas fram. Elever får prova på de
forskningstekniker som används av forskare
idag och får därmed en större förståelse för
forskningens villkor. Lärare får nya idéer beträffande undervisningsmaterial och hur de
kan lägga upp sin undervisning och forskare får

möjligheten att möta engagerade och entusiastiska lärare och elever från gymnasieskolan.
Här presenteras ett samarbetsprojekt mellan
gymnasielärare och elever från Platengymnasiet
i Motala och forskare från institutionen för
Mark och miljö vid SLU i Uppsala. Samarbetet
har skett inom EU-projektet ”TeacherScientist-Partnership: a tool for professional
development”. Detta projekt har även innefattat samverkan mellan gymnasieskolor och
forskningsinstitut i Tyskland, Nederländerna
och Italien. Den svenska delen av projektet
finansieras genom Socrates-programmet och
Comenius 2.1 (Training of School Education
Staff) och SLU.
Elever, lärare och forskare har inom ramen
för elevernas 100p projektarbete utvecklat
laborationer, som sedan har kunnat användas
inom andra kurser på gymnasiet. Fokus har
varit på projekt som handlar om skogens och
markens roll i balansen mellan växthusgaser. Ett
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häfte som beskriver projektet har getts ut (Skogen,
växthusgaserna och klimatförändringen – elever, lärare och forskare i samverkan). Detta häfte finns på
webbsidan www.mark.slu.se/skolprojekt, där man
också finner laborationer, demonstrationsförsök,
tips om fördjupningsmaterial och en idébank med
projektarbetsförslag.
Målet för samarbetet mellan gymnasiet och universitet är att eleverna
ska
• upptäcka och bättre förstå
forskning och dess metoder.
• få använda sig av aktuell
forskning och forskningstekniker.
• få en förståelse för naturens roll i växthusgasbalansen.
• bli medvetna individer som
kan göra välgrundade val som
rör klimatfrågor.

SLU och Platengymnasiet
– ett pilotprojekt
Intresset för att lyfta fram klimatfrågan i gymnasieskolan hade växt fram under en längre tid. Kontakterna mellan forskare och lärare knöts under en
kursdag som arrangerades av Institutionen för mark
och miljö vid SLU. Så här berättar lärarna på Platengymnasiet om hur samarbetet har växt fram:
Kontakter med en samarbetspartner på universitet/
högskola
Monika Strömgren (doktor i ekologi och miljövård)
och Mats Olsson (professor i jordmånslära) vid SLU
tog kontakt med oss på Platengymnasiet för tre år
sedan. Vi träffades flera gånger för att diskutera och
planera samarbetet.
En skolskog i närheten av skolan
Undersökningarna har förlagts till ett skogsområde,
cirka fem km norr om skolan, som även tidigare använts i biologiundervisningen. Vi ordnade en träff
med markägaren för att tillsammans med SLU-forskarna förklara projektets innehåll och få tillåtelse att
genomföra våra undersökningar, samt för att se ut
lämpliga skogsområden. Med forskarnas hjälp valde
vi ut dels ett blötare skogsparti på torvmark, dels ett
torrare på mer normal barrskogsmark.
Information till elever
I samband med att blivande åk 3-elever skulle välja
område inför projektarbetet passade vi på att informera och inspirera eleverna till att delta i vårt samarbetsprojekt. Vi lyfte fram möjligheterna till att
arbeta praktiskt med mätningar och beräkningar, att
samarbeta med forskare kring ett ”riktigt” forskarprojekt och fördjupa sig inom det aktuella området
klimatförändringar. Under de två år som elever haft

möjlighet att arbeta med detta har totalt 16 elever
genomfört sitt projektarbete inom ramen för vårt
EU-projekt.
Studieresor till SLU i Uppsala
Våra projektarbetande elever har haft täta kontakter
med Monika och Mats för att lösa problem och ställa frågor som vi lärare
inte kunnat besvara. Vi har genomfört en studieresa per år
med våra projektarbetande
elever till institutionen för
Mark och miljö på SLU
där eleverna bland annat
har fått hjälp med kolanalys av markprover och
fått en inblick i hur forskare arbetar med koldioxidmätningar. De har
också fått möjlighet att
diskutera sina projektarbeten med forskarna via telefon
och mail, kontakter som har
ökat i intensitet i takt med att inlämningsdatumet för projekt-arbetena
har närmat sig.
Lärarfortbildning
Samarbetet med SLU har varit mycket lärorikt för
oss lärare. Genom elevernas arbeten har vi fått fördjupade kunskaper i mätmetoder, beräkningsmodeller och markens/skogens roll i kolets kretslopp.
Monika och Mats har bidragit med kunskap och
aspekter som annars är svåra att få tag på. Vi lärare
har också deltagit i fortbildningsdagar, den s.k. Markdagen på SLU i Uppsala, för att fördjupa och bredda
vår kunskap inom området.
Integrering i andra kurser
Flera av de projektarbetande eleverna har ägnat
mycket tid åt att utveckla metoder för koldioxid
mätningar, biomassaberäkningar och kolförrådsberäkningar. Detta arbete utnyttjar vi till undervisningsmoment i andra kurser t.ex. till fält- och
laborationsuppgifter. I Naturkunskap A- och Biologi
A-kurserna använder vi vår koldioxidutrustning för
att på olika sätt demonstrera fotosyntes och respiration. I den valbara kursen Miljökunskap får eleverna
genomföra fältarbete för att sedan beräkna skogens
upptag respektive avgivande av koldioxid för att därmed få ett mått på skogens nettoupptag.
På Platengymnasiet har vi också en lokal kurs
under det individuella valet, Miljökemi, där vi jämför blöt och torr skog och använder fält- och beräkningsarbete för att ta reda på om skogarna är en fälla
eller en källa för koldioxid. I denna kurs fokuserar vi
mer på metoderna än i kursen Miljökunskap, och
har dessutom mer tid, och gör därför undersökningarna med större noggrannhet. Kursen kommer vi att
eventuellt göra om till en eller två Kemi C- kurser.
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I alla kurser utgör demonstationer, fält- och beräkningsarbete en utmärkt grund till analys och diskussion av metoder och resultat, som går att koppla till
växthuseffekten och klimatförändringar.
Utvärdering
Ett viktigt redskap för att förbättra t.ex. projektarbeten och samarbete är regelbunden utvärdering,
som görs av framför allt eleverna. De har bidragit
med många nya idéer och förbättringsförslag.
Fortsättningen…
När EU-projektet avslutats, är vår förhoppning och
ambition att vårt samarbete med framför allt Monika och Mats på SLU ska fortsätta. Det är oerhört
värdefullt att ha en kontakt som vi lärare kan utnyttja när vår egen förmåga och kunskap inte räcker till.

Idébank – att engagera gymnasieelever
i klimatforskning
Det är inte lätt för en forskare att veta vad som passar in i undervisningen i gymnasiet och vad som är
möjligt att genomföra, samtidigt som det är svårt för
lärare att veta vilka tekniker som forskare använder
just nu. Som uppstart och för att ge eleverna idéer
om vilka projektarbeten som kunde genomföras
träffades forskare och lärare för en ”brain-storming”,
vilket resulterade i en idébank med olika projekt.
Eleverna kunde också komma med helt egna idéer.
Några exempel på projektarbetstitlar är: Skogen
år 2100, Vad är ett klimatsmart skogsbruk?, Kolförråd
i jordbruksmark, Mäta kolförråd i levande biomassa
och mark, Markens koldioxidavgång och Koldioxidens
variation i luften. Projektarbetsförslagen presenteras
mer utförligt på projektets webbsida.

Exempel på praktiskt arbete i projektet
Träden som koldioxidfälla
Hur mycket koldioxid tar träden i ett skogsområde
upp och bygger in i sin biomassa under ett år? För
att kunna beräkna trädens upptag av koldioxid behöver man ta reda på skogens totala biomassa i år
och skogens totala biomassa för ett år sedan. Skillnaden är tillväxten under det senaste året. Hälften av
biomassans torrvikt består av kol (C) och man kan
därmed beräkna den totala massan koldioxid som
tagits upp per hektar och år.
I det följande beskrivs översiktligt arbetsgången
för delar av det praktiska arbetet under projektet.
På projektets webbsida (www.mark.slu.se/skolprojekt) finns detaljerade anvisningar att ladda ner för
det praktiska arbetet och för hur beräkningarna ska
genomföras.

Syfte
Syftet är att eleverna ska få en fördjupad kunskap om
skogens roll i kolets kretslopp och lära sig genomföra
mätningar av biomassa och beräkningar av koldioxid

samt kunna diskutera resultaten och förstå felkällors
betydelse.

Tidsåtgång
Fältarbetet tar cirka två timmar beroende på hur
många provytor som ska mätas. Lektionsarbete
med beräkningar och diskussion av resultaten tar
cirka två timmar.

Utrustning
• måttband och snöre, eventuellt stort skjutmått
• snitselband
• höjdmätare
• relaskop
• trädborr
Höjdmätare, relaskop och trädborr kan inköpas där
produkter för skogsvård säljs t.ex. Skogma (www.
skogmabutiken.se). Höjdmätare och relaskop kan
eleverna också tillverka själva: ”Gör din egen höjdmätare” (www.skogeniskolan.se). Relaskop kan tillverkas av papp och snöre enligt bilden nedan.

Ett relaskop tillverkas med en spaltbredd på 1 cm och ett 50 cm
långt snöre. Se www.skogforsk.se/kunskapdirekt

Arbetsgång
1. Antal träd inom 100 m2
En lämplig provyta väljs ut och en yta på 100 m2
markeras på följande sätt. Ett 5,64 m långt snöre
knyts fast i en pinne. Pinnen sticks ner i marken och
en cirkelyta markeras med snörets längd som radie.
Räkna antalet träd inom cirkelytan som är högre än
två meter och som har minst halva stammen inom
ytan. Ange antalet träd inom cirkelytan (100 m2)
och per hektar.
2. Grundytan
Grundytan är den totala brösthöjdsarean av alla träd
på ett hektar och är ett mått på hur tät skogen är.
Grundytan mäts i brösthöjd (1,3 m över marken)
och anges i enheten kvadratmeter per hektar. Vid
mätningen används ett s.k. relaskop och bilden här
nedan visar hur det används. Samtidigt som man vrider sig ett varv kring den plats där man står tittar
man i relaskopet och räknar alla träd som är bredare
än relaskopets spalt. En medhjälpare märker ut de
träd som räknats in i grundytan med snitslar. Grundy-
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Eleverna t.v. gör mätningar med en höjdmätare
och eleverna t.h använder ett relaskop.

tan är lika med antalet träd som räknats.
3. Brösthöjdsdiameter
Diametern på de märkta träden mäts i brösthöjd (1,3
m). Skjutmått eller måttband används vid mätningen.
4. Trädhöjd och toppskott
Välj ut tio av de märkta träden. Uppskatta höjden genom att antingen använda höjdmätare eller en syftningsmetod. Uppskatta också längden
på toppskottet (det som växt ut under det senaste
året). Det kan vara svårt att se och mäta toppskottets längd på höga träd. (Granskog av medelålder i
norra Götaland växer ca tre dm per år på normal
skogsmark.)
5. Borrkärna
För att kunna beräkna tjockleken på senaste årsringen
i ett träd tas en borrkärna på 1,3 m höjd. Bredden i
mm av den senaste årsringen anges liksom trädets ålder
(antalet årsringar).

Beräkningar
Utifrån resultatet av fältarbetet beräknas hur mycket koldioxid som träden i provytan tagit upp via fotosyntes under ett år. Detta görs genom att beräkna
trädens totala biomassa i år och trädens totala biomassa för ett år sedan. Skillnaden är årets tillväxt.
Hälften av biomassan består av kol. Kolet kommer
från koldioxid som alltså byggts in i biomassan genom fotosyntesen. Detaljerade anvisningar för att utföra alla beräkningar finns på projektets webbsida.

Utvärdering av resultatet
Utifrån de resultat eleverna kommit fram till kan
man diskutera avvikelser och felkällor. Eleverna kan
också ta reda på hur mycket koldioxid som släpps
ut från en bil och beräkna hur många hektar skog
som behövs för att ta upp koldioxidutsläppen. I
en fortsatt diskussion kan man komma in på olika
skogstyper och om koldioxidupptaget varierar och
vad det i så fall beror på. Skogsbrukets betydelse i

sammanhanget kan också tas upp, liksom internationella
frågor som rör klimatavtal och skogens betydelse för att
motverka en global uppvärmning.

Att mäta koldioxid
Ekologi- och miljöundervisningen innehåller många
teoretiska begrepp och modeller. Eleverna behöver
ofta hjälp att förstå både de enkla och de mera komplexa sambanden. Enkla försök och demonstrationer
kan ge en ökad förståelse och stimulera eleven att
ställa egna frågor som bidrar till kunskapsbyggande.
Genom att mäta koldioxidhalten kan flera olika biologiska grundbegrepp och miljöfrågor visualiseras på
ett enkelt och påtagligt sätt.
Exempel på grundgrepp som kan demonstreras:
• Fotosyntes, respiration, kompensationspunkt, kolkälla, kolfälla, markrespiration, nedbrytning, kretslopp
Exempel på frågeställningar som kan undersökas:
• Fotosyntesens beroende av ljusintensitet, temperatur, växtmaterial
• Respirationens beroende av vattenhalt, temperatur,
substrat
Försöken är lämpliga att utföra som demonstrationsförsök. Fördjupningar och utvidgningar av försöken
kan göras som elevlaborationer eller som projektarbeten.
För att kunna mäta koldioxidkoncentrationen i luften behövs en koldioxidanalysator. Med den som bas
kan man sedan själv tillverka tillbehör för att mäta
respiration eller fotosyntes. Det finns flera typer av
analysatorer i olika prisklasser. I Platensskolans samarbetsprojekt med SLU användes en gasanalysator från
PPsystems, som är relativt lättanvänd och kräver lite
underhåll. Koldioxidanalysatorn användes på olika
sätt under elevernas projektarbeten och i olika moment i andra kurser.
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Blomflugor är lätta att fotografera. Ställ bara in kameran
så att den tar många bilder i snabb följd eller tryck själv
många gånger så snabbt som möjligt på avtryckaren. Använd en mycket kort slutartid. Ofta blir åtminstone några
bilder skarpa och visar fina detaljer.
Blomflugor kan också samlas in med fjärilshåv eller med
hjälp av insektssug. Släpp ut flugorna igen när du tittat på
dem!

Blomflugor kan stå alldeles stilla i luften (hovra), exempelvis i samband med hanarnas parningsbeteende
eller då de besöker blommor. Vissa blomflugor flyttar
långa sträckor. De övervintrar inte i Sverige utan flyttar
söderut på hösten och på våren återvänder sedan nästa
generation av blomflugor.
Blomflugor har en avancerad flygteknik och speciella
strukturer på vingarna. Den lilla flik (alula, se bild sid. 2)
som finns på den inre bakre delen av vingen kan styras
separat från vingen och fungerar som skevroder. Hos de
flugor som flyttar långt är vingarnas bakkant förstärkt
och har behåring. Det gör flugorna till perfekta glid
flygare och energiåtgången minimeras.
Hur ser en flygplansvinge ut och hur fungerar den? Att
jämföra blomflugornas konstruktion och flygteknik med
flygplan och helikoptrar är en mycket avancerad, men
intressant uppgift!

Odla blomflugornas
älsklingsväxter!
Anlägg en liten blomsteräng som kan locka till sig insekter
på en solig del av skolgården.
Blomflugor gillar exempelvis hundkäx, prästkragar och
rödklint, men även odlade växter som hampflockel och
andra korgblommiga växter är populära. Kanske finns det
ett soligt hörn på skoltomten med näringsfattig sand- och
grusmark där det passar att anlägga en blomsteräng. Det
finns företag som säljer fröblandningar med svenska ängsväxter men man kan också själv samla in fröer för att så.

Mimikry
Några blomflugor påminner om getingar, men rör sig på
ett helt annat sätt. De står alldeles stilla i luften och hovrar likt en helikopter. Och så beter sig ju inte getingar!
Men visst är det meningen att angripare ska tro att de
helt ofarliga blomflugorna är farliga och illasmakande
getingar! Andra blomflugor är håriga och liknar mer
humlor eller bin. Att med utseende och beteende efterlika ett farligt djur kallas mimikry, vilket kan översättas
med skyddande likhet.
Vilken av blomflugorna du ser är mest lik en geting? Hur
skiljer sig den getinglika blomflugan från getingen? Ge
exempel på andra anpassningar hos insekter som gör att
de kan undgå att bli uppätna av rovdjur.

Detta material är framtaget 2009 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.

ör

En f

Blommor brukar locka till sig en mängd insekter. Stå
alldeles stilla en stund och upptäck mångfalden av insekter du ser. Är alla svartgula blomflugor lika eller varierar
bakkroppens mönster och färger? Hur många olika sorter
ser du? Vad sysslar blomflugorna med? Några sitter kanske
bara och solar sig, andra äter pollen eller nektar och några
hanar bevakar revir och kollar in honorna.

Hur bär sig blomflugor
åt för att flyga?

lllustrationer: Elizabeth Binkiewicz, Anders Rådén, Erik Nasibov, Andrea Klintbjer, Torbjörn Östman. Foto: Johan Samuelsson, Krister Hall, Bo G. Svensson. Form: Anders Rådén, Johan Samuelsson. Textupplägg i samarbete med Bo G. Svensson, Ragnar Hall och Britt-Marie Lidesten. Materialet är i stora delar baserat på Nationalnyckelns två volymer om blomflugor. För mer information www.nationalnyckeln.se

Titta lite närmare...

uide till:
s ta g

Blomflugor
dödskallefluga

”Den som invigs i flugornas fascinerande värld ska finna förunderligt
vackra strukturer och märkliga levnadssätt. Att komma en fluga riktigt
nära är som att träda in i en fantasivärld där invånarna är utrustade med
ryggsköldar, antennborst, falska ribbor, ansiktsbuckla och puderlist.” NN

Visste du att:
Blomflugor ingår i insektsordningen tvåvingar (myggor och flugor) som
omfattar bortåt 7 000 arter bara i Sverige. Det finns 412 arter blomflugor
i Norden och mer än 6 000 arter i världen.
De flesta insekter har två par vingar på mellankroppen, men alla tvåvingar (Diptera) har
bara ett par vingar. Det andra paret vingar är ombildade till ”svängkolvar”.

skutell

svängkolv

Blomflugorna är en av de fluggrupper som vi ofta ser men inte kan namnet på. Däremot
kallar vi ofta sorgmyggor, dagg- eller bananflugor, som vi hittar i kök och blomkrukor,
felaktigt för blomflugor.
Fullbildade blomflugor äter pollen och nektar medan larver
av många arter är rovdjur. Honorna behöver proteiner från pollen för att producera ägg och hanarna
äter främst nektar för att få energi att flyga.

mellankropp
huvud

bakkropp
framben
bakben

Livscykel hos tall
mulmblomfluga

larv

mellanben
taggsländfluga

ägg

En tvåvinges livscykel. Från ägg
till vuxen undergår den en komplett
metamorfos från larv via puppa till
en fullbildad vuxen fluga (imago).
Vingarna är först mjuka och gråaktiga. De pumpas inom kort upp och
sträcks ut för att få sin slutliga form.
På några timmar stelnar både vingar
och kropp och får sina rätta färger.

puppa

Blomflugors larver har hittat finurliga
sätt att få mat i mängd! Många lever gott
i bladluskolonier, andra i bon hos sociala
insekter (myror, getingar och humlor)
där de frossar på värddjurens ägg och
larver. Även håligheter i stubbar och träd
utnyttjas, se larver från lyktblomfluga och
tallmulmblomfluga nedan.

Diptera (gr. di - två; ptera - vingar)

Blomflugor
Syrphidae

F

Är det en blomfluga?
Ordningen tvåvingar (Diptera) är en
mycket artrik insektsgrupp, där ena
vingparet är ombildat till svängkolvar.
Finns en falsk vingribba i vingen?

NEJ JA

Andra tvåvingar
(t.ex husflugor,
bromsar, stekel
flugor och vapenflugor).

Myggor och flugor
Av tvåvingar finns omkring 7 000 arter

griffelblomfluga
ljus bronsblomfluga

En blomflugas huvud domineras av
de två stora fasettögonen som består
av många enskilda delögon (fasetter).
Mellan fasetterna finns ofta hår. En
blomfluga med ögon som sitter ihop
är alltid en hane medan en som har
åtskilda ögon kan vara antingen en
hane eller en hona.

Eristalinae

almsavblomfluga

Har arten normalstora ögon?
Påträffas den ofta på blommor?

Ögonflugor

NEJ JA

myggor och flugor i Sverige. De har det

Huvudet är mer rundat eller tvärt baktill jämfört med Syrphinae. Skuldrorna syns därför väl
och är tydligt behårade. Larverna livnär sig ofta
av dött organiskt material, men hos några släkten även levande växter. Ett fåtal är rovlevande
och äter bladlöss, och en del lever i bon av
getingar och humlor. Familjen delas upp i nio
olika grupper. I Norden finns 238 arter.

skräppeblomfluga

Blomflugor
Blomflugorna delas in i tre under-

bakre vingparet ombildat till svängkol-

familjer. Det finns 412 arter i Nor-

var (haltérer), som under flykten rör sig i

den. Underfamiljen Microdontinae

takt med vingslagen men åt motsatt håll.

anses som mer ursprunglig.

Detta ger bättre stabilitet och överlägsen

ullhårig päls
blomfluga

pendelblomfluga

flygkontroll.

Vad är en falsk vingribba?
vingmärke

Blomflugefusk!

falsk vingribba

marginalcell

slank stäppblomfluga

Syrphinae

främre mittcell

alula

bakre mittcell

ängstigerfluga

Många blomflugor liknar bin
och rovsteklar, men steklar har
alltid två par vingar. Blom
flugornas antenner har bara tre
segment medan steklarnas har
många korta segment. Ängstigerflugan imiterar getingens
antenner på ett finurligt sätt:
den håller ut sina svarta framben, och blir på så sätt ännu
mer lik en geting.

Den falska vingribban löper längs vingens mitt och
är, som namnet antyder, inte en äkta vingribba utan en
förtjockning i membranet som gör att det ser ut att finnas en extra ribba.

taggsländfluga

fyrstrimmig skogs
blomfluga

Huvudet är urholkat och täcker
delvis skuldrorna. Många arter är
långsträckta och svarta med gula
teckningar, oftast i form av s.k.
parfläckar eller tvärband på bakkroppen. Larverna är rovlevande
och äter främst bladlöss. Det finns
169 arter i Norden.

tuvmyreblomfluga

Microdontinae

nålblomfluga

Kompakt byggda med tydliga utskott
baktill på skutellen, och en för
underfamiljen speciellt kort, avbruten
vingribba i vingens yttre del. Larverna
lever i myrors bon och äter deras ägg
och larver. Det finns bara ett släkte
med fem arter i Norden.

De vanligaste arterna
rödbent murargeting

Nedanstående arter är vanliga i hela Norden från maj till oktober och
påträffas ofta i människans närhet. Här är blomflugorna grupperade
efter hur deras larver lever.

Har bladlusätande larver

kort gräsblomfluga

flyttblomfluga

taggsländfluga

humlelik barr
blomfluga

Larver lever i multnande växtdelar

gul solblomfluga

ljungtorvblomfluga

kompostblomfluga

dödskallefluga

Larver lever i vattenmiljöer

pendelblomfluga

fältslamfluga

storslamfluga

mörk slamfluga

Internationella biologiolympiaden
Text och foto: Lena Lundquist, Malmö Borgarskola

Med spänd förväntan satt vi ledare i publiken och väntade på resultatet vid den 20:de
internationella biologiolympiaden, IBO, som
i år genomfördes i Tsukuba, 50 km nordost
om Tokyo i Japan. Skulle det gå lika bra i år
som förra året då Sveriges lag tog en silvermedalj och tre bronsmedaljer? Jodå, årets lag
lyckades mycket bra och fick en silvermedalj
och två bronsmedaljer.
Totalt deltog 221 elever från 56 olika länder i årets
olympiad och det är ca 10% av eleverna som får
guld, 20% som får silver och 30% som får brons.
Det är en mycket hård konkurrens om medaljerna
och många länder har resurser att förbereda sina
elever mycket mer än vad vi gör i Sverige.
Tävlingen består av en teoretisk och en praktisk del. Det teoretiska provet är uppdelat i två
delprov där den första delen innehåller enbart flervalsfrågor och den andra frågor där man ska göra
beräkningar, para ihop begrepp eller ange rätt ordningsföljd. Det finns alltså inga utredande frågor
eftersom de skulle vara svåra att rätta och jämföra
på olika språk. Man försöker ha frågor som inte
grundar sig på enbart biologiska faktakunskaper
utan mera på kunskaper som man kan resonera
sig fram till. Eleverna har två respektive två och en
halv timme för att besvara dessa frågor.
Provet är på engelska men de svenska ledarna
som följer med laget översätter frågorna till svenska. Provet ska ju testa kunskaper i biologi och inte
språkkunskaper. Innehållsmässigt är det teoretiska
provet på en högre nivå än Biologi A och B, framför allt inom genetik och växtanatomi.
En hel dag ägnas också åt det praktiska provet
som består av fyra olika delprov där eleverna ska
lösa en praktisk uppgift. Ofta är det olika beräkningar som ska genomföras samt följdfrågor till laborationen som ska besvaras. Vid årets olympiad
skulle de dissekera en silkesfjärilslarv, räkna bananflugor, genomföra en gelelektrofores, undersöka
jästceller under delning med hjälp av mikroskop
mm. Eleven får egen laborationsutrustning och 90
min för att utföra uppgiften samt svara på alla frågorna. Det är ofta ont om tid så det är viktigt att
eleverna har god laborationsvana.

Mer än en tävling
IBO är så mycket mer än bara själva tävlingen.
Eleverna som deltar får en chans att möta och

knyta kontakter med ungdomar från hela världen, ungdomar som delar deras intresse för biologi och naturvetenskap. Det är mycket stimulerande för eleverna och ökar säkert chansen att
de fortsätter sina studier inom det naturvetenskapliga området. Naturligtvis får eleverna också
tillfälle att se en liten del av värdnationen och
dess kultur och det finns dessutom tid för en hel
del sociala aktiviteter.

Anmälan 2010
Det svenska uttagningsprovet 2010 genomförs den 24 mars. Det är ett teoretiskt prov med frågor av samma typ
som den internationella olympiadens,
alltså inga utredande frågor. Utifrån
provresultatet tas de fyra bästa eleverna ut och efter ett kort träningsläger
får de representera Sverige vid nästa års
internationella biologiolympiad som
genomförs i Sydkorea i juli 2010.
För information om biologiolympiaden och anmälan till det svenska uttagningsprovet, se Biologilärarnas förenings
hemsida (www.biologilararna.nu) och
resurscentrums hemsida. Anmälan kan
göras dirket till info@bioresurs.uu.se.

Eleverna som representerade Sverige kom från
Spykens gymnasium i Lund, Katedralskolan i Uppsala,
Bruksgymnasiet i Gimo och Malmö Borgarskola., se
bild ovan. T.h. tittar eleverna på jättebambu vid ett
besök i kejsarpalatset i Tokyo.

15
Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik • Bi-lagan nr 3 december 2009 • Får fritt kopieras i icke-kommersiellt syfte om källan anges • www.bioresurs.uu.se

Minitema med utgångspunkt i en laboration
Text och bild: Britt-Marie Lidesten

Låt en laboration bli utgångspunkt för att
fördjupa förståelsen av ett område i biologi. Bioresursdagarna, som genomfördes i
Uppsala 16-17 november, kan ge inspiration till att genomföra miniteman i skolan.

Aktin och
myosinstandard

Havsabborre

Abborre

Sej

Lax

Torsk

Bilden närmast t.h.
visar separation
av protein från
fiskmuskulatur med
hjälp av SDS-PAGE.
Variationen mellan
de olika arterna är
störst inom den
röda rektangeln. I
aktin- och myosinstandarden ingår:
1. Myosin (tung kedja)
2. Aktin
3. Tropomyosin
4. Myosin, lätta kedjor

Proteinstandard

Temat den första kursdagen var proteiner. Dagen
inleddes med en föreläsning om The Human Protein Atlas, ett imponerande projekt som innebär
att alla proteiner i den mänskliga kroppen kartläggs. Projektet drivs av en svensk forskargrupp.
Webbsidan www.proteinatlas.org ger intressanta
möjligheter att utveckla övningar för skolan och
vi hoppas kunna återkomma till detta.
Kursdagen fortsatte med att deltagarna
gjorde en separation av muskelproteiner från
olika fiskar. Metoden SDS-PAGE användes som
alternativ till agarosgel för att få ett tydligare
resultat. Det var personal från företaget BioRad som ledde arbetet och ett kit från företaget användes. Utifrån det mönster av proteiner
som framträdde på gelen gjordes en likhetsanalys och resultatet jämfördes med fiskarnas
släktträd. Bilden nedan visar resultatet från
en av labbgrupperna. På www.bio-rad.com,
under avdelningen Life Science Education
finns bl.a. labbhandledningar, animationer och
PowerPoint-presentationer. Där finns också
ett omfattande material kring evolution, From
Finches to Fishes, där laborationen från Bio-Rad
ingår tillsammans med olika övningar.
Utifrån denna laboration kan ett tema utformas som omfattar exempelvis dissektion av

fisk, fiskarnas ekologi och påverkan på fisk av
olika miljögifter. Se webbtidningen Bioscience
Explained, vol5, nr1 (www.bioscience-explained.org) för ett exempel på en fiskdissektion.
Laborationen ger givetvis också kunskap om
analysmetoder och proteiner i allmänhet.
Den andra kursdagen handlade om genetiska
sjukdomar och genetisk rådgivning och dagen
började med en föreläsning kring detta tema.
Lärare möter ibland elever som har svåra ärftliga
sjukdomar och deltagarna diskuterade hur man
på bästa sätt kan bemöta dessa elever.
Dagen fortsatte med en modellaboration
där DNA-prover separerades med agarosgel.
Proverna kom från en tänkt person som tillhör
en släktgren med risk för ärftlig cancer. Utifrån
mönstret av band på gelen kunde man dra slutsatser om den ärftliga bakgrunden till den cancertumör som personen drabbats av.
Orsaken till tumören var en skada i genen
som bildar proteinet p53. Detta protein är ett
supressorprotein som har betydelse för cellcykeln
och som ger upphov till apoptos (programmerad celldöd) hos skadade celler. En defekt gen
som bildar detta protein kan därför orsaka cancer.
Till denna laboration användes ett kit från företaget Edvotek som saluförs av KEBO Undervisning
och laborationen leddes av personal från företaget. Se vidare www.keboundervisning.se.
Med utgångspunkt i denna laboration kan
man utvidga arbetet och ta upp frågor som rör
exempelvis genteknik, mutationer, reglering av
cellcykeln och cancer.

1

2
3
4
4

På bilden längst t.h.
håller kursdeltagare
på att starta en gelelektrofores.
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Nytt om Gy2011
Arbetet med Gy2011 framskrider enligt planerna. Arbetet med examensmålen (som skall
ersätta programmålen) har kommit långt. Det
har funnits möjligheter för alla att tycka till om
förslagen i olika forum, bland annat på Skolverkets hemsida. Det sista tillfället för att lämna
synpunkter på examensmålen och programstrukturerna, dvs. hur programmen skall se ut
vad gäller kurser och inriktningar, är när de går
på remiss 14/12-18/1. Därefter lämnas Skolverkets förslag till examensmål och programstruktur till regeringen.
En ur biologins synvinkel positiv förändring
är att alla naturvetenskapliga ämnen kommer
att bestå av 100-poängskurser. De grundläggande kurserna i biologi, fysik och kemi kommer
att vara lika stora till skillnad från idag då Aoch B-kurserna omfattar totalt 150p i biologi,
250p i fysik och 200p i kemi . Det är naturligt
med tanke på biologins utveckling de senaste
decennierna att det sammanlagda poängtalet
ökar i biologi. Biologi har till exempel gått om
fysik vad gäller forskningsanslag i Sverige.
Nästa stora steg som vi nu har påbörjat är
att skriva ämnesplaner. Vi, den grupp som har
hand om NA-programmet, har till uppgift att
skriva ämnesplaner i biologi, fysik, kemi och
matematik. Strukturen för ämnesplanerna är
given centralt. Varje ämnesplan skall innehålla
en syftestext, mål för undervisningen och sedan
anges för varje kurs som hör till ämnet ett centralt innehåll, samt kunskapskrav för betygsstegen A, C och E. De frågor som vi brottas med
i dag är vilket innehåll kurserna skall ha, hur
innehållet skall fördelas över de enskilda kurserna och naturligtvis hur det nya betygssystemet skall utformas. En sak är klar i de direktiv
vi har, nämligen att ämnesplaner, kursinnehåll
och kunskapskrav skall vara tydligare i Gy2011
än vad de är idag.
Du har nu chansen att påverka hur biologiämnet skall se ut i framtidens gymnasium; vilka

ämnesområden som skall läsas, i vilken kurs de
skall ingå och hur tydlig styrningen av kursinnehållet skall vara. Om du vill försäkra dig om
att kunna påverka ämnesplanen i biologi så
skriv till na.gy2011@skolverket.se och anmäl
ditt intresse. Då kommer du att få ta del av och
möjlighet att tycka till om ämnesplanen när
den i en tidig version skickas ut den 14/12 till
dem som har visat intresse. Vi som arbetar med
ämnesplanen är i första hand ämnesexpertena
Marie Israelsson, Ulrika Wedding och samordnaren Per Kornhall. Vi har, som nämnts, direktiv för hur ämnesplanen i biologi skall skrivas
men kommer att behöva mycket input.
Per Kornhall
per.kornhall@skolverket.se
Samordnare vid Gymnasienheten, Skolverket

Tidplan
Öppenhet och dialog ska prägla reformen
Gy2011. Skolverket kommer att presentera
förslag till examensmål, programstrukturer och
ämnesplaner enligt en fastställd tidplan.

2009
14 december – ett andra utkast till examensmål
och programstrukturer

2010
2 februari – utkast till ca 60 ämnesplaner
15 februari – redovisning av examensmål och
programstrukturer till regeringen
2 mars – utkast till ca 20 nya ämnesplaner
17 maj – utkast till i princip alla ämnesplaner
Oktober – Skolverket fastställer ämnesplanerna
Källa: www.skolverket.se
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Text och foto: Christian Karlsson
Björndammens skola, Partille

GPS i undervisningen ger ämnesövergripande friskvård!
Att använda GPS (Global Positioning System) har
för många blivit en del av vardagen – att använda i bilen, i båten, i mobilen och nu även i skogen.
Geocaching, en form av modern orientering i kombination med skattjakt, där man använder GPS för
att hitta gömda ”skatter” är en växande folkrörelse.
I skolan kan man kombinera sökandet med olika
typer av uppgifter. Här får vi ett exempel från en
skola i Göteborgstrakten, som använder GPS-mottagare för att förena friluftsliv med olika skolämnen.
Under tre års tid har utespåret, som är en uteprofil på
Björndammens skola i Partille, arbetat med det extramurala lärandet, det vill säga, lärandet utanför klassrummet.
I utespåret anser vi att eleverna kan lära sig mer i situationer som är spännande och väcker nyfikenhet. Det lärandet ger en högre kvalitet. De här situationerna hittar vi
främst utanför skollokalerna, till exempel på torget eller
i skogen. Vi tror också att elever som rör på sig mycket
lättare kan koncentrera sig i stillasittande situationer. Bullernivån minskar inomhus, när man varit ute, vilket också
medför att eleverna mår bättre och lär sig mer.
Vi ser, liksom övriga samhället, kopplingarna mellan
övervikt hos barn och ungdomar respektive ett omfattande datorspelande och TV-tittande. Istället för att gå eller
cykla blir eleverna kanske också skjutsade till skolan av
föräldrarna.

Det är viktigt att röra på sig och få utlopp för sin postiva
energi. Det är även viktigt att röra på sig under lektionstid, genom att röra på sig lär man med hela kroppen. Det
kan vara svårt för elever att förstå vissa abstrakta begrepp
men om de får pröva dem praktiskt och använda kroppen
underlättas lärandet. Ett exempel på det är att vi bygger
en kvadratmeter med hjälp av pinnar som vi lägger ut på
marken. På så sätt får eleverna användning för sina teoretiska kunskaper vilket är ett exempel på det extramurala
lärandet.

Skolskogen
Om skolan har tillgång till ett skogsområde, en skolskog,
kan alla elever få möjlighet att komma i kontakt med
skogen. Vi har fått tillgång till 14 hektar skog av Partille
kommun, mellan Prästtjärn och Furåstjärn, där vi förlägger våra utedagar. Vår skolskog ligger 200 meter från skolan, så det är lätt att ta sig dit. Det finns mycket man kan

Björndammens skolskog, en
tallskog med inslag av björk
och asp, ligger bara 200 meter
från skolan.

18
Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik • Bi-lagan nr 3 december 2009 • Får fritt kopieras i icke-kommersiellt syfte om källan anges • www.bioresurs.uu.se

göra i en skog då det gäller lärande, exempelvis grovmotoriska övningar och tillsammanslekar med förskolan. Inte minst viktigt är det
att eleverna får ”skogsvana”. För många av våra
invandrade svenskar är skogen något man gömmer sig i, där det finns farliga djur eller minor.
Med skolskogen visar vi att skogen är en plats
för positiva upplevelser, där man kan vara aktiv,
både mentalt och fysiskt. Arbetet i skolskogen
skapar nyfikenhet och behöver inte heller vara
särskilt komplicerat.

Skattjakt i naturen

Karta från Partille kommun.

För skolår 4-6 har vi påbörjat en satsning på så
kallad geocaching. Geocaching är en form av
skattjakt där man letar upp föremål som är utlagda i naturen med hjälp av GPS – ett perfekt
sätt att förena rörelse med att få kunskap i olika
ämnen. Arton GPS-mottagare har köpts in. Vi
har lagt ut lådor med uppgifter i svenska, matematik, miljö och samhällskunskap, som eleverna
ska leta upp med hjälp av en GPS-mottagare.
Det gäller sedan för eleverna att genomföra uppgifterna, se ett exempel här intill.
För skolår 7-9 har vi påbörjat och testat ett
arbetssätt där vi använder datorer med mobila
bredband för att kommunicera via e-post mellan
skolan och skolskogen, ett webbaserat arbetssätt.
Vi blandar teknik med traditionellt friluftsliv och
gör på så sätt lärandet till en upplevelse.
Vi har även genomfört en webbaserad tävling
med år 7 där eleverna delades in i lag och varje lag
delades in i två grupper – en grupp i skolan och
en i skolskogen. Eleverna i skolan fick olika uppgifter att lösa där svaret var en siffra. Dessa siffror
bildade koordinater i skolskogen. Gruppen i skolan skickade koordinaterna via e-post till gruppen i skolskogen, som sedan pluggade in GPS:en
i datorn och förde över koordinaterna. Med hjälp
av koordinaterna tog sig gruppen i skolskogen till
platsen där uppgiften var gömd. I detta fallet gällde det att lösa uppgifter om atomer med hjälp av
det periodiska systemet.
Vad vi gör i skolskogen är
upplevelsebaserad inlärning
och möjligheterna är oändliga. Den enda gemensamma nämnaren är vardagsmotion och friskvård…
Detta är ämnesövergripande friskvård!

Uppgift: Vattenförbrukning
Du kanske inte tänker på det, men genom ett
par spolningar i toaletten eller under 1-2 minuter i duschen går det åt ungefär 20 liter vatten.
I många delar av världen är det lika stor mängd
vatten som en person har tillgång till under ett
helt dygn. Det ska räcka till att sköta hygienen,
till matlagning, dryck, tvätt och disk, ja till allt
som kräver vatten. Och då kanske man dessutom måste gå flera kilometer till vattenbrunnen varje dag!
I en av Björndammens uppdragslådor, som
eleverna hittar rätt på med hjälp av GPS, finns en
uppgift där de får gå 300 meter för att hämta ca
20 liter vatten fördelat i två hinkar. Vid återsamlingen börjar diskussionen kring hur de vill fördela vattnet på olika användningsområden. Hur
mycket behövs till dryck, matlagning, tvätt och så
vidare? Har någon skvimpat ut vatten längs vägen
får man räkna på det som finns kvar i hinkarna.

Uppgifter: Ekologi
Bioresurs har tagit fram övningar kring ekologi
som låter eleverna upptäcka naturen i närområdet och ett par av dem visas nedan. Övningarna
kan göras vid olika stationer som läggs in på en
GPS (waypoints). På varje station gömmer man
i förväg en låda med beskrivningar av uppgiften
och det material som behövs för att lösa den.
1. Lägg fem bilder och en svampbok (eller en
översiktlig beskrivning av svampgrupper) i en
låda. Bilderna ger associationer till olika svampgrupper (till exempel bild på en CD-skiva för
skivlingar, bild på en klocka för tickor, bild på
en pipa för röksvamp osv.). Eleverna ska leta
upp svampar som passar till bilderna och ta
med dem tillbaka till målet, där de får motivera
sina val och diskutera fynden.
2. Uppgiften i en annan låda kan vara att hitta
något som har med djur att göra, t. ex. spår efter
djur eller några småkryp, gärna med något viss
tema. Fynden tas med till målet och visas för de
andra grupperna. Lådan kan innehålla en bok
om smådjur, burkar för insamling och en
sked att ta djuren med.

”

Häftigt! När får vi komma tillbaka?
– en elevröst efter en dag med GPS
i skolskogen

					

Foto: Sate Al Abbasi

Evolutionsundervisning

– med utgångspunkt i
levande organismer
Evolutionens mekanismer är egentligen
ganska självklara – det geniala är ofta även
enkelt! Trots det är det svårt för många
elever att förstå principerna för evolutionen. Kanske blir det mer konkret att utgå
från något levande som fångar intresset.
I artikeln beskrivs hur några organismer,
som är lätta att få tag i eller odla, används
för att illustrera evolutionens mekanismer.
Säkert kan även andra organismer användas i samma syfte och artikeln är tänkt
att ge inspiration för att utveckla idéer för
evolutionsundervisningen.
Text: Britt-Marie Lidesten

Vandrande pinnar

Överst: bladlöss
Nedan: vandrande
pinne

Några av oss har nog haft vandrande pinnar som
husdjur. Från en enda vandrande pinne kan det
efter ett tag bildas en hel massa pinnbarn! Hur
kunde det gå till? Och hur kommer det sig att
vandrande pinnar ser ut som de gör? Det är två
frågor med evolutionära aspekter som är intressanta att diskutera i skolan.
Vandrande pinnar kan fortplanta sig med
jungfrufödsel. Det är honor som utan föregående befruktning lägger ägg och ungarna som
kläcks är honor som är kopior av mamman. Den
vanliga vandrande pinnen, som man kan köpa i
djuraffärer, kommer från Indien och har det vetenskapliga namnet Carausius morosus. I odling
förekommer enbart honor och fortplantningen
sker med jungfrufödsel och så har det fungerat
sedan arten började odlas i början av 1900-talet.
I naturen finns både hanar och honor av denna
art. Vilka är fördelarna och nackdelarna med
jungfrufödsel (att det sker en massförökning av
likadana avkomlingar) respektive könlig fortplantning (att avkomlingarna varierar eftersom de får olika kombinationer av arvsanlag
från föräldrarna)?
Utseendet hos vandrande
pinnar ger en självklar illustration till
evolutionens mekanismer. En vandrande pinne som sitter stilla i ve-

getationen är inte lätt att upptäcka. Ju mer lik
en kvist den är, desto svårare blir det för ett rovdjur att upptäcka den, se bild nederst på nästa sida. I gruppen spökskräckor, dit vandrande
pinnar hör, ingår även s.k. vandrande blad och
på namnet förstår man att de i stället för pinnar
liknar ett blad.
Individer av en art varierar i utseende. Alla
små kroppsliga förändringar hos spökskräckor
som ger en ökad likhet med en kvist eller ett
löv gynnas av det naturliga urvalet. Om det inträffar miljöförändringar är det betydelsefullt
om det finns en variation bland individerna
inom en art. Kanske har några individer egenskaper som tidigare inte haft något ökat överlevnadsvärde, men som i en förändrad miljö ökar
individernas möjligheter att få fler ungar som
överlever till vuxen ålder än andra individer av
samma art.
På Naturhistoriska riksmuseets webbsida,
www.nrm.se, finns en bra beskrivning av vandrande pinnar.

Bladlöss
Även bladlöss kan ha både könlig och könlös
fortplantning. Under sommaren föds levande
ungar i generation efter generation genom jungfrufödsel. På hösten uppträder även hannar och

Foto: Jan Lagerlöf

det sker en könlig fortplantning
som resulterar i att honorna lägger
ägg som övervintrar. I båda fallen
är det fråga om en ofullständig utveckling
med olika stadier av nymfer som successivt utvecklas till en vuxen bladlus. Vilka fördelar kan
det vara med att föda levande ungar respektive
lägga ägg?
Intressant är också att fundera över fördelar
med samarbetsformer där bladlöss är inblandade. Bladlöss bildar s.k. honungsdagg, en söt
vätska som utsöndras från bakkroppen och som
myror är mycket förtjusta i. Myrorna skyddar
bladlössen från rovdjur. Bladlöss har bakterier som
lever inne i specialiserade celler och som överförs
via äggen till nästa generation. Bakterierna hjälper
bladlössen att få näringsämnen.

Krypen som inte syns
- men finns där ändå!
Det handlar alltså om de minsta djuren som
finns i barrskogsförna – de som vi kliver på utan
att märka att de finns när vi är ute på skogspromenad.
En vanlig uppgift i skolan är att eleverna får
driva ut djur från förna med hjälp av en förnatratt och sedan titta på djuren och kanske göra
en näringsväv av de växtätare och rovdjur som
påträffas. (Läs mer om hur man tillverkar och
använder en förnatratt i Bi-lagan nr 2 2004,
www.bioresurs.uu.se, välj Bi-lagan t.v. på startsidan.) Samtidigt som man tittar på djurens utseende kan man också fundera över evolutionära aspekter.
Gruppen hoppstjärtar är mycket vanlig i
barrskogsförna. Om man jämför hoppstjärtar
som lever i markens ytskikt med dem som lever
längre ner i förnan, ser man skillnader i utseende. Hoppstjärtarna i ytskiktet är större, har en
gråbrunfärg och en kraftig hoppgaffel. De som
lever längre ner är mindre, saknar hoppgaffel
och är gråvita. Generellt gäller att organismer
brukar förlora karaktärer som de inte har behov av. Det kostar på att tillverka en hoppgaffel
och en gråbrun färg och om det inte är någon
urvalsfördel från evolutionär synpunkt, försvin-

ner dessa egenskaper. Alla gener kan skadas genom mutationer och om det drabbar gener som
inte ger någon urvalsfördel, utan snarare medför
ökade kostnader, kommer djur som har sådana
skadade gener att leva vidare och fortplanta sig i
ökad omfattning jämfört med djur som har funktionella gener. Samma argument kan användas för
att förklara utseendet hos exempelvis djuphavsorganismer och djur som är anpassade till att leva i
grottor utan dagsljus.

Euglena
Euglenor är encelliga organismer som saknar cellvägg. Vissa av arterna som hör till denna grupp kan
leva både autotroft och heterotroft, dvs. de kan ha
klorofyll och kan fotosyntetisera, alternativt leva
av organiskt material. Euglenor kallas också ögondjur beroende på att de har en ljuskänslig punkt
tillsammans med en ljusreflekterande röd fläck
och därför kan orientera sig efter ljuset. De kan
förflytta sig med hjälp av ett rörligt utskott.
Egenskaperna gör att de liknar både växter och
djur, men därmed inte sagt att de evolutionärt utgör en mellanform – euglenor har en separat gren
på släktträdet över alla organismer. Oavsett detta
är det intressant att med utgångspunkt i gruppen
euglenor resonera om vad som kännetecknar en
växt eller ett djur och man kan konstatera att det
inte alltid är så enkelt att avgöra vad som är en
växt respektive ett djur.

Evolutionens mekanismer
Variation – selektion – ärftlighet
Fler individer föds än som kan överleva eftersom
naturens resurser är begränsade.
Individerna inom en art har en viss variation.
Individer med gynnsamma egenskaper får tillgång
till mer resurser och får därmed större avkomma.
De individer som är bäst anpassade till miljön får
flest överlevande avkomlingar och sprider därmed sina anlag i större utsträckning än övriga.
Sådana ärftliga egenskaper kommer därför att
öka i populationen.

Bilder:
Överst: hoppstjärt
med hoppgaffel.
Nedan fr.v. vandrande
pinne bland andra
pinnar, hoppstjärt
utan hoppgaffel,
Euglena
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Evolutionsfika
Under det här året har Bioresurs genomfört ett
flertal kursdagar med tema evolution. Ett stående inslag i samband med eftermiddagsfikat
har varit att kursdeltagarna fått bygga ett släktträd med hjälp av mat och dryck.
Vi använder plastade dukar inköpta i hemtextil- eller hobbyaffärer. Olikfärgade tejpremsor visar släktträdets tre huvudgrenar enligt bilden nedan. De ursprungliga cellerna som allt liv
utgår från finns i trädets rot. Den vita grenen
symboliserar gruppen bakterier (Bacteria). Från
denna gren utgår den gren som utgörs av arkéer
(Archaea, gul färg) och eukaryoter (Eukarya,
blå färg). Eukaryoterna indelas i sin tur i oli-

ka grupper: djur, svampar, växter och alger.
(Släktträdet är mycket förenklat. Till exempel
finns det många olika grupper av alger som inte
är så nära släkt med varandra.)
All mat kommer ju från levande organismer,
dvs. inga fossil ingår! Det innebär att matvarorna ska placeras längst ut på grenspetsarna. I vissa fall ingår flera ingredienser i maten och det
gäller då att först bestämma vilken ingrediens
som man ska använda sig av i släktträdet.
Hur skulle du placera in maten och dryckerna här nedan i släktträdet? Ett förslag finns på
www.bioresurs.uu.se, se Bi-lagan nr 3 2006.

Arkéer kan
leva i bassänger med
havsvatten
varifrån
man utvinner salt.

Bacteria

Archaea

Eukarya
Djur

Svampar
Växter
Alger

Naturgodis med alger.
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Osäkrat klimat – laddad
utmaning
Formas Fokuserar

Sex Sömn Mat Dryck
Ett dygn i din kropp
Jennifer Ackerman
2008, 40 s
ISBN: 978-91-976647-7-6

Birgitta Johansson, red.
2009, 287 s
ISBN: 978-91-5406036-8

Vilken

är den naturvetenskapliga grunden
för klimatmodeller och
varför ska vi tro på dem?
Boken innehåller artiklar som ett
fyrtiotal forskare har skrivit om klimateffekter, anpassning och sårbarhet, och om åtgärder
för att begränsa klimatförändringar.

händer i din kropp
under ett dygn? Författaren
som är vetenskapsjournalist låter oss följa med på
en genomgång av den moderna människans fysiologin
baserad på ny forskning. Utifrån fakta får vi
förslag på hur man kan själv kan förbättra och
synkronisera sin fysiska och mentala hälsa.

Ju förr desto bättre

Ögat i blomman

Kulturarvet som resurs för en
hållbar framtid

Tankar om penséer
Björn Berglund
Atlantis 1991, 216 s
ISBN13: 91-7486-953-1

E

n lyriskt litterär naturskildring där det vackra
omslaget är en illustration
ur Illustrerad trädgårdstidning från 1857. Författaren följer violen genom så
vitt skilda områden som
kultur, litteratur, idealism och trädgårdsodling. En bok som trots sina år på nacken fortfarande finns i handeln. Säkerligen en passande
bok i en biologilärares julstrumpa!

Anna Westman
Håkan Tunón (red.)
Centrum för biologisk
mångfald 2009, 157 s
ISBN: 978-91-8923232-7

Vi står inför drama-

tiska omvälvningar i samhället
till följd av miljö- energi- och klimatproblemen. Finns kanske framtidens lösningar för
vårt västerländska slit- och slängsamhälle i
vårt gamla levnadssätt och kulturarv? Boken
innehåller underlag till diskussioner för att
kunna öka människors känsla för den lokala
platsen och förståelsen för de naturgivna
förutsättningarna.

Att lära in ute
Engelska F–9
Lotta Carlegård
Alla tiders teknik 2007, 160 s
ISBN: 978-91-631-7463-6

Matematik
Kajsa Molander, m.fl.
Alla tiders teknik 2009, 140 s
ISBN: 91-631-7462-6

Matematik Förskola
Kajsa Molander, m. fl.
Alla tiders teknik 2008, 170 s
ISBN: 978-91-977036-1-1

E

n serie med böcker kring lärande i utemiljö.
Böckerna ger dig ger tips om övningar och inspiration till hur du kan förlägga undervisningen i
matematik och engelska utomhus.

Att läsa

Vad

B

Sverige

Porto betalt

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

Aktuellt
IBO
Det svenska uttagningsprovet till 2010 års
internationella biologiolympiad genomförs
24 mars 2010. Utifrån provresultatet tas de
fyra bästa eleverna ut och efter ett kort träningsläger får de representera Sverige vid
nästa års internationella biologiolympiad
som genomförs i Sydkorea i juli 2010. Se
även s. 7.
Anmälan görs till info@bioresurs.uu.se

Nationalnyckelkurser
Vi är mycket glada över att samarbetet med
ArtDatabanken och Naturskoleföreningen
fortsätter även under 2010. Just nu planerar
vi för ytterligare kurser i den uppskattade
serien kring Sveriges arter.
Kursinformationen läggs ut på vår hemsida under våren, så håll utkik på www.bioresurs.uu.se.

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

Det är vi som jobbar på

Nationellt resurscentrum
för biologi och bioteknik:

Internationella året för
biologisk mångfald 2010
FN utropar 2010 till mångfaldens år för
att hylla livet på jorden och värdet av
biologisk mångfald. Naturvårdsverket och
Centrum för biologisk mångfald planerar
nu för kommande aktiviteter i anslutning
till mångfaldsåret. Läs mer om de internationella aktiviterna på www.cbd.int/2010
Internationella dagen för biologisk
mångfald uppmärksammas som vanligt
22 maj. Planera gärna in en utedag för
skolan redan nu!

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

Britt-Marie Lidesten

God jul och gott nytt år
önskar vi på resurscentrum
till alla läsare!

T.f. föreståndare.
Inriktning gymnasium, kursutveckling
britt-marie.lidesten@bioresurs.uu.se
018-471 50 66

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

