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• 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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Nystart
Efter en lång härlig (?) vinter börjar nu vårsolen värma ordentligt. Det droppar och porlar och för varje dag krymper
snödrivorna. Våren är förändringens tid och vi gläds åt det
nyvaknade livet. När kommer sädesärlan och lövsångaren,
när börjar tussilagosolarna lysa i vägkanterna och när gnuggar den första humlan vintersömnen ur ögonen? Följ blomningen över landet och registrera vårens växtfynd på www.
blommar.nu. Genom att notera vårtecknen varje år får man
en uppfattning om hur temperaturen varierar mellan åren
och effekterna av de mer långsiktiga klimatförändringarna
kartläggs på så sätt.

Våren är förändringens tid och vi
gläds åt det nyvaknade livet.

”

Associationerna flyger iväg från det nyvaknade livet i naturen till konstgjort liv och ett föredrag jag nyligen hörde
som hölls av Craig Venter, biologen som bidrog till kartläggningen av det mänskliga genomet. Hans forskning är
nu bland annat inriktad på att kartlägga DNA från alla
olika slag av mikroorganismer som lever i anslutning till
den mänskliga kroppen, men han arbetar dessutom med
att tillverka konstgjort liv. Läs mer om forskningen vid
biologins frontlinjer vid J. Craig Venter Institute (www.
jcvi.org), men även i artikeln om proteiner på sidan 8.
I skolans värld kommer det att behövas en nystart med
tanke på alla förändringar av olika slag som är på gång.
Det är en krävande arbetsprocess att ta fram nya styrdokument och Bioresurs har gett synpunkter under arbetets
gång på både förslagen till kursplaner för grundskolan och
ämnesplaner för gymnasiet. Förhoppningen är att det blir
en omfattande satsning på implementering av de nya styrdokumenten för att stödja lärares arbete med att omsätta
de nya dokumenten i sin undervisning. Nytt är även att nationella prov i naturvetenskapliga ämnen ska genomföras i
grundskolan, se sidan14.
Även här på Bioresurs ändras förhållandena. Christina
Polgren har slutat som föreståndare för att övergå till ny
tjänst, efter att ha varit föreståndare sedan Bioresurs startade 2002. Christina har gjort en fantastisk insats med att
bygga upp verksamheten och vi vill tacka henne för tiden
på resurscentrum och önskar lycka till i fortsättningen!
Nu söker vi två nya medarbetare och hoppas att många
ska visa intresse för att vara med och utveckla verksamheten
vid Bioresurs. Läs mer på nästa sida om de båda halvtidstjänsterna som vi kommer att annonsera ut senare i vår.
Trevlig läsning,

Britt-Marie Lidesten, föreståndare

Bioresursnytt!
Bioresurs söker nya medarbetare!
Vi planerar för två nya halvtidstjänster vid Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik under
läsåret 2010/11 och söker lärare som är idérika och
intresserade av och kunniga inom biologiområdet.
Du som vill utvecklas genom att pröva något nytt,
där du får stor nytta av dina erfarenheter som lärare,
är välkommen att höra av dig.
Verksamheten vid Bioresurs är mycket varierande och utvecklas ständigt. Vi har ett omfattande
samarbete med andra myndigheter och aktörer som
har intresse av skolan. En stor del av vår verksamhet
utgörs av att utarbeta idéer för NO/biologiundervisning, som används i vår tidning Bi-lagan, på vår
webbsida och vid kursdagar/konferenser som vi genomför i egen regi eller i samarbete med andra.
De medarbetare vi söker ska kunna arbeta
självständigt och vara beredda på varierande arbetsuppgifter. Erfarenhet av att arbeta övergripande
och samordnande är meriterande. Vår tanke är att
de nya medarbetarna arbetar halvtid på Bioresurs
och halvtid på skolan/förskolan.

Vi vill att en av våra nya medarbetare har några års
erfarenhet av att antingen arbeta som lärare tidigt
i grundskolan eller som förskollärare. Du behöver
inte ha en formell biologiutbildning men ska ha ett
stort intresse för biologi/natur och erfarenhet av att
arbeta med yngre barn i uteverksamhet.
Ytterligare en medarbetare behövs som har erfarenhet av att arbeta som lärare i biologi/NO på gymnasium
eller senare delen av grundskolan. Ditt intresseområde
får gärna vara molekylärbiologi/bioteknik.
Vi vill genom denna information komma i kontakt med intresserade. Välkommen att höra av dig,
helst senast i slutet av april, för mer information om
tjänsterna, om Bioresurs och för att diskutera tänkbara upplägg av tjänstgöringen. Tjänsterna kommer
att utlysas senare i vår, se www.bioresurs.uu.se.

Vi planerar fortbildningsdagar även
för 2009. Ett av områdena blir givetvis
evolution.

”

Välkommen att höra av dig per telefon eller mail till:
Britt-Marie Lidesten, föreståndare
tel 018-471 50 66, 070 425 09 73
britt-marie.lidesten@bioresurs.uu.se

Förskolelyftet
Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik
erbjuder, under läsåret 2010/2011, kurser inom
ramen för Förskolelyftet. Hösten 2010 erbjuds en
kurs för förskollärare (15 högskolepoäng) och en
kurs för barnskötare (7,5 högskolepoäng). Under
våren 2011 finns ytterligare en möjlighet att gå
dessa kurser.
Kursen för förskollärare erbjuder modeller för
hur barns språk och förståelse för matematik kan
utvecklas med utgångspunkt i iakttagelser och
upplevelser i närmiljön, samt vid experimentella
situationer. Kursen byggs i stor utsträckning kring
praktiska aktiviteter som har naturen som grund.
Utomhuspedagogik, berättarmetodik och matematik i vardagsmiljön är viktiga inslag i kursen.

Kursen för barnskötare byggs kring praktiska aktiviteter som ger verktyg för att arbeta med barns
språk- och matematikutveckling på den egna förskolan. Den har naturen som grund och utgår från
upplevelser och undersökningar i närmiljön samt i
enkla försök. Utomhuspedagogik, berättarmetodik
och matematik i vardagsmiljön är viktiga inslag i
kursen.
Kurserna kommer att finnas i Skolverkets kurskatalog som läggs ut den 29 mars på www.skolverket.se/forskolelyftet. Ansökningsperioden är 12-30
april. De som vill gå en kurs ska anmäla sitt intresse till huvudmannen som ansöker om platser.
Sprid gärna information om kurserna. Frågor
om kurserna kan skickas till info@bioresurs.uu.se.

Med inspiration från forskning
Låna metoder från forskningen när eleverna gör undersökningar i närmiljön. Att göra
iakttagelser och formulera hypoteser blir utgångspunkt för att formulera små forskningsuppgifter och ger näring åt elevernas upptäckarglädje vid naturstudier.
Som belöning för sitt deltagande i Utmaningen
2008, (se Bi-lagan 3 2007) fick eleverna i klass
2 i Gredelbyskolan i Knivsta chansen att prova
på att under en dag arbeta på ett forskningsinspirerat sätt tillsammans med en forskare från
Uppsala universitet. Ronny Alexandersson, till
vardags lärare på Institutionen för biologisk
grundutbildning och med många års erfarenhet av forskning kring interaktioner mellan djur
och växter (främst pollination), besökte klassen
en dag i maj 2009 för att tillsammans med eleverna studera humlor.
När Ronny träffar klassen är eleverna fulla av
förväntan och när de får frågan om vad de tror
att en forskare gör är det många ivriga händer
som viftar. Tittar i mikroskop, gör experiment,
mäter saker, räknar olika djur är några av förslagen. Nyfikenhet och kreativitet är två egenskaper som kan vara bra att ha när man ska forska,
konstaterar man tillsammans. Ronny förklarar

att idag ska de inte forska på riktigt, det vill säga
svara på frågor som ingen har svarat på tidigare
eller se saker som ingen har sett tidigare. Men
de ska arbeta på samma sätt som en forskare gör,
med ett forskningsinriktat arbetssätt. (Då ställer man först en hypotes, utifrån exempelvis en
iakttagelse i naturen, gör sedan en undersökning
och därefter drar man en slutsats.) Forskning är
att metodiskt söka och samla ny kunskap. I vid
mening handlar naturvetenskaplig forskning om
att förstå naturen.

Förberedelser
Den här dagen ska klassen genomföra försök utomhus med humlor, men innan man går ut behövs lite förberedelser. Ronny går igenom de olika
försöksuppställningarna och delar in eleverna i
grupper, fyra i varje grupp. ”Eftersom vi kommer
att ha närkontakt med humlorna är det också väldigt viktigt att få veta om någon av er är allergisk
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mot geting-, bi- eller humlestick”, säger Ronny.
Nu är det dags att söka upp det ängsområde
man valt ut för att pröva försöken. I en större skogsglänta, en kort promenad från skolan
packar vi upp utrustningen. Vi har tur med
vädret. Solen skiner efter en rejäl morgonskur
och marken håller redan på att torka upp. Ganska snart ser vi några humlor flyga omkring.

Humlor och pollen
Humlor tillhör samma familj som honungsbin.
I Sverige finns 40 arter om man räknar in de nio
arterna av snylthumlor som lever som boparasiter i humlebon. Humlor tar all sin näring från
blommor. Pollen är den viktigaste näringen för
larverna, men humledrottningarna behöver också
pollen för att lägga ägg när de grundlägger humlesamhällen på våren. Då fyller sälg och andra videväxter, som blommar tidigt, en viktig funktion
som pollenkälla.
Humlor är betydelsefulla pollinatörer av
olika grödor. En humla kan pollinera över tvåtusen blommor per dag. Att humlor pollinerar
växter som odlas på friland är inte något nytt,
men numera används de till och med i växthus.
Skogs- och trädgårdsbär, äppelträd och klöver
hör till de största växtgrupperna som pollineras
av humlor. Humlor är mycket viktiga inhemska
pollinatörer i alla miljöer, ända upp på fjället.
Honungsbin spelar en också en stor roll, men
de är inte någon ursprunglig art hos oss.
Gynna gärna humlorna i närområdet genom
att plantera in lockande växter i skolträdgården.
Malin Planting

Försök med humlor
Sex olika försök med humlor presenteras för klassen. Alla elevgrupper gör alla försök som tar cirka
10 minuter vardera. På bioresurs webbsida finns
alla uppgifterna och även protokoll att skriva ut.

1. Ser humlor olika ut?
Utrustning: håv, burk (märkbur) (se bilden
längst ned på sidan), humleplansch (se s.7).
Fånga en humla med håven och flytta
försiktigt över den till burken (märkburen). Studera humlan och se
om du kan känna igen den när
du jämför med bilderna på
humleplanschen. Vilken färg
har den? Hur sitter tvärbanden på mellankropp och bakkropp? Kryssa för de humlor
du hittar. Flera arter är väldigt
lika varandra så titta efter ordentligt.

2. Vilken färg gillar humlor?
Utrustning: papper, penna, pappersblommor i olika färger.
Låt eleverna tillverka pappersblommor i olika färger. Tänk på att de
måste ha lika form och storlek.
Placera ut pappersblommorna
inom ett område med en radie
på cirka en meter. Sätt kryss i
protokollet för den blomfärg
som humlorna oftast besöker.
En variant på försöket är att
ha olika storlek på blommorna
istället för olika färg.

3. Besöker humlor levande blommor med olika färg?
Utrustning: papper och penna.
Hitta en humla och följ efter den.
Iaktta om den besöker blommor av lika eller olika färg.
Sätt kryss i protokollet för att
markera vilka blomfärger den
besöker. Hitta flera humlor
och upprepa försöket.
Försöken fortsätter på nästa
sida.
När man fångat en humla med håven
kan man försiktigt flytta över den i en så
kallad märkbur. Märkburen har ett övre lock
som kan förskjutas med den pinne som är fästad
i locket. Undersidan av locket består av skumgummi vilket gör att humlan inte skadas. Märkburens botten består
av ett glest nät. Om du håller märkburen med en humla i,
mot en blomma som humlan gillar, kan du se hur det går
till när humlan samlar nektar och pollen.
Märkburen används egentligen vid märkning av bidrottningar och tillverkas av Biredskapsfabriken (kostar 37 kr),
www.biredskapsfabriken.se
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4. Hur ser blommor ut inuti?
Utrustning: levande blommor.
Välj ut en blomma och rita av
den. Dela på blomman. Rita av
blommans delar. Hur ser ståndare och pistiller ut? Var hittar
humlan nektar?

6. Vilka blommor besöks av
humlor?
Utrustning: papper och penna.
Hitta en humla och följ efter den. Skriv eller rita
om humlan besöker lika eller olika blommor. Ta
reda på vad blommorna heter som humlorna besöker.

5. Hur gör humlor i blommor?
Utrustning: håv, ”humlebur”
(kan tillverkas av ståltråd och
tyll, se beskrivning på www.
bioresurs.uu.se), papper och
penna.
Hitta en humla. Fånga humlan med
håven. Sätt buren över en blomma.
Släpp in humlan i buren. Iaktta vad den
gör – skriv och rita eller berätta.

Så här kan resultatet se ut när en elevgrupp undersökt om
humlor beöker levande blommor med olika eller lika färg.
På resurscentrums hemsida finns protokoll för samtliga
uppgifter att ladda ned, se www.bioresurs.uu.se, Bi-lagan
1 2010.

Resultat och diskussion
Det var kul att se barnens entusiasm inför de
olika uppgifterna. De skulle titta närmare på
något, som man sällan tittar närmare på. Denna
skolklass hade jobbat med humlor tidigare, så
de visste en hel del. Det var en fördel eftersom
de hade en hel del bakgrundskunskap med sig
ut, vilket märktes på den efterföljande diskussionen i klassrummet.
Vilka försök fungerade bäst? Det som ”alltid”
går bra är att fånga humlor och se om det är olika
arter. Barnen insåg ganska snabbt att humlor har
olika färger, är olika stora, att tungans längd varierar – de är helt enkelt ganska olika.
De försök som handlade om humlornas beteende det vill säga om de besökte lika blommor under sina födosök, fungerade lite sämre
eftersom det var mest maskrosor som blommade. Att observera hur humlor besöker blommor
i en bur är svårt då humlorna lätt blir stressade och inte vill söka upp någon blomma utan

flyger upp i burens hörn. Men, återigen så har
möjligheten att studera dem på nära håll ett
värde.
Eleverna plockade isär och ritade av blommor
för att se vad humlan sökte efter och hur växtens
pollen kunde placeras på humlan, samt hur det
kunde hamna på pistillens märke.
Försöken med artificiella blommor gav inga
besök under denna lektion, dock har de fungerat tidigare. Det som var spännande var barnens
diskussioner om hur blommorna skulle placeras
ut: ”Vi kan inte gömma den blåa i gräset när de
andra står fritt”. Nej, det är sant. Det visar att
de förstår syftet med att använda blommodeller som ett komplement till riktiga blommor.
Slutligen så var det bara en person som blev
stucken och det var ”nonchalanta jag”!
Ronny Alexandersson, Institutionen för biologisk
grundutbildning, Uppsala universitet.

Slutligen så var det bara en person som blev
stucken och det var ”nonchalanta jag”!
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Humlor (honor) i fjälltrakterna, subalpina och alpina regione

Vill du veta mer om humlor?
Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, har en trevlig
webbsida om humlor som kan användas i undervisningen. Där finns planscher, nycklar till humlearter i Sverige och fakta om humlor. Humlor
förekommer i hela Sverige och det finns planscher som visar humlor i fjälltrakterna, i norrlandsterräng, i mellansverige och i sydsverige.
Webbsidan har tagits fram inom Svenska vildbiprojektet vid ArtDatabanken, SLU, med stöd av
Världsnaturfonden, WWF.
Om du studerar en levande humla eller
har fotograferat eller ritat av en humla kan du
nyckla dig fram till arten genom att använda
det webb-baserade verktyget, förutsatt att
det är en av de tio vanligaste humlearterna i
Sverige. Bestämningsnyckeln är begränsad till
drottningar och arbetare. Du kan också skriva
ut planscher med bilder på humlor och textbaserade nycklar. Plasta in och ta med ut nästa
gång du går på humlejakt! Materialet hittar du
på www.artdata.slu.se/humlor.
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Här visas några exempel på humleplanscher från www.artdata.slu.se/Humlor/
Index_humlor.htm. Planscher finns för Sveriges alla regioner.

Från webbsidan om humlor:

Foto: Magnus Lidén
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”Nektar sugs upp med snabeln och hamnar i krävan (honungsmagen) som ligger i bakkroppen. Olika humlearter
har olika lång snabel och väljer därför att besöka olika
blommor. Blommor med nektar i spetsen på en lång
pip eller sporre besöks av arter med lång snabel. En del
humlearter har hittat på ett knep. De biter hål på sporren
med sina käkar och tar nektar utifrån. Då behöver de inte
krypa in i blomman som då heller inte blir pollinerad. Mörk
jordhumla och tjuvhumla är utpräglade ”nektartjuvar”. ”

Gratis folder med 100 vanliga växter!
Att det är vår börjar nu märkas i stora delar av landet och visst längtar vi ut för att
se om vi hittar de första vårblommorna! Ta hjälp av Svenska Botaniska Föreningens
folder med de vanligaste 100 växtarterna sorterade efter blomfärg. Foldern har pedagogiskt tydliga bilder med markeringar där man kan kryssa i de växter man sett. Den
kan beställas gratis från SBF:s kansli (barbro.beck-friis@sbf.c.se, 018-471 28 91) eller
skrivas ut från www.bioresurs.uu, se Länkar på startsidan.
Om du vill komma i kontakt med en botanist för råd och stöd finns kontaktuppgifter på Bioresurs hemsida, www.bioresurs.uu.se, länken Kontakter för skolan.
Missa inte De vilda blommornas dag söndagen den 20 juni – en utmärkt möjlighet att lära sig mer om floran i närmiljön! Lokala arrangemang förtecknas på
Svenska Botaniska Föreningens hemsida, www.sbf.c.se.
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Illustration: HPA

Proteiner – livets kemi
Tänk om informationen om människans
alla proteiner fanns tillänglig för alla intresserade. Nu blir detta verklighet! Information
om 5 000 proteiner och nästan en miljon
bilder har redan samlats i en webbaserad
uppslagsbok och arbetet fortsätter. I ett
stort internationellt projekt kartläggs människans proteiner och resultatet finns fritt
tillgängligt på webben, i the Human Protein Atlas.
Proteiner har en mängd viktiga och nödvändiga
funktioner i cellerna och grupperas ofta efter
vilka uppgifter de har, se figur ovan. Ett uppslagsverk över människans alla proteiner håller
nu på att byggas upp genom arbetet med the
Swedish Human Proteome Resource program,
HPR. Målet är att identifiera och lokalisera alla
proteiner i kroppens olika vävnader och organ.
Många nya rön har kommit fram när man nu
nått halvvägs i projektet.Tvärtemot vad man tidigare trott har man upptäckt att de flesta proteiner tillverkas i merparten av alla celltyper och de
finns i de flesta vävnader.
– Vi har sett att alla typer av celler producerar
ungefär två tredjedelar av de 5 000 proteiner vi
hittills undersökt, säger Fredrik Pontén, professor vid Institutionen för genetik och patologi
vid Rudbecklaboratoriet i Uppsala och ansvarig
för Uppsaladelen av projektet.

Men det finns skillnader mellan cellerna i människokroppen, mängderna av olika proteiner
varierar mellan olika celltyper. Dessutom finns
det ett antal specifika proteiner som tillverkas
av enbart av en eller ett par olika celltyper. Insulin, som är ett sådant exempel, tillverkas enbart
av en speciell sorts celler i bukspottskörteln.

Proteiner – mål för de flesta läkemedel
I projektet analyseras de proteiner som styrs av
genfamiljer och kromosomregioner som innehåller biologiskt och medicinskt speciellt intressant information. Det omfattar även proteiner i
vävnader från olika patientgrupper, med fokus
på proteiner som förekommer i cancerceller,
celler i centrala nervsystemet och sådana celler
som har betydelse för nybildning av blodkärl.

The Swedish Human Proteome
Resource (HPR) program
HPR avser att kartlägga ett representativt protein från vardera av de cirka 20 000 gener som
ingår i det humana genomet och visa hur dessa
proteiner uttrycks i kroppens celler, vävnader
och organ. Projektet bedrivs vid AlbaNova universitetscentrum, Kungliga Tekniska högskolan,
och vid Rudbecks-laboratoriet, Uppsala universitet. Drygt 70 forskare är engagerade i projektet. Se www.proteinatlas.org
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– Det här är en viktigt utgångspunktpunkt för
att identifiera proteiner som är betydelsefulla för
att förstå sjukdomar och ta fram ny diagnostik,
säger Fredrik Pontén. I slutändan kan informationen användas till att ta fram nya behandlingar
mot olika sjukdomar. Mot slutet av 2010 räknar
man med att det är halvtid för projektet och då
kan man lägga in ytterligare fem miljoner bilder.
När atlasen är klar, förhoppningsvis år 2014,
kommer 25 miljoner bilder att finnas med.

specificiteten bestäms med flera olika metoder.
Därefter testas antikropparna på ett stort antal vävnadssnitt från flera organ och från flera
personer. Man inkluderar även material från patienter med olika cancerformer och dessutom
flera särskilt utvalda humana cellinjer.
Om antikroppar binder till celler blir det en
brunfärgning av vävnaden som syns i ljusfältsmikroskop.
För att kunna studera detaljer inne i cellerna
används immunofluorescens tillsammans med
konfokal mikroskopi (se bild på följande sida.)
På det här sättet får man en uppfattning om
i vilka vävnader proteinet uttrycks och om förekomsten kan korreleras till en viss cancertyp.
Varje antikropp ger upphov till närmare 600
bilder som sedan publiceras i proteinatlasen.

Så går det till
Man utgår från information som man får från
gensekvensen för det protein som ska studeras
och framställer proteinspecifika antikroppar.
För varje protein som ska identifieras produceras två olika antikroppar för att öka chansen att
lyckas. Varje antikroppspreparation renas och

Malin Planting

Arbetsgång i projektet
5. Immunofluorescensbild av odlade celler visar var
PrEST:en uttrycks inuti cellen.
6. En så kallad Western blot visar antikroppens renhet.
7. Sökningar i offentliga databaser görs och eventuell
information sammanlänkas med antikroppen i proteinatlasens databas.
8. Ljusmikroskopisk bild som visar var antikroppen binder
in till vävnad (brun färg).
9. Microarray används för att kontrollera antikroppens
specificitet att känna igen sin PrEST.
10. Alla data publiceras på www.proteinatlas.org.

1. En del av ett protein, som är unik för just detta protein,
väljs ut för att fungera som antigen. Genfragmentet, som
kodar för denna del av proteinet (i projektet kallat för en
PrEST), designas.
2. Genfragmentet som kodar för antigenet (PrEST:en) tillverkas. Därefter transformeras DNA-fragmentet in i bakterier
som producerar PrEST:en.
3. PrEST:en renas fram ur bakterierna.
4. Antikroppar som känner igen PrEST:en tas fram och renas. Antikropparna kan berätta var PrEST:en finns i celler
och vävnader.

1.

3.

2.

5.

6.

4.

8.

7.

10.

4.

9.

Illustration: HPA
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vis lunga, benmärg med röda blodkroppar och
bukspottkörtel med Langerhanska öar, samt ett
flertal preparat med tumörceller.
Ytterligare en pdf-fil på samma sida visar
mycket illustrativa immunofluorescensbilder
av olika celltyper där olika färger tydligt anger
delarna i cellerna. Se bild t.v.

Tema proteiner

Blå färg: cellkärna
Röd färg: cellskelett
(mikrotubules/tubulin)
Gul färg: endoplasmatiskt nätverk
Foto: Emma Lundberg, KTH

Testa proteinatlasen
Genom att beskriva kedjan från gen via protein
till proteinets betydelse i kroppen kan man få förståelse för hur den mänskliga kroppen fungerar i
hälsa och sjukdom. 2001 publicerades den översiktliga kartläggningen av det mänskliga genomet och nu fortsätter forskare att läsa livets bok
genom att beskriva människans proteiner.
Det är fantastiskt att detta pågående forskningsprojekt kan följas av alla som har tillgång till
dator och Internet! Låt elevna få inblick i aktuell
forskning samtidigt som de lär sig om kroppens
celler och vävnader.
Nedan presenteras översiktligt webbsidan
”the Human Protein Atlas”, www.proteinatlas.
org, och några tankar om hur webbsidan kan
användas i undervisningen.

Kort orientering om webbsidan
I listen överst på startsidan finns rubriken ”the project”. Här beskrivs forskningsprogrammet översiktligt och det finns också en utmärkt figur över
arbetsgången som visar metoder som används.
I samma list, under rubriken ”dictionary”,
finns först underrubriken ”tissue dictionary”,
med bilder på kroppen och klickbara namn
på organen som leder till utmärkta detaljbilder. Därefter följer underrubriken ”annotation
dictionary” med en pdf-fil som innehåller en
mängd bilder av celler och vävnader som färgats immunokemiskt med antikroppar. Här kan
man studera mikroskopbilder av olika cellkomponenter som exempelvis plasmamembran, mitokondrier och cellkärnor med kärnmembran.
Här visas också vävnadspreparat av exempel-

Låt eleverna specialstudera ett visst protein.
Välj ett protein som har en funktion som eleverna kan förstå och sätt in detta protein i ett
brett sammanhang som ger förståelse för människokroppen i hälsa och sjukdom.
På startsidan finns en sökfunktion för fria
sökningar där man exempelvis kan söka efter
Parkinsons sjukdom och Alzheimers sjukdom
och hitta proteiner som är relaterade till dessa
sjukdomar. Söker man på CD4 finner man en
gen med denna beteckning som bildar det ytprotein på bland andra T-hjälparceller som har
betydelse vid HIV-infektion. Andra sökord som
dopaminreceptorer och alkoholdehydrogenas
ger också intressanta uppslag till att specialstudera ett protein och dess betydelse i kroppen.
Exemplen visar möjligheterna att hitta intressanta proteiner att arbeta med. Den avancerade
sökfunktionen ger möjlighet att precisera sökningen. Vi väljer att söka efter proteiner som
bildas i bukspottkörtelns Langerhanska öar.
Välj ”Advanced search” och ”Add normal tissue search” och därefter ”Pancreas”. I rutan t.h.
väljs ”Islet cells” och nedan ”Strong staining”.
Välj återigen ”Add normal tissue search” och
”Pancreas”. I rutan t.h. väljs nu istället ”Exocrine
glandular cells” och nedan ”Negative staining”.
Bland de många träffarna finns exempelvis förstadier till glukagon och insulin.
När man har skrivit in sökord och klickat på
”Search” kommer man först till en sida med en tabell där gennamnen står till vänster. Klicka på ett
gennamn och en beskrivning av det protein som
bildas av genen kommer upp. På samma sida syns
till höger en ruta med rubriken ”Navigation”. Där
finns, i de flesta fall, länken ”Expression profiles IHC”. Via denna länk når man en tabell med olika
organ där färgmarkeringar visar hur starkt proteinet uttrycks i dessa. För vissa proteiner finns även
”Expression profiles - IF” med fantastiskt vackra
immunofluorescensbilder av celler.
Intressant är att jämföra olika proteiner. Till exempel uttrycks dopaminreceptorprotein i många
olika organ, medan CD4-receptorprotein endast uttrycks starkt i ett fåtal organ. Alkoholdehydrogenas,
subenheten ADH1C, uttrycks företrädelsevis i organ relaterade till mag-tarmkanalen. Varför det förhåller sig så väcker nya frågor.
Britt-Marie Lidesten
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Sökning i the Human Protein Atlas
Följande exempel visar hur det går till att göra
en sökning på ett protein, i det här fallet ”insulin growth factor”. Övningen har utformats för
resurscentrums räkning av Dr. Per-Henrik Edqvist, forskare vid Institutionen för genetik och
patologi vid Rudbecklaboratoriet i Uppsala.
1. Gå till www.proteinatlas.org. Bocka i rutan
”Filter search”... och skriv in ”insulin growth
factor” i sökrutan.

5. Klicka på exempelvis ”Small intestine” för att
visa hur proteinuttrycket ser ut i tunntarmen.
Genom att klicka på de tre bilderna får man upp
förstorade och mer detaljerade vyer.

2. Sökresultatet visas. Klicka på gennamnet IGFL1
(står t.v.) för att visa informationen om genen.
Gå tillbaka till sidan i punkt 5. Längre ner på
denna sida kan man se hur proteinet uttrycks
i olika cancrar, som exempelvis i livmoderhalscancer (cervical cancer) som visas här.

3. Informationen om genen visas. I rutan överst
t.h. (Navigation) klickar man på ”Expression
profiles IHC” för att visa i vilka vävnader proteinet uttrycks.

6. Längst ner på sidan (i punkt 5) kan man även
se i vilka delar av cellen som proteinet uttrycks,
exempelvis i kärnan, mitokondrier eller cellmembranet.

4. I nästa vy får man en översikt över hur mycket protein som uttrycks i olika vävnader, cancrar
och cell-linjer genom färgkodningen. (Ovan till
höger syns endast den del av sidan som visar
proteinuttrycket i vävnader.)

Blå färg visar
cellkärnan, röd färg
cellskelettet och
grön färg antikroppar som binder till
det protein som
studeras.
Foto: Emma Lundberg,
KTH
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Varför behöver vi en rödlista?
Röd

The

Är det naturligt att arter dör ut?
Det finns en naturlig omsättning av arter i naturen. Mot slutet av den senaste istiden fanns
till exempel isbjörn i Sverige. Att den har försvunnit har med naturliga klimatförändringar
att göra. En insikt som vuxit fram ganska sent
är dock att det nu sker en mycket snabbare process, med storskaliga förändringar i växt- och
djurvärlden som inte hänger ihop med naturliga
processer utan med mänsklig påverkan. Utdöenden sker nu i en mycket snabbare takt än det
uppstår nya arter, vilket innebär att den biologiska mångfalden utarmas. Att till exempel den
vitryggiga hackspetten försvunnit nästan helt
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Rödlistan är en bedömning av vilka djur, växter och svampar som riskerar att dö ut från ett
område. Den svenska rödlistan tas fram vid
ArtDatabanken på SLU i Uppsala enligt internationella riktlinjer (se figur över rödlistekategorierna på nästa sida). Den resulterar i en
klassning av alla inhemska arter i fem kategorier från Livskraftig (ingen risk för utdöende)
till Akut hotad (mycket stor risk för utdöende).
Arter som redan försvunnit från landet klassas
som Nationellt utdöda. Om vi inte vet tillräckligt mycket för att göra en bedömning klassas
arten i kategorin Kunskapsbrist. I Sverige reviderar vi rödlistan vart femte år, och i april 2010
publiceras en ny rödlista.

nfor
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Vad är rödlistan?

ärde

ies

Ill: Torbjörn Östman

Människan är en del av naturen, och allt vi gör
har en effekt på vår omgivande miljö. För att
kunna fatta de rätta politiska besluten behöver
vi veta om det går bra eller dåligt för miljön, en
slags bokföring över tillståndet i naturen. Rödlistan är en del av den bokföringen, och fokuserar på tillståndet för de svenska arterna.
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Ryl, en hotad art. Trivs
i glesa tallskogar och
försvinner när granen
tar över.

Ännu en gång har ArtDatabanken tagit
tempen på arterna i Sverige. I den nya
rödlistan får vi veta hur det står till. Frågor
kring biologisk mångfald och hoten mot arterna kan ge många intressanta uppslag
till diskussioner i skolan.
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ArtDatabanken tar på uppdrag av Naturvårdsverket
fram underlag till Sveriges rödlista. Rödlistade arter i Sverige 2010 är den tredje i ordningen av svenska rödlistor
som baseras på kriterierna från Internationella Naturvårds-unionen IUCN.

från Sverige beror inte på några naturliga förändringar, utan på att ett storskaligt skogsbruk
förändrat skogarna så att den och många andra
skogsarter inte längre kan leva kvar. Att vargen
försvann nästan helt i mitten av 1800-talet beror på att den aktivt förföljdes och jagades.

Skövling eller bruk?
Effektiviseringen av skogsbruk, jordbruk och
fiske är den viktigaste orsaken till att vi har så
många rödlistade arter i Sverige. Nästan alla vet
vi hur regnskogar skövlas i tropikerna, men det
pratas mindre om vad som hänt med de svenska skogarna. Menar man “skog” i betydelsen ett
fungerande ekosystem där alla skogsarter kan
leva kvar, så har vi faktiskt aldrig under historisk tid haft så lite skog som idag, och det huggs
fortfarande skogar som aldrig varit kalhuggna.
Effektivare jordbruk gör att färre bönder kan
producera större mängd mat till ett lägre pris på
en mindre areal, men konsekvenserna är stora
när naturbetesmarker läggs ner och åkermarken
tillförs näring som sedan läcker ut i havet. Effektiva trålar skrapar sönder havsbottnarna och hotar inte bara de fiskar vi äter utan också mängder
av andra arter som får sin miljö förstörd.
Det finns inget automatiskt skydd för hotade arter, men rödlistan ger ett underlag för vad
som behöver prioriteras i naturvården. För de
mest hotade arterna tar Naturvårdsverket fram
åtgärdsprogram. Aktiva insatser har gjort att till
exempel flera av våra hotade groddjur har fått
det betydligt bättre.
Håkan Ljungberg, ArtDatabanken SLU

Praktvaxing. Växer i magra, ogödslade naturbetesmarker.
Försvinner när markerna gödslas eller betet upphör. Ill: Torbjörn Östman
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Backsippa hotas bland annat av gödsling, igenväxning och breddning av vägar. På artdata.
slu.se finns faktablad för varje rödlistad art och mer lättlästa faktablad för ett urval arter:
till exempel ask, ejder, varg och backsippa. Asken är ny på årets rödlista, eftersom askskottssjukan sprider sig snabbt.

Få arter har lagligt skydd
Fridlysning

§

300 arter har skydd mot plockning etc, men skyddet gäller inte pågående markanvändning i form av
till exempel jord- eller skogsbruk.

Hotkategorier i rödlistan. Arternas status bedöms efter kriterier som populationsstorlek, populationsminskning, geografisk
utbredning och antalet förekomster. Varje art placeras i en kategori baserat på risken för att arten ska försvinna från landet.

Natura 2000
Starkast skydd har ca 100 arter som är upptagna i
EUs art- och habitatdirektiv. Dessa arter måste Sverige bevara inom reservatsnätverket Natura 2000.

Förslag på diskussioner/övningar:
• En tall kan bli 500 år gammal, men i den brukade skogen blir den sällan mer än 80 år. Gamla
träd är boplatser för många andra arter. Vad kan det innebära för skogen när väldigt få träd tillåts
att bli mer än ”tonåringar”, och de flesta träden i en skog är lika gamla?
• Fundera kring för- och nackdelar med till exempel intensivskogsbruk, trålningsfiske eller vattenkraft. Vattenkraft ger el utan utsläpp men förstör fiskars vandringsleder. Reglering av älvar
kan ändra den ekologiska balansen så att man till exempel får mycket stora problem med mygg
– en aktuell fråga vid nedre Dalälven.
• Använd kartverktyg som till exempel Google Earth eller hitta.se. Det finns mycket att upptäcka och titta på. Jämför exempelvis skogslandskap i Amazonas och Dalarna, eller odlingslandskap i Rumänien och Söderslätt. Skillnader och likheter? Hur stora är kalhyggena/åkrarna?
Hur ser vägnätet ut? Hur rinner vattendragen – krokigt eller spikrakt?
• Vitryggig hackspett är en hotad art som behöver gamla skogar med mycket lövträd. På 1960och 70-talet bekämpade skogsbruket lövträd med giftet hormoslyr. Nu har lövträden det svårt
eftersom det finns så mycket älg. Vargen – som annars håller älgstammen nere – är nästan utrotad. Orsakskedjor som varg-älg-lövträd-vitryggig hackspett kan vara underlag för en diskussion
om ekologiska samband.
• Urskogar och vildmark kan vara stora turistattraktioner. Reflektera kring rent ekonomiska
förtjänster av naturvård – vargsafari, nationalparker, fisketurism och så vidare.

Läs mer:
ArtDatabanken:
artdata.slu.se;
Naturvårdsverket:
naturvardsverket.se;
Länsstyrelserna:
lansstyrelserna.se;
Internationella naturvårdsunionen: iucn.org
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Bioresursdag 2010

Att diskutera prov och bedömning är mycket
aktuellt i dagens skola. Bioresursdagen för lärare i gr 7-9, som genomfördes den 10 februari i Uppsala, behandlade därför detta tema.
Under förmiddagen presenterade Karin Bårman från Skolverket, tankarna bakom de
nationella ämnesproven. Mattias Abrahamsson, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap vid Umeå universitet, fokuserade
på konstruktionen av ämnesproven och gav

exempel från testomgången 2009. På eftermiddagen ledde Margareta Hall, Furulunds
skola, Partille, en laboration följd av en diskussion kring hur man kan arbeta med bedömning och betygssättning med utgångspunkt i
elevernas praktiska arbete. Nedan presenteras något av det som togs upp under dagen.
Kursdeltagarna var mycket positiva och vi på
Bioresurs hoppas att vi kan återkomma med
liknande kursdagar.

Nationella prov i biologi, fysik och kemi

Skolverket har nu sammanställt resultaten från 2009 års utprövningsprov

och att 10 procent av eleverna inte nådde Godkänt i biologi och fysik. Det finns stora skillnader i resultat beroende på föräldrarnas utbildningsbakgrund. I kemiprovet återfanns de
största skillnaderna. Bland elever med kortutbildade föräldrar var det 37,3 procent som inte
nådde målen medan det bland elever som har
minst en förälder med högskoleutbildning var
13,6 procent som inte nådde målen.
Det fanns flera skolor som inte gjorde provet. Eftersom det var en utprövningsomgång
behövde resultaten inte användas som stöd för
betygssättning. Det kan ha bidragit till att en
del skolor inte uppfattat att provet var obligatoriskt och att de därför inte genomfört provet.
Det kan också ha bidragit till att eleverna inte
tog proven på tillräckligt stort allvar och därmed inte gjorde sitt bästa. För mer information
om resultatet från provomgången finns en rapport att läsa på Skolverkets webbplats.
Skolverket arbetar för närvarande med att
utveckla olika stödmaterial som kan användas för att bedöma elevernas kunskapsutveckling i biologi, fysik, kemi och teknik. En provbank med uppgifter utvecklas för årskurs 7-9
och ett diagnosmaterial för årskurs 1-6. Delar
av materialet kommer att börja publiceras på
Skolverkets webbplats under året.

Resultaten på proven visade att 20 procent av
eleverna inte nådde Godkänt på kemiprovet

Karin Bårman, Skolverket

2008 fick Skolverket i uppdrag av regeringen
att utarbeta nationella ämnesprov i årskurs 9
i ämnena biologi, kemi och fysik. Under vårterminen 2009 genomfördes en obligatorisk
utprövningsomgång av proven.
Från och med 2010 ska alla skolor använda
de nationella proven i biologi, fysik och kemi
som stöd för betygssättningen.
En elev genomför provet antingen i biologi,
fysik eller kemi där samma ämne gäller för alla
elever på en skola. Avsikten är att en skola inte
tilldelas prov i samma ämne två år i rad.
Syftet med nationella ämnesprov är i huvudsak att:
• stödja en likvärdig och rättvis bedömning och
betygssättning.
• ge underlag för en analys av i vilken utsträckning kunskapsmålen nås på skolnivå, på huvudmannanivå och på nationell nivå.
De nationella ämnesproven bidrar också till att:
• konkretisera kursmål och betygskriterier.
• visa på elevers starka och svaga sidor i ämnena.
• stimulera till diskussion om mål och metoder
i undervisningen.
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Hur går det till att konstruera ett nationellt prov?
Om arbetsgruppen och principer
Arbetet med att konstruera de nationella ämnesproven i biologi, fysik och kemi görs av en
arbetsgrupp vid Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap vid Umeå universitet. Kärngruppen i arbetet består av en huvudprojektledare, en projektsamordnare samt en provutvecklare
för varje ämnesprov.
Arbetet sker gemensamt i gruppen utifrån
sammanhållande principer för utformningen av
de tre ämnesproven. Detta för att skapa en likartad struktur och en likvärdighet proven emellan. Den likartade strukturen medför att omställningen för skolorna inte blir så stor då man
får ett annat ämnesprov det kommande året.
Alla prov innefattar en teoretisk del och en
naturvetenskaplig undersökning och består av
delprov A och delprov B. Delprov A innefattar
det teoretiska provet (120 min) samt planering
av den naturvetenskapliga undersökningen (30
min). Delprov B består av genomförande och
utvärdering (60 min) av den naturvetenskapliga
undersökningen.

Vilken är arbetsgruppens utgångspunkt vid konstruktion av proven?
Ämnesprovet konstrueras utifrån styrdokumenten det vill säga läroplanen och kursplanen. Utifrån styrdokumenten har arbetsgruppen konstruerat en generell bedömningsmatris
för att tydliggöra för lärare och elever vad som
bedöms.
För att konstruera den generella bedömningsmatrisen har arbetsgruppen använt kursplanens tre aspekter och gjort en tolkning av
vad som krävs för de olika betygsstegen i varje
aspekt. När proven balanseras utgår arbetsgruppen bland annat från den generella bedömningsmatrisen för att säkerställa att alla mål och
betygskriterier täcks. Det gäller att få en balans
mellan de olika aspekterna och mellan de olika
betygsnivåerna.
Av tidsskäl är det inte möjligt att mäta alla
mål och betygskriterier vid ett provtillfälle. Det
gör att det kommer att vara en viss skillnad år
från år kring vilka mål och betygskriterier som
mäts. I och med den variationen är det extra viktigt att man balanserar proven utifrån den generella matrisen. Det är angeläget att poängtera att
den generella bedömningsmatrisen är central för
hela provmodellen, inte bara som utgångspunkt
i själva provkonstruktionen.
I det teoretiska provet finns det tre olika

uppgiftstyper: flerval, kortsvar och långsvar. I
proven ska det finnas en variation mellan dessa
tre uppgiftstyper. Det som avgör om en uppgift
ska blir en flervals-, kortsvars- eller långsvarsuppgift beror på flera aspekter, dels vilket mål
eller betygskriterium som ska mätas, hur kontexten ser ut och hur övriga provet ser ut.

Sammanställning och kommunikation av provresultatet
Bedömningsmodellen handlar om att eleverna
vid provtillfället visar belägg för olika kunskaper.
Varje belägg motsvarar ett mål eller betygskriterium som eleven antingen visar belägg för eller
inte visar belägg för. Elevens belägg samanställs
av läraren i ett resultatsammanställningsblad
som är utformat utifrån den generella bedömningsmatrisen.
De belägg som eleven visat kunskap för vid
provtillfället bildar en kunskapsprofil som läraren kan använda för att diskutera provresultatet
med eleven samt använda som en del av helhetsbedömningen av elevens kunskaper. När läraren kommunicerar provresultatet med eleven
rekommenderas att elevens starka och svaga sidor lyfts fram, själva provbetyget delger läraren
inte eleven eftersom det enbart är av intresse på
gruppnivå.

Kvalitetssäkring och konstruktionsprocess
För att säkerställa kvalitén på proven genomförs
en konstruktionsprocess som innefattar många
steg. Processen från uppgiftskonstruktion till färdigt prov tar ungefär 2,5 år.
Huvudstegen i denna konstruktionsprocess
handlar om uppgiftskonstruktion gjord av interna och externa uppgiftskonstruktörer, utprövningar av uppgifter ute på skolorna, referensgruppsmöten med verksamma lärare och
andra universitet, språkgranskning av proven
samt kravgränsmöten där verksamma lärare är
delaktiga i att hitta rätt kravgränser för proven.
Hela processen handlar om att samla information om de enskilda uppgifterna och utifrån
den informationen förbättra uppgifterna på
uppgiftsnivå. Dessutom används informationen
i utvecklings- och provkonstruktionsarbete.
Mattias Abrahamsson, Institutionen för tillämpad
utbildningsvetenskap, Umeå universitet
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Testa ett laborativt prov!
Det undersökande arbetssättet är hjärtat
i all naturvetenskap. Att ställa frågor, pröva
idéer och dra slutsatser av egna iakttagelser är spännande och utmanande och ger
eleven möjlighet att använda sin fantasi
och sina färdigheter på andra sätt än i
mer teoretiskt arbete.

Bilderna på denna
och föregående
sida visar kursdeltagare som arbetar
med jästförsöket.

Det praktiska arbetet innehåller mycket värdefullt som inte kan ersättas av något annat. Att
använda alla sinnen, se, höra, lukta, mäta och
pröva, misslyckas och pröva igen, har byggt upp
den naturvetenskapliga kunskapen under flera
hundra år och kan ge också oss och våra elever
nyttiga insikter och roliga upplevelser!
Ur kursplanen för de naturorienterande ämnena: ”En viktig del av den naturvetenskapliga
verksamheten karaktäriseras av den experimentella metod som kännetecknas av att hypoteser
prövas med hjälp av observationer och experiment. Detta sätt att arbeta genomsyrar även de
naturorienterande ämnena.”

Men det är inte alltid självklart hur det praktiska arbetet ska värderas eller hur kunskaper
och färdigheter kan bedömas. Hur viktig är metoden och processen, att kunna använda enkla
hjälpmedel, hur stor vikt har ett ”riktigt” resultat och en bra labbrapport, och hur bedömer vi
elevens hypoteser och slutsatser?

Att bedöma praktiskt arbete
Under kursdagen i Uppsala fick vi möjlighet
att pröva ett enkelt experiment och diskutera
hur ett sådant kan användas vid bedömning.
Vi samtalade också kring vilka förkunskaper
experimentet kräver och i vilka sammanhang
det passar in. Man kan genomföra det som en
övning i att mäta. Experimentet innehåller ju
mätning av massa, volym, tid, temperatur och
längd. Men det handlar också om celler, cellandning och miljöfaktorer, ämnesområden som
kan kopplas till teoretiska avsnitt och som kan
kompletteras med fler praktiska undersökningar. Experimentet har koppling mot matten
genom att resultatet redovisas med ett linjediagram och samverkan med hem- och konsumentkunskap är också möjligt.
Diskussionen efter vårt jästförsök visade att
många av oss funderar över hur vi kan bedöma
det praktiska arbetet. Godkänd nivå skulle kunna
vara att använda enkelt material som våg, gasolbrännare och termometer, att följa instruktioner
och anteckna resultaten i en enkel rapport. Att
dra slutsatser och tolka resultat, att föreslå förbättringar av experimentet och ställa följdfrågor,
var vi överens om mer svarar mot kriterierna inom
de högre betygsstegen. Att lära sig hur en labbrapport är uppbyggd med rubriker som Material,
Utförande, Resultat och Slutsats, kan vara ett bra
sätt att diskutera kunskap på olika nivåer.
Vår laboration var ganska styrd, med ett
tydligt ”recept” att följa. Att planera egna experiment är svårt och tidskrävande, och ibland
omöjligt av säkerhetsskäl. Men när eleverna
själva både kan ställa frågor och genom undersökningar söka svar, ger det dem stora möjligheter att utveckla sina kunskaper.
I de nationella proven i NO för år 9 används
en bedömningsmatris. En sådan kan vara ett bra
hjälpmedel om man i förväg är klar över vad i experimentet som passar in i matrisen. Helst bör ju
också eleverna veta det. Men det praktiska arbetet går ofta utanför matriser och ramar, oväntade
situationer uppstår och eleverna både gör och
tänker annorlunda än vad vi lärare förutser. Det
är detta som gör det så spännande!
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Hur mår jästen?
Syfte: Temperaturen är viktig när du bakar bröd
med jäst. Med det här experimentet kan du undersöka hur det hänger ihop. Hypotes??
Material: Färsk jäst, strösocker, vetemjöl, vatten, bägare, sked, tratt, fyra provrör, provrörsställ, klocka, linjal, våg, termometer, mätcylinder, märkpenna, vattenbad, kylskåp.
Utförande: Väg upp 3 g socker, 40 g mjöl och
3,5 g jäst. Rör ut jästen i 6o ml vatten i en bägare. Blanda sedan alltsammans till en tunn deg.
Ställ fyra provrör i provrörsstället och häll tre
cm deg i varje provrör med hjälp av tratten.
Märk rören och markera hur högt degen når.
1) Låt ett provrör stå kvar i stället, i rumstemperatur.
2) Ställ ett provrör i ca 37° C i ett vattenbad.
3) Ställ ett provrör i ca 60° C.
4) Ställ ett provrör i kylskåpet.
Mät var femte minut hur högt degen har nått i
de fyra provrören, och anteckna resultaten i en
tabell. Fortsätt att mäta så länge du hinner eller
så länge det händer något intressant.
Resultat: Rita ett linjediagram med fyra kurvor,
ett för varje provrör.
Slutsats: Försök att förklara vad som hände med
jästsvamparna i rören, varför degvolymen ökade, varför det blev skillnader mellan de olika
temperaturerna, varför kurvorna i diagrammet
ser ut som de gör och vilken nytta du kan ha av
det du upptäckt.

Mall för labbrapporter
Liten kom-ihåg-lista för hur man skriver en
labbrapport. Varje del i labbrapporten ska
börja med nytt stycke och egen rubrik.
Rubrik: Ska säga något om vad rapporten
handlar om.
Inledning/hypotes: Visar vad du försöker ta
reda på och vad syftet är med undersökningen. Kanske en hypotes?
Material: Visar allt material du använde under experimentet.
Utförande: Beskriver hur du gjorde i detalj,
hur lång tid det tog, hur mycket av ämnena
som gick åt och så vidare. Rita gärna en
skiss eller lägg in foton, för att det ska bli
tydligt.
Resultat: Redovisar noga vad som hände
och hur det gick. Det är viktigt att du även
tar med sådant som inte fungerade eller
verkar viktigt, det kan få betydelse för diskussionen. Här ska du inte beskriva vad du
tänker om resultatet.
Slutsats/diskussion: Visar dina tankar om vad
som hände och vad man kan lära sig av resultatet. Här är du fri att komma med idéer
och ställa nya frågor som kanske kan undersökas. Du kan också fundera över varför delar i experimentet inte fungerade och föreslå
förbättringar. Har du en hypotes i början bör
du kommentera om den stämde eller inte.

Kommentar till resultatet: Det som kan vara lite
svårare för eleverna att förklara är varför degvolymen i det provrör som står i 60° C först ökar
men sedan blir oförändrad. Förklaringen är att
jäsningen pågår tills temperaturen har hunnit
stiga så högt att enzymerna i jästcellerna skadas.
Margareta Hall, Ma/NO-lärare,
Furulunds skola, Partille
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Delta i Utmaningen 2010!
upptäcker och beskriver (ritar) olika djur
som finns i vatten.
• beskriver hur de lever och är anpassade till
miljön.
• skriver en berättelse (max. 400 ord) och/eller gör teckningar utifrån sina iakttagelser.
Du som behöver stöd inför och under arbetet
kan maila till info@bioresurs.uu.se. Vi kommer
att besvara biologiskt inriktade frågor efter bästa förmåga. Om vi får frågor som är av allmänt
intresse skickar vi ut kommentarer per mail till
dem som har anmält sig. Till alla som anmäler
sig skickar vi ut två häften med tips och inspiration: Berättarteknik och Uteklassrummet.
När arbetet med smådjur har avslutats:
Skicka in en kort beskrivning (ca en A4-sida)
senast den 1 november om hur arbetet med
smådjur i vatten har genomförts. Skicka samtidigt in elevernas berättelser om smådjur, samt
teckningar, per mail (info@bioresurs.uu.se) eller post (Nationellt resurscentrum för biologi
och bioteknik, Box 592, 751 24 Uppsala).

Foto: Helén Hasslöf

•

Snart smälter isen och snön och det blir
dags att ge sig ut och undersöka livet i vattensamlingar, bäckar och havsmiljöer!
Årets Utmaning från Nationellt resurscentrum
för biologi och bioteknik handlar om småkryp
i vatten. Det är många som redan har anmält
sig, men anmälan kan göras fram till och med
september, se anmälningsformulär på Bioresurs
hemsida, www.bioresurs.uu.se, länken Utmaningen till vänster på startsidan.

Utmaningen 2010
Du deltar i Utmaningen
2010 genom att genomföra ett arbete
med din klass enligt
de tre punkterna van
till höger och sedan
skicka in en kort rapport tillsammans med
elevernas berättelser.
Utmaningen 2010, med
temat "Småkryp i vatten",
handlar om att eleverna:
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Pris till elever!
Priset för bra berättelser och bilder blir att några av texterna publiceras i vår tidning Bi-lagan
och/eller läggs på vår webbsida. Bland de berättelser som kommit in till resurscentrum kommer en jury att välja ut några av berättelserna,
i kombination med teckningar, som gjorts av
elever.

Utlottning av startpaket
37 lärare/skolor har anmält sig till och med den
1 mars och vi har nu lottat fram de
fem utlovade startpaketen. De är
tänkta som en liten uppmuntran och för att skolan/klassen ska få ett startmaterial.
De fem startpaketen går
till:
Fjälkestads skola (Kristianstad), Hjorthagens
skola (Stockholm), Svalstaskolan (Nyköping),
Stavreskolan (Trollhättan),
Hästhagenskolan
(Floda)
Grattis till er som vunnit!
Flicksländelarv
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Material som är bra att ha
• Fälthandböcker (se nedan)
• Luppar
• Plastlådor till djuren (t.ex. godis- eller kakburkar)
• Håvar (Kan tillverkas av stora hushållssilar.
20-25 cm i diameter. Silarnas skaft fästs med
exempelvis kraftig tejp på kvastskaft.)
• Små burkar eller isfack till sortering av djuren.
• Engångsskedar i plast för att ta upp djuren.
• Plastpipetter, som skurits av så att det går att
suga upp smådjur.
• Bestämningsduk för smådjur i vatten. Kan inköpas från företag som säljer skolmaterial.
• Vattenkikare. Se beskrivning för tillverkning
i Bi-lagan nr 2 2009, månadsuppslaget för juni.
Kan köpas från företag som säljer skolmaterial.

www.makete.se/utmaningen_2010, där Veronica Grönte, författare till häftet Berättarteknik, ger ytterligare tips.
• Bi-lagan nr 2 2009, tema Vatten.
• Liv i sjö, ett häfte från Göteborgs Naturhistoriska Museum. Vanliga grupper av smådjur som
lever i sötvatten presenteras. Häftet finns att
ladda ner utan kostnad från museets webbsida.
• Lars-Henrik Olsen: Smådjur i sjö och å. 1999.
Prisma Bokförlag. ISBN: 9789151834917
• Nikolaj Scharff, Håkan Elmquist: Vad jag finner i sjö och å. 2009. Norstedts förlag. ISBN
978-91-518-5178-5
• Håkan Elmquist: På jakt efter små djur
i sjö och å. 2009. Prisma Bokförlag. ISBN:
9789151852492

Litteratur
• I serien Linnélektioner, som getts ut av Bioresurs, ingår två häften ”Uteklassrummet” och
”Berättarteknik” som kan ge stöd och inspiration. Pdf-filer hämtas utan kostnad från www.
bioresurs.uu.se. Tryckta häften kan beställas från företaget Hands-On Science. Se även
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Dykarbagge

Foto: Börge Pettersson

EUSO, Göteborg 2010
EUSO (European Union Science
Olympiad) är en EU-olympiad i
naturvetenskap för elever upp till
16 års ålder. Tävlingen är en lagtävling där tre elever samarbetar
för att lösa praktiska, laborativa uppgifter i biologi, fysik och kemi.
I år går det åttonde EUSO av stapeln 11–
17 april i Göteborg. Sammanlagt deltar 42 lag
från 21 europeiska länder.
De svenska eleverna tävlade i två omgångar. Den 5:e november 2009 deltog cirka 2 000
elever i ett första uttagningsprov. De 24 eleverna med bäst resultat kvalificerade sig till
den svenska finalen i februari 2010. Där togs
de sex bästa ut till de två svenska lagen som
tävlar vidare internationellt. Under ett par dagar i mars har de fått vässa sina kunskaper och
färdigheter i naturvetenskap på ett träningsläger i Umeå. Eleverna kommer från Rävlanda
skola i Rävlanda, Rutborgsskolan i Lomma,
Eriksbergsskolan i Uppsala, Äppelviksskolan
i Bromma, Montessoriskolan i Göteborg och
Maserskolan i Borlänge.
Vi önskar dem lycka till i den internationella finalen!
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Foto: Bengt Carlsson

Vad gör en
biolog?

Funderar någon av dina elever på att bli biolog men undrar vilken typ av arbete man kan
få? Här presenteras ett forskarporträtt som ett exempel på hur livet kan te sig efter ett
antal års studier i biologi. I uppslaget ges även förslag på uppgifter i växtekologi, lämpliga
att utföra som elevprojekt under en dag.
Brita Svensson är idag professor i växtekologi
vid Institutionen för ekologi och evolution vid
Uppsala universitet. Men det var inte självklart
från början att det var biologi som hon skulle
ägna sig åt. Det första intresset var psykologi
men det blev ändå kemi som hon valde att läsa,
vid Lunds universitet. Främst var det organisk
kemi som lockade, men en insikt fick Brita att
ändra bana.
– Jag fick barn under studietiden och när sonen
började kommentera att jag luktade konstigt så
fick jag mig en liten tankeställare beträffande
de ämnen jag arbetade med. Pojkvännen läste
biologi och väckte ett gammalt växtintresse
som legat i bakgrunden sen högstadiet.
– Efter studierna i Lund doktorerade jag i Abisko på revlummer. Jag forskade på hur den
förökar sig, framför allt den vegetativa repro-

duktionen. Utöver mitt doktorandprojekt så
studerade jag köttätande växter för att ha ett
projekt som min handledare inte lade sig i!
Efter disputationen 1987 fick Brita en tjänst
som forskarassistent i Lund där hon inriktade
sig mot kulturlandskap. På Gotland finns det
mycket av den varan och det var svensk ögontröst som var i fokus, en liten halvparasit som
inte finns någon annanstans i världen. I samma
veva hamnade Brita vid Uppsala universitet efter att ha sökt tjänster både i Norge, Sverige
och Danmark.
– Det har hela tiden varit forskningen som gällt
för min del. Även om ämnet ändrades under
studietiden så har jag alltid lockats mest av livet
som forskare.
– Just nu försöker jag komma ifatt med mitt
skrivande. Andra delar har tagit upp väldigt
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mycket tid och pappren har lagts på hög.
Bland annat varierar
tiden som går åt för
undervisning vilket
gör att annat skjuts åt
sidan. Just undervisningen är något som
vuxit fram som ett
stort engagemang hos
Brita, till en början
var det knappast något som lockade henne.
– Nej, jag tyckte inte alls om undervisningen i
början. Det var en del av tjänsten och jag gjorde
det för att jag var tvungen. Bara att bita ihop
och göra det. Men sakta så förändrades det. Numera tycker jag det är roligt! För min del berodde olusten mycket på nervositet och ovana.
Men det gäller bara att öva och öva. Det släpper
till slut och man kan börja tycka om det.
Brita ser gärna att det fanns fler seminarier
i debattform. Det är en metod som tillämpas i
mycket större utsträckning i andra länder, exempelvis Kanada, och som man lär sig mycket utav. Utöver det är fältmoment viktiga, och
då är det viktigt att alla är med och gör saker.

Hellre att man
gör flera korta
fältförsök än
ett stort där
inte alla är engagerade.
–Vågar
man
så kan man
låta eleverna
hitta på egna
projekt.
Det
kräver att man
kan hantera galna idéer, dåliga resultat och att
inte alltid själv ha svaret på vad som hänt.
I forskningen är det samarbetet med andra
som visat sig vara det roligaste. Bäst är forskarmöten, när man övervinner hinder tillsammans.
Visst är det roligt även med labbande men
känslan när man löser något problem tillsammans med sin doktorand är svårslagen.
– Fast det är klart, tillägger Brita, fältarbete är
inte dumt det heller. Alla mackor är goda men
ingen macka är så god som den man får äta ute!

Vågar man så kan man låta
eleverna hitta på egna projekt.
Det kräver att man kan hantera
galna idéer, dåliga resultat och
att inte alltid själv ha svaret på
vad som hänt.

”

Robert Malmgren,
Institutionen för biologisk grundutbildning,
Uppsala universitet

Förslag på endagarsprojekt i växtekologi
Hur överlever växterna vintern?
Syfte: Förstå att det finns olika strategier för att
överleva den kalla årstiden och att dessa passar
olika bra i olika miljöer.
Under vintern måste växterna överleva
på något vis. Det gör de med hjälp av lökar,
jordstammar, frön… Den danske botanikern
Raunkiærs livsformer är välkända för alla växtekologer och bilder på dessa finns exempelvis
på Wikipedia (sök på Raunkiaers).
Indelningen i Raunkiærs livsformer utgår
från hur växterna ska överleva vintern. Träd
och buskar har knopparna högt ovan marken
(fanerofyter), risen har knoppar på ett par decimeters höjd (chamæfyter), växter som exempelvis maskrosen har knoppar i markytan
(hemikryptofyt) och vitsippan med sin jordstam har knoppar under markytan (geofyt),
liksom tulpanen med sin lök. Ettåriga växter
som måste övervintra med frön skiljs ut som
en egen grupp (terofyter). Ytterligare några
andra livsformer som inte tagits med här ingår i
Raunkiærs indelning.
Nu på våren är det särskilt intressant att
fundera över hur växterna kan överleva vintern.
Jämför exmpelvis vitsippa, tussilago, svalört,

vårlök, maskros, nagelört och andra av vårens
växter.
Kan det vara så att vissa miljöer gynnar vissa
livsformer? Det är bara att ge sig ut och försöka
lista ut vilken livsform som man finner på olika
platser.
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Rutanalys
Syfte: Förstå vitsen med att göra undersökningar som går att upprepa. Lära känna vilka växter
som finns i närområdet där man bor. Förstå att
det är olika växtarter på vår, sommar och höst.
Förstå att det är fler än man tror!
Vilka växter finns i vägkanten där du bor?
Eller i skogen? Ett sätt att ta reda på det är att
bara skriva upp dem efterhand som man får syn
på dem. Men det är lätt att missa småttingarna.
Då kan det vara bättre att ta med sig en träram
(som på bilden t. v.) och mer noggrant försöka
identifiera varje grönt blad och skriva upp vilka
man har i varje liten delruta.
Förutom att få reda på vilka växter det finns,
får man också reda på vilka som dominerar och
vilka som det bara finns enstaka av. Bra om man
vill jämföra med hur det ser ut till hösten, eller
nästa år! Har det förändrats? Varför?

Hur sakta kan en lav växa?

Med Torneträsk i bakgrunden letar Brita efter tätört. På heden i närheten av Abisko naturvetenskapliga station har Brita tio fasta provytor där hon varje år gör demografisk analys: Vilka plantor har överlevt sedan förra sommaren? Vilka blommar
i år? Hur många groddplantor har kommit upp? Dessa kan vara svåra att upptäcka
då de bara består av ett blad som är en mm långt. På bilden nedan syns en vuxen
planta med några nyfångade byten. Jämför med pennspetsen! Även vuxna plantor
är ganska små. Foto: Bengt Carlsson

Hur mycket kan en köttätande växt äta?

Foto: Brita Svensson

Syfte: Förstå att växter kan
skaffa föda på olika vis –
inte bara genom rötternas
näringsupptag och bladens
energi- och kolupptag.
På näringsfattig mark, exempelvis på fjällens vegetationsfattiga
hedar eller på myren bland vitmossan
hittar man ibland köttätande växter i form
tätört (Pinguicula vulgaris) eller rundsileshår
(Drosera rotundifolia).
Märk upp några plantor och rita av dem.
Rita också in vilka blad som fångat insekter.
Kom tillbaka efter några timmar eller nästa dag
och räkna hur många nya insekter de fångat!

Syfte: Förstå att det finns liv även på en sten.
Förstå att lavar konkurrerar om utrymmet med
varandra. Förstå att det är bra att växa överst.
Titta lite närmre på kyrkogårdens gravstenar.
Där växer mängder med olika lavar! Eftersom
det på gravstenen står årtalet när den sattes upp
så kan man veta maxåldern på lavarna. En del
lavar växer mer eller mindre i cirklar, inifrån
och ut, som cirklarna på vattnet när man släpper en sten. Hur stora är cirklarna? Vad blir tillväxthastigheten i mm per år?
Om där är flera lavar så växer de ofta på varandra. Fundera över varför! Var hämtar de sin
näring och sitt vatten? Vilken lav växer överst?
Är det den snabbväxande eller den långsamväxande? Ser det olika ut beroende på väderstreck?
Ser det olika ut beroende på vilken stensort
som använts för att tillverka gravstenen?
Brita Svensson, Institutionen för ekologi och
evolution, Uppsala universitet

Bli student i biologi för en dag!
Experiment som dessa, tillsammans med föreläsningar och liknande är sådant som klasser kan få göra vid Uppsala universitet. Då
bokar man in en gratis dag på Institutionen
för biologisk grundutbildning (IBG) och
kommer överens med Robert Malmgren,
amanuens på IBG (robert.malmgren@ibg.
uu.se; tfn: 018-471 63 05) om ett passande
upplägg och tidsåtgång, helt enligt önskemål.
Läs mer på hemsidan, www.ibg.uu.se/
gymnasiekontakt
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Sälg – livets viktigaste frukost

Djuren och människan

Bengt Ehnström
Martin Holmer
Centrum för biologisk mångfald 2009, 96 s
ISBN: 978-91-89232-43-3

Om den moderna biologin och dess
världsbild

Humlans blomsterbok
Stefan Casta,
Maj Fagerberg
1993 och 2002, 52 s
ISBN: 91-7299-035-X

F

ör de lite yngre barnen kan Humlans
blomsterbok ge inspiration till att jobba
med humlor. Med korta
kapitel och trevliga illustrationer får man på
ett lättsamt och informativt sätt en bra inblick
i humlornas och blommornas värld. I slutet av
boken ges en förteckning över Sveriges humlor,
som alla namngavs våren 2002 av humleforskaren Björn Cederberg.

Boken bygger på en

serie med föreläsningar på temat Biologi för
filosofer. Karl-Johan
Erkell är huvudredaktör men flera andra författare
har bidragit med texter. I boken diskuteras bland
annat naturvetenskapens historia och vetenskapsfilosofi. Några exempel ur innehållet är Evolution
och design, Livets träd, Samarbetets biologi och
Biologi och etik.

Humlor

Så känner du igen dem
i naturen
Göran Holmström
Brutus Östlings bokförlag,
2009, 246 s
ISBN13: 91-44-03984-0

Humlor är den första

boken om alla Sveriges
humlor och detta är andra
upplagan. Läsaren får tillgång till enkla bestämningsnycklar som leder fram till rätt art.
Utöver detta ger de olika kapitlen värdefull information om hur humlorna mår, vad de hotas
av och hur och när man bäst studerar humlor.
Ett plus i kanten får boken för att alla Sveriges
arter är fotograferade i levande tillstånd.

Nycklar till kunskap
Om människans bruk av naturen
Red. Håkan Tunón & Anna Dahlström
Centrum för biologisk mångfald, 2010,
371 s
ISBN: 978-91-85205-93-6

D

et här är en bok för dig som är intresserad av hur det var att leva förr. Boken
är en antologi med trettio uppsatser om
hur man kan ta reda på hur nyttjandet
av naturen och de biologiska resurserna
sett ut genom historien. Forskare från olika discipliner bidrar med information om hur man kan

arbeta med material som exempelvis
bilder, bondedagböcker, folkminnesmaterial, lantmäterikartor eller pollenanalys för att belysa vårt historiska
naturresursutnyttjande. Kunskap som
kan visa sig viktig för framtiden. ”Etnobiologi – en tvärvetenskaplig introduktion”, ”Spår i landskapet och biologisk
mångfald” och ”Föremål och bilder berättar ”
är exempel på några av huvudrubrikerna.

Att läsa

L

agom till Biologiska
mångfaldens år 2010
kommer en bok som
uppmärksammar sälgen
och den oerhört rika
biologiska
mångfald
som är knuten till trädet i dess olika stadier.
Sälgen fyller en viktig funktion som bostad och föda åt
många av våra arter och boken ger inspiration
och handledning om hur sälgen kan vårdas, nu
och i framtiden.

Red. Lars Johan Erkell
Studentlitteratur 2009,
278 s
ISBN: 978-91-4404888-8

B

Sverige

Porto betalt

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

Ill:Anders Rådén

Kalendarium
Blomflugekurs 3-4 juni
Samarbetet med ArtDatabanken och Naturskoleföreningen fortsätter! Ta chansen att
bekanta dig med blomflugorna, en praktfull
och intressant insektsgrupp.
Plats: Sölvesborgs naturskola.
Kursavgift: 600 kr (exkl moms), kostnad för
eventuell övernattning tillkommer. Anmälan
och ytterligare information på www.bioresurs.
uu.se, se ”Våra aktuella kurser”.

Kurs i Praktisk ekologi
Kursen handlar om aktuella frågeställningar
kring kretslopp med koppling till ekologi och
lantbruk. Vi varvar föreläsningar, studiebesök,
laborationer och övningar under två dagar i
början av september. Kursen är förlagd till
Jällaskolans naturbrukgymnasium, strax utanför Uppsala. Se www.bioresurs.uu.se för
mer information.

Internationella året för
biologisk mångfald 2010

Det är vi som jobbar på

Nationellt resurscentrum
för biologi och bioteknik:

Serie med kurser i
Skolverkets regi
Skolverket har fått i uppdrag att verka
för att underlätta övergången mellan
gymnasieskolan och högskola/universitet inom naturvetenskap och teknik.
Skolverket inbjuder därför till en serie
konferenser med syfte att ge stöd kring
detta samt för att underlätta implementeringen av Gy2011.
Tre serier med regionala konferenser på fem orter i landet och två nationella konferenser kommer att genomföras under 2010 och vårterminen 2011.
Konferenserna har rubrikerna: Gy2011,
Internationellt perspektiv, Intresse och
identitet, Den framgångsrika eleven och
Gymnasiearbetet.
Läs mer på www.skolverket.se/nt där
anmälningsmöjligheter kommer att finnas för kurser under hösten 2010 och
våren 2011.

FN har utlyst 2010 till mångfaldens år för att
hylla livet på jorden och värdet av biologisk
mångfald. På Bioresurs har vi därför valt att ha
biologisk mångfald som tema i årets kalender.
Försäkra dig om ett eget exemplar genom att
redan nu anmäla dig till en kostnadsfri prenumeration på www.bioresurs.uu.se.
Internationella dagen för biologisk mångfald firas som vanligt 22 maj. Planera gärna
in någon uteaktivitet på skolan för att knyta
an till temat. Se www.cbd.int/2010/welcome/ för internationella aktiviteter.

Britt-Marie Lidesten
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

?
Är du en av våra nya
medarbetare?
Inriktning förskola och
grundskola f-6 eller inriktning
grundskola 7-9 och gymnasium.
För mer information, se s. 3
inne i tidningen.

En härlig vår önskar vi på resurs
centrum till alla läsare!
Vill du ha fler exemplar av Bi-lagan, kontakta oss på info@bioresurs.uu.se
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