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De nya styrdokumenten för grundskola och gymnasium har
trätt i kraft och arbetet med att omsätta texterna i skolans
verklighet är intensivt. Vi på Bioresurs vill på olika sätt bidra
till att underlätta och inspirera i det fortsatta arbetet. Under
våra kurser och konferenser och i artiklar i Bi-lagan lyfter vi
sådant som är nytt och aktuellt i grundskolans kursplan för
biologi och gymnasiets ämnesplan för biologi. Exempelvis
kopplades årets Bioresursdagar för gymnasielärare till sterilteknik, odling av mikroorganismer och spridning av sjukdomsframkallande mikroorganismer, medan Bioresursdagen
för grundskolelärare handlade om DNA och evolution.
För 10 år sedan, 2001, publicerades en översiktlig kartläggning av människans genom. Sedan dess har tekniken
utvecklats snabbt och i dag sekvenseras olika organismers
genom i rasande fart. Kunskaper som rör DNA och geners
funktioner ökar närmast explosionsartat. Biologi är ett
ämnesområde i stark utveckling!
En intressant artikel finns i tidskriften Nature (27 oktober 2011, Volume 478, Issue 7370) som visar DNAteknikens möjligheter. Genomet från medeltida pestbakterier har sekvenserats utifrån DNA som man funnit i tänder
från personer döda i böldpest i London under åren 13481350. Jämförelser med nutida stammar av pestbakterier
och närstående ofarliga bakterier ger förståelse för evolutionen av pestbakterier – kunskaper som är värdefulla för
att bättre förstå hur nutida sjukdomsframkallande bakterier förändras.

Biologi är ett ämne i stark utveckling!

”

I detta nummer av Bi-lagan beskrivs en enkel, billig och ofarlig
metod för att separera laddade föreningar, exempelvis DNAfragment. Modellförsöket är användbart både i grundskola
och gymnasium. Det ger förståelse för hur man kan arbeta
med DNA – även om vi i försöksbeskrivningen använder
hushållsfärger i stället för DNA. Laborationen ingår som
en del i en mordgåta och utgångspunkten är en artikel i
tidskriften Science i school, en utmärkt tidskrift som finns
på nätet (scienceinschool.org). Laborationen genomfördes
i sin helhet under årets Bioresursdag för grundskollärare.
Läs också i detta nummer om dinosaurier. Bygg vidare
på elevernas intresse för dessa fascinerande djur och öka
därmed förståelsen för evolutionen och hur livet på jorden
utvecklats.
Trevlig läsning!

Britt-Marie Lidesten, föreståndare

Nya föreskrifter från Arbetsmiljöverket om genteknik
Text: Torleif Joelsson, Arbetsmiljöverket
Från och med den 1 januari 2012 kommer Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter (AFS 2011:2)
om innesluten användning av genetiskt modifierade mikroorganismer att ersätta de nuvarande föreskrifterna som har beteckningen AFS
2000:5.
För gentekniklaborationer med genetiskt
modifierade mikroorganismer (GMM) i skolan,
innebär inte de nya reglerna några förändringar
i kraven på hur de ska bedrivas och anmälas.
Även om reglernas innehåll inte ändrats i de
nya föreskrifterna har de i stor utsträckning formulerats om för att bli tydligare. De allmänna
råden har minskats ned och lagts i anslutning
till paragraferna. Tidigare låg råden längst bak
i föreskrifterna. Bilagorna i föreskrifterna som
anger vilka uppgifter som ska lämnas vid anmälan är mer detaljerade. En nyhet är att det
finns angivet vilka uppgifter som kan lämnas
vid uppdatering och vilka uppgifter som innebär att en ny anmälan måste lämnas.

Arbetsmiljöverkets temasida om innesluten
användning av genetiskt modifierade mikroorganismer, GMM som finns på www.av.se ska
också revideras. De reviderade sidorna kommer
att läggas upp när föreskrifterna träder i kraft.
På temasidan kommer också nya blanketter för
anmälan att publiceras när de nya föreskrifterna
börjar gälla.
All användning av genetiskt modifierade
organismer regleras av miljöbalken samt förordningar och
föreskrifter under den bl.a.
Arbetsmiljöverkets föreskrifter om innesluten användning
av GMM. Med vissa undantag måste alla verksamheter
med innesluten användning
av GMM vara anmälda till
Arbetsmiljöverket.
Genmodifierade bakterier som
fluorescerar i UV-ljus.

Science on Stage 2012
Är du en engagerad lärare med spännande idéer kring undervisning i naturvetenskap eller teknik? Anmäl dig till den
svenska uttagningen inför den internationella konferensen Science on Stage.
Science on Stage (SonS) är en europeisk konferens för lärare som undervisar i naturvetenskap
eller teknik. Konferensens syfte är att visa på
goda exempel, sprida engagemang och underlätta för lärare att knyta internationella kontakter. Engagerade och idérika lärare från hela Europa träffas under SonS för att knyta kontakter
och dela med sig av goda idéer. SonS genomfördes i Köpenhamn 2011 och nästa konferens är
2013 i Słubice/Frankfurt am Oder.
Den svenska uttagningen till SonS 2013
kommer att vara en del av NO-konferensen 2627 april 2012 i Göteborg, se mer info om konferensen på sidan 24.

Under NO-konferensen i Göteborg kommer bra
bidrag att ställas ut och lärarna får berätta om
sina projekt/aktiviteter. Bidragen bedöms efter:
• Är de innovativa?
• Är de användbara och relevanta för NO/
Tk-undervisningen?
• Är de bildande?
• Är de lätta för andra lärare att ta efter?
• Går det att genomföra aktiviteten med små
resurser?
Under den internationella SonS-konferensen
kommer de bästa svenska bidragen att ställas
ut. Den svenska gruppen av lärare får visa upp
sina projekt i en utställning med exemempelvis
text, bild, film eller praktiskt i en kort presentation.
Är du intresserad av att delta i SonS 2013?
Du som har bra idéer kring undervisning i naturvetenskapliga ämnen (Bi, Fy, Ke) och teknik
i förskolan, grundskolan och gymnasiet kan ansöka om att vara med i den svenska uttagningen.
Mer info om SonS hittar du på Vetenskapens
hus hemsida: www.vetenskapenshus.se, se fliken
”Lärare och elever”. Kontakta Vetenskapens hus
vh@vetenskapenshus.se eller Daniel Bengtsson
danielb@krc.su.se, 08-163434.
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Foto: Pär Eriksson

Med ett stort kliv in i klassrummet
Text: Helen Rundgren, UR

Dinosaurier! Jag gjorde en gång en intervju
bland lärare i årskurs 2 om hur de använde
dinosaurier i sin undervisning. Några tyckte
att det var ett skönt pausämne. Barnen
älskar det och kan leka själva en stund och
sitta och rita sina älsklingar. Andra lärare
hade mer ambitiösa planer. Några använde dinosaurier i undervisningen i olika ämnen. Främst då i matematik. Stora som hus,
långa som bussar och tunga som ett antal
elefanter. Det finns naturligt nog en hel del
att räkna på! Men vad kan man använda
dinosaurierna till mer? För den som inte
själv är så intresserad av dinosaurier och
därför inte funderat på saken så kommer
här lite tips och fakta från en som är minst
lika intresserad som barnen.
Många frågar mig varför barn har en period
av dinosauriefrälsning. Varför dinosaurier drar
förbi som vattkoppor ungefär. Svaret kan nog

ges på flera plan men intresset har alltid följt
medieintresset som i sin tur följt nya rön och
forskning. Framförallt har intresset ökat när
medieintresset resulterat i populärvetenskap,
exempelvis böcker, filmer, utställningar och
tv-program. Men varför blir just barn så extra
intresserade? Dinosaurier är spännande djur,
de är stora och farliga. De finns inte men har
funnits och är spöken och skelett samtidigt. De
kommer i grabbiga monsterplastversioner med
ljus och ljud och mer flickiga varianter med rosa
ludd. Det finns dinosaurier för alla. Just det har
marknaden sett till...

Fakta om dinosaurier
Barn vet en del om dinosaurier men de vet oftast lite mindre än vuxna tror. Det är alltså bra
att som lärare ha lite koll om djuren ska kunna
användas i undervisningen
Vad är en dinosaurie?
Dinosaurier är en utdöd djurgrupp med landlevande djur av alla de former. Det fanns stora
flockar av växtätare, köttätare och rovdjur –
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ödlor, ormar

snabba och långsamma, stora och små. Men de
fanns inte i luften eller i haven. Där flög flygande reptiler och simmade havslevande reptiler.
De djurgrupperna hamnar alltid i samma film
och i samma påse med leksaker.

krokodiler

dinosaurier

Dinosauriers namn

fåglar

De konstiga namnen är ofta uppbyggda kring
egenskaper, platser de hittats på eller personer
som hittat dem. ”Dinosaurier” var ett namn de
fick på 1800-talet och det betyder ”deinos”,
förskräcklig och ”sauria”, ödla. Skräcködla alltså. Ett lite knepigt namn eftersom dinosaurier
inte är nära släkt med de vi idag kallar ödlor, se
figur ovan till höger.

vi har ju denna stjärnsmäll att tacka för att vi
kan berätta den här historien. Hade dinosaurierna tuffat vidare i 100 miljoner år till så hade
vi nog inte funnits.

Fåglar

Dinosaurier i skolan

När dinosaurieforskaren ska sätta upp gränser
för vad som är en dino och inte, byggt på hur
skeletten ser ut, så händer det mystiska att dinosaurier inte är utdöda. Fåglarna är nu levande
släktingar och det finns små former av dinosaurier som är väldigt lika fåglar. Att det var så såg
man redan för hundra år sedan men bevisen har
hopat sig de senaste åren när man gjorde fynden av små dinosaurier med tidiga former av
fjädrar och dun i Kina.

Men denna bakgrundsinformation vill jag också
visa att dinosaurier kan passa in i så många sammanhang. De är en del av NO-undervisningen:

Närmaste nu levande släktingar till dinosaurier är fåglar
och krokodiler och mer avlägsna är ödlor och ormar.

•

Istider, plattektonik och geologi, och allt
man kan prata om i anslutning till det. Vi
har ju också äldre fossil än dinosaurierna på
exemplevis Öland och Gotland!

•

Djursamhällen och ekologi. Tänk att det
funnits en så annorlunda värld där det ändå
fanns de som åt växter och de som åt växtätare.

Dinosaurier levde så ofantligt länge på jorden.
Det är tidsrymder som vi knappt kan förstå och
barn kan absolut inte få grepp om det. De började dyka upp för nästan 230 miljoner år sedan
och försvann för 65 miljoner år sedan. Djurgruppen fanns alltså i cirka 165 miljoner år!
Det gäller de stora ickeflygande dinosaurierna.
Under den tiden kom och gick mängder av olika former. Många kända dinosaurier fanns absolut inte under samma tidsperiod och har aldrig
setts mer än i barnfilmer. En T. rex från sen krita
åt inte diplodocusungar från juratiden.

•

Astronomi och rymden.

•

Människan och vetenskapshistorien. Hur
vet man vad man vet om hur dinosaurier
levde och såg ut? Hur arbetar forskare? Det
finns mycket kvar att ta reda på och forskning är inget färdigt och sant. Det är gåtor
som ligger där ute och väntar tills 9-åringarna växt upp och kan ta med sig hackan
ut. Det är en stor känsla av nyfikenhet som
är fantastiskt om man kan förmedla den.
Alla barn vill inte bli paleontologer men
alla har rätt till sina framtidsdrömmar.

Utdöendet

Tidsapekter – ett snöre längre än 4,6 meter

Det är nu allmänt accepterat att minst en stor
meteorit, kanske flera asteroider, damp ner på
jorden för 65 miljoner år sedan. En stor meteorit hamnade vid det som nu är Mexikanska
golfen och lagret av damm i atmosfären blev
förödande. Man vet också att den här tiden var
en tid med mycket vulkanisk aktivitet. Stora
förändringar beror också på att landmassorna
förflyttas på jordytan, krockar eller bryts upp,
vilket medför att klimatet ändras och det kan
ge stora svårigheter för livet på jorden. Djuren
och allt annat liv har varit nära att dö ut flera
gånger under jordens historia. Det märkliga är
att så mycket ändå överlevde det mörker och
den kyla som följde på meteoritnedslaget och

Att visa jordens tidsåldrar med ett snöre börjar
man ofta med redan på förskolan. Men om man
gör den klassiska tidslinjen av ett snöre så glöm
inte framtiden. Snöret tar inte slut i dag! Vad
händer sedan?
Man kan använda ett minst 5 meter långt
snöre som får symbolisera tiden från kambrium
med 1 centimeter per miljoner år. Ännu bättre
är det förstås att ha ett 50 meter långt snöre så
att all tid från jordens födelse finns med. (En
utförlig övning kring en tidslinje över dinosauriernas tid, lämplig för yngre elever, finns på
www.bioresurs.uu.se, i anslutning till Bi-lagan
nr 3 2011. Övningen är utformad av Elisabeth
Einarsson, Lunds universitet. Red. anm.)

Tiden
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Geologi – randiga berg med begravda dinosaurier
Man kan hitta fossil från dinosaurier i bergarter
som bildats av sand, lera, vulkanaska eller annat
löst material. Sedimentära bergarter med dinofossil är ofta randiga – skiktade. Det går lättare
att förstå hur det blir så om man gör sina egna
sediment. Med en liten snäcka, tecknade fossil
eller en plastdino blir principen tydlig.
Här behövs ett litet akvarium eller annan
genomskinlig burk. Vanliga syltburkar går bra.
Sand, jord, fint grus och ”fossil” behövs.
1) Ett illustrativt och bra experiment för stora
barn är att verkligen skikta sand och grus i vatten.
Låt sand sjunka ner till botten i ett vattenfyllt
akvarium. Nästa dag kan ett snäckskal, ett litet
fossil eller en plastdino få lägga sig på sanden.
Det är det döda djuret som nu ska bli inbäddat. Fyll på med sand av annan färg eller kornstorlek. Lägg till ytterligare ett lager nästa dag
så är fossilet begravt och vattnet kan få dunsta
bort. Lagren syns på sidan av akvariet och visst
vet alla i vilket lager det är värt att leta efter
fossil! Det här kan bli lite skräpigt och otydligt
om man inte använder tvättad akvariesand med
olika kornstorlekar.

Laurasia

PANGEA
Gondwana

Trias, 200-251 miljoner år sedan.

Laurasia

2) För yngre barn kan det vara enklare och tydligare att göra torra lager och placera in sina fossil i en liten enkel skala. Skapa sen en berättelse
om hur de hamnade där.
3) Om man bara vill förstå det här med olika
lager så går det att göra sedimentbergarter av
ris, salt, linfrön och havregryn också, men slopa
då absolut vattnet!
Dinosauriekartor – hur såg världen ut?
1) Rita av kontinenterna så som de ser ut idag.
Det behöver inte vara exakt. Lägg ett pussel
av kontinenterna som visar hur landmassorna
var placerade under trias och i början av jura.
Visa också hur det såg ut vid gränsen mellan
jura och krita, när Laurasia och Gondwanaland
bildas, och gör också en figur som visar hur det
såg ut när dinosaurierna dog ut i slutet av krita.
Vattennivån är inte densamma så utseendet på
våra kontinenter stämmer inte riktigt men det
spelar mindre roll. Rita och placera några dinosaurier som passar på varje karta. Prata om
hur det kommer sig att hela landområden flyttar sig.
För de lite äldre eleverna: Titta på en karta
över plattorna och se var sprickorna går och hur
rörelserna ser ut nu. Hur skulle världen kunna
se ut om flera hundra miljoner år? Lek fram en
framtidskarta.
Det går också att hitta kartor om man söker på nätet på karta + Pangea, Laurasia eller
Gondwanaland. Det är inte så enkelt att se exakt
var till exempel Sverige låg eftersom hela kon-

Gondwana

Jura, 145-200 miljoner år sedan.

Krita, 65-145 miljoner år sedan,

Uppifrån och ned visas kartor ritade över hur landmassorna var placerade
under tidsåldrarna trias, jura och krita. Pangea var en superkontinent
där Laurasia och Gondwana ingick som delar.
Kartor: Maria Beskow.

6
Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik • Bi-lagan nr 3 december 2011 • Får fritt kopieras i icke-kommersiellt syfte om källan anges • www.bioresurs.uu.se

tinenter flyttat sig och ibland ligger olika delar
under vatten. (Se www.scotese.com och artikeln
”Plattektonik och livets historia” i Bi-lagan nr 3
2008. Red. anm.)
Zoologi, systematik – sortera dinosaurier
Låt barnen ta med plastdinosaurier. Troligen
kan ni få ihop en hög. Det går också att få tag
i dinosaurier billigt när barn har loppmarknad
eller på nätet. Begagnade små plastdinosaurier
har inte så högt andrahandsvärde.
Låt barnen arbeta i mindre grupper och
sortera och fundera. Låt dem först sortera som
de vill och sen kan ni fundera på vilka som
överhuvudtaget är dinosaurier. Flygödlor och
Dimetrodon ska bort ur högarna. Långhalsar,
therapoder, rovdjur på två ben och andra upprätta växtätare bör gå att sortera i grupper.
Eller sortera bara i växtätare och rovdjur. Lite
äldre barn, eller väldigt intresserade, kan försöka placera dem ungefärligt i tid. Här är några
exempel:
Trias – de tidigaste finns knappast i plast.
Möjligen Coelophysis.
Jura – Allosaurus, Stegosaurus, Brachiosaurus,
Diplodocus, Ankylosaurus
Krita – Hadrosaurus, Iguanodon, Triceratops,
Deinonychus och Tyrannosaurus rex
Diorama

Magstenar – så funkar det
En hel del växtätande dinosaurier som bara rev
ned växtligheten och svalde istället för att tugga
använde magstenar – stenar som malde maten
i magen precis som en del fåglar har idag. De
äter stenar helt enkelt. Funkar det?
Plocka blad eller använd salladsblad. Lägg
dem i en plastlåda med lite vatten och några
mindre stenar. Skaka. Låt lådan gå runt i klassen. Hur ser salladen ut? Prova med lite grövre
växtdelar också. De mals ganska snabbt!
En dino lång som korridoren
Den allra längsta långhalsen var nog uppemot 40
meter lång, det krävs rejält med utrymme för att
måla en sådan i naturlig storlek, så kanske bara
ett ben av en T. rex eller halsen av en Mamenchisaurus kan räcka. Hur högt når barnen på en T. rex
eller en Apatosaurus?
Mått: T. rex fot är 85 cm lång och cirka en halvmeter bred. Steglängden kan ha varit hela tre
meter.

Foto: TommyWestberg

Bygg egna landskap från trias, jura eller krita.
Gör egna dinosaurier av modellera. Uppgiften
blir att göra en viss dinosaurie och utrusta den

med lämpliga vänner och rätt växter:
Trias – barrträdsgrenar, ormbunkar, några former
av dinosaurier finns, men även insekter, groddjur och andra reptiler.
Jura – trädormbunkar, kottepalmer, mängder av
dinosaurier finns att välja på, exempelvis långhalsarna. Fåglarna kommer under tidsperioden.
Krita – de som absolut vill ha med en T. rex får
göra ett ”krittids-diorama”. Gräs och blommor
kan T. rex också få ha sällskap av.

På Evolutionsmuseet i Uppsala finns Nordens största samling av äkta dinosaurier tillsammans med mineral och andra fossil från hela världen. Skelettet från långhalsen Euhelopus zdansky är från tidig krita (cirka 130-112 miljoner år sedan) och
hittades i nordöstra Kina.
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Modell av Pentaceratops sternbergii
(Evolutionsmuseet, Uppsala).

Dinosaurier på schemat
– från förskola till gymnasieskola

Text: Elisabeth Einarsson, Lunds universitet

En liten flicka sitter och leker i sandlådan på sin förskola då hon plötsligt hittar något som liknar små vita skalbitar
och mörka tänder i sanden. Hon tillkallar
snabbt uppmärksamhet från de andra
barnen som är i närheten, vilka också
börjar leta i sanden efter dessa nyfunna
skatter. Det dröjer inte länge förrän barnen är helt uppslukade av letandet.
En av förskolelärarna blir nyfiken på
vad det är som upptar barnens uppmärksamhet. Barnen passar på att visa
sina fynd för förskolläraren samtidigt som
de frågar vad det är de har hittat och
varför det ligger i deras sandlåda. Förskolläraren ser lika frågande ut som barnen
och börjar även hon leta lite försiktigt i
sanden. Vad spännande! Men vad är det
vi hittar i sanden?

Det var så här det hela började. Strax efter händelsen fick jag ett samtal från förskolläraren
som berättade om upptäckterna på Villa Förskola i Åhus utanför Kristianstad. Jag begav mig
till förskolan för att titta på fynden som visade
sig vara 80 miljoner år gamla fossil från musslor
och hajar.
Det betyder att den sand som finns i förskolans sandlåda en gång i tiden (för 80 miljoner år
sedan) legat på havets botten. Vid den tiden var
Kristiansstadsområdet en skärgårdsmiljö med
flygödlor i luften, fyrbenta växtätande dinosaurier på öarna som levde bland barrträd, ginkgo
och ormbunkar. I havet simmade bläckfiskar,
fiskar, havssköldpaddor, hajar, svanhalsödlor
och havsmonstret mosasaurie. På havets botten
fanns sjöborrar, musslor, ostron och krabbor.
De fossila resterna har alltså en alldeles egen
och mycket spännande historia att berätta.
Det dröjde inte länge förrän det visade sig att
de flesta förskolor och skolor runt om i kommunen hade denna fantastiska sand i sina sandlådor och det kom in rapporter om fossilfynd
från flera olika skolor.
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Möte mellan forskning och skola
Detta var ett perfekt tillfälle att påbörja ett
temaarbete med utgångspunkt i barnens/elevernas, men även lärarnas intresse, samtidigt
som geologins betydelse i skola och vardag
uppmärksammades. Ett arbete som jag genast
tog mig an då jag vid tidpunkten arbetade som
utvecklare i naturvetenskapliga ämnen på utvecklingsavdelningen i Kristianstad. Jag är utbildad gymnasielärare naturvetenskap och biologi och arbetade även som doktorand (vilket
jag gör fortfarande), är även utbildad geolog/
paleontolog. I mitt forskningsprojekt ingår studier av fossil (dinosaurier, marina reptiler och
flygödlor) från just Kristianstadsområdet. Detta
var ett gyllene tillfälle att få till mötet mellan
forskning och skola.

Temaarbete
Temats syfte/innehåll baserades på barnens/
elevernas intresse och nyfikenhet som bottnar
i dinosaurier i allmänhet, samt fossilfynden i
sandlådan som ger en lokal anknytning till dinosauriernas tid. Innehållet i temat blev därför
fossil, dinosaurier och tidsperspektivet. Temat
utgick även från gällande styrdokument och
utvalda mål ur läroplanen. För att konkretisera
detta utvecklade jag en syfte/mål-tabell. Syftet
eller innehållet sattes i tabellens vänstra kolumn
medan de utvalda målen från läroplanen sattes
överst i tabellen. Där ett syfte och ett mål möttes skrevs en konkret aktivitet in om hur syftet
och målet tillsammans skulle kunna uppfyllas.
De konkreta aktiviteterna genomfördes under
temaarbetets gång pågick under en termins tid.
(På www.bioresurs.uu.se finns syfte/mål-tabellen ”Åhus på dinosauriernas tid”. Red. anm.)
I samband med temaarbetet utarbetades ett
antal diskussionsfrågor till förskolelärarna kring
de utvalda målen ur läroplanen. Tanken med
dessa diskussioner var att ge förskolelärarna en
utökad förståelse för varandras syn på kunskap
och lärande. Formativa utvärderingar för förskolelärarna och barnen utvecklades också för
att synliggöra den egna och barnens utveckling
under temaarbetets gång. Förskolelärarna erbjöds även temaföreläsningar kopplade till temats innehåll.
Arbetet med geologi i skolan fortsatte på
andra förskolor och skolor och önskemål framfördes om att arbeta med exempelvis Darwin
(evolution), fossil, tidslinjer, vatten med mera.
Den populära arbetsgången med tabellerna
fortsatte därmed.

Högstadiet
Som ny medlem i styrelsen för Geologins dag

och Kommittén för vetenskap och skola på
Kungliga vetenskapsakademien, ville jag utveckla
och bredda materialet om
geologi i skolan ytterligare. Jag såg
stor potential i arbetssättet och hade
även under mina besök på olika skolor
insett lärarnas behov av mer geologikunskaper. Många elever har otroligt
mycket frågor kring geologi (vulkanutbrott,
tsunamis, dinosaurier, fossil, jordbävningar,
mineraler, stenar) där lärarna i många fall kan
känna sig lite osäkra på svaren. Jag fick även
uppfattningen att många tänker att geologi är
något som man får göra utanför all annan undervisning.
Eftersom jag sedan tidigare arbetat en del
med förskola och tidigare stadier på grundskolan ville jag nu ta mig an högstadiet. Därför började jag utveckla materialet ”Geologi i läroplanen” till SGU och Geologins dag. Ett material
som i grunden bygger på syfte/mål-tabellerna.
Det ska vara enkelt för lärare och elever att använda sig av materialet och få konkreta uppslag
på vad som kan göras i geologi i skolan samtidigt som man följer gällande styrdokument,
Lgr11. Materialet hittar ni på www.geologinsdag.nu, se fliken”För lärare”.
Materialet är indelat i fyra olika teman (som
ligger i fyra olika färgkodade pdf-filer) där det
gröna temat heter paleontologi (läran om livets
utveckling), det lila temat heter Naturresurser,
det blå temat heter jordens klimat och miljö
och det orangefärgade temat heter geologiska

Apatosaurus

På www.geologinsdag.nu finns
materialet ”Geologi i läroplanen”
för högstadiet.

9
Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik • Bi-lagan nr 3 december 2011 • Får fritt kopieras i icke-kommersiellt syfte om källan anges • www.bioresurs.uu.se

processer. Tanken bakom de geologiska temana
är att de ska vara ämnesövergripande. Passande
centralt innehåll har valts ut från olika kursplaner och lagts in i respektive geologiskt tema.
Det utvalda centrala innehållet från olika
ämnens kursplaner finns allra längst upp i tabellen medan det i tabellens vänstra kolumn finns
olika arbetssätt som man använder sig av kopplade till kursplanerna. Där ett arbetssätt möter ett
utvalt centralt innehåll finns ett konkret förslag
på hur man skulle kunna utföra en övning tillsammans med sina elever. I framtiden ska denna
del bli klickbar så att man kan få fram en instruktion eller ett exempel på hur en sådan konkret
övning skulle kunna gå till. Min förhoppning är
att i framtiden även kunna komplettera materialet med bedömningsmatriser.

Gymnasieskolan
Nästa steg i processen är att utveckla materialet
”Geologi i läroplanen” även för gymnasieskolan
utifrån GY11. Tanken med materialet för gymnasieskolan är att det kommer bli en del av en
specifik kurs och på så sätt inte blanda olika
kurser. Exempelvis så kommer naturkunskap,
biologi och geografi att få olika tabeller/material
med konkreta övningar på hur man kan arbeta
med geologi utifrån det centrala innehållet.
Ett tips redan nu med geologiskt innehåll är
att åka ut på geologiska exkursioner för att titta
på geologin i elevernas närhet och diskutera hur
geologin har format landskapet. Ett annat tips
är att göra en geologisk tidslinje tillsammans
med sina elever. Denna tidslinje kan sträcka sig
från jordens ursprung fram tills idag varpå man
kan placera ut olika händelser i jordens historia,
som exempelvis olika djurs uppkomst och utdöende samt även plocka olika typer av växter
som man försöker placera in på tidslinjen för
att få en inblick i det geologiska tidsperspektivet. Eftersom denna artikel till stor del handlar
om dinosaurier kommer jag att ge ett exempel på hur man kan arbeta med dinosaurier på
gymnasiet i form av en övning som jag kallar för
”Fossilens hemligheter”.

Övning Fossilens hemligheter (gy)
Börja med att visa fossil (riktiga eller på bild
med skala, se bilder till höger) exempelvis
dinosauriefossil och fossil från svanhalsödla
(plesiosaurie) för eleverna. Du berättar inte för
eleverna vilka fossilen är utan eleverna får gissa
vilka djur som fossilen en gång varit med hjälp
av en rad ledtrådar som du går igenom. Ledtrådarna ska så småningom leda fram till vilka
djur fossilen representerar samtidigt som de ger
grundläggande kunskaper i geologi (framförallt
biologidelen som kallas för paleontologi).
Nedan följer förslag på frågeställningar och
rubriker på ledtrådar. Varje förslag på ledtråd
följs upp av stödord som kan användas för att
förklara de olika ledtrådarna baserat på de båda
fossil (dinosaurie och svanhalsödla) som ges
som förslag ovan.
Platsen där fossilen är hittade
Åsen som ligger mellan Näsum och Bromölla
i Skåne.
Hur fossilen är hittade
Grävmaskin, spade, spann, sil, siktning, sortering och tålamod.
Vad är ett fossil? Hur bildas ett fossil?
Avgjutning eller avtryck av det förhistoriska
djuret. När djuret dör hamnar det på havets
botten, täcks av sedimentlager som begraver
det och med tiden bildas avtryck/avgjutningar
av djuret.
Hur gamla fossilen är och hur man tar reda på
detta med hjälp av biostratigrafi
Biostratigrafi är ett sätt att åldersbestämma fossil med hjälp av andra fossil som man vet har en
bestämd ålder – dessa fossil kallas för ledfossil.
Ledfossil på denna plats är belemniter (en utdöd bläckfisk) som levde i slutet av kritaperioden. Olika släkten och arter av belemniter levde
under bestämda tidsintervall. Den vanligaste
belemniten som hittas tillsammans med dessa
båda fossil heter Belemnellocamax mammillatus
och levde för ungefär 80 miljoner år sedan.

Modell av Oviraptor-baby i ägg.
(Evolutionsmuseet, Uppsala)
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Foto: Elisabeth Einarsson

Förslag på bilder att använda till övningen ”Fossilens hemligheter”. Fossil tand från svanhalsödla (plesiosaurie) vid namn
Scaniosaurus (övre bilden) och fossilt dinosaurietåben från Leptoceratops (nedre bilden).

Visa på tidslinjen hur gamla fossilen är
80 miljoner år gamla = slutet av kritaperioden.

kusten medan Leptoceratops levde på skärgårdsöarna bland barrträd, gingko och ormbunkar.

Visa en rekonstruktion över hur världen såg ut
under denna tid
Man kan söka på ”Late Cretaceous world” på
internet. Södra Europa var under denna tid
ett stort skärgårdslandskap och området kring
Åsen (Kristianstadsbassängen) var täckt av ett
grundhav som hade medelhavsklimat. Åsen låg
precis vid kusten till denna skärgård.

AVSLUTA MED att diskutera vad en dinosaurie egentligen är och hur man ser att det är en
dinosaurie. Vilka karaktärer måste uppfyllas
för att djuret ska räknas som en dinosaurie?
Dinosaurier kunde inte flyga eller simma utan
endast gå på land. Svanhalsödlan (plesiosaurien) Scaniosaurus tillhör de marina reptilerna
och flygödlorna tillhör flygande reptiler – och
därmed är ingen av dessa båda dinosaurier.
Leptoceratops tillhör däremot dinosaurierna.

Vilka djur levde i det förhistoriska ekosystemet
under denna tid
Musslor, ostron, koraller, sjöborrar, krabbor,
benfiskar, havssköldpaddor, hajar, svanhalsödlor, mosasaurier (havsmonster), flygödlor och
Leptoceratops (fyrbent växtätande dinosaurie).
Morfologiska karaktärer – fossilets utseende
kopplat till djurets utseende. Avslöjandet av
vilka djuren är.
Tåben från en fyrbent växtätande dinosaurie
vid namn Leptoceratops. Avlång tand från en
långhalsad svanhalsödla vid namn Scaniosaurus.
Målande beskrivning (eventuellt med hjälp av
en rekonstruktion) över hur djuret levde i sin
miljö för flera miljoner år sedan
Leptoceratops och Scaniosaurus levde i skärgårdsmiljön i den så kallade Kristianstadsbassängen för 80 miljoner år sedan. Svanhalsödlorna simmade omkring på jakt efter benfiskar och
bläckfiskar i den grunda havsmiljön precis intill

70 miljoner år gamla äggskal
hittade i Argentina. Äggskalen
är från kläckta ägg av långhalsdinosaurien Argentinosaurus.
(Evolutionsmuseet, Uppsala.)

Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik vill tacka
Evolutionsmuseet i Uppsala för all hjälp och utlåning av material
som använts i samband med de båda artiklarna om dinosaurier.
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Bilderna nedan är hämtade ur en bildberättelse gjord med
Photo Story av barnen på Uppsävja förskola i
Uppsala tillsammans med barnskötaren Hanna Beijersten.

Tina Pelle Jöns gillar hösten för då blir löven gamla.

Tina Pelle Jöns vill
gärna hitta en kompis.

Det var en gång en mask
som hette Tina Pelle Jöns

Tina Pelle hittade en vän som hette Clara.
De pussades och levde lycklia i alla sina
dagar!

Bildberättelser med PhotoStory
Text: Veronica Grönte

Hur kan vi skapa intresse för naturvetenskapliga ämnen i skolan? Ett
sätt är att utgå från elevernas egna
fotografier och låta bilderna bli film i
programmet Photo Story.

12

Photo Story är ett av de mest användarvänliga
bildberättelseprogram som finns. I programmet tonar stillbilder automatiskt in och ut i
varandra och det går att zooma in på detaljer
i bilderna vilket medför att en känsla av rörlig
film skapas. Det är också enkelt att spela in berättarröst i Photo Story och du kan skapa din
egen bakgrundsmusik.
Både yngre och äldre elever har stor användning av Photo Story. Vi kan arbeta tillsammans
med barnen i förskolan och grundskolans åk
1-3 och utforma en berättelse tillsammans med
dem. Äldre elever kan själva göra en presentation för att exempelvis redovisa en uppgift. Eller
varför inte lägga en Photo Story-presentation
av den egna skolan på skolans hemsida?
Hur kan vi använda Photo Story i skolan? Jo,
vi kan till exempel fotografera växter och djur
för att iaktta dem förstorade genom datorn.
Vi kan låta dem bli huvudkaraktärer i dramatiska berättelser. Läs mer om hur vi kan skapa berättelser i Bilagan 2003 nr 2, sidan 2-4
”Berättelsen som pedagogiskt verktyg” och i
Idéhäfte 1 ”Berättarteknik” (www.bioresurs.
uu.se, Skolprojekt Linné, Linnélektioner).

Att göra delförstoringar i Photo Story är enkelt
och förstoringarna av deltaljerna får oss att
upptäcka så mycket mera! Vi får mycket att
prata om och många frågor vi vill ha svar på.
Varför inte arrangera gissningslekar med hjälp
av bildspel i Photo Story?
Titta på bilderna här nedan! Tänk dig att du
bara ser den första i serien. Inte enkelt att veta
vad bilden föreställer, eller hur? Flugsvampens
vita prickar kan se ut som popcorn eller bomullstussar och vi kan inte hålla oss för skratt när vi
börjar ana…
Nästa gång vi är ute i naturen, har vi fått helt
nya ögon för detaljerna… och fått än större lust
att hämta hem upplevelserna med kameran.

Foto: Ljubica Lundkvist
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Experiment med frön
Photo Story lämpar sig väl för att berätta om
en process, något som förändras och utvecklas. Jennie Ahlin, förskollärare på förskolan
Klockarängen i Kungsängen, har tillsammans
med barnen på förskolan genomfört ett experiment med frön och undersökt vilka växter som
växer fortast.
Bilderna här nedan användes till en

PhotoStory-presentation under förskolelyftskursen ”Språk- och matematikutveckling med
utgångspunkt i barns iakttagelser och upplevelser ”, som anordnades av Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik. Denna presentation tillsammans med några ytterligare finns
på Bioresurs hemsida, se www.bioresurs.uu.se,
Bi-lagan 3 2011.

Solrosen och ärtorna är lika långa....
de hänger ned över kanten. Hur ska vi få
reda på vilken som är längst? Saga kommer på att vi kan mäta med ett snöre.
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Instruktion till Photo Story
Ladda hem programmet: Gå in på www.pim.
skolverket.se, klicka på ”Programvaror i PIM”
till vänster. Välj punkt 4. Photo Story.
I listen överst på sidan, under länken
”Presentera”, finns en instruktion för att arbeta
med Photo Story (en kortversion finns till höger). Välj ”Berätta mera” och sedan punkt 6,
Photo Story. Här finns också en utmärkt instruktionsfilm.
För att snabbt komma igång, följ arbetsgången
till höger. Tänk på att bearbeta alla bilder i ett steg
innan du går vidare och att spara projekt kontinuerligt. Photo Story har sex arbetsvyer/steg

1. Öppna programmet och välj ”Skapa ny berättelse! Tryck nästa.
2a. Importera bilder från ditt eget bildarkiv och
ändra ordning på dem genom att klicka och dra i
dem eller använda pilknappen längst till höger.
2b. Ändra bildens utseende genom att använda
knapparna under bilden, till exempel ”redigera”
för att göra en delförstoring. Tryck nästa.
3. Lägg till text i bilderna och ge bilderna en
specialeffekt. Textens typsnitt, storlek och placering kan varieras. Tryck nästa.
4a. Välj hur varje bild ska röra sig och hur de
tonar in i varandra med knappen ”anpassa rörelse” under bilden.
4b. Spela in en berättarröst med den röda knappen (på vissa datorer behövs separat mikrofon).
Tryck nästa.
5. Lägg till bakgrundsmusik eller effektljud som
du skapar själv eller har sparade på din dator.
Tryck nästa.
6a. Välj vilken kvalité du vill ha på din film
och spara den enligt anvisningarna. Vanligast är
”Spara berättelsen för uppspelning på datorn”.
Tryck nästa för att spara.
6b. Njut av din film!
Veronica Grönte leder fortbildningskurser i ämnesintegrerat berättande. På www.makete.se finns mer
material kring berättelser.

Utmaningen 2012 – följ ett träd året runt
Du som undervisar i förskolan eller F-6, delta gärna i 2012 års utmaning!
Utmaningen 2012 handlar om att följa årscykeln hos ett träd, från vinter till sommar eller
ända fram till dess att löven faller på hösten.
Välj själva om ni vill arbeta med ett eller flera
träd av samma art eller göra en jämförelse mellan olika arter. Ni deltar i utmaningen genom
att genomföra ett arbete i klassen enligt följande tre punkter:
• Följ ett träd under en längre tidsperiod. Upptäck och beskriv hur trädet ser ut och hur det
förändras under året. Avbilda trädet med foton
eller ritade bilder.
• Berätta om andra arter som finns i och runt
trädet. Beskriv hur de lever och är anpassade
till miljön. Rita och/eller fotografera.
• Förskola och åk F-3: Skriv en berättelse där
årstidsväxlingarna finns med. Åk 4-6: Skriv en
dikt om ett träd. Dikten ska innehålla lite biologi. Använd gärna ord som till exempel livscykel, art, knoppar, blomma, frö, bladverk och
kanske symbios.

Anmäl er på vår hemsida www.bioresurs.uu.se,
länken Utmaningen till
vänster på startsidan.
Anmälningsformuläret
ligger under Utmaningen
2012.
Vi lottar ut fågelholkar till dem som anmäler
sig före 1 mars och priset
för bra bilder och berättelser är att bli publicerad i vår tidning Bi-lagan
och/eller på vår webbsida.

Ovan: Frön från gran
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”Larven äter ett grönt blad, larven blir en puppa. Puppan spricker och då kommer
en vinge ut och sen kommer fjärilen. ” Carl 5 år, Uppsävja förskola, Uppsala.

Utmaningen 2011 – om biologisk mångfald
Text: Malin Planting

2011 års utmaning från Bioresurs
handlade om att undersöka och förbättra den biologiska mångfalden på
skolgården eller i skolans närmiljö.
Många skolor och förskolor deltog
och här presenteras ett urval av allt
material som skickades in.
Vilken fröjd det har varit att få ta del av allt
fint material som skickats in till oss på Bioresurs i samband med deltagande i Utmaningen
2011, som handlade om biologisk mångfald.
Variationen och uppfinningsrikedomen har varit stor och många fåglar och insekter gläds nog
med oss över skolornas enträgna arbete med att
förbättra närmiljön. Tack till alla förskolor och
skolor som deltagit!
Utmaningen är till för alla förskolor och skolor/klasser (F-6) och 2011 års utmaning gick ut
på att först ta reda på vad det är som lever på
skolgården, från de minsta krypen till de största
träden. Dokumentationen kunde bestå av teckningar, foton eller berättleser om vad barngruppen eller klassen hittat.
Efter inventeringen bestod uppdraget av att
göra någonting för att förbättra möjligheterna för
de levande organismerna på skolgården. Även
detta arbete skulle redovisas på något sätt.

På följande sidor visas ett urval från tre skolor och förskolor: Uppsävja förskola i Uppsala,
Västerhejde skola i Visby på Gotland och Kättinge förskola och fritidshem i Norrköping. De
har skickat in teckningar, berättelser, inventeringskartor och beskrivningar av hur arbetet
har gått till och de har uppvisat stor variation
och påhittighet. Ytterligare material från dessa
skolor och från andra skolor som deltog kommer att läggas ut på www.bioresurs.uu.se, se
Utmaningen, i januari nästa år.

Duvan bygger bo på skolan
Den samlar kvistar
Kvistarna ramlar hela tiden
ned på marken
Det är för liten plats att bygga på
Nu har duvan gett upp
Barnen i förskoleklass på Annelundsskolan i Kävlinge
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Uppsävja förskola i Uppsala, avd Blåmesenen, 4-5 år

Uppsävja förskola – så jobbade vi
På Uppsävja förskola har vi enats om att ha naturvetenskap som ett gemensamt tema och som ett
led i detta anmälde vi oss till Utmaningen. På avdelningen Blåmesen, som består av 24 barn i åldrarna
4-5 år, började vi med att göra en karta av gården
och huset. Barnen fick jobba i små grupper med
kartan och försöka komma på vad som finns på
gården. Barnen ritade och vi tog sedan kort på olika platser där de tycker om att leka.Vi förstorade
upp kartan och satte den på väggen och placerade
ut var gungan, lekstugan med mera finns. Sedan
blev det dags att kartlägga djuren på gården.
Vi upptäckte vilken fantastisk mångfald vi har och
barnen har under hela våren och nu i höst samlat, vårdat och spanat på småkryp. Vi hade till exempel under våren sådan tur att det föddes tre
ekorrbarn under takpannorna på taken vid vår
mellanmålsplats. Det blev en intensiv period då en
av ungarna föll ned från taket och inte kom upp
igen. Barnen matade med äpplen och brödkanter.
Vi försökte även att bygga en stege till den så att
den kanske skulle kunna klättra upp. Rätt som det
var tog mamman sina barn i nacken och flyttade ut
i skogen. Lyckligt slut på den historien...
För att förbättra för våra djur på gården har
vi satt upp nya fågelholkar. I somras hade vi fågelungar i alla holkar utom en. Vi har även lagt ut
mat till ekorrarna och rådjuren som besöker vår
gård ibland.
På Uppsävja förskola tar vi vara på barnens intressen och frågor när det gäller djur och natur. Vi
experimenterar och forskar tillsammans och försöker utmana barnen med öppna frågor. Samlandet av småkryp har gjort att både pedagoger och
barn lärt sig nya arter och upptäckt vilken mångfald
vi har och att alla behövs. Alla barnen vet nu vad
en bärfis är.

Vi har även följt fjärilens utveckling på nära håll.
Vi beställde hem fjärilslarver som vi odlade, studerade
och sedan släppte ut som flygfärdiga fjärilar.

Camilla Blomfeldt, Uppsävja förskola

Den lilla ekorrungen som trillade ned från taket flyttade så
småningom ut i skogen med sin mamma och sina syskon.
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Västerhejde skola – så här gjorde vi

Så här gjorde vi
I våras gjorde vi listor på vad som hade setts. Det
blev en lista för träd och buskar, en för fåglar och
en för fjärilar. Flera klasser använde skolans kikare
och försökte leta fåglar. Klass 2 blev fascinerade
av hussvalorna som byggde sina bon under takets
kant. De studerade hur de samlade lera och murade. Sedan tog de reda på fakta om hussvalor
och skrev en fantasiberättelse. Klass 1 skrev om
olika smådjur som de hittat.
Vi har även:
• planterat fjärilsbuskar och sått ”fjärilsörter”
• kläckt fram tistelfjärilar
• tillverkat humlebon av lerkrukor som vi grävt
ned i marken
• tillverkat och satt upp fågel- och fladdermusholkar
• matat fåglar med fågelfrö och talgbollar
Eva Ljungberg och Gun Ingmansson,
lärare på Västerhejde skola

Hussvala ritad av Emil Malm, klass 3.

Tusenfotingen Simon
Det var en gång en tusenfoting. Han hette Simon. Han kom ut ur ett klibbigt ägg. Han räknade sina ben, det var inte tusen ben. Han tog
en fluga och gick hem till
sitt fuktiga ställe. Då kollade han på sig själv, han
hade två spröt på huvudet.
Sedan gick han till en människa, människan blev inte
rädd – typiskt!
Plötsligt såg han en
spindel. Simon sprutade
en vätska, spindeln tyckte
det luktade illa och gick.
Plötsligt träffades han av
en sten och tråkigt nog
dog han. Slut.

Västerhejde skola i Visby, Gotland, klass F-6

Vår skola är miljöcertifierad (Grön flagg) sedan
år 2003 och vi har i mer än 25 år arbetat med
miljöfrågor och odlat i en skolträdgård. Vi har nu
även en fin skolskog i anslutning till skolan.
Skolgården är stor och varierande med en naturlig träddunge, bärbuskar, odlingskragar, rabatter
med mera. Ekorrar ser vi då och då från klassrumsfönstren. Både kungsörn och havsörn har
seglat över skolgården och många andra fåglar
syns och hörs. Vi har en kanal som rinner förbi
den östra sidan och bakom där finns det åkrar.
Det gör att vi har jordbrukets fåglar också, till
exempel sånglärkor. Förutsättningarna är alltså
goda till en biologisk mångfald, men nu skulle vi
ju bli ännu bättre!

Av Lukas Strömer, klass 2,
Västerhejde skola.
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Kättinge fritidshem och förskola, iNorrköping

Kättinge förskola och fritidshem
Vi har i det här uppdraget försökt främja mångfalden av insekter på vår skolgård. Vi har byggt en
insektsrestaurang med växter som insekter tycker
om. Fritidshemmet och förskolan ligger i angränsande lokaler och vi valde att göra det här projektet
tillsammans.
Vi byggde en trädgård av pallkragar. När det var
dags att planera fick de äldre barnen göra en skalenlig ritning över hur vi skulle utforma trädgården.
Tillsammans tittade vi på bilder och bestämde vilka
växter vi skulle välja utifrån vad insekter gillar.
Vi såg ganska många olika sorters insekter och det
som var intressant var att barnen uppmärksammade insekterna på ett sätt som de inte gjort före
vi byggde vår trädgård. De insekter vi fick bekanta
oss med var kålfjäril, nässelfjäril, bin, flugor, tvestjärt,
nyckelpiga och myra. Vi såg dock inte så många insekter som vi hade hoppats. Eftersom det var första året blommade inte växterna så mycket men vi
har stora förväntningar inför nästa år.
Vi har också använt trädgården som sinnenas trädgård, då vi har planterat växterna i lådor med fokus
på olika sinnen. Alla barnen kan nu växternas namn
eftersom vi gjort skyltar i trä och satt på lådorna.
Nästa år kommer vi att föra ett diagram över de
insekter som besöker vår trädgård.
Barnen har varit mycket delaktiga och har själva
tittat efter djur och känt och luktat på blommor
och blad.
Lisbeth Karlsson, Kättinge förskola och fritidshem

Här växer det i insektsträdgården.
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Ryggsträngsdjur:
Lansettfiskar – broskfiskar
Fackredaktörer: Tomas Carlberg, Ragnar Hall, Malin
Strand 300 s
ISBN: 978-91-88506-74-0

I boken beskrivs arter som

påträffats i Sverige, med utförliga
texter. För flertalet arter finns även pedagogiska
illustrationer och nycklar för artbestämning. Volymen behandlar 87 arter, bland annat lansettfisk,
manteldjur, nejonögon och broskfiskar (havsmus,
hajar och rockor). De flesta av arterna är marina
och finns längs den svenska västkusten. I serien
har även en volym om Fjärilar: Bronsmalar – rullvingemalar kommit ut under det gångna året.

Fossiljägarna
Björn Hagberg
Martin Widman
Norstedts 2011, 238 s
ISBN: 978-91-1-302197-3

Boken handlar om de tre

Uppsalastudenter som i
början av 1900-talet gör
en sensationell upptäckt.
På en expedition till Arktis
finner de fossiler av de första fyrbenta djuren
och kommer en av evolutionens största mysterier
på spåren – nämligen hur det gick till när fisken
klev upp på land.

The Fossil Hunter
Dinosaurs, evolution, and
the woman whose discoveries changed the world
Shelley Emling
Palgrave MacMillan 2009,
234 s
ISBN: 978-0-230-61156-6

En

berättelse om Mary
Anning, som år 1811 redan
vid tolv års ålder, upptäcker ett dinosaurieskelett av en Ichtosaurus, och senare blir en
välrenommerad paleontolog. Innan Mary gjorde
sina fynd var den allmänna uppfattningen att
djur inte kunde dö ut. Hennes upptäckter bidrog till att lägga en grund till Charles Darwins
evolutionsteori.

Fysiologi

Fjärde upplagan
Jan Lännergren
Håkan Westerblad
Mats Ulfendahl
Thomas Lundberg
Studentlitteratur 2010,
355 s
ISBN: 978-91-44-04775-1

E

n svensk sammanfattande bok om människokroppens funktion. Boken spänner över hela fysiologiområdet och innehåller informativa illustrationer, även om dessa inte kan jämföras med dem i de
”stora” fysiologiböckerna på engelska. Nya kapitel
i fjärde upplagan behandlar immunologi samt arbets- och träningsfysiologi, två områden där mycket hänt under senare år. Helt klart ett bra komplement till de stora amerikanska fysiologiböckerna
för studerande på högskola och universitet, men
också ett bra och lättillgängligt alternativ vid fördjupning på gymnasienivå.

Genteknik som tar skruv
Formas fokuserar

Att läsa

Nationalnyckeln

Forskingsrådet Formas 2011,
328 s
ISBN: 978-91-54-06061-0

Gentekniken har revolu-

tionerat möjligheterna att
förädla växter, bakterier
och djur. I den senaste
boken i serien Formas
fokuserar kan vi nu läsa
om vilka möjligheter
och risker ett tjugotal forskare ser med
modern bioteknik.

Massor av dinosaurier
Sara Sheppard
Bonnier Carlsen
2008, 48 s
ISBN: 978-91-6385033-2

E

n lustfylld faktabok om dinosaurier för de lite
yngre
barnen.
Boken är kanske
redan läst av många
men den är nyaktuell i och med att det nu
finns en applikation, baserad på boken, som man
når via förlagets hemsida. Uppföljaren ”Varning
för köttgänget” kom 2009.
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Laborera med
enkla medel
Text: Britt-Marie Lidesten
Kerstin Westberg

Vad kan det bli av en tom margarinask,
en bit ståltråd, några träpinnar och tre 9
V batterier? Alldeles rätt gissat – en elektroforesapparat! Tillsammans med hushållsfärger, bikarbonat, glycerol och agar
kan man sedan köra en enkel gelelektrofores till en minimal kostnad.
Det behöver inte vara krångligt och dyrbart att
göra en enkel gelelektrofores, ett modellförsök
som visar en viktig metod inom gentekniken.
Ett försök kan genomföras med mycket enkel
utrustning och till låg kostnad och passar utmärkt att göra på högstadiet, kanske i samarbete mellan flera naturvetenskapliga ämnen
och teknik.
Med utgångspunkt i försöket kan genteknikens tillämpningar och etiska konsekvenser diskuteras. I grundskolans kursplan för biologi står
exempelvis ”Genteknikens möjligheter och risker
och etiska frågor som tekniken väcker”, samt ”aktuella forskningsområden inom biologi, till exempel bioteknik”.
Under Bioresursdagen den 14 november
för högstadielärare fick deltagarna bygga en
enkel elektroforesapparat och genomföra en
gelelektrofores med kombinationer av olika
färgämnen. Den ursprungliga metodbeskrivningen, som vi har omarbetat, kommer från
”Gel Electrophoresis, Biotechnology on a budget to dye” av Julie Yu, The Exploratorium
Teacher Institute, San Francisco.
Resultatet av försöket användes för att lösa
ett mordfall. Konceptet bygger på artikeln ”The
DNA detective game” i tidskriften Science
in school, nr 19 (www.scienceinschool.org).
Artikeln beskriver ett spel där ett mordfall löses

utifrån konstruerade bilder på DNA-profiler. Vi
har ersatt bilderna med gelelektroforeser som
eleverna själva kör.
Eleverna kan själva skriva en deckargåta
med ett mordfall och några misstänkta personer, som också innehåller en beskrivning av vilka
DNA-spår man funnit på mordplatsen. Läraren
matchar personerna och DNA-spåren med en
viss kombination av färgämnen. Se punkt 2 i
beskrivningen på sidan 21 och kompletterande
material på vår webbsida för hur proverna görs i
ordning. Eleverna får sedan ta fram DNA-profiler
från de misstänkta personerna med hjälp av gelelektrofores och jämföra med de analyser som
läraren gjort i förväg av spåren på brottsplatsen.
Resultatet används för att identifiera den skyldige. Läs mer om DNA-analyser på webbsidan
från Statens kriminaltekniska laboratorium,
Biologienheten (www.skl.polisen.se).
I artikeln till höger beskrivs hur gelelektroforesen genomförs. Den kan mycket väl också göras
fristående från konceptet med en deckargåta.

Tre seriekopplade batterier driver gelektroforesen.
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Gelelektrofores
I en gelelektrofores separeras laddade molekyler av olika
storlek, till exempel DNA-fragment. Först gjuts en gel
med en serie brunnar för proverna. Gelen täcks med buffert (pH>7)och prover fylls i brunnarna. Molekylerna
vandrar i gelen beroende på ett elektriskt fält, negativt
laddade molekyler vandrar mot pluspolen. Små molekyler vandrar snabbare än större. I beskrivningen nedan
används färgämnen i stället för DNA-fragment.

Säkerhet

Gelen gjuts
Detta behövs:
• Agar, från affär specialiserad på asiatisk mat eller
agaros från kemikaliefirma
• Bikarbonat, 1 g löses per 500 ml vatten (0,2%)
• Kokplatta eller mikrougn
• E-kolv, 250 ml
1.
2.

Elektroforesapparaten får inte köras med för hög spänning.
Använd tre 9 V batterier till försöket. I försöket används
ofarliga kemikalier.

Elektroforesapparaten tillverkas
Detta behövs:
• En låda, ca 12 x 8 cm. Lådan ska antingen vara gjord
helt i plast eller ha en plastad insida. Insidan ska vara
vit eller också ska asken vara helt genomskinlig. Exempelvis fungerar en tom smörask eller leverpastejask utmärkt.
• Färgad vävtape, ca 1 cm bred och 10 cm lång
• Två bitar tunn ståltråd, ca 15 cm vardera
• Tre 9 V batterier
• Två elledningar (röd och svart)
• Två krokodilklämmor
• Två glasspinnar
• Två kaffepinnar (smala träpinnar)
• Frystape
1.

2.

3.

4.

Sätt en färgad tapebit på tvären i bottnen på lådan, ca
en tredjedel från den ena kanten, för att det ska bli lättare att se brunnarna.
Böj två ståltrådar, cirka 15 centimeter långa, så de
ligger längs bottnen av asken på båda sidorna av gelen. Ståltrådarna ska sticka upp ur asken och ansluts
med krokodilklämmor till elledningarna (bild s. 20).
Seriekoppla tre 9 V batterier genom att sätta ihop
minuspolen med pluspolen på nästa batteri. En pluspol och en minuspol ska vara fria för att kunna anslutas till elledningarna med hjälp av lite tape.
Tillverka en kam av glasspinnarna och kaffepinnarna.
Kaffepinnarna ska bilda fyra lika långa tänder som är
till för att skapa brunnar i gelen. De fästs med tape
på lika avstånd från varandra mellan de båda glasspinnarna. Kammen ska hänga på kanten av asken. Se till
att tänderna inte når ända ner till bottnen på asken.
Det ska finnas cirka 4 mm mellan askens botten och
kammens tänder (se bild ovan).

3.

4.
5.

Väg upp 1 g agar i en 250 ml E-kolv och tillsätt 100
ml bikarbonatlösning (1% gel).
OBS! Var försiktig, så du inte bränner dig! Låt blandningen koka upp och kontrollera noga att lösningen ser
klar ut, det ska inte synas några gelékorn i vätskan. Se
till att agarblandningen inte kokar över. Låt blandningen svalna till cirka 60°C.
Placera kammen i elektroforesapparaten mitt över
bandet med vävtape. Häll agarlösning i elektroforesapparaten så att det bildas ett ca 1 cm tjockt skikt.
Låt stelna.
Skär bort 1,5-2 cm av de yttre delarna av gelen.
Häll på buffert (bikarbonatlösning) så att vätskan
precis täcker gelen. Ingen del av gelen ska sticka upp
ovanför vätskan.

Proverna görs iordning och laddas
Detta behövs:
• Röd hushållsfärg, såskulör, röd, grön och violett färg
avsedda för mat, inköps på Panduro (se bild ovan).
• Glycerol (kan inköpas på apotek)
1. Blanda färgproverna med vatten och glycerol:
Separata spädningar av varje Pandurofärg görs. Ta 0,1g
som löses i 2 ml vatten. Tillsätts 2 ml glycerol.
Blanda 0,5 ml såskulör med 3,5 ml vatten. Ta 2 ml av spädningen och tillsätt 2 ml glycerol.
Blanda 0,5 ml röd hushållsfärg med 3,5 ml vatten. Ta 2 ml
av denna spädning och tillsätt 2 ml glycerol.
2. Till varje prov kombineras två eller eventuellt fler färger
som gjordes i ordning i punkt 1. Ta 0,5 ml av varje färg.
3. Ta försiktigt upp kammen genom att dra den rakt upp.
4. Använd en pipett med smal spets (helst pasteurpipett
av glas) och fyll i brunnarna med var sin färgblandning.
5. Sätt fast krokodilklämmorna i ståltrådarna och i elledningarna, anslutna till batterierna.
6. Kontrollera att det bubblar vid elektroderna och att
färgerna vandrar mot pluspolen. Låt färgerna vandra tills
det syns en tydlig separation (ca 15-20 minuter).
7. Läs av gelen och notera resultatet. Jämför med bilder
på geler som visar analyserna av spår från brottsplatsen
och identifiera mördaren.
På www.bioresurs.uu.se, se Bi-lagan 3 2011, finns kompletterande material till övningen.
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Övningar från Bioscience explained
Text: Kerstin Westberg

Bioscience Explained är en webbtidskrift för modern biovetenskap. Tidskriftens främsta
målgrupp är lärare som undervisar i naturvetenskapliga ämnen, men den kan också användas för till exempel projektarbeten. I volym 6 nummer 2 finns det tre olika övningar.
Alla har anknytning till och kan användas under evolutionsundervisningen i skolan.

Att bygga ett fylogenetiskt träd
Den här övningen visar hur ett fylogenetiskt
träd kan skapas genom att jämföra organismers
morfologiska karaktärer. Ett tydligt exempel
med påhittade skalbaggar förklarar hur man gör.
Genom att jämföra skalbaggarna med varandra
och göra en tabell över hur många karaktärer
de har gemensamt, kan man skapa ett fylogenetiskt träd och diskutera på vilket sätt skalbaggarna kan ha utvecklats från en gemensam förfader. På samma sätt får eleverna resonera
kring tre andra organismgrupper. Det
finns kopieringsunderlag till blommor, fåglar och fjärilar.
En reflektion efter att ha genomfört övningen med en grupp som
läser biologi A är att den går bra att
genomföra. Den passar säkert även till
högstadiet. Det material som behövs är färgutskrifter på organismerna, papper och penna.
Genom övningen får eleverna en tydlig inblick
i hur ett fylogenetiskt träd kan skapas.

Evolutionen hos mammutar och
deras nu levande släktingar
Det här är en bioinformatikövning där man kan
jämföra mitokondrie-DNA hos olika arter och
på så sätt bestämma hur asiatiska och afrikanska
elefanter är besläktade med ullhåriga mammutar. För att kunna genomföra övningen behöver
eleverna datorer och de måste också ladda hem
ett gratisprogram som heter Geneious, www.
geneious.com. När man väl har programmet på

sin dator kan man följa instruktionen och bygga ett evolutionärt träd med hjälp av en riktig
DNA-sekvens. Eleverna kan lösa dispyten om
elefanternas släktskap…

Simulera evolutionen
Det här spelet kan användas för att lära ut principerna kring evolutionen med hjälp av olika
föremål. De principer som bestämmer evolutionära förändringar i en struktur kan til�lämpas på alla typer av organismer. I den
här övningen följer man fyra principer för
att skapa ett evolutionärt träd med spikar, skruvar och muttrar. Eleverna får låtsas att varje föremål är en organism och
fundera över en trolig utveckling. I vilken ordning har de strukturella förändringarna förmodligen skett? Hur kan
en skruv och en spik ha en gemensam
förfader? Övningen kan genomföras
på olika sätt. Antingen köper man in
alla föremålen eller så kopierar man dem
på ett papper och låter eleverna klippa ut bilderna.
Även den här övningen har genomförts i
en klass som läser Biologi A och i den gruppen blev det blandade reaktioner. Vissa tyckte
att övningen tydliggjorde hur de skulle tänka
för att skapa ett släktträd. Några andra började
diskutera ur ett användarperspektiv, alltså tanken att behovet, i det här fallet det mänskliga
behovet, styr utvecklingen. Syftet, som är att
använda några grundläggande principer för att
förklara hur strukturella förändringar kan ha
skett under evolutionen blev för abstrakt
för några av eleverna.

Övningarna finns i sin helhet på www.
bioscience-explained.org
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På gång!

Ny webbportal,
www.teknikochnatur.se

På gång!

Text: Lena Ekbom

Bioresurs arbetar tillsammans med de övriga
resurscentra i fysik, kemi och teknik med att
utforma en webbportal. Projektet är ett uppdrag från Skolverket.
Webbportalens syfte är att stödja och inspirera pedagoger i förskolan och lärare i de tidigare åren i grundskolan (F-6), med resurser i
ämnena biologi, fysik, kemi och teknik.
Webbportalens struktur bygger på förskolans reviderade läroplan och de nya kursplanerna i grundskolan. På startsidan finns tre
ingångar, en för förskolan, en för grundskolan
årskurs 1-3 och en för grundskolan årskurs 4-6.
Ingångarna leder vidare till användbara resurser
för respektive åldersgrupp.

Att söka resurser
Pedagoger och lärare kommer att kunna söka
olika typer av resurser i en sökmotor i webbportalen. Resurserna, som är kopplade till läroplanen för förskolan och läroplanen för grundskolan, är mångsidiga, här kan lärare bland annat
välja på experiment, diskussionsuppgifter, exkursioner, filmer, spel och litteratur.
Det kommer att finnas ett diskussionsforum på webbsidan där lärare kan skriva kommentarer om övningar och dela med sig av sina
erfarenheter. Forumet ska fungera som en idébank, där lärare får tips och idéer av varandra.
Nyhetsbrev och kalendarium är andra funktioner som kommer att finnas på webbportalen,
aktuella händelser som är på gång inom teknik
och naturvetenskap kommer uppdateras i kalendariet.
Redan nu finns en förhandssida på adressen
www.teknikochnatur.se, sidan kommer sedan
ersättas när webbportalen lanseras nu i vår!
För mer information och frågor kontakta:
lena.ekbom@bioresurs.uu.se

Webbportalens illustrationer är gjorda av Helena Hedström.
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Avsändare:
Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik, Box 592, 751 24 Uppsala

Kalendariet

Till läsaren!

Nationell NO-lärarkonferens
i Göteborg 26-27 april
Nationellt resurscentrum för biologi och
bioteknik deltar i den NO-lärarkonferens
som ordnas i anslutning till Vetenskapsfestivalen i Göteborg, med motivation och inspiration som ledord, se www.no2012.se
Parallellt med NO-lärarkonferensen pågår
Vetenskapsfestivalen i Göteborg. Den hålls
för sextonde året i följd och är ett populärvetenskapligt evenemang med olika specialinriktade program bland annat för skolan. För
mer information: vetenskapsfestivalen.se

IBO 2012
Internationella Biologiolympiaden är en
tävling för gymnasieelever där elevernas förmåga att lösa problem inom biologiområdet
testas, mer info finns på Bioresurs hemsida.
Den nationella uttagningstävlingen genomförs onsdagen den 21 mars 2012. Maila till
info@bioresurs.uu.se senast den 1 mars så
får du en webbadress till anmälningsformuläret. Hjälp gärna till att sprida informationen om biologiolympiaden.

Naturens år 2012
Nätverket Naturens år är en samverkan mellan ett 30-tal myndigheter och intresseorganisationer där Bioresurs ingår. Syftet med
nätverket är att koordinera och driva en nationell samverkan kring aktuella teman.
Det gemensamma temat för nästa år är
”Hav och Vatten 2012”. Året syftar till att
uppmärksamma våra fantastiska hav och
sjöar och den rinnande rikedomen vatten.
Föreningar, företag och offentliga organisationer genomför under året aktiviteter för att
på olika sätt lyfta fram vad hav och vatten betyder för människan och allt annat levande.
Mer information om kommande aktiviteter finns på www.naturensar.se

Kalendarium

Det är vi som jobbar på
Nationellt resurscentrum
för biologi och bioteknik:

DNA-Day 2012
Den internationella DNAdagen firas den
25 april. För
5:e året sponsrar European
Society of Human Genetics, ESHG, i samarbete med American Society of Human
Genetics en uppsatstävling kring genetik
för skolelever runt om i Europa. Tävlingen
är tänkt som ett lärande verktyg, ett sätt att
främja kunskaper i genetik. Den avser att
utmana eleverna att granska, ifrågasätta och
reflektera över betydelsen och konsekvenser av genetisk forskning och dess tillämpningar.
Är du intresserad av att deltaga med
din klass, så finns mer information på
http://dnaday.eu alternativt kontakta
svensk förening för medicinsk genetik,
SFMGs, ordförande via www.sfgm.se.

Nobel bagge
När Nobelpristagaren i litteratur, Tomas
Tranströmer fyllde 80 år i april 2011 fick
han en skalbagge uppkallad efter sig. I sin
ungdom samlade Tranströmer insekter
och entomologen Mikael Sörensson som
hittat den nya arten, gav baggen namnet
Tranströmers tornbagge,
Mordellistena
transtroemeriana. Skalbaggen är mellan 5 och
6 millimeter lång och
har hittats i två exemplar på Gotland.

Britt-Marie Lidesten
Föreståndare. Inriktning gymnasium,
kursutveckling.
britt-marie.lidesten@bioresurs.uu.se
018-471 50 66

Malin Planting
Redaktör Bi-lagan, annonsansvarig,
kursutveckling.
malin.planting@bioresurs.uu.se
018-471 64 07

Kerstin Westberg
Inriktning gymnasium och
grundskola 7-9.
kerstin.westberg@bioresurs.uu.se
018-471 50 65

Henrik Viberg
Inriktning förskola och grundskola f-6.
Kontaktperson för Förskolelyftet.
henrik.viberg@bioresurs.uu.se

Foto: Christoffer Fägerström

God jul och gott nytt år önskar vi alla våra läsare!
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Lena Ekbom
Webbprojekt för förskola och F-6.
lena.ekbom@bioresurs.uu.se
018-471 50 65

