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Vad står det i de nya styrdokumenten? Vad kan man förvänta sig att eleverna kan från tidigare stadier (progressionen är ju tydligt uttryckt i grundskolans kursplaner)? Hur
ska undervisningen läggas upp så att eleverna kan planera,
genomföra och utvärdera det egna arbetet? Vilka är nyheterna i ämnesinnehåll? Hur ska man värdera elevernas prestationer utifrån kunskapskraven? Detta är frågor som jag
antar alla lärare har brottats med under året. Och svaren är
inte självklara.
Ett syfte med att utarbeta nya styrdokument var att
stärka likvärdigheten, men risken finns att tillämpningarna
av styrdokumenten kommer att variera alltför mycket mellan olika skolor. En del av lösningen är att lärare får tillfälle
att träffas i mindre och större sammanhang för att diskutera med kollegor. Mer ämnesförankrad fortbildning krävs för
att lärare ska få en ökad samsyn som rör undervisningsnivåer och bedömningsfrågor. En möjlighet till fortbildning är
den nationella NO-konferens som anordnas i Göteborg för
lärare i grundskola och gymnasium som undervisar i NO
eller i biologi, kemi och fysik. Det blir två dagar med föredrag och workshops inom intressanta områden som ”Sport
och kropp”, ”Klotet och klimatet” och ”Livets molekyler”.
Se vidare notis på baksidan.
I detta nummer av Bi-lagan gör vi en djupdykning i två
nytillkomna delområden i gymnasiets kursplan i biologi:
”Sterilteknik och odling av mikroorganismer” och ”modern
utrustning vid fysiologiska undersökningar och laborationer”.
Men som alltid i Bi-lagan är det ett blandat innehåll som passar både för grundskolan och gymnasiet. Det är de egna förhållandena och behoven som avgör vilka tillämpningar man
kan göra utifrån de idéer som presenteras.
Öppna dörren till uteklassrummet! Var med i årets utmaning från Bioresurs som handlar om att upptäcka och beskriva träd, samt miljöer i anslutning till träd. Läs mer på
sidorna 3-6. Kombinera gärna utmaningen med att utveckla
konceptet med naturstigar enligt den idé i som presenteras
på sidan 5.
Till sist ett stort tack till Malin Planting och Henrik
Viberg som slutar sina anställningar vid Bioresurs. Malin har
varit redaktör och gjort layout för Bi-lagan, men går nu vidare till andra uppdrag vid SLU. Henrik har varit kursledare
för alla kurser inom förskolelyftet som Bioresurs ansvarat för.
Han medverkar i det här numret av Bi-lagan med artiklar om
människokroppen.
Trevlig läsning!
Britt-Marie Lidesten, föreståndare

William Burns Howell visar stolt upp ett fynd han gjorde under vandringen längs naturstigen som Mariette Manktelow genomförde med
klass 3 i Mariefredsskolan (se sidan 5).

Våren är här!

Foto: Marina Tyrbjörn

Text: Lena Ekbom

Hur kan elever utveckla sitt lärande
om naturen? Här presenteras förslag till våraktiviteter som passar att
kombinera med en naturstig och med
2012 års Utmaning från Bioresurs.
Alla elever behöver stöd och stimulans. Utmaningen för lärare är att anpassa undervisningen efter elevernas behov. Fältstudier ger goda
möjligheter att planera undervisningen så att
eleverna utvecklar de förmågor som beskrivs i
ämnesplanens inledning och som kommer till
uttryck i kunskapskraven. Dessa visar en progression från lägre till högre betyg som innebär
att eleverna ska visa en ökad självständighet
och initiativförmåga, vilket även ställer krav på
planeringen av undervisningen.
I Skolverkets kommentarmaterial till kursplanen i biologi beskrivs syftet med att bedriva fältstudier och experiment. Här lyfts också
den progression för fältstudier och undersökningar i årskurserna 1-3 och 4-6 som kommer
till uttryck i det centrala innehållet i biologins kursplan. I NO 1-3 handlar det om ”enkla
fältstudier och observationer i närmiljön” och
i årskurserna 4-6 dessutom om experiment.
Progressionen för årskurs 4-6 ligger i att eleven
nu förväntas planera, genomföra och utvärdera
på ett mer systematiskt sätt.

Studera knoppar
Det här exemplet är tänkt för elever i årskurs 1-3
och 4-6 och kan fungera som en uppgift att arbeta med i skolans närmiljö. Uppgiften är att studera knopparna på träden och göra jämförelser
mellan olika arter – en träning i iakttagelseförmåga som är mycket väsentlig i naturvetenskapligt arbete. Glöm inte bort att det inte är tillåtet
att bryta kvistar utan markägarens tillåtelse.
Elevernas förkunskaper
Innan man startar ett tema eller ett projekt är
det intressant att ta reda på elevernas förkunskaper kring ämnet. Låt eleverna ställa frågor
om knoppar, exempelvis kan det handla om:
• Kan man känna igen träden på bara knopparna?
• Vad finns det inuti en knopp?
• Vad händer när knopparna öppnas och löven
slår ut?
• När bildas trädens knoppar?
Eleverna kan sedan, med varierande grad av
stöd från läraren, planera och genomföra undersökningar utifrån frågeställningarna.
Undersökningar
Eleverna får stöd av läraren med att välja och
lära sig använda lämplig utrustning och genomför sedan undersökningarna. De visar därmed
att de kan hantera utrustningen, en del i kunskapskraven.
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1. Studera knopparna på träden med hjälp av
lupp och gör jämförelser mellan olika arter.
Hur skiljer sig knopparnas
utseende åt? Dokumentera
knopparnas utveckling till
blad eller blomma genom att
fotografera eller rita av vid några
tillfällen under våren.
2. Skynda på utvecklingen genom att ta in några kvistar och sätt i en vas med vatten. Studera
vad som händer när knopparna slår ut.
3. Ta en björkknopp och håll den mellan dina varma fingrar. Efter en stund känner du att det klibbar.
Värmen har löst upp harts som hindrar att knoppen släpper ut vatten.
4. Dela en knopp mitt itu på längden
med hjälp av ett rakblad eller en vass
kniv. Undersök knoppen med en
stereolupp. Studera hur knoppen ser ut inuti och vilken färg
knoppfjällen har. Eleverna
kan nu också se vilka knoppar som ska bli blomma eller
blad. Jämför olika knoppar.
Utrustning för knoppstudier
Det är bra om eleverna kan studera knopparna med hjälp av en
lupp. Att använda ett digitalt mikroskop med USB-anslutning kopplad till en dator ger möjlighet för fler elever att samtidigt
studera knopparna på nära håll. Det ger fantastiska förstoringar. Har man möjlighet att
koppla datorn till en storbildskanon kan hela
gruppen se bilden samtidigt.
Eleven kan söka information och artbestämma knopparna genom att använda faktaböcker och en bestämningsnyckel.
Utvärdering
När eleverna har genomfört undersökningarna
kan de jämföra resultatet med hur de tänkte
från början. De kan även jämföra sina resultat
med varandra. Lövsprickning och blomning
för olika arter kan också följas från söder till
norr i Sverige på www.blommar.nu. För att
uppnå betyg A i årskurs 6 ska eleven kunna
”jämföra sina och andras resultat och för då
välutvecklande resonemang om likheter och
skillnader och vad det kan bero på samt ger
förslag som kan förbättra undersökningen”.
Redovisning/Dokumentation
Elever i årskurs 4-6 uppfyller kunskapskraven
som rör dokumentation genom att på olika sätt
dokumentera, beskriva och värdera sina resultat.
För att uppnå betyg A i årskurs 4-6, ska eleven
visa ”välutvecklade dokumentationer av sina
undersökningar i text och bild”.

Redovisningsformer kan vara en utställning som
visar elevens ursprungliga frågor och dokumentation i form av resultat, fotografier, teckningar
och målningar.

Upptäck och fånga småkryp
Under våren är det full aktivitet i och runt om
träden. I skogen finns det över 12 000 olika slag
av insekter. Ungefär hälften av alla dessa kryp
lever av träd och andra växter, på både levande
och dött material. Den andra hälften är rovdjur
eller parasiter. (Läs mer i ”Utan tvivel en vivel”,
en liten skrift från SLU som ingår i serien ”En
tugga SLU”, se www2.ekol.slu.se/entuggaslu)
På motsvarande sätt som eleverna kan studera knoppar kan de arbeta med småkryp.
Eleverna planerar med stöd av läraren hur arbetet ska läggas upp: Från vilka miljöer ska
krypen hämtas? På vilket sätt ska de
fångas in? Hur kan de studeras?
Eleverna kan sedan genomföra,
utvärdera och redovisa sina
undersökningar.
Vem gillar hasselnötter och
ekollon?
Att upptäcka alla dessa småkryp kan ibland vara svårt för
blotta ögat och många kryp har
alldeles egna små gömmor. På marken under hasselbuskar kan det ligga kvar
hasselnötter och om man har tur kan man se ett
litet runt hål på en hasselnöt. Där har en liten
nötvivel varit framme. Nötvivelns larv har utvecklats inne i hasselnöten. När larven kryper
ut från nöten beger den sig ner i jorden för att
förpuppas. Under ekar kan man också hitta ekollon med små runda hål, men då är det i stället
ekollonviveln som varit framme. Se bilden med
ekollon och ekollonvivelns larv.
Tillverka småkrypsfällor
Många småkryp är nattaktiva och för att fånga
dem kan man sätta ut fällor.
Enkla fällor kan man göra av potatisar. Dela
en potatis i två delar, gröp ur och gör små ingångshål. Sätt sedan ihop potatisen med gummiband. Placera fällan under en buske eller i högt gräs. Vittja den genom att ta bort
gummibanden och se vad som har krupit in.
Potatisfällor fångar oftast sniglar och snäckor.
En annan enkel fälla tillverkas av en petflaska. Dela petflaskan på tvären i två delar och
vänd toppen som en tratt och placera i den andra delen av petflaskan. Det blir då svårare för
krypen att ta sig ut. Gör små hål i botten på
petflaskan så att regnvattnet kan rinna ut, men
inte så stora att krypen kan ta sig ut. Gräv ner
flaskan i jorden och låt kanten på tratten vara i
samma nivå som markytan.
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Karta över Carl von Linnés exkursioner med
utgångspunkt i Uppsala. Exkursionernas sträckning är uttolkade från Linnés skrift Herbationes
Upsalienses 1753.

Naturstig
à la Linné
Text: Mariette Manktelow

© Linnés Historiska Landskap

Kan man använda pedagogik från 1700-talet
även idag? Den frågan väcktes i mig när jag
började forska på Carl von Linné som lärare.
Jag fördjupade mig särskilt i Linnés exkursioner kring Uppsala, de så kallade Herbationes
Upsalienses. Jag häpnade över att Linnés undervisningsmetoder kändes så moderna. Han
lät konsekvent studenterna upptäcka naturen
själva. Hans roll som lärare var att berätta vad
de hittat. Han ville väcka en lust för lärande
och lade sig vinn om att vara inspirerande. Han
organiserade gruppen effektivt och kunde klara
av över hundra studenter i fält. Han använde
belöningssystem som triggade studenterna att
lära sig mer. De fylldes av en upptäckarglädje
som fick dem att fortsätta utforska naturen som
sockenpräster eller som deltagare i olika expeditioner.
I min forskning såg jag att Linnés exkursionsvägar använts kontinuerligt i över 250 år
av Uppsala universitets lärare i botanik och
zoologi. Linnés upplägg var helt enkelt genialt,
oerhört användbart och hållbart över generationer. Tanken började gro. Kan man använda
Linnés 1700-talspedagogik i modern undervisning i skolan? Jag bestämde mig för att pröva.
Tillsammans med ett lärarlag för årskurs
F–3 vid Mariefredsskolan utarbetades en modell av Linnés pedagogik för dagens skolelever.
Receptet är enkelt. Naturstigar markeras i naturen kring skolan och används sedan om och
om igen. De blir en förlängning av klassrummet. Sedan gäller det att göra som Linné och
på alla tänkbara sätt skapa en lust för lärande.

Börja med att organisera gruppen. Någon skriver protokoll över vad man hittar. En annan
blir ”fågelskytt”. På Linnés tid sköt man ner
de fåglar man ville studera, men nu kanske fågelskytten har kikare. Någon blir insamlare, en
annan fotograf. Sedan kommer det viktigaste:
Lärarnas uppgift är inte att leda gruppen utan
att låta eleverna leta själva. Linnés pedagogik
bygger helt på elevernas egen upptäckariver.
Väl tillbaka i skolan följer efterarbetet. Man
tittar i böcker, går igenom protokollet, gör en
utställning, sorterar i grupper eller ritar av.
Endast fantasin sätter gränser.
En linneansk vandring bygger på den kunskap som lärarna redan har. Och vill någon vidareutbilda sig i till exempel artkunskap så blir
det bara bättre. Vandringarna kan användas i
alla årskurser, även på gymnasienivå. Man kan
studera ekologi längs vandringarna eller evolutionära samband. Man kan även använda dem i
svenska, bild, idrott och andra ämnen.
Det har varit väldigt roligt att få testa Linnés
pedagogik i dagens skola och lärare och elever
var väldigt nöjda. Det är fantastiskt att en professors metoder från 1700-talet kan inspirera
lärare och elever i modern undervisning.
Mariette Manktelow är botaniker och Linnéforskare. Hon leder fortbildningskurser i linneansk
pedagogik, se www.florahistorica.se.
På sidorna 3-4 presenterar Bioresurs några övningar som är lämpliga att göra på våren, kanske
medan man går en naturstig. Se även s. 6 om
”Utmaningen 2012”.
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Utmaningen 2012
Utmaningen 2012 har temat ”Följ ett
träd året runt”. Det passar utmärkt
att starta med innan lövsprickningen
på våren för att sedan följa trädens
utveckling under växtsäsongen.
Det finns mycket att studera i anslutning till träd:
• Hur ser olika trädarter ut? Jämför knoppar,
blad, blommor, frukter, bark, trädens form
och hur pollen och frukter sprids.
• I vilka miljöer finns de olika arterna? Växer
de ljust eller mörkt, torrt eller fuktigt och
näringsrikt eller näringsfattigt?
• Ta reda på hur högt ett träd är, hur stor diametern är och om möjligt hur gammalt det är.
• Ett träd är i sig ett litet ekosystem och räknar
man dessutom in arterna som finns i trädets
närområde hittar man många olika grupper
av organismer, exempelvis fåglar, insekter,
spindeldjur, mossor, lavar och svampar.

Annonsplats

• Sätt upp fågelholkar och studera fåglarna
som flyttar in.
På Bioresurs hemsida, se Utmaningen, finns mer
att läsa om årets utmaning och förslag på undersökningar man kan göra. Se också ”Skogen i skolan” (http://skogeniskolan.se) som har många
övningar med koppling till skog och träd.
Ännu är det inte för sent att anmäla sig
till Utmaningen 2012. Anmälningsformuläret
finns under länken Utmaningen på Bioresurs
hemsida.

Utmaningen har funnits i fem år!
Utmaningen från Bioresurs har funnits i fem år.
Genom åren har vi fått in fina dokumentationer
av arbetet med Utmaningen på förskolor och skolor. Vi ser att det finns ett stort intresse för biologi
och vill gärna fortsätta med utmaningarna.
Vi är mycket intresserade av att få synpunkter från pedagoger/lärare på Utmaningen. Maila
till info@bioresurs.uu.se.
1. Hittills har Utmaningen startat på våren och
avslutats i mitten av hösten. Fungerar detta bra
på din förskola/skola eller skulle du föredra att
Utmaningen följer skolåret?
2. Ge förslag på en Utmaning för kommande år.
Det ska handla om någon form av uteaktivitet.
3. Har du tips och idéer på uteaktiviteter som
din förskola/skola kan dela med sig av?
Text: Lena Ekbom
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Småkrypsförsök med miljökammare
Text: Kerstin Westberg

Gråsuggor – de små djuren som lever i
skrymslen där det är fuktigt och mörkt.
Ofta är de ganska lätta att hitta under
murkna grenar på marken eller i en
utomhuskompost.
En artikel om gråsuggor har tidigare funnits
med i Bi-lagan (se Bi-lagan nr 2, 2003). Här
kommer ytterligare förslag på vad man kan
göra med dessa charmiga små kryp. Hos återförsäljare av trädgårdsväxter kan man få gratis
plastbrickor med hål för 8-18 krukor. Liknande
plattor säljs som miljökammare, men de här
brickorna är ett gratisalternativ för att göra
miljö- och födosöksval med olika småkryp. Om
det finns små hål i plastbrickan sätter man enkelt igen dem med tejp eller modellera. Sedan
är det bara att sätta igång!

Så här gjorde vi
På en bricka med 18 hål gjorde vi ett försök
med födosök. I vårt fall valde vi att se om gråsuggor föredrar morotsbitar, potatisskivor eller rå gul lök. Vi delade in brickan i fack så att
håligheterna var förbundna med varandra tre
och tre. Inom varje avdelning fick tre gråsuggor
välja mellan potatis och lök, potatis och morot
eller lök och morot. Alla hålrum fuktades något
och hela brickan täcktes med aluminiumfolie
för att hållas mörk. Vi såg till att det fanns lufthål och sedan fick brickan stå ett par dagar.
När folien togs bort såg vi att gråsuggorna
föredrog potatis framför både morötter och lök.
I det fallet de bara kunde välja mellan morot
och lök valde de morötterna. Tittar man lite
närmare kan man se var de har ätit och baj-

sat. Både bitmärken och de avlånga små
bajskluttarna är karaktäristiska.

Variera försöken

Försöken går bra att utveckla och variera. Tycker gråsuggor bäst om björk-,
asp-, eller lönnlöv? Tycker de bäst om
färska löv eller föredrar de fjolårets löv?
Vad gillar de bäst – frukt eller godis?
Vidare kan man variera miljöfaktorer. Föredrar de torrt/fuktigt, ljust/mörkt
eller varmt/kallt? Tänk bara på att landlevande gråsuggor måste ha fuktig miljö för att
kunna andas. Låt inte ett försök stå så länge att
det torkar ut men använd inte heller så mycket
vatten att de drunknar.

Försök för vem?
Att arbeta med småkryp passar för alla åldrar i
skolan och förskolan, men hur man lägger upp
försöken kan variera. Naturfagcentret i Norge
ger ut en tidning, Naturfag, där det i nr 1 2012
finns en artikel om gråsuggor. Gråsuggor kal�las skrukketroll på norska och det är också titeln på artikeln. Här beskrivs hur man har låtit 4-5-åringar arbeta med gråsuggor för att på
detta sätt främja barnens språkutveckling. Exempel på barnens frågor och funderingar inför
projektet: Är gråsuggor insekter, såsom flugor?
Äter de blad? De dricker nog vatten, i alla fall
inte blod eller mjölk.
För äldre elever kan det vara mer intressant
att fundera på hur man lägger upp ett vetenskapligt försök så att man testar en variabel i taget.

Bajs (ovan) och
bitmärken (nedan)
efter gråsugga.

Referens: Nasjonalt senter for naturfag i opplæringen
(Naturfagsenteret) www.naturfagsenteret.no, se tidskriften Naturfag.

På en bricka med 18 hålrum
och med gångar mellan håligheterna placerades bitar av
morot, potatis och lök.
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Genom att hålla i sensorn mellan tumme och långfinger och därefter försöka hålla ett konstant tryck kan muskelutmattning registreras.

Fysiologiundervisning med
datalogger

Text: Henrik Viberg, docent vid Institutionen
för organismbiologi, Uppsala universitet

Hur kan vi göra skolans fysiologiundervisning mer intressant och spännande och
samtidigt möta de nya kraven i kursplanerna? Kanske är datalogger-utrustning
en god hjälp på vägen mot ett modernare och ett mer aktivt arbetssätt när vi
tar oss an fysiologin i till exempel Biologi
och Idrott och hälsa.
En datalogger är en elektronisk apparat som
registrerar data över tid eller i relation till
plats, med hjälp av olika typer av sensorer.
Denna typ av teknik har funnits under ett antal år. Under senare år har tekniken förbättrats avsevärt och idag är den utrustning som
finns på marknaden i allmänhet liten och lätt,
bärbar, batteridriven och utrustad med både
en display och ett internt minne för lagring av
data. Dessutom tillkommer oftast en mjukvara
som kan användas för att enkelt programmera
och aktivera datalogger-utrustningen, samt visa
och analysera insamlade data på en dator.
En rad olika tillverkare av dataloggers finns

på marknaden och med dessa varierar också vilka olika typer av sensorer som finns tillgängliga.
Det gör att användning av dataloggers kan bli
ett intressant inslag i undervisningen inom flera
ämnen i skolan, så som biologi, fysik, kemi, teknik och idrott och hälsa.

Fysiologiska mätningar
Dataloggers kan med fördel användas inom en
rad olika områden inom biologin, men vi har
här valt att fokusera på vad man skulle kunna
använda dem till inom fysiologiområdet. Det
kretsar till stor del kring hur kroppen fungerar
i normaltillstånd och hur den reagerar på olika
typer av stimuli och aktivitet.
Exempel på vad sensorer kan registrera med
fokus på fysiologiundervisningen är:
•
•
•
•
•

blodtryck och puls,
syrgas- och koldioxidkoncentration i utandningsluft, mätning av lungkapacitet,
hudtemperatur,
acceleration och retardation vid olika typer
av rörelse och
kraftregistrering av olika slag.
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Möter ämnesplanens krav

Kroppstemperatur vid olika förutsättningar

Eftersom den moderna datalogger-utrustningen ofta erbjuder flera ”kanaler” för insamlande
av data kan man använda sig av flera typer av
sensorer på en och samma gång. Det gör att
man på ett mer avancerat sätt kan analysera
hur olika variabler förändras vid olika typer av
stimuli och dessutom få en djupare förståelse
för hur dessa variabler samvarierar och korrelerar till varandra. Här kan man se en klar
pedagogisk fördel som dessutom knyter an till
gymnasiekursen Biologi 2, där det bland annat finns explicit uttryckt i ämnesplanen att
undervisningen ska behandla organismens
funktion och biologins karaktär och arbetsmetoder. Viktiga aspekter som med fördel kan
belysas med hjälp av arbete med dataloggers
är till exempel ”fysiologi hos människan och
andra djur. Organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samspel” samt ”Användning
av modern utrustning vid fysiologiska undersökningar och laborationer” och ”Fysiologiska
undersökningar och laborationer inklusive användning av modern utrustning”.
Läroplanen för gymnasieskolan säger dessutom att eleverna ska kunna använda sina
kunskaper som redskap för att ”formulera,
analysera och pröva antaganden och lösa problem” och ”reflektera över sina erfarenheter
och sitt eget sätt att lära”. Med den här typen av utrustning kan man på ett intressant
sätt variera det laborativa arbetssättet för att
skapa både variation och olika svårighetsgrad
i undervisningen. Man kan självklart jobba
med de mer traditionella ”kokboksexperimenten” där det mesta är givet, från utförande till frågeställningar. Men man kan också
öka på frihetsgraderna väsentligen genom att
ge utrymme för eget upptäckande och lägga
grunden för att eleverna ska kunna föreslå
frågeställningar som de kan pröva, analysera
och dra egna slutsatser kring. Det ger eleverna en ökad känsla av att vara delaktiga i sin
egen undervisning och sporrar dem att reflektera över sitt lärande.

1. Genom att använda flera temperatursensorer samtidigt kan man mäta hudtemperaturen
på olika ställen på kroppen och få förståelse
för att hudtemperaturen inte är lika överallt
på kroppen och insikt i varför den varierar och
varför den skiljer sig från 37 grader. Använd
gärna temperatursensorer som är platta i spetsen och som kan fästas på huden med tejp eller
plåster.
2. Man kan testa olika typer av kommersiella
produkter som påstås fungera för att värma och
kyla kroppen, till exempel kylbalsam och olika
typer av liniment. Det kan ge en förståelse för
hur produkterna fungerar (och inte fungerar)
samt även ge upphov till intressanta diskussioner som inte enbart rör det rent biologiska.

Förslag på övningar
Genom att använda dataloggerutrustning inom
fysiologiundervisningen och dessutom variera
arbetsformen för att utmana och entusiasmera
eleverna kommer man automatiskt att kunna
se hur de utvecklas utifrån de nya betygskriterierna.
Med hjälp av de olika sensorer som nu finns
att tillgå kan man undersöka en rad olika fysiologiska fenomen för att därmed få ökad förståelse inom fysiologiområdet.

3. Kroppen reagerar ofta generellt på vissa typer
av stimuli. Man kan till exempel stoppa den ena
handen i isvatten och samtidigt mäta hudtemperaturen på den andra handen och se att även
denna kommer få en sjunkande hudtemperatur.
En annan undersökning kan till exempel vara att
trycka en stor isbit upp i gommen och samtidigt
mäta hur hudtemperaturen förändras (sjunker)
i till exempel händerna.
Kommentar
Efter att ha genomfört olika temperaturmätningar kan nog de flesta elever redogöra för vad de
har gjort både översiktligt och med viss säkerhet.
Man kan även koppla samman de här försöken
med andra fysiologiska undersökningar eller biologiska resonemang, till exempel hur kroppstemperaturen regleras när vi svettas eller fryser.

Blodtryck och puls
Mät hur blodtrycket förändras då kroppens position ändras. Genom att jämföra blodtrycket
i till exempel stående, sittande och liggande
läge får man en förståelse för vad som kan påverka blodtrycket.
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Kommentar
Blodtrycksmätning är en ganska intuitiv mätmetod. Många elever förstår direkt vad de ska
göra och uppnår därigenom kunskapskravet
”Eleven analyserar och söker svar på enkla frågor i bekanta situationer med tillfredsställande resultat”. Om eleverna får mer tid kan de
komma längre med just den här typen av försök
och får då möjlighet att formulera relevanta hypoteser och med viss säkerhet formulera egna
frågor. Ett förslag är att föra in diskussioner
om pulsmätningar och effekter av träning. Det
finns pulsmätare kopplade till datalogger och
även många olika pulsklockor eller appar till
mobiler som kan användas. Ofta är det några
i en elevgrupp som är intresserade av just den
typen av mätningar.

Syre- och koldioxidhalt i utandningsluft
Genom att använda utrustningen för syre- och
koldioxidkoncentration kan man mäta hur
dessa två variabler förändras i utandningsluft.
Syftet är att bygga upp förståelse kring andningsreglering genom att göra mätningar under
olika förutsättningar, normal andning, djupa
andetag, hålla andan i 30 sekunder och kroppsarbete.
Mät syre- och koldioxidhalt i utandningsluften efter till exempel tre djupa andetag.
Stoppa in sensorerna i en tom plastkasse och
pressa ut luften. Andas därefter ut i påsen och
registrera halten syre- och koldioxid. Se mätexemplet nedan.
Kommentar
Det här är försök som har alla förutsättningar
för att få elever att diskutera på alla nivåer,

men det är också försök där man som lärare
ska ha fullständig kontroll på sin laborationsgrupp. Det är viktigt att tänka på att det kan
föreligga risker med hyperventilering, liksom
med kraftigt kroppsarbete. Eleverna bör inte
ta mer än tre djupa andetag för att inte riskera
att svimma. Se också till att eleverna sitter ner.
Man kan få många intressanta diskussioner
på olika nivåer beroende på var eleverna befinner sig i kunskapsnivå. Hur regleras andningsverksamheten? Varför svimmar man? Hur
hänger pH och koncentrationen av koldioxid i
blodet ihop? Hur går det till att ge konstgjord
andning? Vilka är riskerna med snorkling och
dykning? Varför är kolmonoxid mycket farligare än koldioxid? Hur kommer det sig att vi
kan hålla andan? Kan alla djur det? Eleverna
får tänka fritt och föreslå egna experiment
men det är viktigt att de samråder med läraren kring säkerhetsaspekter innan genomförandet. Oavsett om experimenten genomförs
praktiskt eller ej har eleverna alla möjligheter
att visa både välgrundade och nyanserade resonemang.

Lungkapacitet
Mät lungkapaciteten med hjälp av spirometriutrustningen. Jämför mellan olika personer för att
få förståelse för hur olika förutsättningar påverkar lungvolymen. Några förslag på faktorer att
undrsöka:
•

kön

•

längd

•

vikt

•

fysiologisk status/träningsgrad
Försök 1. Blå kurva: CO2-halten
(ppm) i utandningsluften efter en
djup inandning. Utandningen i påsen sker efter cirka 23 sekunders
mätning.
Försök 2. Brun kurva: CO2-halten
(ppm) i utandningsluften efter
tre djupa inandningar. Utandningen i påsen sker efter cirka 33
sekunders mätning och visar en
lägre CO2-halt än i (1).
Försök 1. Röd kurva: O2-halten (%)
i utandningsluft efter en djup inandning. Utandningen i påsen sker
efter cirka 23 sekunder.s mätning

Grafen visar samtidig
mätning av syre och
koldioxid i utandningsluft vid två olika
försök. 1. Efter en djup
inandning. 2. Efter tre
djupa inandningar.

Försök 2. Orange kurva: O2halten (%) i utandningsluft efter
tre djupa inandningar. Utandningen i påsen sker efter cirka 33
sekunders mätning. Halten O2 är
betydligt högre jämfört med (1).
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Acceleration vid olika kroppsrörelser
Man kan med accelerationssensorn analysera
kroppens rörelser för att få ökad förståelse
för vilka påfrestningar olika delar av kroppen
utsätts för. Jämför till exempel kroppens acceleration vid en kaströrelse med benets acceleration vid en sparkrörelse.
Resultaten kan med fördel sättas i relation
till exempelvis vad som sker vid en bilkollision, när en rymdraket startar och under turer
med åkattraktioner på nöjesfält.

Kraftregistrering
Använd kraftregistreringsutrusningen för att
mäta olika aspekter av hur våra muskler jobbar och få en förståelse för vilka variabler
som påverkar muskeln. Testa till exempel hur
länge man kan generera en och samma kraft
eller hur kraftgenereringen varierar över tiden om man tar i så mycket man kan. Detta
kan leda till en ökad förståelse kring muskelutmattning, dels vid statiskt och dynamiskt
arbete, dels vid arbete med olika belastningar
och i relation mellan till exempel tid och arbete. Här kan man få in viktig förståelse kring
hur muskeln arbetar med sina motoriska enheter och alternering utav dessa.
Kommentar
Den kraftsensor vi på Bioresurs använde kan
mäta krafter upp till 50 N, se bild sidan 8.
Genom att hålla i sensorn mellan tumme
och långfinger och sedan försöka hålla ett
konstant tryck kunde muskelutmattningen
registreras. Dynamiskt arbete kan mätas genom att trycka regelbundet på sensorn med
tumme och långfinger.

Jämför flera variabler vid olika typer av
påverkan på kroppen
Genom att använda flera olika sensorer, till
exempel sensorer för puls, blodtryck, andningsfrekvens, syre- och koldioxidkoncentration samt hudtemperatur, kan man registrera
normalvärden i vila och jämföra med vad som
händer när man utsätter kroppen för olika typer av påverkan. Registrera hur kroppen påverkas av olika slag av arbete och följ vad som
händer när den återgår till vila igen.

Fler användningsområden
Användandet av dataloggers i undervisningen
på gymnasiet kan vara ett roligt och intressant sätt att visa olika aspekter på hur människokroppen fungerar. Utrustningen är numer både förhållandevis billig, lättanvänd
och kan användas för att registrera många
olika variabler.

Johanna Johansson på IT-gymnasiet i Uppsala mäter pulsen
med en pulsmätare.

En ytterligare fördel är att utrustningen även
kan användas inom andra ämnen, till exempel
fysik och kemi.
Se också webbplatsen för EU-projektet
”DLIS – Datalogning i skolen” (www.dlis.eu).

Återförsäljare
Flera återförsäljare finns för dataloggers.
•

Gammadata säljer utrustning från
Pasco (www.gammadatainstrument.
se, www.pasco.com).

•

Zenit säljer LabQuest (http://zenit.
winbasonline.se, www.vernier.com/
products/interfaces/labq2/).

Båda fabrikaten har sensorer som fungerar
till de mätningar som beskrivs i artikeln.
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Teknik och människokroppen
Tänk vad människokroppen är fantastisk! Den
är uppbyggd av massor av celler som tillsammans bildar vävnader som i sin tur bygger upp
kroppens organ, smart konstruerade för att
fungera optimalt på rätt ställe. I vår vardagsmiljö finns föremål och produkter konstruera-

de med liknande tekniska lösningar som finns i
kroppen. Kan du lista ut var i människokroppen
följande tekniska lösningar återfinns? Para ihop
rätt siffra med rätt del i kroppen. Bilden kan
skrivas ut från Bioresurs hemsida, se Tidningen
Bi-lagan, Bi-lagan nr 1 2012. Även facit finns här.

1. Kamerastativ

2. Gångjärn

Iris
Reglerar ljusinsläppet i ögat.
Luftstrupe
Ett rör av hästskoformade brosk
ringar som gör att luftstrupen
hålls öppen.

3. Kamerabländare

4. Backventil (cykelventil)

5. Kabel

6. Saltsyra

7. Parabolantenn

Nervtråd
Runt axonerna i ryggmärgen finns myelin (fettlager)
med en isolerande förmåga
som gör att en nervimpuls
snabbt kan fortplanta sig.
Tolvfingertarmen
Gallsalterna från levern påverkar fettet
i maten så det bildas
små fettkulor.

Ytteröra
Koncentrerar
ljudvågor in till
hörselgången.
Hjärtklaffar
Gör att blodet förs i
en bestämd riktning.

Magsäck
Magsaften är
mycket sur, vilket
är förutsättningen
för att enzymer
som bryter ner
protein i magsäcken ska fungera.

Höftled
Består av lårbenshuvud och ledskål, en
konstruktion som
ger stor rörlighet.

Tumme och pekfinger
Med ett särskilt grepp
kan människan plocka
upp små saker mellan
tumme och pekfinger.

Fingerled
Ett exempel på en
av flera leder i kroppen som är rörlig i
endast ett plan.

8. Pincett

9. Dammsugarslang

Idé: Henrik Viberg,
Institutionen för organismbiologi,
Uppsala universitet

10. Diskmedel

Ill: Patrick J. Lynch, C. Carl Jaffe, Wikimedia
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Hjärtkirurgens dag på jobbet
Det är inte lätt att förstå hur ett hjärta ser
ut i verkligheten genom att enbart studera
en bild i en lärobok. Dissektioner ger elever
ökad förståelse för hjärtats byggnad och
funktion. Nedan beskrivs hur en dissektion
kan läggas upp med koppling till sjukdomar och defekter i hjärtat.
Tänk dig att du ska vara kirurg för en dag. På
det hjärta som du har framför dig ska du utföra
ett antal operationer (i fantasin). Inför varje
operation ska du få en beskrivning av vad som
hänt med ”patienten”. Gör alla operationerna
på samma hjärta.
Patient 1
Torsten, 63 år, fick plötsligt ont i bröstet och föll
ihop. Tack vare snabb ambulanstransport och blodförtunnande medel kunde Torsten räddas till livet.
Läkarna konstaterade att han drabbats av en hjärtinfarkt beroende på en blodpropp i ett kranskärl.
Man beslutar sig för att göra en bypass-operation.
Uppgift: Utför operationen. Leta reda på proppen (i fantasin) och visa för varandra hur man
skulle kunna göra för att sy dit ett nytt blodkärl.
Frågor:
• Behövs extra blodkärl, eller räcker det med de
kranskärl som redan finns?
• Hur kan man utföra den här operationen på
ett bultande hjärta?
Patient 2
Vid en undersökning av Eva, 34 år, lyssnar läkaren på hennes hjärta och hör då onormala
biljud från hjärtat. Med hjälp av andra undersökningsmetoder kommer man till slut fram till
att det beror på att en av flikarna i aortaklaffen
har blivit förstörd. Man beslutar sig för att sätta
dit en konstgjord klaff istället.
Uppgift: Leta reda på aorta och klipp upp den
tills du kommer till klaffen. Visa för varandra
hur man skulle kunna göra för att sy dit den
nya, konstgjorda klaffen.
Frågor:
• Vad tror du är viktigt att tänka på om man ska
konstruera en konstgjord hjärtklaff? Material?
Slitstyrka? Design?
• Hur tror du att Eva mådde innan hon kom till
läkaren (och innan hon blev opererad)?
Patient 3.
Vid en läkarundersökning av Anna, 6 år, upptäcker man att hennes hjärta är förstorat. Se-

Vänster förmak

Vänster kammare

Hjärta från gris. Vänster
kammare och förmak
t.h. och den betydligt
mindre högra kammaren t.v. Kranskärlen syns
tydligt i hjärtmuskeln.
Höger kammare

nare förstår man att det beror på att hon har
ett litet hål i hjärtat mellan höger och vänster
kammare. Man beslutar sig för att sy igen hålet.
Uppgift: Leta reda på väggen mellan höger och
vänster kammare. Gör ett litet hål och visa för
varandra hur man skulle kunna sy ihop. TIPS!
För att komma in i hjärtat på ett bra sätt kan
du klippa längst ett kraftigt blodkärl som ansluter till hjärtat alternativt undersök var vänster
kammare finns och skär igenom muskelväggen
in i vänster kammare.
Frågor:
• Hur kan man se skillnad på höger och vänster
sida av hjärtat?
• Hur tror du att Anna mådde innan operationen, och hur förändrades hennes liv?
Dissektionsanvisningen har utvecklats av Magnus Gustafsson, Ma/NO-lärare på Fjällenskolan
i Järfälla.

Anvisningar från Jordbruksverket
Du måste ha tillstånd från Jordbruksverket för
att använda animaliska biprodukter i undervisningen. Det gäller exempelvis material från slakterier i form av hjärta och lungor.
Ändringar i Jordbruksverkets föreskrifter om
animaliska biprodukter trädde i kraft den 5
maj 2011, se SJVFS 2011:21. Läs mer på www.
jorbruksverket.se, sök på ”Animaliska biprodukter i undervisningen”. Ansökan om tillstånd görs
på blankett D153. Tillståndet gäller i tre år och
kostnaden är 500 kr.
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Illustration: Ola Lundström

Mikrobiologi

Grundläggande mikrobiologi
Text: Britt-Marie Lidesten

Minst är flest
Bakterierna som lever i och på ytan av vår
kropp är många gånger fler än antalet mänskliga celler. Motsvarande gäller om man jämför
antalet gener från dessa bakterier och mänskliga gener.
Enbart i tarmkanalen finns bakterier som
sammanlagt väger cirka två kg. De hjälper oss
att bryta ner födan, syntetisera vitaminer och
aminosyror som vår kropp behöver och skyddar
oss genom att utbilda vårt immunförsvar så det
kan skilja vänner från fiender.
Det internationella projektet ”Metagenomics
of the Human Intestinal Tract” (www.metahit.
eu) kartlägger bakterierna i människans tarmflora och söker samband mellan tarmbakteriernas gener och hälsa och sjukdom hos människan. I anslutning till projektet publicerades
nyligen en artikel i Nature (volume 473, issue
7346), ”Enterotypes of the human gut micro-

Bacteria		

Archaea

Eukarya
djur

svampar
slemsvampar
ögondjur
brunalger m fl
gröna växter
och rödalger

biome”. Artikeln beskriver hur forskare kartlade
bakterier i tarmkanalen hos personer från olika
länder och fann att man kunde göra en indelning i tre grundtyper av bakteriesamhällen med
olika sammansättning av bakterier, så kallade
enterotyper.
I stället för att sekvensera enstaka mikroorganismer vill man ofta, som i exemplet ovan,
analysera spektrumet av alla förekommande
DNA-sekvenser i prov från så skilda miljöer som
exempelvis människans tarmkanal eller naturliga vatten. Detta kallas metagenomik. Skillnader
mellan organismsamhällen i olika miljöer kan
studeras och man finner ofta DNA-sekvenser
som inte kan kopplas till någon känd bakterie.
Vid Uppsala universitet arbetar man med
mikroorganismer i både sötvatten och marina
miljöer. Under Bioresursdagarna för gymnasielärare i november 2011 höll professor Stefan
Bertilsson, Institutionen för ekologi och genetik, Uppsala universitet, en föreläsning om den
forskning som bedrivs inom området.

Systematisk indelning
Det som vi i dagligt tal kallar bakterier delas
in i två systematiska huvudgrupper, domänerna
Bacteria och Archaea. Dessutom finns en tredje
domän, Eukarya. Som framgår av figuren till
vänster skiljs Archaea ut från den eukaryota
grenen på ett tidigt stadium av evolutionen.
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Bakterier har ett horisontellt utbyte av DNAsekvenser, vilket innebär att DNA-material
överförs mellan celler inom samma generation.
Överföringen är inte begränsad till bakterier av
samma art. En grundläggande fråga är därför
om man överhuvudtaget kan definiera arter av
bakterier.

Mikrobiologi i gymnasiets
ämnesplan i biologi
Ett nytt delområde i gymnasiets ämnesplan i
biologi handlar om ”Sterilteknik och odling av
mikroorganismer”. Vi som arbetar på Bioresurs ser därför behovet av att uppmärksamma
grundläggande mikrobiologi.
Det var också anledningen till att Bioresurs–
dagarna 2011 för gymnasielärare handlade om
mikroorganismer, den ena dagen fokuserade på
mikroorganismer och hälsoaspekter och den
andra på mikroorganismer i ett ekologiskt perspektiv. Denna artikel tar upp grundläggande
praktisk mikrobiologi och är exempel på sådant
som vi behandlade under kursdagarna.
Mikroorganismer tas upp i det centrala innehållet för Biologi 2 där mikroorganismer nämns
på två ställen, men kopplingar kan även göras till
fler delar av det centrala innehållet. Ur det centrala innehållet för Biologi 2: ”Mikroorganismer
och deras betydelse för hälsa och sjukdom.” och
”Sterilteknik och odling av bakterier”. Dessutom
ingår olika aspetker på mikrobiologi i Biologi 3.
I den inledande texten till ämnesplanen i
biologi, som beskriver syftet med biologiämnet,
anges de förmågor som ”undervisningen i ämnet biologi ska ge eleverna förutsättningar att
utveckla”. Arbete med mikroorganismer stämmer väl in på dessa och jag vill speciellt lyfta
punkt 3: ”Förmåga att planera, genomföra, tolka och redovisa fältstudier, experiment och observationer samt förmåga att hantera material
och utrustning.”
Förutsatt att elever lär sig grundläggande
sterilteknik och odling av bakterier kan de sedan planera, genomföra, tolka och redovisa
enkla försök med mikroorganismer. Några exempel på lämpliga försök beskrivs nedan. Med
utgångspunkt i dessa försök kan grundläggande
teori och praktiska tillämpningar behandlas.

säkerhetsaspekterna för respektive försök. Att
genomföra försök på kompetensnivå 3, som är
den högsta nivån, kräver goda kunskaper i sterilteknik och odlingsteknik.
På vår hemsida finns kompletterande beskrivningar till försöken nedan, samt beskrivning av metoder för färgning av bakterier. Se
www.bioresurs.uu.se, Tema, Bioteknik i skolan.

Odlingsteknik
Sterila petriskålar i plast och olika slag av odlingsmedier i pulverform finns hos ett flertal företag
som säjer laboratorieutrustning, se Bioresurs
hemsida, länk ”Inköp”. Färdiga standardmedier
i glasflaskor kan också inköpas och agarblandningen smälts i vattenbad innan agarplattorna
gjuts. Större sjukhus, som har mikrobiologiska
laboratorer, säljer ibland färdiga agarplattor.

Renutstryk
Om man ska hålla bakteriekulturer i odling
är det viktigt att lära sig känna igen de olika
arterna genom att studera renutstryk på agarplattor. Hur ser kolonierna ut: Vilken färg
har de, hur ser ytan ut, är kanten jämn
och har de någon lukt? Vid minsta
misstanke om att bakterierna på
agarplattan inte är av den förväntade
typen ska man destruera bakterierna
och starta en ny odling.
Ett renutstryk görs genom successiva
utstryk av bakterier så att det till slut
hamnar enstaka bakterier på agarytan
som växer ut till väl åtskilda kolonier,
se bilder till höger och beskrivning på
hemsidan. På detta sätt kan man se om
det har blivit någon kontamination.
Låt gärna eleverna göra renutstryk
från en vätskesuspension med fysiologisk
koksaltlösning eller Nutrient broth som
innehåller en blandning av två bakterier. Välj exempelvis E. coli och M. luteus, som är lätta att skilja åt på färgen.
Gör blandningen omedelbart innan övningen ska genomföras eftersom E.coli
har en snabbare tillväxt än M. luteus och
tar överhand om bakterierna får växa tillsam-

Anvisningar på hemsidan
På Bioresurs startsida, länk ”Säkerhet”, finns
anvisningar för arbete med mikroorganismer
som utarbetats i samarbete med Arbetsmiljöverket. Här beskrivs bland annat grundläggande
mikrobiologisk praxis. Det finns även ett stort
antal laborationer graderade i tre kompetensnivåer, som innebär att en värdering gjorts av
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mans i näringslösning. Uppgiften för eleverna
är sedan att separera de båda bakteriearterna på
skilda agarplattor.
Bakterier kan odlas på fast näringsmedium
på agarplatta och i flytande näringsbuljong i exempelvis E-kolv eller provrör. Odling i näringsbuljong kräver goda kunskaper i sterilteknik
eftersom det finns risk för att man av misstag
odlar upp okända bakterier som kan medföra
en säkerhetsrisk. (Kompetensnivå 3.) De försök
som beskrivs i denna artikel kräver inte uppodling av bakterier i näringskultur.

Förvaring av kulturer
Bakterier kan bevaras genom utstryk på agarplattor, men i så fall krävs det att man förnyar
utstryken med någon månads mellanrum. Utstryk på snedagarrör med skruvlock har en
längre hållbarhet. Ytterligare en metod är infrysning i glycerol, men här krävs uppodling i
näringsbuljong. Autoklavera eppendorfrör tillhälften fyllda med glycerol. Tillsätt sedan lika
stor volym näringsbuljong med en övernattskultur av bakterier och blanda om. Frys eppendorfrören. Vissa bakterier är känsliga och klarar
inte att frysas in med denna metod.

Destruktion av bakterier, avfallshantering
Viktigt är att tänka på säkerhetsaspekterna vid
odlingsförsök. Enstaka mikroorganismer som
hamnar på en agaryta bildar genom delning
kolonier av miljontals celler. Om okända mikroorganismer odlas upp innebär det att även
patogena mikroorganismer kan massförökas.

Winogradskykolonnerna har utvecklats olika
beroende på skillnader i
grundmaterial och tillsatser.
Den vänstra kolonnens
röda färg visar att det finns
purpurbakterier, sannolikt
av typen fotoautotrofapurpursvavelbakterier. Den
gröna färgen i kolonnen
t.h. indikerar fotoautotrofa gröna svavelbakterier
troligen tillsammans med
cyanobakterier. Den svarta
färgen i nedre delarna
av kolonnerna visar på
anaerob miljö och sulfatoch svavelreducerande
bakterier.

Odla inte upp bakterier från exempelvis toaletter eller andra miljöer där man kan förvänta
sig att patogener finns. Renodling från plattor
med okända bakterier rekommenderas inte.
Agarplattor med okända bakterier ska destrueras antingen genom autoklavering, behandling
med jodopax eller kastas i speciella behållare
för riskavfall som sedan hanteras på ett godkänt sätt. Plattor eller vätskesuspensioner med
klass1-bakterier behöver inte destrueras.

Winogradskykolonn
Mikroorganismer fanns redan tidigt under jordens utveckling. Hur det första livet skall definieras, hur det såg ut och i vilken miljö det
utvecklades vet vi inte. Däremot kan vi göra ett
enkelt modellförsök för att visa under vilka varierande miljöförhållanden som mikroorganismer kan leva, hur de samverkar med miljön och
vilken variation av organismer som kan finnas i
en begränsad volym. Vill man endast göra ett
enda mikrobiologiskt försök är Winogradskykolonnen ett bra val. Eleverna kan själva ställa
iordning kolonner och försöket kan bli utgångspunkt för att diskutera miljöförhållanden och
mikroorganismerna anpassningar till varierande
miljöer. Se beskrivning på hemsidan.
I Winogradskykolonnen utvecklas en syre
gradient med högst syrehalt i ytskiktet, där man
bland annat finner cyanobakterier och grön
alger. I bottenskiktet är det syrefritt med en hög
halt av divätesulfid vilket syns genom utfällning
av svart järnsulfid. Detta ger en koppling till
anaeroba miljöer och övergödningsproblematik
i naturliga vatten.
En annan utgångspunkt är fotosyntesen. I ytskiktet finns cyanobakterier och grönalger med
den vanliga typen av fotosyntes. Lite längre ner i
kolonnen bildas röda och gröna skikt av purpurbakterier och gröna svavelbakterier som har en
annan form av fotosyntes, se bilder till vänster.
En tredje utgångspunkt är den systematiska indelningen av de encelliga och små flercelliga organismer som finns i kolonnen. För
att studera variationen av organismer som lever i kolonnens övre skikt kan man sticka ner
dubbla objektglas i övre delen av kolonnen och
låta en biofilm utvecklas på glasytorna under
några dagar som sedan studeras i mikroskop.
Rikedomen av olika organismer är fascinerande
och ger möjlighet att fundera över hur detta
lilla ekosystem fungerar.

Okända mikroorganismer från
omgivningen
Ett traditionellt försök är att låta mikroorganismer falla ner från luften på en öppen agarplatta.
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Beroende på miljö kan organismer av många
olika slag hamna på plattan och växa ut till kolonier av olika färg och form.
Man kan också trycka föremål mot agarytan.
Fingeravtryck från otvättade fingrar och fingrar
tvättade med olika medel visar bakteriernas
förmåga att överleva på huden. Ytor från föremål som exempelvis frukter, dörrhandtag och
disktrasor kan på motsvarande sätt testas.
Mögelsporer gror och bildar luddiga kolonier,
medan bakterier och jästsvampar bildar oftast
mer distinkta koloniformer. Detta ger utgångspunkt för att diskutera variationen av mikroorganismer i miljön.

gon dag ser man en avdödningszon, diametern
på zonen beror av ämnets giftverkan och på
ämnets diffusion i agar. Se beskrivning på hemsidan.
Agarpalttan har lämnats öppen och en mängd mikroorganismer har hamnat på plattan och växt ut till kolonier
av olika färg och form.

Test av giftverkan på bakterier
Olika ämnens giftverkan kan testas på en eller
flera bakteriearter. M. luteus är känsligare än E.
coli, vilket gör den speciellt lämpad för detta
försök. Exempelvis kan olika metalljonlösningar, rengöringsmedel, kryddor och lök/vitlök testas. En jämn matta av bakterier sprids ut med
tops på en agarplatta och små filtrerpappersbitar indränkta med de ämnen som ska testas
läggs på bakteriemattan. Alternativt kan bitar
eller pulver av olika ämnen läggas ut. Efter nå-

3
4
På plattan t.h. syns hur bakterien Micrococcus luteus påverkas av 1. mald
kryddnejlika (störst avdödningszon)
2. kanel (liten avdödningszon) och 3.
ingefära (liten avdödningszon), samt
4. färsk ingefära (ingen effekt syns).

1

2

Utrustning för grundläggande mikrobiologiskt arbete
Materialet nedan behövs till försöken i artikeln och de kompletterande försök som finns
på www.bioresurs.uu.se, (Tema, Bioteknik i
skolan) samt vid vid förvaring och destruktion av mikroorganismer.
• Autoklav: en mindre bordsautoklav behövs för att sterilisera medier och avdöda
bakterier (vanligen 120 °C och 1 atmosfäriskt övertryck i 20 minuter. )
• Värmeskåp: föremål i glas och metall steriliseras under 2 timmar i 160°C.
• Odlingsskåp: odling av mikroorganismer
som gillar lite högre temperatur än rumstemperatur, t.ex. 37°C för E.coli.
• Gasbrännare
• Etanol, 70%, till desinfektion av bland annat bänkytor.
• Jodopax, ursprunglig halt av 5% jod späds
1:100, till avdödning av bakterier
• Ympnål/platinöser
• Sterila, tomma plastpetriskålar för gjutning av agarplattor
• Medier: Nutrient agar (NA), Nutrient
Broth (NB), maltagar för odling av svamp.

• Eppendorfrör med steril glycerol för infrysning av bakteriekulturer.
• Tops med långa träskaft för utstrykning av
bakterier. Inköps t.ex. på apotek.
• E-kolvar täckta med aluminiumfolie och
glasrör med skruvlock eller huv för uppodling av vätskekultur.
• Runda filtrerpapperslappar som tagits ut
med hålslag
• Mikroskop, objektglas, täckglas
• Färglösningar för färgning med metylenblått eller för gramfärgning.
• Bakterier: Escherichia coli, Micrococcus luteus, Bacillus megaterium och Bacillus subtilis
är klass 1-organismer och är tillåtna att använda i skolan utan några säkerhetsåtgärder
utöver grundläggande mikrobiologisk praxis.
Som framgår av namnet M. luteus är denna
bakterie gulfärgad (oftast). B. megaterium
är en stor grampositiv bakterie som är lätt
att se i mikroskop. Vill man jämföra med
en bakterie som är liten och gramnegativ är
E. coli ett bra val. Både B. megaterium och
B. subtilis bildar enzymer som bryter ner
kasein och stärkelse.
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Jordbakterier på
morötter
Text: Eva Damm, Institutionen för biologisk
grundutbildning, Uppsala universitet

Hur kommer det sig att morotsslantar som
antingen inte kokats alls eller kokats i tio
minuter ser oskadade ut efter en vecka
medan morotsslantar som kokats i ett par
minuter blir slemmiga och löses upp? Försöket nedan är enkelt att utföra, men kräver eftertanke och kunskaper om bakterier
och växtceller.

Säkerhet
Rör inte med händerna vid de morotsbitar som
infekterats av bakterier och ser slemmiga ut.

Material
• 1 morot (Använd oskadade och helst otvät
tade morötter. Även tvättade morötter brukar
fungera.)
• 5 tomma petriskålar (eller plastmuggar och
gladpack)
• kniv
• kastrull (eller bägare)
• värmeplatta
• pincett

Utförande
1. Skär moroten i 3-4 mm tjocka skivor, helst
utan att ta på den. 10 skivor behövs.
2. Lägg två morotsskivor i en petriskål (eller
plastmugg som sedan täcks med gladpack).
3. Lägg 8 morotsskivor i kokande vatten. Ta upp
2 morotsbitar åt gången efter 1, 2 5 respektive
10 minuter och lägg bitarna i petriskålar (eller
plastmuggar som täcks med gladpack).
4. Märk petriskålarna med koktid.

5. Trä en plastpåse över petriskålarna så att morotsbitarna inte torkar ut.
6. Låt stå i rumstemperatur i cirka en vecka.

Resultat och utvärdering
Studera morotsbitarna. Beskriv utseendet och
förklara skillnaderna.

Morotsslantarna påverkas av bakterier som
finns naturligt i jorden och som följer med morötterna. De bakterier som är aktuella i försöket hör till släktet Bacillus och är sporbildande.
I normalfallet brukar man få följande resultat
när morotsbitarna studeras efter cirka en vecka.
Okokta morotsbitar
Bitarna ser relativt opåverkade ut. Ingen tydlig
bakterieväxt syns. Detta beror på att de flesta
växtceller är intakta och några näringsämnen har
inte frigjorts. Bakterierna saknar därför näring
och dessutom kan konkurrensen mellan olika
arter av mikroorganismer som finns på morotsbiten göra att de hämmar varandras tillväxt.
Koktid 1, 2 och 5 minuter
Morotsbitarna är mer eller mindre slemmiga
och börjar lösas upp beroende på kraftig bakterieväxt. Orsaken är att aktiva bakterieceller
av olika arter dödas vid uppvärmningen, men
sporer från bacillusarter överlever. När sporer
av bacillusarter utvecklas till aktiva celler möter de inte någon konkurrens. Dessutom har
växtceller skadats vid uppvärmningen och eftersom morötter är söta frigörs näringsämnen i
form av bland annat socker som bacillusarterna
kan tillgodogöra sig.
Koktid 10 minuter
Morotsbitarna ser relativt oskadade ut eftersom
även sporer av bacillusarter dödats vid upphettningen.
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Text: Lena Ekbom

Vårnytt om webbportalen
Teknik&Natur!
Bioresurs arbetar tillsammans med övriga resurscentra i fysik, kemi och teknik med en ny
webbportal. Den riktar sig till pedagoger i förskolan och lärare i grundskolan F-6. Webbportalen står för utveckling, inspiration och kreativitet inom de naturorienterade ämnena och
teknik och kommer att omfatta resurser för
undervisning inom respektive ämnesområde.
Projektet är ett uppdrag från Skolverket.
Än är portalen inte klar, det återstår mycket
arbete med att fylla den med innehåll, men vi
räknar med att den ska vara i funktion under senhösten.
Här presenteras för första gången webbsidans design och innehåll! Ovan syns webbportalens startsida. De tre mindre bilderna med
rubrikerna, Förskolan, Grundskolan 1-3 och
Grundskolan 4-6 är ingångar till olika resurser.
Den stora bilden i mitten blir en puff för nya
övningar, kurser och andra aktuella händelser.
Den gula bilden med förstoringsglaset som
heter ”Sök bland resurser” leder till en sorteringsfunktion där man bland annat kan söka
på typ av resurs, ålderskategori och mål i förskolan, samt förmågor och centralt innehåll i
grundskolans kursplaner.
Under den gula bilden med förstoringsglaset finns en skylt där det står ”Materiallådor”.
Här finns tips och idéer för hur man med enkla
medel kan bygga upp utrustning för ett undersökande arbetssätt. Varje låda är kopplad till
ett antal experiment, fältstudier och undersökningar som finns i webbportalen.
Klickar man på länken Nyhetsbrev i den gula
topplisten kommer man till en sida med möjlighet att prenumerera på tidningar/nyhetsbrev.
Vi är intresserade av att få kontakt med lärare som vill vara med och utveckla webbportalens innehåll. För mer information och frågor
kontakta: lena.ekbom@bioresurs.uu.se

Annonsplats

Vi ser fram emot att snart få dela webbportalen Teknik&Natur med er!
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Kolla på
minimaskar
Text: Britt-Marie Lidesten

Oftast tänker vi inte på alla små kryp som
lever i marken, vi ser dem inte utan förstoring men om de inte fanns skulle det få
stor betydelse. En grupp av små maskar
som vi ska studera närmare i den här artikeln kallas nematoder.
Nematoder lever under mycket varierande livsbetingelser. Vissa arter, som potatisnematoden,
är besvärliga skadedjur. Några tropiska arter
kan ge svåra sjukdomar hos människa. En art
av nematod används också för bekämpning av
så kallade mördarsniglar. Många arter lever i
marken och ingår i näringsväven tillsammans
med bland andra bakterier, hjuldjur, björndjur,
hoppstjärtar och kvalser. Här beskrivs hur man
kan locka fram nematoder från kompostjord.
Caenorhabditis elegans (C. elegans), en av de
marklevande nematoderna, är en mycket välundersökt modellorganism. Genomet sekvenserades redan 1997 och Nobelpriset i medicin
eller fysiologi 2002 gick till Sydney Brenner, H.
Robert Horvitz och John E. Sulston för deras
studier av C. elegans. John E. Sulston studerade
hur varje cell utvecklas, från den ursprungliga
befruktade äggcellen till de 959 celler som finns
i en vuxen individ. Det finns kollektioner av C. elegans som innehåller stammar med ett naturligt
ursprung, så väl som ett stort antal stammar där
varje stam har minst en variant av de olika generna som finns i C. elegans.

Könsbestämning
Webbplattformen www.wormbook.org är
mycket innehållsrik. Bland annat beskrivs hur

könsbestämning och befruktning fungerar. När
man tar del av beskrivningen inser man hur
annorlunda det kan fungera i jämförelse med
människan.
C. elegans har två kön i likhet med människan, men där slutar likheterna. Hos C. elegans
finns hermafroditer och hannar. Hermafroditer
är modiferade honor som under ett stadium
i larvutvecklingen tillverkar och sparar spermier, som sedan används i ett senare skede för
att befrukta de egna äggen. Hermafroditer är
normalt diploida, med fem par autosomer och
två X-kromosomer. De bildar vanligen gameter som har en X-kromosom och vid befruktningen bildas därför avkomma med två
X-kromosomer. I sällsynta fall kan hannar bildas om en X-kromosom går förlorad. Hannar
kan para sig med och överföra spermier till
hermafroditer. Hannar har också fem par autosomer, men bara en X-kromosom. De bildar
spermier som antingen har en X-kromosom eller saknar X-kromosom, lika antal av varje typ.
Detta innebär att halva antalet spermier ger
upphov till hannar.

Odling av nematoder
Nedan beskrivs hur nematoder av olika slag,
bland annat C. elegans, kan isoleras från jord
och odlas på agarplattor.
Många intressanta frågeställningar väcks
med konkret utgångspunkt i odling av levande
nematoder. Olika jordar kan jämföras: kompostjord brukar ha gott om nematoder, men hur är
det med jord från en barrskog eller lövskog? Var
på plattorna befinner sig nematoderna och varför just där? Kan man se skillnad på olika ar-
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ter av nematoder? Har de yttre olikheter? Rör
de sig på olika sätt? Hur reagerar de på olika
smaker och lukter? Hur påverkas de av ljus och
temperatur? Vilka organismer ingår tillsammans med nematoderna i näringsvävarna i jordarna? Vad upptäckte nobelpristagarna i medicin eller fysiologi när de studerade nematoder?
Vad forskar man på i dag med utgångspunkt i
nematoder? Mycket finns också att ta del av i
nedanstående referenser.

Beredning av odlingsplattor
Nedan beskrivs ett medium, (Nematode Groth
Medium, NGM), som fungerar bra för isolering
av nematoder. Fördelen med detta medium är
att lagom mycket odlade bakterier, som behövs
som mat till nematoderna, utvecklas medan
oönskade mikroroganismer från jordprover
hämmas i sin tillväxt. En begränsad bakterieväxt gör att maskarna syns bättre. Anpassa volymen av mediet efter behovet av odlingsplattor.
NGM-medium:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

3 g NaCl
17 g agar
2,5 g pepton
975 ml H2O
5 mg/ml kolesterol i etanol (autoklavera
inte), 1 ml
1 M kaliumfosfatbuffert, pH 6.0 (108.3 g
KH2PO4, 35.6 g K2HPO4, H2O tillsätts till
1 liter), 25 ml
1M MgSO4,1 ml
1M CaCl2,1 ml
Petriskålar
E-kolv, 2 l

Beredning av mediet
1. Blanda 3 g NaCl, 17 g agar och 2.5 g pepton
i en tvåliters E-kolv. Tillsätt 975 ml H2O. Täck
kolvens mynning med aluminiumfolie. Autoklavera.
2. Kyl kolven i vattenbad (55 °C) i 15 minuter.
Tillsätt 1 ml 1M CaCl2, 1 ml 5 mg/ml kolesterol i etanol, 1 ml 1M MgSO4 och 25 ml 1M
kaliumfosfatbuffert. Blanda om.

• NGM-plattor
Sprid ut E.coli på ett begränsat parti i mitten
av plattorna. Maskarna tillbringar mesta tiden
i bakteriemattan och om bakterierna sprids
ut till plattans ytterkanter kan maskarna krypa upp på väggarna och torka ut och dö. Låt
baktriemattan växa till i rumstemperatur över
natten eller i 37 °C i cirka åtta timmar. Plattorna kan förvaras i kylskåp under några dagar
om försöken inte startar omedelbart. Maskarna
trivs bäst mellan 16 och 25 °C.

Isolering av nematoder från jord
Det enklaste sättet att locka fram nematoder
från ett jordprov är att använda NGM-plattor
ympade med E.coli där jorden läggs runt kanterna på agarplattan. (Se bild föregående sida)
Maskar som äter bakterier kryper ut från jorden
och ut på bakteriemattan. Nematoder som rör
sig snabbt, exempelvis C. elegans, tar sig ut på
bakteriemattan inom inom några minuter till
timmar. För att hindra spridning kan man isolera plattorna med nematoder med tape eller
plastfilm och undvika att öppna dem efter det
att odlingen startats.
Material
• NGM-plattor ympade med E.coli
• Jord från kompost, eventuellt jord från trädgård, lövskog, barrskog
Metodbeskrivning
1. En agarplatta med NGM-medium med en
matta av E.coli i mitten används för att odla
fram nematoder från jord.
2. Sprid 1-2 gram jord i ytterkanten av agarplattan, utanför mattan av bakterier. Jordproverna
kan vägas för att man ska få en uppfattning om
antalet maskar per mängd jord. Fukta jorden
med 1 ml vatten.

Resultat och utvärdering
Efter några timmar upp till någon dag studeras
plattan i stereolupp. Maskarna kan leva i flera
dagar på plattan.

4. Fyll petriskålar till 2/3 med lösningen.

Referenser

5. Låt gärna plattorna stå i rumstemperatur i
två till tre dagar för att upptäcka kontaminerade plattor och för att fukten ska torka. Plattorna är hållbara i flera veckor om de förvaras i
en lufttät behållare i rumstemperatur.

WormBook. The Online Review of C.elegans BIOLOGY.
www.wormbook.org

Ympning med bakterier

• Isolation of C. elegans and related nematodes. Theresia
Stiermage

Material
• E. coli
• Steril tops eller ympnål

Wormatlas, www.wormatlas.org, med ett fantastiskt fint
bildmaterial.

• Introduction to sex determination. Robert K. Herman,
Department of Genetics, Cell Biology and Development, University of Minnesota
• Maintenance of C.elegans. Theresia Stiermage

WormClassroom: www.wormclassroom.org
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DNA-modeller
Text: Britt-Marie Lidesten

Vad hör till allmänbildning inom biologiområdet? När frågan diskuteras kan åsikterna
säkert variera, men många tycker nog att
det hör till allmänbildningen att känna till
att DNA-molekylerna innehåller våra arvsanlag och att veta att en DNA-molekyl ser
ut som en spiralvriden stege.
Att praktiskt bygga DNA-molekyler blir ett roligt pyssel för elever och förhoppningen är att de
därmed lättare kommer ihåg hur molekylen ser
ut. För yngre åldrar fokuseras på den spiralvridna formen av DNA-stegen, medan det för äldre
elever handlar om att förstå på vilket sätt molekylens byggnad har betydelse för funktionen.
Bioresursdagen den 24 november 2011 för
lärare i grundskolan hade tema ”DNA och individuella variationer”. Deltagarna fick bland annat bygga DNA-molekyler av pasta eller lösgodis. De fick också lösa en mordgåta genom att
identifiera den skyldige utifrån individuella genetiska skillnader. Metoden beskrivs i Bi-lagan
3 2011 och extramaterial till laborationen ligger på vår webbsida, se ”Tidningen Bi-lagan”
och ”Bi-lagan 3 2011”.

DNA-spiral av pasta eller godis
I en välsorterad livsmedelsaffär finns en mångfald av pastasorter med olika former och färger.
För att bygga en DNA-molekyl behövs sex olika
slag av pasta. Två sorter används för att bygga
DNA-spiralens sidor av omväxlande sockerarten deoxyribos och fosfatgrupper. Fyra sorter
behövs för att bygga stegpinnar av kvävebaser
tymin, adenin, cytosin och guanin. Pastan kan
färgas med exempelvis karamellfärger. Doppa

Kursdeltagare under Bioresursdagen 2011 för lärare i
grundskolan bygger DNA-spiral av pasta.

pastabitarna snabbt i färglösningen och låt dem
torka utspridda på hushållspapper. Tänk på
att välja pastasorter som är hållbara och som
passar in i DNA-molekylens struktur. Använd
tunn och smidig bindtråd för att foga samman
pastabitarna, tråden kan exempelvis inköpas i
blomsteraffärer.
Lösgodis av olika form och färg kan användas på motsvarande sätt som pasta.
Referenser:
Beskrivningar finns på nätet av hur man kan bygga DNAspiraler av olika slags material, exempelvis pasta och
lösgodis. (Förslag på sökord: DNA, model, pasta, candy)

Fler DNA-modeller
I webbtidskriften Bioscience Explained, vol.1,
nr 1, finns underlag för att bygga en DNAmodell i papper. Med noggrannhet och tålamod blir resultatet utmärkt. Ref. John Schollar,
NCBE, The University of Reading, UK. Modell
av spiralen. Bioscience Explained, vol 1, nr 1,
www.bioscience-explained.org
En imponerade modell av DNA-spiralen
kan byggas av tomma aluminiumburkar.
Beskrivning finns i tidskriften Science in
School, nr 2 2006, sök på artikeln ”Modelling
the DNA double helix using recycled materials” på webbsidan www.scienceinschool.org.
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ISBN 978-9

9 789
18

1-87115-30

7 115
30

-1

1

Skriften handlar om hur
man kan utveckla undervisningen och reflektera över sina erfarenheter och sin
undervisning med hjälp av metoder och modeller.
Exemplen kommer från naturvetenskaplig undervisning och forskning. Skriften finns att beställa eller ladda ned på www.skolverket.se

Hjärnkoll på värk
och smärta
Gunilla Eldh och Martin Ingvar
Natur & Kultur, 2012, 196 s
ISBN: 9789127130036

Återvinna fosfor
– hur bråttom är det?
Formas Fokuserar, 409 s
ISBN: 9789154060641

Fosfor är nödvändigt för

allt liv och för all matproduktion. Nu varnar
forskare för att fosfor
reserverna riskerar att
ta slut fortare än vi anar.
Forskare från flera olika ämnesområden ger i boken sina synpunkter och förslag på hur problemet
att få fosforn att räcka till kan lösas.
Formas Fokuserar är en serie av pocketböcker där
forskare tillsammans ger en bild av kunskaps- och
debattläget i aktuella miljö- och hållbarhetsfrågor.
Böckerna vänder sig till alla som vill följa med i
samhällsdebatten och de passar även bra i olika
undervisningssammanhang. På www.formasfokuserar.se finns särskilda sidor med tips för hur böckerna kan användas i undervisningen, se länken ”För
lärare”.

För bara drygt ett decen-

niumsedan ordineradeläkarna vila för till exempel
en ond rygg. Idag skriver de
ut recept på motion mot
värken. Hjärnforskarna har gjort stora framsteg som gör att vi kan förstå långvarig smärta på
ett nytt sätt. Det öppnar också nya vägar till effektiv smärtlindring och vi har själva stora möjligheter att påverka hjärnans smärtcentrum med hjälp
av modern psykoterapi. Författarna förklarar hur
smärta fungerar och reder ut vilka behandlingar
som hjälper mot smärtmonstret.
I serien Hjärnkoll ingår även ”Hjärnkoll på vikten” och ”Hjärnkoll på maten”.

Nästan allt om
människan

Evolutionen, generna,
moralen och lite till
Pocket
Johan Frostegård
Karolinska Institutet,
2011, 295 s
ISBN: 9789185565443

Författaren skildrar människans uppkomst och

Ulf Westerberg
Hammar Förlag 2011, 156 s
ISBN: 9789185786602

hur evolutionen har gjort avtryck i våra kroppar och själar. Vi får en översikt och tolkning av
evolutionsläran, modern medicinsk och genetisk
forskning, samt vad de nya biomedicinska och naturvetenskapliga insikterna kan betyda för moralens och språkets uppkomst, manligt och kvinnligt, samt sjukdomar.

E

www.skogsskada.se

Sköra vingar

n inspirationskälla för
alla som är intresserade av
insekter i allmänhet och
fjärilar i synnerhet. Författaren
kopplar samman den enskilda fjärilens beteende
med miljontals år av evolutionär utveckling. Boken är uppbyggd kring fjärilarnas liv, varför de
beter sig som de gör, deras plats och funktion i
ekosystemet och förklarar många spännande och
oförklarliga beteenden. De många bilderna i boken är både vackra och informativa.
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Skolverket 2012, 117 s
ISBN: 9789187115301
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Att se helh

Att se helheter i
undervisningen

Skogsskada

www

är en webbplats från Sveriges
lantbruksuniversitet. Här finns information om
svampar, insekter, vilt och annat som gör skada
på skog i mer än 200 skadebeskrivningar. Den
som vill kan få hjälp att diagnostisera en skada,
rapportera den och även se på kartor över rapporterade skador i Sverige. Här finns många bilder på vem eller vad som orsakat skadan och hur
det kan se ut.
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ill läsaren!

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

Kalendarium B

Porto betalt

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

Kalendariet
Rikskonferens för lärare

Science On Stage

Göteborg 26-27 april

Laborativ bioteknikkurs, 7.5 hp

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.
Konferensen 2013 är i Słubice/
Frankfurt am Oder. För information om
den svenska uttagningen till SonS 2013 se
www.vetenskapenshus.se

Kristineberg 7-10 augusti

Sök Comeniusstipendier

En konferens för lärare i grundskola och
gymnasium som undervisar i naturvetenskapliga ämnen eller NO. Konferensen är ett
samarbete mellan Skolverket, Vetenskapsfestivalen och nationella resurscentra i biologi och bioteknik, kemi och fysik. För information och anmälan se www.no2012.se

En kurs för dig som är biologi- och/eller kemilärare på högstadium eller gymnasium. Anmälan före 15 mars på www.utbildning.gu.se.
Efteranmälan går bra om det finns platser
kvar på kursen.

Kursdagar om fisk
Bioresurs planerar en kurs med anknytning
till sötvattensmiljöer och fisk.Tidpunkt: månadsskiftet augusti/september. Plats: Erkenlaboratoriet utanför Norrtälje. Håll utkik på
www.bioresurs.uu.se för mer information
och anmälan.

Britt-Marie
Det
är vi somLidesten
jobbar på

Föreståndare.
Inriktning gymnasium,
Nationellt
resurscentrum
kursutveckling.
för
biologi och bioteknik:
britt-marie.lidesten@bioresurs.uu.se
018-471 50 66

Britt-Marie Lidesten
Malin PlantingInriktning gymnasium,
Föreståndare.
Redaktör Bi-lagan, annonsansvarig,
kursutveckling
kursutveckling.
britt-marie.lidesten@bioresurs.uu.se
malin.planting@bioresurs.uu.se
018-471
50 66
018-471 64 07

för fortbildning i Europa!
Sök stipendium från Internationella programkontoret för att delta i fortbildningskurser, konferenser/seminarier eller jobbskugga en kollega i ett annat europeiskt
land. Under 2012 görs en särskild satsning
på områdena matematik, naturkunskap
och teknik. Senaste ansökningsdag är 30
april 2012 för aktiviteter som äger rum
under hösten. Läs mer om Comenius fortbildning på www.programkontoret.se

Malin Planting
Kursutveckling,
redaktör för
Kerstin Westberg
Bi-lagan,
Inriktningannonsansvarig.
gymnasium och
malin.planting@bioresurs.uu.se
grundskola 7-9.
018-471
64 07
kerstin.westberg@bioresurs.uu.se

018-471 50 65

Bioresurdagar 2012
Vi planerar att genomföra Bioresursdagarna
2012 under v. 47. Temat i år är fysiologi.
Som vanligt blir det två dagar för gymnasie
lärare och en dag för lärare i grundskolan.
För information och anmälan se www.bioresurs.uu.se senare i vår.

Kerstin Westberg

Henrik Viberg
Inriktning
gymnasium och grundInriktning
skola
7-9. förskola och grundskola f-6.
Kontaktperson för Förskolelyftet.
kerstin.westberg@bioresurs.uu.se
henrik.viberg@bioresurs.uu.se
018-471
50 65

Stipendier för insektsstudier
Entomologiska föreningen delar ut stipendier till ungdomar som vill göra undersökningar av insekter – en möjlighet för elever
på gymnasiet att söka stöd för projektarbete/
gymnasiearbete. För information och ansökan, se www.insekteriuppland.se

En härlig vår önskar vi på
resurscentrum alla våra läsare!

Vill du ha fler exemplar av Bi-lagan, kontakta oss på info@bioresurs.uu.se
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Lena Ekbom
Webbprojekt för förskola och F-6.
lena.ekbom@bioresurs.uu.se
018-471 50 65

