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Läsårskalender
Tema: Fortplantning

Robert Hooke (1635-1703), forskare
från England. Studerade korkvävnad
i mikroskop och kallade enheterna celler. Målning till höger av Rita Greer 2004.
Robert Brown (1773-1858), engelsk botanist, som år 1832
beskrev strukturer i cellen, bland annat cellkärnan.
Mattias Jacob Schleiden (1804-1881) och Theodor Schwann
(1810-1882), Tyskland, formulerade var för sig den allmänna
celläran, att alla vävnader är uppbyggda av celler. Genom celldelning bildas nya celler och organismer kan på så sätt tillväxa.
Däggdjursägg beskrevs först på 1820-talet av Karl Ernst von
Baer (1792-1876), estnisk-tysk embryolog.
1875 publicerade Oscar Hertwig (1849-1922) forskningsresultat som visade hur befruktning går till. Han studerade
sjöborreägg och såg att när en spermie tränger in i en äggcell
börjar denna dela sig och en ny organism utvecklas.
Louis Pasteur (1822-1895), fransk biokemist, mikrobiolog och immunolog.
Visade att liv inte kan uppstå spontant ur organiskt
material, som
företrädare
för
uralstringsläran
hävdade. Målning av A. Edelfelt.
Robert G. Edwards (1925-2013),
brittisk forskare som fick Nobelpris i
fysiologi eller medicin 2010 för utveckling av in vitro fertilisering (provrörsbefruktning). Foto:
Bourn Hall Clinic ovan.

Livets förutsättning

Wikimedia Commons: Fir0002/Flagstaffotos

Anthony van Leeuwenhoek (1632-1723),
Nederländerna, kallas ofta mikroskopins fader och den förste mikrobiologen. 1677 beskrev
han spermiers
utseende.
Målning av
Jan Verkolje
till vänster.

Liv förutsätter fortplantning – generation följer på generation. Om
vi söker oss bakåt i vår egen släkt känner vi oftast namnen på
våra föräldrar och mor- och farföräldrar, men hur är det med generationerna innan? Vilka var de som levde då? I vilket samhälle
verkade de? Följer vi spåren tillbaka i tiden har vi inte längre några
namn på personerna eller vet hur de levde. Hur långt tillbaka i
tiden kan vi spåra vår släkt? Vilket är ditt och mitt ursprung?
I Sverige har kyrkan haft hand om folkbokföringen från början
av 1600-talet fram till 1991 då staten övertog ansvaret. Med
DNA-teknik kan man följa spåren ännu längre tillbaka och se
hur grupper av människor har förflyttat sig.
Någon gång för mycket länge sedan levde vi tillsammans med
andra människotyper och hade så nära relationer att vi även
fortplantade oss tillsammans. Forskaren Svante Pääbo beskrev
i en forskningsrapport 2010 att det finns ett par procent DNA
från neanderthalmänniskan i DNA hos alla människor som närmast härstammar från Europa och Asien, men däremot saknas
neandertal-DNA hos ursprungsbefolkningar i Afrika. Neander
thalmänniskor levde i Europa och västra delarna av Asien från
cirka 350 000 till 30 000 år sedan.

Lära om livet
Biologi är läran om livet och centralt inom biologiämnet är
förståelse för hur livet förs vidare generation efter generation.
Tänkvärt är att det är mindre är 150 år sedan som man förstod
att det krävdes att en äggcell och en spermie smälte samman
för att en ny individ skulle bildas. Fortfarande är det mycket
som vi inte vet när det gäller fortplantning. Till vänster ges en
kort översikt över viktiga upptäckter inom cellbiologi och fortplantning. Läs mer om biologins histora i boken Idéer om livet av
Nils Uddenberg, Natur och Kultur, 2003.
Den här kalendern har tema fortplantning – ett centralt område
inom biologin med många viktiga aspekter att ta upp i skolan.
Följande kalenderuppslag ger exempel på fortplantning av flercelliga organismer inom grupperna växter, svampar och djur.

Blomflugor (Simosyrphus grandicornis) under parning i luften.

Fundera och diskutera
Historiska aspekter
Till vänster finns exempel på forskare och
upptäckter som rör förståelsen för hur fortplantning går till och hur organismer utvecklas. Fortsätt att studera historiskt viktiga
upptäckter inom området och ta reda på mer
om forskarna inom detta fält. I mikroskopins
barndom hände det att forskarna beskrev iakttagelser vid mikroskopstudier men inte förstod
vad de såg. Långt senare kom förklaringarna.
Intressant är att studera hur kunskapen inom
området byggs efter hand och att ta reda på
mer om var forskningens frontlinjer går idag.

Etiska aspekter
Drivkraften till fortplantning är stark. Är det
en rättighet eller en skyldighet att skaffa barn?
Utan barn som växer upp, utbildar sig och får
en plats i samhället och i sin tur skaffar barn har
vi inte någon framtid. Är det en rättighet att få
födas? Vilka är skälen för abort och för att behålla ett kanske allvarligt skadat foster? Många
frågeställningar som rör människans fortplantning är kontroversiella och viktiga att lyfta tillsammans med elever i skolan.
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Hur vet träden när det är höst och
hur påverkar klimatförändringen
växtsäsongens slut?
ForskarFredags massexperiment
2013 går ut på att dokumentera
utvecklingen av höstlöv. Elever i
alla åldrar bjuds in att samarbeta
med forskare i tre olika projekt.
Anmälan senast den 14 augusti på
forskarfredag.se/massexperiment
Eleverna väljer själva ett lövträd
som de följer. De dokumenterar
höstlövsutvecklingen genom att
fotografera eller rapportera trädets
status. Bilder och rapporter laddas upp på ForskarFredags hemsida. Praktisk information och
lärarhandledningar skickas ut till
anmälda klasser i augusti.
Höstförsöket är utvecklat i samarbete mellan forskare och Vetenskap
& Allmänhet, VA. En växtgenetiker
studerar höstlövsgener hos asp. En
naturgeograf utvecklar metoder för
att följa höstens utveckling med satellitbilder och en växtekolog analyserar
klimatförändringens effekter genom
att jämföra med 100 år gamla data.

Drottning

Myror i brallan?

(2n=52)

Myrornas livscykel är speciell. Låt eleverna jämföra människans livscykel med myrornas. Vad skiljer en hane från en hona? När, var och
hur bildas ägg och spermier?

Hane

Ägg

(n=26)

(se figur 1)

Larv
(se figur 3)

Puppa

Arbetare

(se figur 2, 3)

(2n=52)

Illustrationer av röd skogsmyra
(Formica rufa) från Nationalnyckeln (Krister Hall)

Drottning

Myror som har vingar och brukar kallas flygmyror är ”könsdjur”:
drottningar och hanar. Drottningen parar sig under flygturerna
med en eller flera hanar. Hanarna är oftast kortlivade och deltar inte i myrsamhället. Spermierna däremot kan hållas vid liv i
flera år, förvarade i en spermiebehållare i drottningens bakkropp.
De används efterhand för att befrukta de miljontals ägg som
drottningen lägger under ett flerårigt liv. Myräggen kläcks och
larverna matas av arbetarna. Larverna utvecklas till puppor och
slutligen till färdiga myror — så kallad fullständig förvandling.
Både drottningar och arbetarmyror är honor. De bildas när en
spermie befruktar ett ägg och de är därför diploida (dubbel kromosomuppsättning). Hanarna som bildas av obefruktade ägg är
haploida (enkel kromsomuppsättning) och deras spermier bildas
genom vanlig celldelning, mitos. Honorna bildar haploida ägg via
meios. En arbetarhona har äggstockar men saknar spermiebehållare och kan inte befrukta sina ägg, det kan endast drottningar
göra. Arbetarhonans ägg ger upphov till hanar om äggen inte
hinner bli föda till växande larver. Om det blir en drottning eller
arbetare av ett befruktat ägg bestäms av mängden mat, temperaturen och mängden av ett sekret som arbetarmyrorna utsöndrar
från sitt huvud: mycket mat — drottning, lite mat — arbetare.
Nya drottningar parar sig och kan sedan bilda ett nytt samhälle.

Niklas och David vid en
myrstack med röd skogsmyra.
Enligt Nationalnyckeln (se lästips) finns oftast en drottning
i stacken tillsammans med
hundratusentals arbetare.

Kolla på myror!
Leta rätt på en myrstack, studera myrorna och
iaktta vart myrstigarna går, vad myrorna bär på
och vad som händer när myror från samma eller olika samhällen möts.
Håll ett papper alldeles ovanför en myrstack
eller myrstig. Myrorna försöker då försvara sig
genom att spruta ut myrsyra från bakkroppen.
Undersök vad myror gillar att äta. Lägg små
bitar av olika slags mat på en myrstig och
iaktta hur myrorna reagerar. Hur mycket orkar en myra bära? Tillverka små ostbitar av
olika storlekar genom att mäta med linjal
eller väga på analysvåg. Lägg ut dem vid en
myrstig och studera hur stora bitar myrorna
orkar flytta. På bilden nedan undersöker en
röd skogsmyra en bit ost.

Larv

Ägg

Figur 1. Arbetare tar hand om ägg som läggs av
drottningen. (Kalkjordmyra, foto: Krister Hall)

Figur 2. Arbetare med kokonger innehållande puppor, kallas Figur 3. Arbetare med en stor puppa. Uppe till vänster
Myror kan bära många gånger sin egen vikt. Här undersöker en röd skogsmyra en bit
ofta felaktigt ”myrägg”. (Jordhästmyra, foto: Krister Hall).
bär en arbetare en larv. (Grästorvsmyra, foto: Krister Hall) ost. Hur stor ostbit kan en myra bära med sig?
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Ägg från trädgårdsmyra
(Lasius niger). Foto: Robert
Svensson (msitua.net).
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Med utgångspunkt i den senaste
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Journey to the ants: a story of scientific
exploration och The Ants, båda av Bert
Hölldobler och Edward O Wilson.

22

Edward O. Wilson, biolog från USA,
har bland annat studerat hur doftämnen påverkar beteendet hos myror. I
bokverken beskrivs myrornas liv – med
många uppslag för studier. Böckerna
kan beställas på bibliotek.
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Björn Bergenholtz
Rabén & Sjögren Bokförlag,
2013, 27 s
ISBN: 978-91-29-68701-9
En barnbok som med
trevlig text och fina bilder på
ett lättfattligt sätt tar upp oväntat
mycket intressant fakta om de vanligaste småkrypen. Ingår i en bokserie.

Svamp överallt!
Svampsporer finns överallt i miljön. Låter man en bit bröd eller frukt
ligga varmt och fuktigt brukar det snart börja växa olika slag av mögelsvamp. Detta kalenderuppslag visar på hur vanliga svampsporer
är i miljön och hur man kan få dem att gro och utvecklas.
Svampar är en stor och heterogen grupp av organismer men
med ett gemensamt evolutionärt ursprung. De är alla heterotrofer och livnär sig genom att absorbera näring från omgivningen. De flesta svampar förökar sig genom att bilda sporer.
Sporerna sprids med vind och vatten, men också med exempelvis insekter. Sporer som hamnar där det finns näring och fukt
kan gro och utveckla hyfer som tillsammans bildar ett mycel.

Bild på en häst i hästhage
med hästbajs i förgrunden

Slungmögel

Svamparnas fortplantning är väldigt varierande. De flesta svampars hyfer och sporer är haploida (enkel kromosomuppsättning),
men många svamparter har också en kortvarig, diploid fas (dubbel
kromosomuppsättning). Ibland skickar svamphyferna ut doftämnen och om två passande hyfer möts kan svampcellerna fusera
och bilda celler med två cellkärnor. Smälter de två cellkärnorna
samman har det bildats diploida celler som sedan genomgår meios.
Det haploida stadiet återställs därmed och nya sporer kan bildas.
Även på oss människor finns det svamp. En amerikansk forskargrupp har DNA-sekvenserat och artbestämt svampar på huden
hos tio friska personer. Flest arter fanns på fötterna, närmare
200 arter. Se Nature.com, sök på doi:10.1038/nature12171.

Slungmögel (släktet Pilobolus)
Flera arter av slungmögel är vanliga i exempelvis hästspillning
och lever på det näringsrika innehållet. Slungmögel utvecklas på
några dagar och fruktkroppen blir cirka en halv centimeter hög
med en sporkapsel högst upp, se detaljbild till vänster. Fruktkroppen sträcker sig mot ljuset och slungar iväg sporkapseln med hög
hastighet upp till två och en halv meter. Om den klibbar fast på
ett grässtrå och blir uppäten av en häst sluts livscykeln genom
att sporerna passerar mag-tarmkanalen och kommer ut med avföringen. Det brukar även utvecklas andra svampar i spillning, se
detaljbilden längst till vänster.
Ref. Biology, Campbell, ninth edition (om inget annat anges.)

Odla mögelsvamp
Slungmögel
Hämta lite färsk hästspillning och lägg direkt
i en tätslutande glasburk med lock, som sedan inte ska öppnas av eleverna. Täck burken så att den hålls mörkt förutom ett litet
ljushål. Vattna eventuellt lite på spillningen
om den ser torr ut. Efter ett par dagar växer
det kanske ut något som ser ut som små vita
synålar. Det är slungmögel. Nästa dag finns
det kanske en hel ”skog” av svampar som
alla böjer av åt samma håll, mot ljuset. Efter cirka en vecka är alla svamparna borta,
men det finns massor av små svarta prickar
av sporkapslar på burkens insida. När sporkapslarna slängs iväg kan man höra hur det
smäller i burken. Se beskrivning på www.
fungi4schools.org, sök på PDF-filen, med beteckningen v02p012-013&078-079.pdf

Mögelsvamp och livsmedel
Lägg bitar av exempelvis bröd, äpple och tomat i konservburkar, väl tillslutna med lock.
Följ utvecklingen under ett par veckor och
beskriv vad som händer. Grönaktigt penselmögel och kulmögel med små svarta sporsamlingar brukar ofta utvecklas på livsmedel.
Bilderna ovan visar brödskiva och tomat.
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Utmaningen från Bioresurs
Nu är det dags att skicka in redovisningar från 2013 års utmaning, som
handlade om fåglar. Se länken Utmaningen på Bioresurs hemsida. Några
av de inskickade rapporterna tas in i
Bi-lagan nr 3 2013.

Utmaningen 2014
Delta i 2014 års utmaning från Bioresurs till lärare och elever/barn i åk
F-6 och förskolan. Årets tema är fortplantning. Möjligheterna är många att
upptäcka och studera fortplantningen
hos växter och djur: odla växter, sätt
upp fågelholkar och följ häckningen,
studera förökningen av grodor, vandrande pinnar och andra djur som
man kan hålla i klassrummet eller
följ förökningen hos något husdjur.
Flera uppslag till arbetet finns i denna
kalender och vi kommer också att
komplettera med fler förslag och anvisningar på vår hemsida, se länken
Utmaningen på startsidan.
Anmäl din klass/barngrupp senast 1
mars 2014 för att vara med i utlottningen av några trevliga böcker om
naturen. Rapporterna skickas in senast 1 november 2014 och några av
dem kommer att tas med i Bi-lagan.

Välkomna att vara med!

a

b

Fiskarnas fortplantning
c

d

Med ett akvarium i klassrummet öppnas många möjligheter att konkretisera biologiundervisningen. Höjdpunkten
är givetvis när fiskarna leker. Det ger stora möjligheter
till diskussioner runt beteenden och evolution, odling av
foderdjur till ynglen och kanske även lite vattenkemi?
Det finns många olika lekbeteenden att studera bland
våra vanliga akvariefiskar. Alla arter som nämns nedan är
lämpliga att prova i undervisningen.

Romspridande fiskar
En vanlig lekmetod praktiseras av de fiskar som vanligen
brukar kallas ”romspridare”. Det är arter som ofta får väldigt stora kullar och inte utövar någon rom- eller yngelvård.
Bland dessa finns många av de vanliga lite mindre sällskapsfiskarna. Fiskar som brukar gå ganska lätt att föröka i akvarier är kopparbarb, sebrafisk och glödbandstetra. Bilderna
till vänster visar en hane (a) och hona (b) av kopparbarb.

Ungfödande (levande födande) tandkarpar
e

Till vänster munruvande cikliden Labidochromis caeruleus
från Malawisjön. Till höger ytterligare en ciklid, en skalare.

Hit räknas många av de mest klassiska akvariefiskarna, till
exempel guppy, platy, molly och svärdbärare (bild c visar
en så kallad wagtailsvärdbärare). De har en form av inre
befruktning där hanens analfena har omvandlats till ett
fortplantningsorgan, ett så kallat gonopodium. Skall man
vara helt korrekt så lägger faktiskt även dessa fiskar ägg,
men ägget kläcks i samband med födseln så det ger ett
intryck av att de föder levande ungar.

Äggvårdande fiskar
Vissa fiskar tar hand om, eller försvarar, sin rom fram tills
den kläcks. Exempel på detta är de skumbobyggande labyrintfiskarna. De tillverkar ett skumbo vid vattenytan där
de placerar äggen som får utvecklas i trygghet med hanen på vakt mot eventuella faror. Arter som förökar sig på
detta sätt är till exempel kampfisk, dvärggurami och mosaikgurami (bild d). En art som har utvecklat ett mycket
intressant lekbeteende är den sydamerikanska stänktetran.

De lägger sin rom på ett blad strax ovanför vattenytan.
Sedan stannar hanen under bladet och håller rommen blöt
genom att stänka vatten på den fram tills den kläcks.

Yngelvårdande fiskar
Bland de yngelvårdande fiskarna hittar man många lämpliga och intressanta akvariefiskar i gruppen ciklider. I Sverige
finns flera hundra arter av ciklider till salu inom akvariekretsar. Bland dessa finns arter som leker i grottor, andra gräver
djupa kratrar som lekplatser, några leker i snäckskal, det finns
de som lägger rommen på ett blad som de flyttar runt och
det finns de som förvarar rom och yngel i munnen under flera veckor, de så kallade munruvarna, se bild ovan till vänster.
Storleksmässigt kan man hitta små arter, som bara blir
runt fyra centimeter och riktiga bjässar som blir över en
halv meter långa. Även vad gäller temperamentet är variationen stor. Vissa arter vill ha väldigt stora revir och
uppfattas då som aggressiva i akvarier medan andra bara
kräver några få kvadratdecimetrar till sitt revir och därför
kan anses vara mindre aggressiva. Gemensamt för alla är
att de utövar någon form av yngelvård.
Några arter som kan passa särskilt bra i undervisnings
akvarier är sebraciklid, palettciklid, snäcklekaren (Lamprologus multifasciatus, bild e till vänster) och den klassiska akvariefisken skalare (bild ovan till höger).
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Text och foto: Ola Sjödin, biologilärare, Piteå

November 2013
Fläckig odlingsform av vanlig
sebraciklid (foto: Ola Sjödin).

Måndag

Tisdag

28

Onsdag

29

Torsdag

30

				

Fredag

31

Allhelgonadagen

Lördag

1

Tobias

Söndag

2

Hubert, Hugo

9

Martin, Martina

Lästips

3

v. 44
Alla Helgons dag

Sverker

4

Eugen, Eugenia

5

6

Gustav Adolf

Ingegerd, Ingela

7

Vendela

8

Teodor, Teodora

10

v. 45
Fars dag, Mårtensafton

Gustav Adolfsdagen

Mårten

11

Konrad, Kurt

12

Krister, Kristian

13

Emil, Emilia

14

Leopold

15

Vibeke, Viveka

16

Naemi, Naima

17

Läs och länktips
På Bioresurs hemsida finns en kompletterande text med anvisningar till
odling av akvariefisk i skolan (se länken
Bi-lagan, Bi-lagan nr 2 2013).
Artikeln ”Akvarium i undervisningen”
av Ola Sjödin, Bi-lagan nr 1 2011 s. 2023, innehåller många bra förslag till hur
man kan använda akvarier i skolan (se
länken Bi-lagan på Bioresurs hemsida).
Nordiska Ciklidsällskapet är en ideell
intresseförening för dem som är intresserade av fiskar ur familjen ciklider:
www.ciklid.org
Zoopet, en svensk hemsida om akvarier
och akvariefiskar: www.zoopet.com

v. 46
Lillemor, Moa

18

Elisabet, Lisbeth

19

Marina, Pontus

20

Helga, Olga

21

Cecilia, Sissela

22

Klemens

23

24

Gudrun, Rune		

v. 47
Katarina, Katja

Från Arapaima till Ögonfläcksrasbora
av Gabriella Ekström. Nya Akvarie
lagret 2010. ISBN: 9189258029. Även
den en allmän akvariebok på svenska.

Bioresursdagar, gy

Bioresursdagar, gy

25

Linus

v. 48
Bioresursdag, gr

Back to Nature Akvarieguide av Kjell
Fohrman. Fohrman Aquaristik AB
2004. ISBN: 9189258029. En allmän
akvariebok på svenska, kan lånas på
bibliotek.

26

Asta, Astrid

27

Malte

28

Sune

29

Anders, Andreas

30

1

Culturing live foods av Michael R.
Hellweg. TFH publications 2008. 
ISBN: 0793806550. En omfattande
bok på engelska som utförligt beskriver hur man kan odla levande foder
till sina fiskar.

Mystiska mossor
I

Odla mossa
Leta efter sporkapslar på mossor kan man göra både höst
och vår och kanske även vintertid om snön dröjer.

H
J

F

G

D

A

E

Använd torkad vitmossa (Sphagnum sp.) som odlingsbas.
Lägg tre till fyra centimeter tjockt lager i en liten genomskinlig plastlåda med lock och fukta det ordentligt. Töm
en sporkapsel med hjälp av pincett (se bild nedan, det
gulgröna på pincetten är mossans sporer). Strö ut sporerna över den fuktade vitmossbädden.
Efter fyra till sex veckor syns små ljusgröna fläckar. I stereolupp kan man först se trådlika utskott (protonema, se
bild nedan). Trådarna kan lätt brytas av och spridas – en
effektiv form av asexuell förökning som förklarar varför
det ofta blir stora mängder mossa i gräsmattan! Cellerna
i protonemat är ännu inte specialiserade så från en liten
del kan det bildas en komplett gametofyt.

C
B

Efter ytterligare två till tre veckor börjar gametofyter växa
upp med stam och blad (se mittbilden nedan). Den art
vi studerat här är en form av spretmossa (Herzogiella sp).
Sporkapsel och pincett där gulgröna
sporer fastnat. Till höger sporkapsel
med öppningar överst för sporer.

Vad är det man lägger i adventsljusstaken? Många säger vitmossa men
menar ofta någon form av renlav, vanligen fönsterlav. I adventsljusstaken syns
till vänster fönsterlav och till höger riktigt blöt vitmossa (Sphagnum sp.). Vitmossan i
mitten är torrare än den till höger och torkar man den helt blir den vitgul.

Varför odla på vitmossa?
Vitmossan ger ett lågt pH-värde, vilket gynnar sporernas groning. Den är också mycket effektiv när det gäller
att lagra vatten vilket ger en fuktig miljö för de groende
sporerna. Mikroskopbilden av vitmossa nederst till höger
visar smala celler med gulgröna kloroplaster och mellan
dem genomskinliga, vattenhållande celler med kraftiga
förstärkande strukturer i cellväggen.

Livscykel för en bladmossa
Sporerna från sporkapseln (A) bildas genom reduktionsdelning (meios) av celler
inuti sporkapseln. Sporerna har en enkel uppsättning av kromosomer (haploida).
De genomgår vanlig celldelning (mitos) och bildar trådformiga utskott (protonema).
Protonemat utvecklas genom inverkan av växthormoner och bildar en gametofyt (C),
som är det vi i regel betraktar som själva mossan.

gametofyt

Beroende på art bildas hanliga organ (D, anteridier) och honliga organ (E, arkegon)
på samma eller olika gametofyter. Där bildas spermier och äggceller genom vanlig
celldelning (gametofyten är ju redan haploid!). Det krävs vatten för att spermier ska
kunna simma till äggcellen och befrukta denna (F). Den befruktade äggcellen (G, zygoten) har dubbel kromosomuppsättning (diploid). Genom vanlig celldelning (mitos)
växer en sporofyt upp från arkegonet (H, I) med en sporkapsel i toppen (J).
Illustration: Karl Jilg (Nationalnyckeln Bladmossor: Sköldmossor – blåmossor).
TIPS: animation www.sumanasinc.com/webcontent/animations/content/moss.html

protonema
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odlingsburk för mossoch ormbunkssporer.
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Lördag
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Söndag
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						 Oskar, Ossian

Att göra

1

v. 48
1:a advent

Beata, Beatrice

2

Lydia

3

Barbara, Barbro

4

Sven

5

Nikolaus, Niklas

6

7

Angela, Angelika

Virginia		

8

v. 49
2:a advent

Anna

9

Malena, Malin

10

Daniel, Daniela

11

Alexander, Alexis

12

Lucia

13

Sten, Sixten

14

Gottfrid		

15

v. 50
Nobeldagen

Assar

16

Stig

3:e advent

Luciadagen

17

Abraham

18

Isak

19

Israel, Moses

20

Tomas

21

Natanael, Jonatan

22

v. 51
Vintersolståndet

v. 52

Adam

23

Drottningens födelsedag

v. 1

Abel, Set

30

Eva

24

Juldagen

25

Stefan, Staffan

26

Johannes, Johan

27

Benjamin

4:e advent

28

Julafton
Sylvester

Nyårsafton

31
Juldagen

Annandag jul

Värnlösa barns dag

29

Natalia, Natalie		

Odla ormbunkar
På samma sätt som mossa odlas (se
ovan) kan man gro ormbunkssporer. Vi
har provat att gro sporer av skogsbräken (Dryopteris carthusiana) och efter
cirka fem till sex veckor bildades synliga protallier (bild nedan). Protalliet är
själva gametofyten (haploid).
Efter en tid bildas han- och honorgan
på protalliet. Med hjälp av vatten tar
sig hancellerna över till äggcellerna
och en befruktning sker i protalliets
honorgan. Den befruktade äggcellen
(nu diploid) börjar utvecklas genom
vanlig celldelning (mitos). Det som
nu bildas är själva ormbunken som
alltså är diploid.
På undersidan av ormbunksbladen
finns sporgömmen där det bildas
sporer genom meios. När en spor
gror bildas ett nytt protallium och
en ny generation startar.

Forska med frön
Frön är smarta fortplantningsförpackningar – en av flera evolutionära anpassningar som löser de problem som ett liv på land innebär.
I Kardborreprojektet, som genomförts i samarbete mellan Bioresurs
och Nationellt centrum för matematikutbildning (NCM), finns förslag på hur man kan använda frön för ämnesövergripande samarbete mellan biologi och matematik (Bioresurs hemsida under Tema,
se Fröet). Här kommer några smakprov:

För yngre elever
Hjärtblad

Frigolit som flythjälp för
den växande plantan.

Att gro bönor är enkelt och spännande. Hur ser det ut när vi tittar
nära på ett frö som gror? Att testa grobarheten ger flera möjligheter till praktisk matematik. På fröpåsar står grobarheten angivet i
procent. Vi använde brytböna (Phaseolus vulgaris) med 85% grobarhet enligt påsen. Bilden nedan visar hur resultatet kan åskådliggöras med cirkeldiagram. Ta en rutmönstrad pappersremsa med
lika många rutor som totala antalet bönor. Av 50 bönor grodde 38
st (78% grobarhet), så 38 rutor färgas gröna. Pappersremsan fästes
ihop till en cirkel och läggs på ett vitt papper. Markera centrum på
cirkeln med ett litet x och dra linjer enligt figuren.
Bönans gulvita ”kött” är hjärtbladen. De blir snart gröna liksom
det lilla skottet som går att se redan då man öppnar en groende
böna. I bilden till vänster visas hur man kan följa tillväxten av
en planta och arbeta med linjediagram.

25

Skottets längd (cm)

Odlingsförsök med frön som placeras på fuktat
papper i zip-påsar kräver minimalt med odlingsutrymme. Påsarna kan hängas med hjälp av gem
på en lina eller tejpas direkt på fönstret. Många
frön kan därmed odlas samtidigt med minimal
risk för uttorkning. Eleverna kan få stor frihet i
planeringen av försöken. De kan upprepa testerna
och variera frösort och/eller tillsats av olika koncentrationer av testsubstanser. Bilderna är från
Katedralskolan i Uppsala där några elever undersökt effekten av kopparjoner på alfalfafrön. I
diagrammet nedan visas rötternas medeltillväxt (i
mm) som stapeldiagram. För varje koncentration
av koppar har två påsar (mörk/ljust grå) använts.
Standardavvikelse används som spridningsmått
och ger ett stöd i tolkningen av resultatet.
50

20

Här visas ett linjediagram
över tillväxten av en brytbönas skott. Om eleverna följer
var sin planta och läser av
tillväxten kan deras resultat
jämföras. Tillväxten hos
bönplantor som växer under
olika miljöförhållanden, exempelvis i ljus och mörker, kan
också jämföras.

För äldre elever

40

15

30

10

20
5
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0
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0

Antal dagar efter groning
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Januari 2014
Groende Brytböna
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		Nyårsdagen

Torsdag

1

Svea

Fredag

2

Alfred, Alfrida

Lördag

3

Rut

Söndag

4

Hanna, Hannele

Att läsa

5

v. 1

Lästips
Livet i ett nötskal
Pollenkyssen

Nyårsdagen
Kasper, Melker,
Baltsar

6

7

August, Augusta

Erland

Inger Källander
Anna Helldorff

Trettondagsafton

8

Gunder, Gunnar

9

Sigbritt, Sigurd

10

Jan, Jannike

11

Frideborg, Fridolf

12

v. 2
Trettondedag jul
Knut

13

Felix, Felicia

14

Laura, Lorentz

15

Hjalmar, Helmer

16

Anton, Tony

17

Hilda, Hildur

18

Henrik			

19

Fabian, Sebastian

20

Agnes, Agneta

21

Vincent, Viktor

22

Frej, Freja

23

Erika

24

Paul, Pål

25

Bodil, Boel		

v. 3

26

v. 4

Pärspektiv förlag,
2012 & 2013,
32 s
ISBN: 978-91-9801-664-2
ISBN: 978-91-9801-662-8
Livet i ett nötskal, den tredje barnboken
i serien Osynliga Mirakel, handlar om
finurliga frön, fiffiga anpassningar hos
olika växter. I boken Pollenkyssen fascinerar pollinatörens flygfärd till lockande
blommor. Man fångas av
poetiska texter och färgsprakande illustrationer.
Osynliga mirakel
Inger Källander
Karin Källander
Pärspektiv förlag, 2013, 176 s
ISBN: 978-91-9801-660-4 (bok),
ISBN: 978-91-9801-663-5 (CD)

Göte, Göta

27

Karl, Karla

28

v. 5
Konungens namnsdag

Diana

29

Gunhild, Gunilla

30

31

1

Ivar, Joar			

2

När Stina Ekblad, Lena Endre och
Thomas Hanzon läser Inger Källanders
texter till musik av Janne Schaffer kan
man bara blunda och njuta, eller ännu
hellre, se Karin Källanders fantastiska
foton i boken Osynliga Mirakel.

Titta nära
Blommor är specialiserade för att kunna fungera som fortplantningsorgan.Titta noga på hanorganen (ståndarna) och honorganen
(pistillerna) i olika blommor och du upptäcker en stor variation i antal och utseende. Även pollenkornen har ofta typiska artkaraktärer.
Vindpollinerade blommor, till exempel gräsblommor, har stora
märkesflikar för att fånga flygande pollenkorn, medan insektspollinerade blommor ofta har anpassningar för att pollen ska
fastna på exempelvis bin, humlor, fjärilar eller flugor. Både
självbefruktning och korsbefruktning kan förekomma.Korsbefruktning ger en ökad genetisk variation hos avkomman och
därmed bättre möjlighet till miljöanpassning. Hos många växter finns anpassningar som förhindrar självbefruktning.
Honblomma på väg att
slå ut Lägg märke till det
runda fruktämnet..

Blommornas byggnad
• Välj ett område med många olika blommande växter. Hur
ser blommorna ut? Hur många ståndare och pistiller har de?
• Finns ståndare och pistiller i samma blomma eller på olika
blommor? Tvåkönade blommor är vanligast. Enkönade
blommor har exempelvis sälg, hassel och rödblära.
• Jämför vindpollinerade (till exempel gräs, björk, hassel) och
insektspollinerade blommor (större och ofta färggranna).

Midsommarblomster har femtaliga
blommor med tio ståndare, som
utvecklas före pistillen (protandri). På
den infällda bilden syns en fullt utvecklad pistill med fem märkesflikar.

1

2

Ståndare med knapp och stift (1)
Pistill med märke, stift och fruktämne (2)

Kolla på pollen!
För många är våren en besvärlig tid. Näsan
rinner och ögonen svullnar igen när pollensäsongen pågår som värst. Hur reagerar immunförsvaret när man drabbas av pollenallergi och
hur man kan behandla symtomen?
Enskilda pollenkorn går knappast att se utan
mikroskop, men med 400 gångers förstoring
ser man att pollen från olika växter varierar
i utseende. Studera också groende pollen genom att blanda pollen med några droppar 20%
glukoslösning i till exempel ett eppendorfrör.
När vi testade groningsförmågan grodde en
stor andel pollen från hägg inom cirka åtta
timmar, medan pollen från andra arter inte
grodde alls eller i liten utsträckning.
Hasselpollen

• Vilka insektsgrupper söker sig till de olika typerna av blommor?
Vilka anpassningar finns hos blommorna och insekterna?
• Har blommorna anpassningar som förhindrar självbefruktning,
exempelvis heterostyli (se bilder nedan) eller protandri (ståndare mognar före pistillen) eller protogyni (pistillen mognar
före ståndarna)?

Ekpollen

Maskrospollen
Pollen av
majsmörblomma

Melon har skilda han- och
honblommor. Honblommor kan
befruktas genom att föra över
pollen från ståndare till pistill
med exempelvis en pensel.

Hanblomma

Heterostyli hos gullviva:
Plantor av gullviva har
antingen långa ståndare och kort pistill
eller korta ståndare
och lång pistill.

Ståndare

Pistill

Pistill
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Pollen från vitsippa,
ett groende

Hägg, groende pollen

Februari 2014

Bi med gula
”byxor” av pollen.
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					Max, Maximillian

Söndag

1

Kyndelsmässodagen

2

v. 5

Disa, Hjördis

3

Ansgar, Anselm

4

Agata, Agda

5

Dorotea, Doris

6

Rikard, Dick

7

Berta, Bert

8

Fanny, Franciska

9

v. 6

Iris

10

Yngve, Inge

11

Evelina, Evy

12

Agne, Ove

13

Valentin

14

Sigfrid

15

Julia, Julius

16

v. 7
Alla hjärtans dag
Alexandra, Sandra

17

Frida, Fritiof

18

Ella, Gabriella

19

Vivianne

20

Hilding

21

24

Sigvard, Sivert

25

Torgny, Torkel

26

Lage

27

Maria

28

Pia

22

23

Torsten, Torun		

v. 8
Mattias, Mats

v. 9

1

2

Fånga pollen
Vid 18 stationer på olika håll i Sverige
registreras pollenhalten i luft under
säsong, se Naturhistoriska riksmuseet
(www.nrm.se) och www.pollenrapporten.se. Där finns exempelvis en pollenkalender som visar hur mängden pollen av olika arter brukar variera under
året. Se också pollengrafer med aktuella
dagsvärden av olika pollen och uppgifter om hur det sett ut flera år tillbaka.
En förenklad metod för att provta pollen i luft är att använda bitar
av självhäftande plast.
Vänd
klistriga
sidan uppåt och
häfta fast på exempelvis
pappskivor.
Placera sedan ut dem
för att fånga upp pollen som sprids med vinden, exempelvis tall- och
granpollen, som sprids i stora mängder under några dagar på våren. Studera
i mikroskop. Det finns färdiga stoftkort
att köpa som fungerar på samma sätt
(se bild ovan). De har ett millimeterrutmönster som underlättar om
man vill kunna räkna antalet stoftkorn i mikroskop.

Granpollen

Tallpollen

Evigt liv?
Nog längtar vi efter vårens vitsippsbackar – överflödet av blommor som tränger upp genom fjolårsgräset och täcker marken
med en vit matta. Titta noga och du ser att vitsipporna ofta växer
i grupper. En grupp är en individ med samma arvsanlag där blommorna är förbundna med horisontellt krypande jordstammar.
Grupperna skiljer sig ofta åt med exempelvis olika antal kronblad
och olika form och färg på kronbladen.
Blåsippor kan växa rikligt på kalkhaltiga, näringsrika marker
i framför allt södra Sverige. Blåsippsplantan utvecklas från en
jordstam i likhet med vitsippan, men jordstammen växer i stället vertikalt. Plantorna skiljer sig åt genetiskt och variationen
visar sig bland annat genom blommornas utseende. Blommorna
till höger, som växte inom ett några kvadratmeter stort område,
visar en stor variation i utseende. Både vitsippor och blåsippor
bildar frön som kan transporteras av myror.

Könlös fortplantning med sticklingar
På våren är det dags att förnya krukväxterna. Pelargonierna har
bruna och rangliga grenar, men om du skär av ett skott, sätter det
i ett glas vatten eller planterar direkt i jord får du en välutvecklad
planta inom ett par månader. Den nya plantan är genetiskt sett
samma individ som den gamla. År efter år kan den ursprungliga
individen förnyas och bilda nya plantor. Hur gammal är egentligen din pelargonplanta och vilket ursprung har den?
Alla skott som härstammar från din pelargonplanta överensstämmer genetiskt och hör till en så kallad klon, precis som grupperna
av vitsippor hör till en klon. Förökar man en individ på detta sätt
får man avkomlingar som har samma arvsanlag (genotyp), men
givetvis kan egenskaper som beror på miljön variera (fenotypen).
Ibland kan man se en pelargonplanta med en gren som har blad
som är helt eller delvis vita och skiljer sig tydligt från bladen på
resten av plantan. Vad har hänt och vad tror du skulle hända om
du planterar en stickling med enbart vita blad? På nästa sida, till
höger, finns förslag på växter som kan förökas med könlös fortplantning (vegetativ förökning).

Att göra
1. Studera och beskriv variationen hos vitsippor,
blåsippor eller andra växter i naturen. Diskutera
fördelar och nackdelar med könlig respektive könlös fortplantning, samt på vilket sätt variationen i
egenskaper ger en utgångspunkt för evolutionen.
2. Att föröka en växt via sticklingar, ympkvistar,
rotknölar eller revor är olika former av könlös
fortplantning. Det är en utmärkt metod om man
vill bevara de ärftliga egenskaperna hos växten.
Pröva att föröka krukväxter eller trädgårdsväxter
med könlös fortplantning. Några exempel på lämpliga krukväxter är pelargon, fuchsia, vandrande
jude, novemberljus, november- och påskkaktus,
saintpaulia och femöring. Trädgårdsväxter som vanligen förökas könlöst är exempelvis hallon, smultron, jordgubbar, äppleträd, dahlia, potatis och jordärtskocka. Vilka växtdelar används vid förökningen
hos dessa växter? Se även till höger följande sida
och om ympning av äppleträd i Bi-lagan nr 2 2010.
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Pelargon
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					Albin, Elvira

Söndag
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Ernst, Erna

2

v. 9

Gunborg, Gunvor

3

Adriana, Adrian

4

Tora, Tove

5

Ebba, Ebbe

6

Camilla

7

Siv

8

Torbjörn, Torleif

9

v. 10
Fettisdagen
Edla, Ada

10

Edvin, Egon

Internationella
kvinnodagen

Askonsdagen

11

Viktoria

12

Greger

13

Matilda, Maud

14

Kristoffer, Christel

15

Herbert, Gilbert

16

v. 11
Kronprinsessans
namnsdag

Gertrud

17

Edvard, Edmund

18

Josef, Josefina

19

Joakim, Kim

20

Bengt

21

Kennet, Kent

22

Gerda, Gerd		

23

27

Malkolm, Morgan

28

Jonas, Jens

29

Holger, Holmfrid

v. 12
Internationella Biologiolympiaden
Svenska uttagningen

v. 13
v. 14

Gabriel, Rafael

Ester

24

Marie bebådelsedag

25

Emanuel

26

Vårdagjämningen
Rudolf, Ralf

31
Sommartid börjar

30

Sticklingar
Många krukväxter går
att föröka med sticklingar. Låt eleverna ta
Pelargon
med sig skott hemifrån och sätt dem antingen i ett glas vatten
eller plantera direkt
i jord. Om sticklingarna sätts i vatten kan
Saintpaulia
man studera utvecklingen av rötter.
Sticklingar som sätts direkt i jord behöver ett skydd för uttorkning, till
exempel en platspåse med hål för
avdunstning av kondensvatten.
Saintpaulia och kornettblomma
(Streptokarpus) förökas genom att
skära av ett mindre blad och plantera
i såjord. Sätt över en plastpåse med
hål i och se till att jorden hålls lagom
fuktig. Efter några veckor eller någon
månad brukar det utvecklas
små blad vid basen av det
gamla bladet. Plantera i
nya krukor när skotten är
cirka tre centimeter stora.
Korta grenbitar av Salix (t.ex.
korgvide t.v.) går lätt att föröka genom att sticka ner bitarna
direkt i jord och sedan se
till att jorden hålls fuktig.

Ägget – en smart förpackning
Första veckan i maj var en översvämningsgöl i närheten av Uppsala full av grodor som spelade och parade sig. Vattnet innehöll
geleaktiga äggsamlingar som försiktigt lades i en hink med vatten
från gölen.Vi följde sedan grodäggens utveckling under några veckor.
På något sätt måste ryggradsdjuren lösa problemet med att avkomman är känslig för uttorkning. Däggdjurens ungar lever sin första
tid omgivna av fostervatten, kräldjuren och fåglarna har ägg med
skal som skyddar mot uttorkning, men minst problem har djuren
som lever i vatten. Antingen lägger de äggen i vatten som groddjuren och tillbringar sedan delar av sin livscykel på land eller också
fortplantar de sig och lever hela sitt liv i vatten som fiskarna.

Grodyngel
Grodor och paddor lägger sin rom i dammar och sjöar på våren.
Vid parningen klänger sig en eller flera hanar fast på ryggen av de
betydligt större honorna. Äggen ser ut som geleklumpar med en
svart prick. Paddornas rom bildar långa girlanger medan grodornas
flyter i vattenytan utan att hänga ihop på något särskilt sätt. Det
är tillåtet att ta in grodrom/grodyngel och följa utvecklingen en
tid i klassrummet om man släpper tillbaka ynglen igen där man
hämtat dem. Ta inte för många ägg och sköt om dem väl! Använd
naturvatten till äggen och byt inte allt vatten samtidigt. Vattenväxter från naturvatten fungerar som föda. Placera burken med yngel
ljust, men inte i direkt solsken, för att växterna ska trivas. Fryst bladspenat kan fungera som extra föda. Mata inte för mycket för att
undvika att ynglen dör av syrebrist.

Från ägg till groda
– följ embryonalutvecklingen steg för steg
Med en bra kamera och gärna en stereolupp kan man försiktigt
fotografera ägg och larver. Detaljerna i de tidiga stadierna (1,2)
har vi fångat med vanlig digitalkamera. Den fortsatta utvecklingen från omogen larv med yttre gälar till färdig groda är tagna med hjälp av stereolupp (3-5) och vanlig digitalkamera (68). Sök på ”xenopus embryonic development” på YouTube. Där
finns en kort film som visar den afrikanska klogrodans utveckling från ägg tills gälarna bildats och ynglet lämnar äggkapseln.

1

Några dagar efter
att äggen tagits in
ändrar de form (1).
Snart syns mörka,
avlånga strukturer
inuti gelehöljet (2).
Efter en vecka lämnar ett grodyngel
med yttre gälar
gelehöljet. Kroppen
är fisklik (3).
Efter två veckor har
det bildats en tydlig
stjärt och en kropp
med ögon (4). Ett
foto underifrån
avslöjar inre organ
som tarmar och
hjärta (5).

2

3

4

5

6

Efter tre till fyra
veckor syns bakben
i området mellan
kropp och stjärt (6).
När fem veckor har
gått är bakbenen
kraftiga (7) och
man börjar ana
var frambenen ska
växa ut.
Efter sex veckor
är frambenen
klara (8) och det
är så långt vi följer
grodorna här.
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April 2014
Små paddor, nyss uppkomna
ur vattnet för ett liv på land.

Måndag

Tisdag

31

Harald, Hervor

Onsdag

Torsdag

1

Gudmund,
Ingemund

2

8

Otto, Ottilia

9

Ferdinand, Nanna

Fredag

3

Lördag

Marianne, Marlene

4

Irene, Irja

Söndag

5

Vilhelm, William

Information

6

Läs och länktips

v. 14

Irma, Irmelin

7

Nadja, Tanja

Ingvar, Ingvor

10

Ulf, Ylva

11

Liv

12

Artur, Douglas

13

v. 15

Tiburtius

14

Olivia, Oliver

15

Patrik, Patricia

16

Elias, Elis

17

Valdemar, Volmar

18

Olaus, Ola

19

Amalia, Amelie

20

v. 16
Skärtorsdagen
Anneli, Annika

21

Allan , Glenn

22

Georg, Göran

23

Vega

Långfredagen

24

Markus

Påskdagen

Påskafton

25

Teresia, Terese

26

27

Engelbrekt		

Gå in på Biotopias hemsida, www.
biotopia.nu, och klicka på ”Besök i
naturen”. Här hittar du Grodbloggen
där du kan följa utvecklingen av grod
yngel hos Biotopia i Uppsala.
Filmtips
I serien ”Tax och tass”, som
fritt går att se via www.
ur.se, finns ett avsnitt som heter ”Fiskar och grodor”. Filmen, som är cirka
nio minuter, handlar först om fisk och
fortsätter sedan med att beskriva grodor som exempel på djur som utvecklas i vatten men klarar landliv.

v. 17
Annandag påsk
Ture, Tyra

28

Tyko

29

Mariana

30

v. 18
Valborgsmässoafton
Konungens födelsedag

1

2

3

4

Finns det några grodor där du bor?
Gå in på www.artportalen.se och
sök på grod- och kräldjur
i ditt område. Vilka fynd
finns rapporterade?
Långbensgroda
Foto taget på Öland.

Göken parasiterar på olika småfåglar.
Bilderna visar ägg från bon av småfåglar,
ett gökägg tillsammans med ägg från
värdfågelns. Gökens ägg kan variera i
färg. De liknar ofta, men inte alltid, värdfågelns ägg och är oftast lite större. På
vilka av bilderna överensstämmer gökens
ägg bäst med värdfågelns?

Gökägg

Gökägg

Gökägg

Bilderna är tagna på fågelmuseet i
Jönköping, där det finns en stor samlig
av uppstoppade fåglar och ägg.
Numera är det inte tillåtet att samla fågelägg. Var försiktig om du träffar på ett
fågelbo, rör det inte och och gå snabbt
därifrån för att inte störa fåglarna.

Kapprustning bland fåglar
Gökens läte är välbekant och en signal om vår och försommar,
men varför sjunger fåglarna? Vi människor njuter av vårens fågelsång, men i själva verket är sången en oblodig kamp mellan hanar
om bra revir och ett sätt att locka till sig en hona.
Göken lägger ägg i andra fåglars bon. Man antar att en viss gökhona är inriktad på att lägga ägg i boet hos en bestämd fågelart. Ägget
liknar ofta värdparets egna ägg i färg och mönster. På bilderna till
vänster är ett av äggen i varje låda ett gökägg och de andra äggen
kommer från fågelarter som göken använder som värdar.

En gökunge som
föds upp av en
rörsångare.

Det finns flera raser av gökar i Sverige, som skiljer sig åt genetiskt. En hypotes är att en viss ras av gök är knuten till en
specifik värdfågel och lägger ägg som liknar värdfågelns, men
detta är svårt att visa eftersom ingen hittills har kunnat följa
hur äggen ser ut i generation efter generation. En möjlig genetisk förklaring är att äggens färg och mönster styrs av gener
i gökens W-kromosom (motsvarar människans X-kromosom).

Lyssna på fågelläten och lär in hur några av de
vanligaste fågelarterna låter och ser ut.

Gökhonan anpassar sin äggläggning så att värdparets egna ägg är
nylagda och lägger endast ett ägg per bo samtidigt som hon puttar ut ett av värdparets ägg. När ägget har lagts överger hon sin
avkomma och fosterföräldrarna får ta över. När gökungen kläckts
puttar den ut ägg och ungar från boet så den blir ensam kvar.
Fosterföräldrarna matar gökungen som växer snabbt och ofta blir
större än fosterföräldrarna. Göken finns i hela landet och har under de senaste tio åren ökat i antal, framför allt i södra Sverige.

Välj ett skogsområde för en vårutflykt med eleverna. Följ en stig och placera ut eleverna en och
en med lite mellanrum med uppgift att sitta alldeles stilla och lyssna. Hörs någon fågel sjunga
eller varna? Försök känna igen några av arterna.
Efter en stund samlas klassen igen genom att gå
samma runda en gång till och eleverna får efteråt
berätta för varandra vad de upplevt.

Intressant är att studera samevolutionen mellan göken och dess
värdar där likheten med värdfåglarnas ägg är en strategi för att
få värdparet att acceptera gökägget (ett exempel på mimicry),
medan värdparet strävar efter att identifiera och göra sig av med
främmande ägg och ungar. Värdfåglarna har även andra strategier
som exempelvis att de bygger bon som är svåra för gökhonan att
upptäcka eller lägga sitt ägg i eller att de försvarar boet genom
att attackera gökhonan. Göken utvecklar i sin tur strategier som
svarar mot värdfåglarnas och kapprustningen fortsätter på så vis.

Flera appar finns som innehåller beskrivningar och
läten av vanliga fågelarter. Om man spelar upp lätet av till exempel bofink i närheten av en spelande bofinkshanne får man ofta se att bofinkshannen
kommer flygande för spana in sin rival.

Referenser:
Forskning på gök pågår exempelvis vid Norwegian University of Science and Technology, se www.ntnu.no och sök på cuckoo.
Cuckoo adaptatione: trickery and tuning. Davis, N.B. Journal of Zoology 284 (2011)1-14

Smyga och lyssna...

Sätt upp fågelholkar i närheten av skolan och följ
häckningarna. Samarbeta gärna med träslöjdsläraren och låt eleverna bygga och sätta upp egentillverkade holkar.
Mer tips för att arbeta med fåglar i skolan finns
på Bioresurs hemsida, se Utmaningen, välj sedan
Utmaningen 2013 om fåglar.
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Foto: Wikimedia Commons, Per Harald Olsen

Gökens ägg och värdfåglarnas

Maj 2014

Fjäder från nötskrika

Måndag

Tisdag

28

Onsdag

29

Torsdag

30

Valborg

Fredag

1

Filip, Filippa

Lördag

2

John, Jane

Söndag

3

Monika, Mona

Information

4

v. 18
Första maj
Gotthard, Erhard

5

Marit, Rita

6

Carina, Carita

7

Åke

8

Reidar, Reidun

9

Esbjörn, Styrbjörn

10

Märta, Märit

11

v. 19

Nationellt resurscentrum
för biologi och bioteknik
Prenumerera utan kostnad på Bi-lagan som pappersexemplar eller elektronisk version, samt på nyhetsbrev
som skickas via email. Anmälan görs
via hemsidan: www.bioresurs.uu.se
På hemsidan finns alla gamla nummer
av Bi-lagan med mycket användbart
material för skolan. Där finns också
olika temapaket och ett rikt länkarkiv.

Charlotta, Lotta

12

Linn, Linnea

13

Halvard, Halvar

14

Sofia, Sonja

15

Ronald, Ronny

16

Rebecka, Ruben

17

18

Erik			

v. 20
Maj, Majken

19

Carola, Karolina

20

Konstantin, Conny

21

Hemming, Henning

22

Desideria, Desirée

23

Ivan, Vanja

24

Urban		

25

Hör gärna av dig med frågor, tips
och idéer kring biologiundervisning.
Epost: info@bioresurs.uu.se
Vi har även startat sidan
Bioresurs på Facebook där
du kan få tips om aktuella händelser inom biologiområdet,
starta och följa diskussioner.

v. 21
Mors dag
Vilhelmina, Vilma

26

Beda, Blenda

27

Ingeborg, Borghild

28

Yvonne, Jeanette

29

v. 22
Kristi Himmelsfärdsdag

Vera, Veronika

30

Petronella, Pernilla

31

1

Webbportalen Teknik&Natur nås på
adressen www.teknikochnatur.se. De
nationella resurscentra i biologi, fysik,
kemi och teknik står bakom portalen,
som utvecklats i samarbete med Skolverket. En interaktiv plattform för inspiration och stöd till lärare i förskola
och grundskola F-6.

Blomsterkransen
1

11

2

4

3

5
”Fagra små blommor där bjuda till dans.
Vill du så binder jag åt dig en krans.”
Strof ur ”Uti vår hage”

6

10

Kronblad Foderblad

9

Korsblommiga (1) Ranunkelväxter

Rosväxter

Korgblommiga

8

Smörblomma, Ranunculus Ovan päron, Pyrus (2)
Ovan tistel, Carduus (3)
nedan nypon, Rosa sp. (1) nedan sallater, Lactuca (2)
sp., ovan (1), nedan (2)

Violväxter (1)

7

Flockblomstriga
ovan (2), nedan (1)

Ärtväxter

Para ihop!

ovan (2), nedan (1)

Ståndare
Pistill (tre karpeller)

Teckningarna visar stiliserade bilder av hela eller delar av blommor från sju familjer. Vilka
blommor i kransen passar ihop med respektive
familj? OBS! Blommorna är inte jämförbara i
storlek. Se facit på baksidan.
Sök efter blommande växter som hör till familjerna. Titta noga på blommornas byggnad och
beskriv foderblad, kronblad, ståndare och pistiller.
Referenser till tecknade bilder:
1. Botanik, Marie Widén, Björn Widén. Studentlitteratur. 2008
2. Systematisk botanik, red. Gertrud Nordborg. Gleerup 1971
3. Wikimedia commons, de:Benutzer:Griensteidl
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Stor blåklocka

Måndag

Tisdag

26

Onsdag

27

Torsdag

28

Fredag

29

Lördag

30

Söndag

31

						 Gun, Gunnel

1

v. 22

Uti vår hage
– den botaniska versionen

Rutger, Roger

2

Ingemar, Gudmar

3

Solbritt, Solveig

4

Bo

5

6

Gustav, Gösta

Robert, Robin

7

Eivor, Majvor

8

v. 23
Sveriges Nationaldag
Svenska flaggans dag
Börje, Birger

9

Pingstafton

Pingstdagen

Boris, Svante

10

Bertil, Berthold

11

Eskil

12

Aina, Aino

13

Håkan, Hakon

14

Margit, Margot

15

Torborg, Torvald

17

Björn, Bjarne

18

Germund, Görel

19

Linda

20

Alf, Alvar

21

Paulina, Paula

22

v. 24
Annandag pingst
Axel, Axelina

16

v. 25

Sommarsolståndet
Midsommardagen

Midsommarafton

v. 26
v. 27

Adolf, Alice

23

Elof, Leif

30

Johannes
Döparens dag

24

David, Salomon

25

Rakel, Lea

26

Selma, Fingal

27

Leo

28

Peter, Petra

29

Uti vår hage där växa blå bär
Vaccinium!
Vill du så examinerar vi där.
Kom Poa och Alchemilla,
kom Carex och Potentilla,
kom ljuva Succisa,
kom Galium!
Växtsystematiker möter oss där.
Kom hölsterblad!
Var liten blomma har sin karaktär.
Kom ståndare och pistiller,
kom stipler och övre skärmfjäll,
kom ljuva pollinier,
kom DNA!
Uti vår hage finns fotosyntes.
Kom CO2!
Gas blir till socker när soltimmar ges.
Kom grana och kloroplaster,
kom cyklisk fosforylering,
kom ljuva rubisco,
kom klorofyll!
Monika Myrdal 2012

B

Sverige

Porto betalt

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

Till läsaren!
Välkomna att ta del av Bioresurs kalender som
detta år handlar om fortplantning – ett centralt
område inom biologin och med många kopplingar till skolans styrdokument. Det är ett stort
och komplext ämnesområde som vi, i det format som denna kalender utgör, endast kan ge
några få exempel på från utvalda organismgrupper. Här har vi valt flercelliga organismer inom
grupperna växter, svampar och djur. När man
upptäcker de komplicerade mekanismerna och
det fascinerande samspelet mellan individer, kan
man förundras över att fortplantningen faktiskt
fungerar i generation efter generation!
Vi vill som vanligt visa på möjligheter att
arbeta praktiskt i skolan, med varierande övningar för elever av olika ålder. Vår förhoppning är att kalendern ska inspirera till arbete i
skolan kring fortplantning.
Du som har goda idéer för arbete i skola och
förskola, som du vill dela med dig av, kontakta
oss på info@bioresurs.uu.se
Trevligt läsår önskar vi på Bioresurs!

Kalendarium

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

NO-biennaler
NO-biennaler för lärare i gr F-9 arrangeras
under hösten på två plater i landet: Umeå
25-26 september och Karlstad 7-8 oktober.
Biennalerna genomförs i samarbete mellan
de nationella resurscentra i biologi, fysik
och kemi och universiteten i Umeå respektive Karlstad, samt med stöd från Skolverket. Välkommen att ta del av föreläsningar,
workshops och utställningar med skolmaterial. Det blir två dagar med massor av inspiration för undervisning i naturvetenskap!

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

Info och anmälan, se Bioresurs hemsida eller
www.eventus.trippus.se/NObiennaler2013

Lär dig mer om svamp
Kursen ger ett brett perspektiv på svamp och
genomförs i samarbete mellan forskare från
SLU, Naturskoleföreningen och Bioresurs.

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

Målgrupp: Lärare i gr, gy/vux, naturskola
Datum och plats: 10-11 september, Lida friluftsgård, Botkyrka

Britt-Marie Lidesten, föreståndare

Info och anmälan: Bioresurs webbsida, se
”Våra aktuella kurser”

GMO-projekt

Bioresursdagar 2013

Under hösten arbetar vi med ett webbprojekt kring genmodiferade växter, initierat av
Kungl. Vetenskapsakademien. Styrdokumenten för grundskola och gymnasium/vuxenutbildning har ett ökat fokus på samhällsfrågor
med naturvetenskapligt innehåll (SNI). Avsikten är att utveckla användbara övningar med
utgångspunkt i problematiken kring genmodiferade växter. Kontakta Ammie Berglund
(ammie.berglund@bioresurs.uu.se) om du vill
bidra till projektet.

Gy: 18-19 november i Uppsala

Facit till blommorna i kransen (juni-uppslaget):
Korsblommiga växter: ängsbräsma (10)
Ranunkelväxter: smörblomma (9)
Rosväxter: smultron (3), nyponros (11)
Korgblommiga växter: ogräsmaskros (1), prästkrage (7)
Violväxter: skogsviol (2), styvmorsviol (6)
Flockblomstriga växter: hundkex (5)
Ärtväxter: käringtand (4), gökärt (8)

Övergripande tema är genteknik och systematik, med koppling till bland annat identifiering av organismer (människor, olika arter
av djur och växter) och projektet kring genmodifierade växter.
Gr 7-9: 26 november i Uppsala
Grundskoledagen fokuserar på fortplantning och kommer bland annat att handla
om fortplantning hos olika organismgrupper och kemiska ämnen som påverkar fortplantningsförmågan.
Bioresursdagarna har koppling till styrdokumenten och är fyllda med laborationer,
praktiska övningar, aktuella föreläsningar
och diskussioner.
Info och anmälan: www.bioresurs.uu.se,
se ”Våra aktuella kurser”.

Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik • Bi-lagan 2 augusti 2013 • www.bioresurs.uu.se

Ammie Berglund
Kursutveckling, redaktör för
Bi-lagan, annonsansvarig.
ammie.berglund@bioresurs.uu.se
018-471 64 07

Tidningen Bi-lagan
Bi-lagan ges ut av Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik.
Tidningen utkommer med tre nummer
per år och riktar sig till alla som arbetar
med uteverksamhet, naturorienterande
ämnen och biologi, från förskola till
gymnasium/vuxenutbildning.
Ansvarig utgivare:
Britt-Marie Lidesten
Foto: redaktionen (om inget annat anges)
Foto framsida (björktrast med ungar):
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Upplaga: 19 000 ex
Tryck: Davidsons tryckeri AB
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