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Höstmörkret kommer allt tidigare på eftermiddagarna och vinterkylan börjar bli märkbar, men det finns ljusglimtar! Den 10
december är det dags för den högtidliga Nobelprisutdelningen
och den glittrande Nobelfesten. Årets Nobelpris i fysiologi eller
medicin går till tre forskare för deras upptäckter kring vår rumsuppfattning och hjärnans funktion. Sidorna 20–21 ger ett underlag för att berätta och förklara för elever vad forskarna kommit
fram till. Vi leker också med associationer och illustrerar den Nobelprisbelönade forskningen med några enkla övningar.
Forskning på högre nivå är inte så lätt att dela in i biologi,
kemi och fysik. Årets Nobelpris i kemi belönar forskare som
utvecklat en mikroskopteknik där man kan se betydligt mindre
strukturer än i ett vanligt ljusmikroskop, ett hjälpmedel för att
exempelvis förstå mer om cellens inre liv.
Årets kalender från Bioresurs har koppling till Nobelpris. Läs
på decemberuppslaget om doftsinnet och testa övningarna. Alla
gamla nummer av Bi-lagan finns på vår webbsida som pdf-filer.

Två teman
Detta nummer av Bi-lagan har två teman, dels handlar det om
djur, främst om rovdjur, dels om genteknik. Tidningen är som
vanligt fylld av övningar och laborationer – många konkreta
förslag för att göra undervisningen spännande och intressant
för elever av olika åldrar.

Resurscentrumens framtid
Diskussionen om de nationella resurscentrumens framtid är en
lång följetång, som inte verkar vara avslutad än. I regeringens
proposition ges förslag om att de nationella resurscentrumen
ska få samma ekonomiska tilldelning för 2015 som tidigare år.
Detta är positivt, även om bidraget inte på långt när motsvarar behovet. Oroande är däremot formuleringen att regeringen
avser att återkomma i frågan om hur medel ska fördelas mellan
de ämnesdidaktiska centrumen från och med 2016. Hur detta
ska tolkas är en öppen fråga.

Medarbetare på Bioresurs
Ammie Berglund har slutat på Bioresurs och återgått till lärartjänst på Katedralskolan i Uppsala. Stort tack för en fantastisk
insats som bland annat redaktör för Bi-lagan!
Två nya medarbetare har kommit istället och jobbar halvtid på Bioresurs: Ninnie Jansson och Lisa Reimegård. Ninnie är
främst inriktad mot förskola och grundskola F–6 och Bioresurs
förstärker därmed arbetet mot dessa lärargrupper. Hon har, förutom lärarerfarenhet, bland annat arbetat på naturskola, med
utvecklingsarbete på Uppsala universitet och är för närvarande
även NT-utvecklare. Lisa är ny redaktör för Bi-lagan, civilingenjör i molekylär bioteknik och arbetar parallellt som vetenskapsjournalist. Mycket välkomna båda två!

Var med i Utmaningen 2015

Vattnets kretslopp, pollinering av
växter, råvaror till olika produkter och
naturupplevelser är några exempel
på ekosystemtjänster, de samspel
mellan jordens organismer och ekosystem vi människor drar nytta av på
olika sätt.
Utmaningen 2015 handlar om ekosystemtjänster och riktar sig till dig som undervisar i förskola eller F–6 och din barngrupp eller dina
elever. Du deltar i Utmaningen genom att utföra ett projekt på temat under 2015 tillsammans med din barngrupp eller klass. Anmälan
görs senast den 1 maj 2015. På www.bioresurs.
uu.se lägger vi ut mer information i början av
vårterminen och där kommer också olika projektidéer att presenteras.
Redovisningarna, i form av elevmaterial och
en sammanfattning av arbetet, vill vi ha senast

Källa: pixabay.com

Ekosystemtjänster

den 15 oktober 2015. Ett urval av inskickade
bidrag kommer att publiceras i Bi-lagan och/
eller på vår webbsida.

Redovisningsdag för Utmaningen
2014 är framflyttad!
Viktig information till dig som har anmält dig
till Utmaningen 2014, tema fortplantning: Redovisningarna för Utmaningen 2014 vill vi ha
senast den 15 februari 2015. Ett urval av det
inskickade materialet brukar publiceras i nummer 3 av Bi-lagan, men kommer nu att istället
tas med i Bi-lagan nummer 1 2015.

Teckningar från The
expression of the emotions
in man and animals av
Charles Darwin.
Teckningar 1-2 av Mr Wood och
3-4 av Mr Riviere.
Bilderna återges med tillstånd
från John van Wyhe ed. 2002-.
The Complete Work of Charles
Darwin Online. (http://darwinonline.org.uk/)

Kolla på djuren!
Text: Britt-Marie Lidesten

Många har hund eller katt hemma,
men filmer på Youtube är också ett
bra alternativ för att studera djurens
beteenden – en spännande uppgift
för både yngre och äldre elever.
Charles Darwin intresserade sig inte bara för
evolution. Han studerade även djurens beteenden och jämförde med människans. 1872 gav
han ut skriften The expression of the emotions in
man and animals. Det är en lättsam och lättläst text som innehåller fantastiska illustrationer och beskrivningar av djurs och människors
beteenden. Hela boken finns att läsa på Darwin
online, se länken Publications där alla skrifter
listas i kronologisk ordning. Använd inställningen Text & Image view för att samtidigt kunna
läsa texten och se foton av bokens originalsidor.
Några av teckningarna från boken finns
ovan. Vilka känslor tror du att katterna och hundarna visar? Titta på kroppshållningen, svansen,
munnen, öronen och pälsen.
Katten till vänster kryper ihop mot marken,
lägger öronen bakåt, ser ut att piska med svansen och fräsa ilsket. Den gör sig beredd på fajt
och försöker kanske skrämma iväg en grannkatt
som kommit in på reviret.
Katten till höger gör sig så stor som möjligt,
skjuter rygg, pälsen står rakt upp, svansen hänger nedåt, öronen ligger bakåt och det ser ut som
den fräser. Enligt bildtexten i skriften är det en
hund som gör katten så skräckslagen.
Bilden till vänster på nästa sida visar en hund
som står lite framåtlutad, svansen och öronen

står upp, mankhåren har rest sig, tänderna är
blottade och den verkar morra hotfullt. Enligt
bildtexten i skriften närmar sig hunden en annan hund med fientliga avsikter.
Ovan till höger syns en hund vars kroppshållning visar på ödmjukhet och tillgivenhet.
I ett citat från sidan 11 i Darwins skrift står
det ”But man himself cannot express love and
humility by external signs, so plainly as does
a dog, when with drooping ears, hanging lips,
flexuous body, and wagging tail, he meets his
beloved master”.
Kroppspråket signalerar vilka känslor djur
och människor upplever och det är spännande
att försöka förstå och tolka. Finns det signaler
som är likartade hos djur och människor? Till
exempel upplevs en stirrande blick som hotfull
av hundar och katter, såväl som av människor.
Genom att lära oss mer om djurens beteenden kan vi även bli mer uppmärksamma på hur
vi själva och andra människor beter oss.

Övningar
Många elever har husdjur hemma eller i närmiljön som de kan studera, men det finns också
bra filmer på Youtube som alla kan ta del av.
Den här artikeln ger några idéer till hur man
kan studera och jämföra typiska beteenden hos
vilda djur och husdjur. För att få en gemensam
upplevelse kan man gärna börja med att titta
på en bra naturfilm tillsammans med eleverna.
Medan filmen visas ska eleverna försöka lägga
märke till hur djuren uppför sig och notera det
som händer. Prata sedan med eleverna om hur
djuren visar reaktioner med sitt kroppspråk.
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Vargar och hundar
Ett par exempel på filmer att utgå från visar
beteenden hos vargar:
1. Wolf Hunting – Attenborough – Life of Mammals – BBC. 3.56 min.
Exempel på frågor att fundera över:
• Hur kan människan kommunicera med vargar?
• Hur uppför sig vargarna i en flock när de träffas?
• Hur visar vargarna att det finns en rangordning inom flocken? (Endast alfaparet fortplantar sig och det finns separata hierarkier
hos hanarna respektive honorna.)
• Hur går det till när vargar jagar?
2. Mitt i naturen_I vargens spår 2004-03-24
Cirka tio minuter i början är mest intressanta.
Exempel på frågor att fundera över:
• Hur markerar och upprätthåller vargar (och
hundar) sitt revir?
• Beskriv kroppsspråket hos vargar som slåss.
Det kan vara svårt att hitta bra, illustrativa filmer för att jämföra med hundens beteenden,
men elever som har erfarenhet av hundar kan
säkert komplettera med att beskriva hur hundar uppför sig i olika situationer. Vi rekommenderar inte att elever söker fritt på nätet efter
filmer på hund och varg då vissa sökresultat kan
vara olämpliga för barn.
Lodjur och katter
Tama katter och vilda lodjur har mycket gemensamt och det finns många bra filmer med
både katter och lodjur på Youtube. Välj ut filmer eller låt eleverna själva leta. Låt eleverna
föra protokoll över olika kroppsuttryck hos
djuren samtidigt som de ser filmerna.
Studera katternas kroppsspråk. Hur ser
öron, svans och kroppshållning ut? Hur låter
de? Finns det något annat djur på filmen som
påverkar kattens beteende och hur reagerar i så
fall djuren? Intressant att studera är exempelvis
djur som vi tolkar som att de är glada, aggressiva, ledsna, rädda, trygga och osäkra eller visar
underkastelse eller dominansbeteende.

Exempel på sökord på Youtube (engelska ord
ger fler sökträffar än svenska):
•
•
•
•
•

Cats fighting
Cats hunting (BBC)
Cats scared
Cats angry
Cats meet dogs

Låt eleverna dramatisera beteenden hos djuren
genom att visa med kroppsrörelser. Hur visar
människor motsvarande beteenden?
Några förslag på filmer:
1. Filmer som bland annat visar jagande lodjur:
Vinnarfilmen från Mitt i naturen 2013 av Lars
Karlsson: Lodjur på sorkjakt.
Filmen Lodjur av Gunnar Fernqvist. Filmen
finns på www.lansstyrelsen.se. Sök internt på
Violgubbar och kornknarrar. Arbetsmaterial.
2. Skansen har lagt ut flera filmer i serien Vilda
nordiska djur – Skansenfilmer, www.skansen.se.
Se filmen Lodjursungar, som visar lekbeteende.
Integrera med teknik
Integrera gärna studierna av djurens beteenden
med teknikämnet och bygg ”rörliga djur”, se
Teknik tillsammans, Rörliga djurmodeller. Centrum för tekniken i skolan (www.liu.se/cetis/).

Referenser
The expression of the emotions in man and animals.
Charles Darwin. Darwin online (http://darwin-online.org.
uk/content/frameset?pageseq=1&itemID=F1142&viewty
pe=side)
Det finns många böcker om beteenden hos hundar och
katter och inte minst går det att hitta bra material på
Internet och Youtube.
På Svenska kennelklubbens hemsida, www.skk.se, finns
pdf-filen Beteendedefinitioner. Beteende- och personlighetsbeskrivning hund. (Använd interna sökfunktionen.)
Nedanstående böcker har skrivits av Per Jensen, professor i etologi vid Linköpings universitet:
1. Hunden som skäms: Myt eller sanning? Natur och
Kultur. 2014
2. Hundens språk och tankar. Natur och Kultur. 2011
3. The ethology of domestic animals. CABI Publishing. 2009
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Rovdjur på
schemat
Text: Anna Westerlund (projektledare)
och Susanne Jansson, Färsna Naturcentrum
E-post: anna@naturvardsstiftelsen.se
Källa: pixabay.com

“Vad hör ni?” Eleverna lyssnar knäpptysta. ”Det är ju vargyl!” Naturskolan
Färsna Naturcentrum har tillsammans med flera samarbetspartner
utvecklat ett koncept för att arbeta
med rovdjursfrågan och ser gärna att
fler skolor tar efter.
De stora rovdjuren berör de flesta elever. De
har ofta egna erfarenheter från verkligheten,
morfars berättelser, folksagor, böcker, filmer eller från fantasin. Beroende på var man bor i landet är rovdjursfrågan mer eller mindre central,
men den lämnar sällan någon oberörd.
I Roslagen blev rovdjursfrågan extra aktuell
för fyra år sedan i samband med nyetablering
av varg i ett revir söder om Norrtälje. Norrtälje
Naturvårdsstiftelse (NNS), som driver den pedagogiska verksamheten Färsna Naturcentrum,
såg att det fanns ett behov av information, stöd
och metoder och undersökte därför hur man
kunde arbeta med rovdjursfrågan i skolan.
Rovdjursfrågan upplevs ofta som kontroversiell och komplex och NNS funderade därför ett tag innan arbetet påbörjades. Skulle
Färsna Naturcentrum kunna bli ett forum för
rovdjursfrågan och en värdefull resurs i regionen? Skulle man våga? NNS tog kontakt med
Rovdjurscentret De 5 Stora och Länsstyrelsen

i Stockholms län, vilket resulterade i ett givande samarbete, som även har fått stöd från
Naturvårdsverket.
Färsna Naturcentrum anordnar nu ”rovdjursdagar” för elever och har utvecklat ett
koncept med en mobil rovdjursutställning,
metoder och upplägg. Man har också köpt in
Rovdjurslådan från Viltskadecenter, som exempelvis innehåller skelettskallar och skinn från
olika rovdjur.
På Färsna Naturcentrum menar man att
rovdjursfrågan är ett fantastiskt tema att arbeta
med i grundskolan. Ämnet engagerar eleverna,
motiverar dem att lära mer samt utvecklar deras förmåga till kommunikation, analys och
informationshantering. Färsna Naturcentrum
vill därför inspirera pedagoger i hela landet
att börja arbeta med stora rovdjur på liknande
sätt, gärna i samarbete med rovdjurscenter och
myndigheter.
Arbetet med rovdjurfrågan i skolan har
bland annat som mål att öka kunskapen om
djuren och öka förståelsen för att vi tycker olika i denna komplexa fråga. Ett annat mål är att
bidra till en mer konstruktiv dialog kring hur
samspelet mellan rovdjur och människor ska
se ut i framtiden. Rovdjurstemat erbjuder en
möjlighet för eleverna att arbeta mot många av
kursplanernas mål i läroplanen (Lgr11) och utveckla de förmågor som där efterfrågas.
Innan arbetet med ett rovdjurstema påbör-
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jas är det viktigt att som lärare tänka igenom
sitt objektiva ledarskap så att man alltid kan
möta elevers olika åsikter och förhålla sig neutral. Varje år anordnas kraftigt subventionerade
utbildningar för pedagoger av Rovdjurscentret
De 5 Stora i Järvsö men även av Länsstyrelsen
i Stockholms län. Många av de övningar som
finns på Rovdjurscentret De 5 Storas web
baserade rovdjursskola går dock att använda
även utan större förkunskaper.

visar att det estetiska uttrycket stärker den teoretiska kunskapen.

Förvaltning och demokrati

Ta med dig klassen ut i närmaste skog. Vilka
beslutar att vi ska ha stora rovdjur i Sverige?
Här är ett utmärkt tillfälle att prata om demokrati samt begrepp som riksdag och regering.
2001 beslutades att vi ska ha en livskraftig
rovdjursstam i Sverige. Rovdjursförvaltningens
ansvar ligger på Naturvårdsverket och Länsstyrelserna. Hur kan Länsstyrelsen ha koll på hur
många djur som finns av varje art bland de stora
En lektion eller dag med rovdjurstema kan inrovdjuren? Här blir det intressanta diskussioledas med en presentation innehållande bilder,
ner om sändare, inräkning vid olika årstider och
filmer och ljud och nyckelbegrepp som rovdjur,
jakt. Framförallt blir det diskussioner om etik.
näringskedja och ekologi. Kontakta RovdjursHär är också ett bra tillfälle att diskutera rencentret De 5 Stora eller hämta inspiration från
näringen och samers rättigheter. Hur mycket
deras webbaserade rovdjursskola. Besök muska människan bestämma över djuren? Hur ska
seer som har samlingar med rovdjur. Låt
djur och människor samspela bäst?
gärna eleverna, om möjligt, få känna
För att göra även denna aktivipå pälsar och skelettskallar. Hur
tet sinnlig kan man gömma en
ser rovdjurets tänder ut och
nallebjörn i skogen med en
varför ser de ut just så? Sinnsändare. En enkel pejl som
liga upplevelser väcker elevman använder på till exernas nyfikenhet och gör det
empel jakthundar kan anlättare att koppla ihop teori
vändas. Samla gruppen i
och praktik.
stillhet. Sätt på pejlen. Åt
vilket håll tror eleverna att
djuret finns? Varåt låter signalen
högst? Smyg ditåt. När ni
Låt eleverna såga till en bricka
närmare er får eleverna leta efter
av eneträ och borra ett hål, så att
Foto: Anna Westerlund
djuret.
När en elev hittat björnen kan
den kan användas som halsband eller
man
samlas
och
diskutera möjligheter och
nyckelring. Låt dem sedan rita ett rovdjursspår
svårigheter
med
sändare.
Vilken årstid är bäst
med blyertspenna. Beroende på elevernas ålatt spåra djur? Uppmana även eleverna som
der och tillgänglig tid kan de därefter bränna
avslutning att mejla till Länsstyrelsen när de
in spåret eller fylla i med permanent penna. På
gjort observationer av något stort rovdjur. Vi
baksidan skriver de artnamnet på svenska elkan alla på detta sätt hjälpas åt med rovdjursler latin. Avslutningsvis trär de i en lädersnodd
förvaltningen.
som de knyter ihop med en knop. Aktiviteten

Rovdjursövningar

Rovdjursslöjd

Elevkommentarer
”Tänk att vargens och hundens tassavtryck är
så lika!”
”Jag kommer aldrig att glömma att vargens
käkar kan vara så starka att de kan bita av
lårbenet på en älg!”
”Det verkar inte lätt att vara rovdjursexpert.
Det är ju rena detektivarbetet att ta reda på
vem som dödat fåren.”
”Vi hade ett får hemma som var dödat i hagen.
Alla trodde det var vargen men det var lo.”
”Vår hund blev dödad av en varg!”

Rovdjurscentret De 5 Stora har sitt besöks
centrum i Järvsö men agerar nationellt. Kontakta dem för studiebesök och fortbildningar.
Övningarna i artikeln är inspirerade av deras
skolwebb: www.rovdjursskolan.se, där man
förutom övningar finner handfasta metodtips,
bilder och filmer.
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Antal stora rovdjur
i Sverige 2014:
•
•
•
•

370 vargar
600-900 järvar
840-1 200 lodjur
2 800 björnar

Källa: Rovdjurscentret De 5 Stora
Bild: pixabay.com

Värderingsövningar
I diskussioner om rovdjur tycker människor ofta
väldigt olika. Det är inte alltid vi är medvetna
om vilka värderingar som styr våra handlingar.
Elever vet också ofta vad deras föräldrar och faroch morföräldrar tycker, men har kanske inte
reflekterat över vad de själva egentligen tycker.
Syftet med värderingsövningar är att varje elev
ska få möjlighet att säga vad de tycker, lyssna på
och få förståelse för andras åsikter och fundera
på vad de själva tycker när de lärt sig mer om
hur andra ser på frågan.

Fyrahörnsövningen
I fyrahörnsövningen står alla elever i en klunga
och får först en fråga att ta ställning till och sedan fyra alternativ, som representeras av klassrummets fyra hörn eller av fyra uppmarkerade
hörn om man är utomhus. Exempelvis: Var i
Sverige ska vi ha varg? I fjällen (1), där vargen
själv vill vara (2), i hela Sverige (3) eller ingenstans i Sverige (4). När eleverna placerat ut sig i
de olika hörnen kan läraren fråga om någon vid
varje alternativ vill berätta om sitt val. Sedan är
det bara att fundera ut fler påståenden.

Vem har mest rätt till skogen?
Laminera små lappar med olika text på, exempelvis orienterare, skogsägare, politiker, jägare,
barn och olika djur. Gör ett hål i varje lapp och
knyt i ett snöre. Ta med dig klassen till en skog,
dela in eleverna parvis och ge dem två lappar.
Låt dem sedan gå iväg en stund och diskutera
vem som har mest rätt till skogen. När de återvänder får de hänga upp lapparna i en gran.
Anser de att till exempel rådjuret har mest rätt
till skogen hänger de den lappen högst upp och
så hamnar kanske jägaren i mitten. När alla
har hängt upp lapparna får eleverna lyssna på

varandras åsikter och argumentera för sitt ställningstagande. Har man gott om tid är det bra
om eleverna får flytta sin lapp om de har ändrat
ställningstagande under diskussionens gång.

Sagor och myter
Sagor har funnits i alla tider. Tänd en lykta eller
en eld och låt berättandet börja. En bra inledning är att fråga eleverna om sagor där vargen är
med. Vilka känner de till? Hur är vargens karaktär? Vilka sagor känner de till med björnar? Hur
är björnens karaktär? Varför är det så här? Kan
det förklara varför många människor är rädda
för vargar? Låt klassen skriva tvärtomsagor, där
exempelvis björnarna är listiga och glupska och
vargarna mysiga. Sagorna kan sedan dramatiseras i form av en föreställning.

Två av Norrtälje
Naturvårdsstiftelses
(NNS) huvudsakliga
syften är att tillvara
och stärka allmänhetens
intresse för miljö- och naturvårdsfrågor och
informera om Roslagens natur, miljövård och
de ekologiska sambanden.
Stiftelsen förvaltar Färsna gård i Norrtälje och
driver naturskoleverksamheten Färsna Naturcentrum, som erbjuder skoldagar året runt
för elever enligt gällande läroplan i skiftande
biotoper och miljöer, som ett komplement till
ordinarie undervisning. Färsna Naturcentrum
erbjuder också fortbildningar i utomhuspedagogik, samt driver projekt kopplade till pedagogik, tillgänglighet, hållbarhet och integration/
mångfald.
Mer information finns på www.naturvardsstiftelse.se och www.farsnanaturcentrum.se.
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Källa: Ylva Englund

Kornknarrar i klassrummet
Text: Elisabet Odhult och Ylva Englund, Länsstyrelsen
E-post: elisabet.odhult@lansstyrelsen.se

I Uppsala län pågår ett projekt för att
informera elever om länets växt- och
djurliv. Här berättar några av initiativtagarna hur de gick tillväga, med förhoppningen att inspirera skolor i andra län i
landet att arbeta på ett liknande sätt.
Hur kan vi få Sveriges miljömål Ett rikt växtoch djurliv att bli konkret och specifikt för skolans elever? Den frågan ställde vi oss på Länsstyrelsen i Uppsala län redan för fyra år sedan.
Vi började med att ta fram broschyren
Violgubbar och kornknarrar, som berättar om
länsspecifik natur men också vad som hotar den.
Vi tog även fram en kortlek för barn, där varje
kort visar en bild på länsspecifika växter och djur.
Därefter utvecklades tankarna vidare och
under 2011 startade vi ett samarbete med
Östhammars kommun och det biologiska museet Biotopia i Uppsala, i syfte att öka barns
kunskap om ämnet. Det resulterade i ett projekt riktat till mellanstadieskolor. Vi knöt olika
kompetenser till projektet; en naturpedagog, en
miljöstrateg, en lärare från naturskolan, en informatör och formgivare samt en ämnesexpert.
Vårt pilotprojekt utfördes på en F–5-skola
i Öregrund, i Östhammars kommun. Förutom
det material vi redan hade tog vi fram mer underlag till lärarna att arbeta med – en lärar

handledning med övningar, en tipspromenad, faktablad om arter samt digitala bilder
på alla arter i kortleken. Allt anpassades till
Östhammars kommun.
Nästa steg var en fortbildning för lärarna.
Den innehöll föredrag om miljömålet Ett rikt
växt- och djurliv och värdet med biologisk
mångfald, samt en genomgång av hur man kan
använda det material vi tagit fram. Därefter arbetade lärarna självständigt.
Pilotprojektet uppskattades och under 2013
och 2014 har arbetet fortsatt i flera skolor i
Östhammars och Uppsala kommun. De utvärderingar vi har gjort visar att materialet fungerar bäst för årskurs fyra och fem. Materialet har
även använts i svenskundervisningen där eleverna har skrivit sagor om hotade växter eller djur.

Läs mer om projektet och inspireras att göra
ett material med utgångspunkt i den egna kommunen. Se faktablad, länkar till filmer om olika
växt- och djurarter samt förslag på besöksmål
på Länsstyrelsens hemsida: www.lansstyrelsen.se/uppsala/violgubbar-kornknarrar, under
rubriken Arbetsmaterial till höger. Nästan allt
material finns tillgängligt för nedladdning.
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Genteknik för skolan
Text: Britt-Marie Lidesten

Kunskaper i genteknik är grunden för mycket av forskningen inom biologi idag,
inom områden som exempelvis systematik, ekologi, medicin och evolution. I
detta nummer finns flera artiklar som knyter an till genteknik.
I grundskolans kursplan för biologi såväl som i gymnasiets ämnesplan för biologi står det att undervisningen ska behandla genteknikens möjligheter,
risker och etiska frågor. I gymnasiekursen Biologi 2
är ”Cell- och molekylärbiologi” ett huvudområde.
Eftersom biologiämnet har fått mer tid i och med
att Biologi 2 nu omfattar 100 poäng bör det också
finnas mer utrymme att ta upp genteknik.
Aktuell information om genteknik, som kan
användas som underlag i undervisningen, finns
på Gentekniknämndens hemsidor, se sidan 16.
Många frågor inom biologiområdet väcker debatt och har stor betydelse för både samhället och
individen. Kopplingen mellan naturvetenskap och
samhällsvetenskap är nödvändig och viktig och
kan exempelvis göras genom övningar och diskussioner som passar i både grundskola och gymnasium (se förslag nästa sida). Fler övningar finns i
webbmodulen GM-växter på Bioresurs hemsida.
Allt fler sjukdomar visar sig ha en genetisk
bakgrund. På Ensembl.org listas fenotyper (egenskaper) hos människan som är associerade till defekter och sjukdomar, listan omfattade närmare
14 500 poster i oktober i år. (På Ensembls startsida väljs rutan ”Learn about a disease or pheno-

type”) Ett sätt att spåra sjukdomar hos människa
är att titta på hundar, som i vissa fall har liknande
sjukdomar som människan. Kerstin Lindblad-Toh,
professor i komparativ genomik vid Uppsala universitet, arbetar i sin forskning med frågor kring
hundens sjukdomar och vi har kopplat detta till
övningar för skolan. Läs mer på sidorna 12–13.
Biologiundervisningen får inte enbart vara
teoretisk. Det naturvetenskapliga arbetssättet,
att systematiskt genomföra konkreta undersökningar och försök, ligger till grund för de upptäckter som gjorts inom naturvetenskapen. På
sidorna 14–15 beskrivs ett par enkla försök med
mutanter av växter och sidorna 17–19 handlar
om att analysera GMO i livsmedel.
Bioresursdagarna är en möjlighet att ta del av
aktuell forskning som omsätts till praktisk och
konkret verksamhet i skolan. Artiklarna om hundforskning, växtförsöken, analysen av GMO i livsmedel och övningarna kring genteknik i ett samhällsperspektiv beskriver aktiviteter under årets
Bioresursdagar för gymnasielärare. Vi hoppas få
återkomma även nästa år med Bioresursdagar och
tar gärna emot tips om aktuella och intressanta
forskningsområden att knyta an till.
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Diskutera,
a rgumentera!

Det handlar om att lyssna och pröva
andras argument i en tillåtande diskussion. Låt eleverna träna på argumentationsteknik och samtidigt befästa sina kunskaper.
Samhällsfrågor med Naturvetenskapligt Innehåll (SNI) eller med den engelska termen Socio-Scientific Issues (SSI) är viktiga att ta upp
i skolan och nämns i styrdokumenten för både
grundskola och gymnasium.
När man formulerar argument under en diskussion klarnar ofta de egna tankarna och förståelsen fördjupas. Den som har störst kunskap
och insikt i frågan och förmåga att uttrycka sig
på ett klart och tydligt sätt har förutsättningar
att övertyga en motståndare.
I det material som Bioresurs har utarbetat
kring genmodifierade växter beskrivs flera typer
av övningar som kan användas för att diskutera
genmodifierade växter, se www.bioresurs.uu.se/
GMO, Lärarhandledning. Metoderna kan även
användas för att diskutera andra aktuella och
kontroversiella frågor. Att naturvetenskapliga
forskningsresultat och argument förs ut och blir
en grund för samhällsplaneringen i frågor som
rör exempelvis hälsa och miljö är viktigt för oss
alla. Naturvetenskap är inte bara något för en
liten utvald krets naturvetare!

Faktabakgrund
Viktigt är att eleverna har en bra grund för sina
argument. På webbsidan presenteras några exempel på genmodifierade växter som kan användas som faktabakgrund vid diskussionerna.
Exemplen är valda för att representera följande
kategorier av genmodifieringar:

•
•
•
•

motståndskraft mot skadeinsekter
ökad tålighet mot torka
bättre näringsinnehåll
motståndskraft mot bekämpningsmedel

Lärarhandledningen
Stödmaterialet för undervisning om genmodifierade växter är omfattande. I Lärarhandledningen ingår bland annat avdelningen Resurser.
Här finns exempelvis övningar för ett språkutvecklande arbetssätt, värdegrundsövningar,
samtals- och argumentationsövningar och debatter/rollspel. En snabb och rolig övning är
speed dating som beskrivs nedan.

Speed dating
Låt eleverna sitta tillsammans två och två. De
får sedan dra lott om vem som ska vara för
och vem som ska vara emot i en fråga, exempelvis: Kan genetiskt modifierade växter lösa
världssvälten? eller Ska genmodifierade växter
få användas i ekologisk odling? Paren diskuterar i en minut. Därefter får de notera både
sina egna och sin motståndares argument. Låt
dem gå igenom argumenten tillsammans och
diskutera vilka som var starkast och skälen till
det.
Eleverna byter sedan partner. Vid nästa
”date” ska de argumentera för motsatt åsikt genom att använda argumenten som de noterat
och även tänka ut nya. Även denna gång noterar de argumenten och diskuterar dem.
Efter några omgångar bryts övningen och
eleverna får skriva en kort reflektion kring frågorna: Hur var det att vara för? Hur var det
att vara emot? Hur kändes det att byta åsikt?
Övningen avslutas i helklass med en genomgång av de argument som kommit fram.
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Hunden som modellorganism

Text: Kerstin Lindblad-Toh och Eva Molin, SciLifeLab
E-post: eva.molin@scilifelab.uu.se

Människans vanligaste sjukdomar
drabbar också hundar. Detta är en
av flera anledningar till att Kerstin
Lindblad-Toh, professor i komparativ
genomik vid Uppsala universitet, använder hunden som modell när hon
studerar människans sjukdomar.

Kerstin Lindblad-Toh,
professor i komparativ genomik vid
Uppsala universitet.
Foto: Mikael Wallerstedt

Liksom vi får hundar olika sorters cancer, allergier, hjärt- och kärlsjukdomar och neurologiska
sjukdomar. Hundarna liknar oss genetiskt och
fysiologiskt och vi delar ungefär samma livsmiljö och får liknande vård.
Men det finns också olikheter som tillsammans med likheterna gör hunden till en bra
modell för att lära sig mer om människan.
Många sjukdomar och därmed sjukdomsanlag
är specifika för vissa hundraser på grund av intensiv avel med fokus på enskilda egenskaper.
Dessutom har hundraserna utvecklats under
relativt kort tidsperiod jämfört med människan, vilket betyder att hundarnas genom inte
har hunnit förändras lika mycket som vårt. Det
finns därför långa DNA-sekvenser som liknar
varandra hos hundar inom samma ras. Av dessa
anledningar är det ofta lättare att hitta sjukdomsgener hos hundar än hos människor.
En av de främsta forskarna inom detta
område är Kerstin Lindblad-Toh. Utöver sin
tjänst som professor vid Uppsala universitet
är hon verksam vid Broad Institute of MIT
and Harvard i Cambridge, USA. Hon är även
co-director för Science for Life Laboratory

(SciLifeLab), ett nationellt center för molekylära biovetenskaper.
I sin forskning ägnar hon sig åt att kartlägga
däggdjurs genom och hundens och människans
sjukdomsgenetik, i syfte att få fram kunskap
som kan resultera i större förståelse för människans sjukdomar, bättre behandlingar och före
byggande insatser.
Drygt en procent av genomet utgörs av proteinkodande sekvenser men därutöver finns
det över fem procent som har andra viktiga
men mindre kända funktioner. Många av dessa
DNA-sekvenser är reglersignaler som avgör när
och i vilka vävnader ett visst protein ska bildas.
Mutationer i såväl proteinkodande som reglerande sekvenser kan ge upphov till sjukdomar
och specifika egenskaper.
Kerstin Lindblad-Toh använder sig bland annat av så kallad komparativ genomik. Metoden
går ut på att jämföra genom från olika organismer och identifiera regioner i genomen som
liknar varandra. Att en viss DNA-sekvens finns
hos flera organismer tyder på att den spelar en
viktig roll. Om mutationer finns i dessa regioner kan de vara orsak till sjukdom.
Komparativ genomik kan också användas
för att studera evolutionära förändringar, vilket
ger möjlighet att identifiera gener eller reglersignaler som ändrats och ger en organism dess
karaktäristiska egenskaper.
Med hjälp av komparativ genetik har Kerstin
Lindblad-Toh och hennes kollegor bland annat hittat nya sjukdomsgener hos hundar för
skelettcancer, tvångssyndrom och en sjukdom
som liknar den autoimmuna inflammations-
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sjukdomen SLE (systemisk lupus erythematosus). Flera av dessa sjukdomar beror på många
gener som tillsammans resulterar i sjukdomen.
Forskarna undersöker nu om samma mekanismer som leder till den SLE-liknande sjukdomen hos hundar ligger bakom sjukdomen hos
människor.

Datorövning med hundar
En av Bioresursdagarna 2014 för gymnasielärare genomfördes i samabete med SciLifeLab.
Kerstin Lindblad-Toh föreläste och deltagarna
testade datorövningar med koppling till hennes forskning. Övningarna hade utvecklats av
forskare vid SciLifeLab och visar på genetiska
förändringar som orsakar olika egenskaper och
sjukdomar hos sex hundraser.
Övningarna kommer att finnas tillgängliga för nedladdning via Bioresurs hemsida
inom kort. Framöver kommer även Biotopia
i Uppsala att erbjuda övningarna för besökande gymnasieklasser. Övningarna är primärt
avsedda för kurserna Biologi 1, Biologi 2 och
Bioteknik på gymnasiet.
Två varianter av mutationer förekommer i
övningarna; förändringar av några få nukleotider och större förändringar där hela gener kopierats en eller flera gånger. Exempel på egenskaper och sjukdomar som orsakas av någon av
de mutationer som studeras är hårlöshet hos
hårlösa hundar, medfödd benskörhet hos taxar, hårkammen längs ryggraden hos hundrasen
Rhodesian ridgeback och anpassning till en mer
stärkelserik föda hos hundar generellt. Vissa av

dessa mutationer har redan kunnat kopplas till
sjukdomar hos människa och för andra pågår
forskning.

Så tyckte deltagarna
De närmare 30 lärare som hade samlats för att
vara med på Bioresursdagarna kom från hela
landet och alla hade olika erfarenhet av att arbeta med bioteknik i skolan. Några hade renat
fram och amplifierat DNA med eleverna, andra
hade jämfört gensekvenser med hjälp av papper och penna i klassrummet men få hade studerat DNA-sekvenser på en dator.
Överlag var deltagarna positiva till och nyfikna på övningarna och flera bestämde sig nästan direkt för att detta var något de skulle testa
med sina elever.
– Det känns kul att övningarna är hämtade från verkligheten. De ger en förståelse för
hur man får fram resultat från den här typen av
data och för hur stort ett genom är, sa Mikael
Krekula, som undervisar i biologi och naturkunskap vid Hjalmar Lundbohmsskolan i Kiruna.
Några efterfrågade tydligare frågeställningar,
vilket har fått större utrymme i övningarna sedan Bioresursdagarna. Tomas Karlsson, lärare i
bland annat naturkunskap på Wisbygymnasiet i
Visby, påpekade att det är viktigt med en omfattande genomgång av ämnet, innan eleverna
själva börjar med övningarna, för att de ska vara
givande.
– Men övningarna kan säkert vara extra intressanta för många elever eftersom hundar är
ett djur som flera har en relation till, sa han.

Science for Life Laboratory (SciLifeLab)
– en stark forskningsmiljö
Till SciLifeLab kan forskare i hela landet
vända sig för att ta del av storskaliga tekniker och expertis, men centret förmedlar också aktuell kunskap om hälsa och
miljö till bland andra nästa generations
forskare – våra ungdomar.
SciLifeLab är sedan 2013 ett nationellt center för
molekylära biovetenskaper, med fokus på forskning inom hälsa och miljö.
SciLifeLab utvecklar, använder och tillhandahåller
teknikplattformar i kombination med avancerat
kunnande inom molekylära biovetenskaper och
translationell medicin, det vill säga medicinsk forskning som snabbt ska komma patienter till nytta.
SciLifeLab riktar sig till både akademi och industri
i hela Sverige. I nuläget är över 200 forskargrupper, ungefär 1 500 forskare, anknutna till centret.

Analys av DNA och proteiner, bioinformatik, och
läkemedelsutveckling är stora forskningsområden.
Verksamhetens ambition är även att förmedla
aktuell kunskap om hälsa och miljö till akademi,
industri och samhälle, inklusive sjukvårdsgivare,
beslutsfattare och skolans elever och lärare. Centret samarbetar med olika partners, bland annat
Kungliga Vetenskapsakademien, för att engagera
och informera skolor och elever.
SciLifeLab är ett samarbete mellan fyra universitet: Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska högskolan, Stockholms universitet och Uppsala universitet. Lokalerna finns nära Karolinska Institutet i
Solna, Stockholm, och på Uppsala Biomedicinska
Centrum, Uppsala.
Tips: På www.ur.se finns det nästan nio minuter
långa klippet Så arbetar SciLifeLab, för den som vill
veta mer om satsningen.
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Odla växter
med defekter
Text: Britt-Marie Lidesten

I biologiundervisningen hör det till att
använda levande material – det som
växer och utvecklas brukar väcka
elevernas intresse. Här tittar vi närmare på mutanter hos ett par växtarter
som elever kan odla och undersöka.
Även om individer hör till samma växtart kan de
variera beroende på miljöpåverkan eller genetiska
skillnader. De växter vi ska studera lite närmare
har mutationer som rör bildningen av antingen
stärkelse eller cyanid. Växterna är inte genmodifierade, varianterna har uppstått efter behandling
med en mutationsframkallande kemikalie.
På Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet,
Københavns Universitet, har man utvecklat försök med växter för gymnasienivå. Även svenska
skolor kan beställa material till försöken, eventuellt till en mindre kostnad. Sök efter Tjek på
Biotek på Internet för att hitta fullständiga försöksbeskrivningar och beställningsformulär. I ett
försök, som beskrivs nedan, används backtrav
och i ett annat en art som liknar käringtand. Tjek
på Biotek har även växtmaterial som är genmodifierat, avsett för danska gymnasieskolor, men
det är inte tillåtet att använda i Sverige.
Samma typer av genetiska förändringar som
finns hos växterna i försöken kan mycket väl åstadkommas med gentekniska metoder. Försöken kan
därför fungera som utgångspunkt för att diskutera
användningen av genmodifierade växter.

Kriga med cyanid
Vätecyanid är en mycket giftig gas som har använts för bekämpning av vägglöss. Men männis-

kan var inte först med att använda vätecyanid
som bekämpningsmedel mot insekter. Vissa
växter, som exempelvis populationer av vitklöver, har en naturlig produktion av cyanogena
glykosider, som omvandlas till vätecyanid om
växten skadas. Vätecyanid kan också bildas i
kärnor från äpplen, plommon och aprikos. Ett
annat exempel är bittermandel, som endast ska
användas i begränsad mängd vid smaksättning
av bakverk eftersom vätecyanid utvecklas. I försöket används Lotus japonicus (bild ovan), en
modellorganism för studier av ärtväxter. Arten
är mycket lik käringtand, Lotus corniculatus L.
Efter sådd tar det minst tre veckor för plantorna
att utvecklas innan de kan användas till försöket.
Figuren på nästa sida visar syntesvägen för
cyanogena glukosider i växter. När växtätande
djur skadar ett blad frigörs cyanogena glukosider och kommer i kontakt med enzymer som
kallas ß-glukosidaser. Dessa enzymer tar bort
glukosmolekylen och den instabila föreningen
som bildas faller sönder och bildar vätecyanid.
Giftverkan beror på att vätecyanid påverkar
andningskedjan och förhindrar att ATP bildas.
I försöket används vildtyp och två mutanter.
Den ena mutanten (cyd1) har defekt CYP79enzym och den andra (cyd2) saknar ß-glukosidas (figur nästa sida). Ingen av mutanterna kan
producera vätecyanid. Bildningen av vätecyanid
detekteras med Feigl-Anger-papper som färgas
blått vid kontakt med vätecyanid. Pappret ingår
i det kit som distribueras av Tjek på Biotek.
I en mikrotiterplatta placeras blad från de tre
varianterna i varsin brunn med buffert. Dessutom
läggs blad från båda mutanttyperna tillsammans
i en separat brunn. Bladen mals sönder, FeiglAnger-papper placeras ovanpå brunnarna och ett
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Enzymet fungerar inte i
cyd1-mutanter.

Enzymet saknas i
cyd2-mutanter.

Se förklaring till figuren i högerspalten sidan 14.

Källa: Møller BL (2010) Functional diversification of cyanogenic glucosides. Current Opinion in Plant Biology 13: 338-347, återges med tillstånd från Elsevier

lock läggs överst. Efter ett par timmar indikerar
blå fläckar på pappret bildning av vätecyanid.
Resultatet tolkas utifrån figuren ovan. Vilket
resultat bör det bli det för den brunn som innehåller blad av båda mutanttyperna?

Stärkelsemutanter hos backtrav
I försöket används backtrav, Arabidopsis thaliana,
som är en välundersökt modellorganism och den
första växten vars genom sekvenserades, vilket
skedde redan år 2000. Det tar fem till sex veckor
för plantorna att utvecklas från frön.
I detta försök studeras stärkelseinnehållet i blad
från backtrav genom att färga med jod. Stärkelse
bildas i växtceller som upplagsnäring och lagras i
stärkelsekorn. Molekylerna byggs upp av glukos
enheter som binds samman i långa kedjor med
mer eller mindre stort antal tvärbindningar.
Försöket går ut på att ta reda på hur mycket
stärkelse det finns relativt sett i bladen från tre
varianter av backtrav. Jämförelse mellan plantor som stått i ljus respektive mörker görs också.
Eleverna kan förutsättningslöst genomföra laborationen och sedan tolka resultatet utifrån vad de
kan ta reda på om de specifika generna genom
att söka i databasen för Arabidopsis, www.arabidopsis.org. De tre genetiska varianterna är vildtyp,
pgm1 med mutation i stärkelsesyntesen och gwd1
(sex1) med mutation i stärkelsenedbrytningen.
Hälften av plantorna från vardera varianten
täcks med aluminiumfolie ett dygn innan testet
ska genomföras. Den andra hälften av plantorVildtyp

pgm1

na ska stå ljust åtminstone några timmar innan
testet. Därefter extraheras de naturliga färgpigmenten ur bladen med etanol, varefter de behandlas med jodlösning för att påvisa stärkelse.

Mikroskopstudier och Mendel
Titta också gärna på stärkelsekorn i mikroskop
vid tillsats av jod. Jämför till exempel storlek
och form hos korn från potatis och från majs
(maizena-mjöl). Skillnaden i stärkelseinnehåll i
mogna och omogna frukter som bananer, äpplen
och päron kan också studeras.
En intressant koppling till detta är de klassiska
korsningsförsök som Georg Mendel genomförde
med släta och skrynkliga ärtor. Skrynkliga ärtor
har sämre enzymaktivitet för bildning av stärkelse och dessutom bildas mindre andel grenade
stärkelsemolekyler. Eftersom stärkelsesyntesen
inte fungerar normalt kommer istället socker
att lagras och vatteninnehållet blir högre. När
ärtorna mognar förlorar de mycket vatten och
blir skrynkliga. Ett exempel är märgärt. Hos dessa ärtor har genen för ett stärkelsebildande enzym skadats av att en sekvens med 800 baspar
hamnat inne i genen. En transposon, ”hoppande
gen”, är en rörlig DNA-sekvens som kan förflyttas från en plats i en kromosom till en annan plats
i samma kromosom eller i en annan kromosom.
Transposoner kan på detta sätt skada gener och ge
upphov till defekter. På Bioresurs hemsida finns
en utförlig beskrivning av olika försök med ärtor,
sök på “Ärtor” i den interna sökmotorn.
Försök med stärkelsemutanter av Arabidopsis. Klorofyll har först extraherats ur
bladen, som därefter har behandlats med
jodlösning.

gwd1

1. Bladen av vildtyp visar att stärkelse
(upplagsnäring) bryts ner i mörker.
2. Mutanttyp pgm1 kan inte bilda stärkelse.

Ljus

Mörker

Ljus

Mörker

Ljus

Mörker

3. Mutanttyp gwd1 bildar stärkelse, men
kan inte bryta ner den.

Arabidopsis thaliana,
backtrav
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Källa: www.glofish.com

Forskningsnyheter om genteknik
Text: Jenny Carlsson, Gentekniknämnden
E-post: jenny.carlsson@genteknik.se

På www.genteknik.se och www.genteknik.nu har Gentekniknämnden
samlat forskningsnyheter och annan
information om genteknik, genetik,
genetiskt modifierade organismer,
med mera. En förhoppning är att
materialet ska komma till användning i undervisning.
Gentekniknämnden är en myndighet som har
i uppdrag att följa utvecklingen på genteknik
området och sprida kunskap om densamma samt
att vara en rådgivande instans till bland annat regeringen, Jordbruksverket och Livsmedelsverket.
Nämnden berättar om gentekniska nyheter
på myndighetswebbplatsen www.genteknik.se
under länken Forskningsnytt och i årliga rapporter till regeringen under länken Genteknikens
utveckling. Förhoppningen är att dessa forskningsnyheter och rapporter ska kunna användas
i undervisningen i skolorna, som ett underlag
för kunskapsinhämtning eller en inspirationskälla till projektarbeten.
Förutom webbplatsen www.genteknik.se har
Gentekniknämnden ytterligare en webbplats,
www.genteknik.nu. Där samlas lättfattlig infor-

mation, användbar för elever, om exempelvis
genteknik, genetik och genetiskt modifierade
organismer. Webbplatsen har byggts om rent
tekniskt och innehållet håller också på att uppdateras. Första versionen beräknas vara klar den
sista december i år, men webbsidan kommer att
uppdateras löpande.
I den nya versionen av www.genteknik.nu
kan man till exempel läsa om de självlysande
genmodifierade fiskarna på bilden, som säljs i
USA. Men nämnden tar inte bara upp enskilda exempel på genmodifierade djur och växter, utan så vitt skilda områden som lagstiftning
och mutationer i arvsmassan.
Gentekniknämnden består av 17 ledamöter. Två av dessa är jurister, åtta är riksdagsledamöter som representerar varsitt parti i
riksdagen och sju är experter inom olika områden, till exempel etik, djurskyddsfrågor och
ekologi. Det är dessa 17 ledamöter som står
bakom beslut och yttranden. Till sin hjälp har
de ett kansli med tre personer. Kansliet tar
fram bakgrundsinformation, sköter det dagliga arbetet liksom webbplatserna och kommer också ut till skolor och universitet för att
hålla föreläsningar.
Lärare som saknar information på webbsidorna är välkomna att höra av sig.
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Finns GMO i livsmedel?
Text: Ammie Berglund, lektor i biologi
Katedralskolan i Uppsala

Är det möjligt att testa matvaror för
innehåll av genmodifierat innehåll i
skolan? Svaret är ja! Det som krävs
är en metod för att få fram DNA, tillgång till en PCR-apparat och känne
dom om lämpliga primers samt möjlighet att köra gelelektrofores.
Att testa om det finns genmodifierade organismer, GMO, i livsmedel är en av de spännande
laborationerna som bioteknikelever vid Katedralskolan i Uppsala får göra. Eleverna förbereder sig
med hjälp av Livsmedelsverkets hemsida där de
tar reda på vilka livsmedel som kan innehålla spår
av GMO (se www.slv.se, sök på Rapporter och
välj sedan Genteknik. Sök också på Genmodifierad mat). De tar sedan med egna matvaror till första labbtillfället. Ett bra tips för att hitta GMOprodukter är att söka i butiker med rikt utbud av
majs- och sojaprodukter från Asien och Amerika.

Genomförande
Under det första labbtillfället preparerar eleverna DNA från matvarorna och startar PCRreaktionerna. Vid efterföljande labbtillfälle kör
eleverna ut sin PCR-produkt på gel. Eleverna
kan gärna gjuta gelen själva och körningen tar
sedan cirka 30 minuter.

Livsmedlen testas för eventuellt innehåll av
GMO genom att söka efter DNA-sekvensen
för 35S-promotorn (CaMV 35S promotor).
I PCR-körningen tillförs primers som gör att
denna gen amplifieras. CaMV 35S-promotorn
används i många konstruerade ”genpaket” och
blir ett signalement för att DNA-innehållet
är genetiskt modifierat. Promotorn kommer
ursprungligen från ett växtvirus och används
eftersom den gen som kopplas till promotorn
kommer att uttryckas i hög grad och vara aktiv
i växtens alla vävnader.
Om livsmedlet saknar modifierat DNA bildas ingen PCR-produkt eftersom de primers
man använder i PCR-reaktionen inte kommer
att hitta sekvensen för 35S-promotorn. Ett negativt resultat utesluter inte att det ändå finns
modifierat DNA i provet eftersom det kan ha
blivit något fel under DNA-extraktionen. För
att kontrollera att extraktionen lyckats kör man
en extra PCR-reaktion och använder primers
för en region i kloroplast-DNA. Om det bildas ett band för kloroplast-DNA men inget för
35S-promotorn, kan man med större säkerhet
dra slutsatsen det inte finns något genmodifierat DNA i provet. Kloroplast-DNA-fragmentet
och 35S-promotorn är olika långa, vilket gör att
de kan skiljas åt med gelelektrofores. Genom
att använda en referens med DNA-sekvenser
(till exempel 100–1000 baspar) som storleks-
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standard kan man bestämma storleken på
okända band. Ett bildanalysprogram, till exempel Logger pro, underlättar.
När undersökningen är klar brukar eleverna
på Katedralskolan i Uppsala få redovisa med en
rapport som innehåller en bakgrund om GMO i
livsmedel, resultaten i form av bilder på gelerna,
en referensgraf på stegens band samt storleksbestämning av okända band. I en efterföljande diskussion tar eleverna ställning till frågorna: Stämde
era resultat med vad ni förväntade er? Varför/varför inte? Förklara! Felkällor och svagheter i metoden och själva genomförandet ska diskuteras och
realistiska förslag till förbättringar ska kunna ges.

Svårigheter?

Mia Pontoppidan,
lektor i biologi vid
Katedralskolan i
Uppsala.

När det gäller det praktiska är pipettering av små
volymer en svårighet. För att minimera risken att
en felaktig pipettering förstör hela laborationen
minskar vi antalet pipetteringar genom att förbereda PCR-rör med en mastermix (REDtaq,
Sigma-Aldrich). Eleverna får också öva på att pipettera små volymer av karamellfärgade lösningar. Tipsa om att placera dropparna på insidan
av PCR-röret strax ovanför den färdiga mastermixen. Om man placerar dropparna högre upp
i PCR-röret finns risken att de fastnar i skarven
mellan lock och rör. Se också till att centrifugera
ned allt i röret innan PCR-körningen.
En annan svårighet som uppstår är när eleverna ska tolka gelerna. I fronten på gelen bildas ofta
band för de nukleotider och primers som finns
kvar (särskilt om PCR-reaktionen inte gett så
mycket produkt). Man kan i vissa fall även få flera
band som troligen orsakas av att primerdimerer
bildas. (Primerdimerer är flera primersekvenser
som sitter ihop.) Det är bra om eleverna laddar
sina prover så att de har kloroplastkontrollen och
den eventuella 35S-PCR-produkten i brunnarna
bredvid varandra för att man snabbt ska se om
DNA-extraktionen lyckats. Man kan vidare använda intensiteten på de band som motsvarar

1

2

3

4

5

6

7

8

9

nukleotider och primers för att dra slutsatser om
hurvida PCR-reaktionen fungerat bra eller inte.

Vilka slutsatser dras?
Ofta får man positiva svar från sojaprodukter.
Men det finns en stor variation i hur duktiga
eleverna är på att laborera (pipettera!). Detta påverkar resultatet. Om det är mycket låg halt av
GMO i produkten kan det även hända att man
inte får ett positivt resultat när man kör ett enda
test, men om samma produkt testas upprepade
gånger kan man få fram ett positivt svar. Enligt
Livsmedelverkets kontrollhandbok (se referens
nästa sida) ska man vid kontroll av en produkt
ta ut minst tio delprover (som sedan blandas för
att få ett representativt urval av produkten). Vi
har ingen möjlighet att bedöma halten av GMO
i den produkt som testas. För att göra detta krävs
andra metoder (realtids-PCR används av Livsmedelsverket). Slutligen påverkar kvaliteten på
den produkt man prövar resultatet. DNA bryts
ned med tiden och om en förpackning varit öppen under en tid eller produkten utsatts för värme kan kvaliteten på DNA vara dålig.

Spetsutbildningen
Mia Pontoppidan, lektor i biologi vid Katedralskolan i Uppsala, har utvecklat flera spännande
laborationer till spetsutbildningen i bioteknik.
Tillsammans med labbtekniker Åsa Steinholtz
har ett protokoll tagits fram för test av GMO i
mat. Primers som används finns publicerade i
vetenskapliga artiklar. För dig som är beredd att
beställa primers själv, kan detta vara ett kostnadseffektivt alternativ till de kit som går att
beställa från exempelvis Bio-Rad.
Mia Pontoppidan fick, tillsammans med lärarkollegan Mats Hansson, Ingvar Lindqvistpriset av
Kungliga Vetenskapsakademin 2012. På följande
sida får vi ta del av några av hennes tankar kring
laborationerna i bioteknik på spetsutbildningen.

Svart ram: Rad 1 visar storleksmarkör/stege med bestämda storlekar på DNA-fragmenten. Används för att avgöra
storleken på okända DNA-fragment i de övriga raderna.
Orange ram, positiva kontroller: Rad 8 visar kloroplastDNA. Rad 9 visar 35S-promotorn.

1000 bp
700 bp
500 bp

Vit ram: Havregryn analyseras, som enligt uppgift inte ska
vara genmodifierade. Bandet i rad 2 är en kontroll på att
DNA från havregryn amplifierats (visar på kloroplast-DNA
som ska finnas hos allt växtmaterial). Att det saknas band i
rad 3 tyder på att havregrynen inte är genmodifierade.

200 bp

Grön ram: Rad 4 och 5 visar majsmjöl från Mexiko. Rad 4
kloroplast-DNA och rad 5 positivt resultat för 35S-promotorn. Resultatet visar att majsmjölet innehåller GMO, vilket
man kan se på att bandet i rad 5 överensstämmer med den
positiva kontrollen i rad 9.

Bilden visar en gel med nio brunnar/rader, resultatet från den
labb från BioRad som deltagare i Bioresursdagen genomförde.
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Vad ger de extra laborationerna på spetsutbildningen i bioteknik?
För de elever som är intresserade är det en kick
att komma till en utbildning som ger lite mer.
De extra inslagen av lite längre och mer utmanande laborationer är en fantastiskt bra förberedelse för fortsatta studier och det är kul!
Eleverna gillar det vi gör och de blir duktiga.
Vad tänker du på när du utvecklar laborationer?
Det är viktigt att man inte konkurrerar och
försöker göra exakt samma som sedan görs på
universitetet. Vår roll är att bredda och skapa
intresse inom bioteknik. Det ska vara roligt och
det måste vara kopplat till verkligheten. Hur
man ramar in en laboration har stor betydelse. Laborationen ska vara en del av en större
helhet. Man måste skapa förväntningar på en
lagom nivå och lyfta frågan: Varför är det här
spännande? Lika viktigt är att fånga upp eleverna under och efter laborationen. Eleverna
behöver bli sedda i det praktiska arbetet och i
mötet med de resultat de får fram.
Vilken typ av inramning ger du laborationen?
En frågeställning som är intressant att diskutera är: Är det rätt att märka livsmedel med ”Fri
från GMO”? En komplex fråga som engagerar.
Livsmedelsverket menar att märkningen i första hand handlar om redlighet snarare än livsmedelssäkerhet. Men om man kan hitta spår av
GMO i produkter märkta med ”Fri från GMO”,
är märkningen då vilseledande? Frågorna skapar stor nyfikenhet: Ska eleverna verkligen
själva kunna avslöja GMO i maten?

Referenser
Kontakta Mia Pontoppidan (persmpn@katedral.se) för att få tillgång till den laboration som
beskrivs i artikeln och som används på Katedralskolan i Uppsala.
En liknande laboration för analys av GMO i livsmedel kan inköpas som färdigt kit från företaget Bio-Rad (www.bio-rad.com, se Life Science
Education, PCR Amplification Kits).
Material från Livsmedelsverket (www.slv.se,
använd sökfunktionen):
•

Kontrollhandbok – Provtagning. Del 8

•

Rapport från GMO-projektet 2011. Undersökning av förekomsten av GMO i livsmedel
Rapport från GMO-projektet 2009. Undersökning av GMO-livsmedel – förekomst, spårbarhet och märkning
Rapport från GMO-projektet 2008. Undersökning av GMO-livsmedel – förekomst, spårbarhet och märkning

•

•
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Platsceller i hippo
campus bygger upp
en karta över omgivningen och rutnäts
celler i entorhinala
cortex bildar ett
koordinatsystem som
möjliggör navigation. De Nobelprisade upptäcktena har
gjorts hos råttor men
motsvarande celltyper har senare hittats
hos människan.

Hjärnans egen GPS
Text: Lisa Reimegård

Nobelpriset i fysiologi eller medicin
2014 gick till tre forskare som har
upptäckt celler i hjärnan som hjälper
oss att förstå var vi befinner oss och
hur vi kan ta oss från en plats till en
annan. Cellerna kan även ha betydelse för vårt minne.
Hur vår rumsuppfattning hänger ihop med den
omgivning vi befinner oss i är något som har
intresserat filosofer och forskare i århundraden.
Nu har en del av gåtan lösts och fynden har
uppmärksammats världen över i och med årets
Nobelpris i fysiologi eller medicin.

Över 30 år mellan upptäckterna
Den första av de Nobelprisade upptäckterna
gjordes redan 1971 av John O’Keefe, professor
i kognitiv neurovetenskap vid University College London. Genom att använda en teknik
för att registrera signaler från nervceller i hjärnan hos råttor som rörde sig fritt fann han att
celler i hippocampus aktiverades till följd av
djurens placering. Dessa döptes till platsceller.
John O’Keefe visade senare att de förser hjärnan med ett slags kartor över omgivningen.
Nästa stora upptäckt kom för omkring
tio år sedan, då May-Britt och Edvard Moser,
båda professorer i neurovetenskap vid Norges
Teknisk-Naturvienskapelige
Universitet
i
Trondheim, hittade de så kallade rutnätsceller-

na. Dessa finns i entorhinala cortex, ett område
i närheten av hippocampus, och signalerar när
individen passerar en av punkterna i en sexhörning. Cellerna skapar på detta sätt hexagonala
mönster, ett koordinatsystem, som gör det möjligt att navigera.

Har hittats hos många däggdjur
Platscellerna, rutnätscellerna och andra celler,
till exempel sådana som känner av huvudets
riktning, bildar tillsammans ett positioneringssystem i hjärnan som kan jämföras med en intern GPS. Sedan de första upptäckterna i råttor
har plats- och rutnätsceller också hittats hos
flera andra däggdjur, även hos människan.
Men cellerna hjälper oss inte bara att hitta
utan troligtvis även att minnas. En studie från
2011 visar att hippocampus hos taxichaufförer
i London växte då de tränades på att navigera i
staden utan tillgång till karta.
Hos råttor har man sett att platsceller som
aktiverats i samband med att djuret rört sig i ett
visst område mer sannolikt aktiveras på samma sätt igen under efterföljande sömn, jämfört
med under en tidigare sömnperiod. Att återupprepa ett aktiveringsmönster under sömnen
skulle kunna vara ett sätt för kroppen att befästa minnet av en viss miljö.
Ytterligare kunskap om plats- och rutnätscellerna kan eventuellt leda till större förståelse av
kognitiva störningar, vid exempelvis Alzheimers
sjukdom, som kännetecknas av just försämrat
minne och lokalsinne.
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Minnesmetoden som Övningar
Vi ger här några förslag på klassrumsövningar, inbehöver plats
spirerade av årets Nobelpris i fysiologi eller mediLoci är pluralformen för locus, som betyder
plats, och locimetoden är en minnesteknik där
du utnyttjar ditt minne av en viss plats för att
minnas något annat, exempelvis föremål, symboler eller siffror. Platsen kan utgöras av en
gata, en byggnad, ett rum eller någon annan
miljö som du känner till väl.
För att lägga exempelvis en inköpslista på
minnet går du mentalt runt i den omgivning du
har valt och placerar ut de olika sakerna i miljön.
Du kanske ställer mjölken bredvid din favoritbok i bokhyllan, lägger paketet med flingor
under kudden, häller ut ketchupen på skrivbordet, fyller garderoben med oliverna och hänger
äpplena i lampan. När du sedan befinner dig
i affären och vill minnas vad du skulle handla
vandrar du bara runt i samma rum igen i ditt
huvud och låter den invanda miljön påminna
dig om de olika varorna.
Listan blir lättare att minnas ju unikare intryck du hittar på. Lägg därför gärna till detaljer
för att förstärka minnet av det du vill komma
ihåg. Det är bättre för minnets skull att föreställa sig äpplena i lampan än liggande i en fruktskål men kanske är äpplena även spegelblanka?
Kanske är mjölkpaketet så stort att hela bokhyllan ryms inuti, kanske krasar flingorna ljudligt under kudden, kanske dansar oliverna med
varandra och kanske luktar ketchupen som solmogna tomater?

cin, som kan illustrera när plats- och rutnätscellerna kommer till användning.

Karta
Låt eleverna rita en karta över något av rummen hemma ur sitt minne, sittandes i klassrummet. Låt dem eventuellt ta med kartan hem
och jämföra med verkligheten.

Ögonbindel
Låt eleverna arbeta i mindre grupper. En av
eleverna förses med ögonbindel och får i uppdrag av de övriga att ta sig till en viss plats i
klassrummet eller till en viss sak som alltid står
på ungefär samma ställe. Övningen fortsätter
tills alla har fått testa att hitta med ögonbindel.

Memory
Låt eleverna spela ett memoryspel. Flera stycken kan skrivas ut via vår hemsida www.bioresurs.uu.se. Klicka på Länkar, välj Förskola och
gr f-6 och därefter Spel – att skriva ut.

Locimetoden
Låt eleverna testa att komma ihåg några saker
genom att använda sig av locimetoden, som beskrivs här bredvid. Låt eventuellt eleverna skriva ner hur de har valt att placera ut objekten
och vilka sinnestryck de associerat med dem.

Bilderna är hämtade från memoryspelet Vilket
öga tillhör vilket djur?, se www.bioresurs.uu.se.
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Text: Kerstin Westberg

En hemsida med material för lärare
som undervisar i naturvetenskap på
kommunal vuxenutbildning är under
utveckling och kommer att läggas ut
i slutet av höstterminen.

uppmärksammat behovet av stöd till lärare som
undervisar i naturvetenskap på vuxenutbildningen och initierat två serier med kursdagar
som genomförts på olika håll i landet av de nationella resurscentrumen i biologi, kemi och fysik. Vi fortsätter nu med att utveckla ett webbaserat material med utgångspunkt i kursdagarna.

På Skolverkets hemsida står att utgångspunkten
för vuxenutbildningen ska vara elevens behov och
förutsättningar. Hur kan den livserfarenhet vuxna
elever bär med sig utnyttjas i undervisningen om
naturvetenskap? Hur kan undervisningen anpassas så att den blir relevant för vuxna elever? Det
är viktiga och intressanta frågor att fundera över
för lärare som undervisar vuxna och för oss på
de nationella resurscentrumen i biologi, kemi
och fysik, som arbetar med att utveckla ett webbaserat material för vuxenutbildningen.
Styrdokumenten för ungdomsskolan och vuxenutbildningen överensstämmer i huvudsak med
varandra, men tidsschemat är ofta mer pressat på
vuxenutbildningarna eftersom antalet undervisningstimmar brukar vara mindre. Omsättningen
av elever i en kurs kan också vara stor. Dessutom
är det ofta många elever med annat modermål än
svenska som går på kommunal vuxenutbildning
på grundläggande nivå (se boktips nedan). Det
gäller därför att anpassa utbildningen efter både
elevernas förutsättningar och de praktiska förhållanden som råder.
Läromedlen i biologi, kemi och fysik är i
allmänhet riktade till barn och ungdomar och
när undervisningen vänder sig till vuxna kan en
del material behöva omarbetas. Skolverket har

vuxNwebben
Det material som läggs ut på vuxNwebben omfattar
• naturvetenskapliga arbetsmetoder,
• formativt arbetssätt,
• naturvetenskapligt språk och
• ämnesresurser med laborationer och övningar i biologi, fysik och kemi. Ämnes
resurserna är tematiskt uppbyggda och
omfattar i ett första skede tre teman: Energi och ljus, Mat och energi och Evolution.
VuxNwebben placeras som en modul under
Bioresurs hemsida, se www.bioresurs.uu.se
och nås även från hemsidorna för Nationellt
resurscentrum för fysik (www2.fysik.org) och
Kemilärarnas resurscentrum (www.krc.su.se).
Kontakta Kerstin Westberg (kerstin.westberg@
bioresurs.uu.se) för mer information.
För elever med annat modersmål
än svenska kan den lilla skriften
Vardagsnatur vara användbar.
Den innehåller 90 vanliga arter med
teckningar, samt text på 14 språk.
Skriften kan beställas via studieframjandet.se
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Förskola och förskoleklass
Robert Lättman-Masch, Mats Wejdmark, Gun
Jacobsson, Eva Persson, Anna Ekblad
OutdoorTeaching Förlag AB 2014, 352 s
ISBN: 978-91-979600-6-9

Naturen erbjuder en
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OCH T
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och leka på temat naturvetenskap och teknik. I
FÖRSKOLA OCH FÖRSKOLEKLAS
S
boken har författarna
samlat beskrivningar av
omkring 150 sådana
aktiviter, som i kombination med fotografier,
faktarutor och kopieringsunderlag utgör ett inspirerande arbetsmaterial. Det inledande kapitlet
beskriver alltfrån skillnaden mellan en hypotes
och en gissning till dokumentationsförslag. De
efterföljande kapitlena har rubriker som Vatten,
Träd och Fåglar. Det finns även en innehållsförteckning där övningarna kopplas till ett eller flera
av ämnena biologi, fysik, kemi, geovetenskap och
teknik. Också faktarutorna i boken är indelade
efter dessa ämnen men det finns även faktarutor
som visar hur övningarna hör ihop med läroplanerna. Boken riktar sig i första hand till förskola
och förskoleklass men kan enligt författarna även
komma till nytta för årskurs 1–3.
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Makt plast gift & våra barn
Ethel Forsberg
Sarstad Press AB, 2014, 224 s
ISBN 978-91-97814-20-1

B

På spaning efter försvunna gener
Svante Pääbo
Fri Tanke förlag 2014, 315 s
ISBN: 978-91-86061-23-4

Liv i ljusets hastighet

Från dubbelspiralen till det digitala livets
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Leka och

Leka och

nskap och
Vår förho
ppnin
teknik ute
på vardagsfen g är att denna bok
ska inspir
omen, våga
era pedag
gäller natur
fånga ögon
oger att vara
vetenskap
blicken och
förskolekla
och tekni
nyfikna
utmana sig
k tillsam
ss.
själva när
mans med
I boken
det
barnen i
presentera
förskola
utmanas
s
och
i olika utsträ ca 150 aktiviteter
där både
ckning. Mång
ögonblick
barn och
et. Andra
a aktiviteter
aktiviteter
aktivitetern
är vardagsnär pedagoger
är iscensatta,
a är möjli
a, fångade
skapade,
ga att utför
är barnen,
i
lärsituation
a på andra
pedagogern
er.
sätt än som
De flesta
a, situationen
som avgör
de
hur aktivi
teterna utför , den samlade erfare beskrivs här; det
De beskr
s i slutän
nhete
ivna aktivi
n och platse
den.
beskriver
teterna följs
n
vilka ämne
av ett stort
n som berör
Faktarutor
antal fakta
s och som
na är indel
rutor som
barnen får
ade i tekni
Boken är
möjlighet
tänkt att
k, fysik,
att
funge
kemi
upple
ra
, biolog
I boken
va.
och geove
finns också både som metodbok
tenskap.
som både
och som
ett 30 sidor
kan använ
faktabok.
rikt illust
reflektionsun
das som
rerat kopie
aktivitetsko
derla
ringsunderl
rt och som
Arbetet med g.
ag
diskussion
Leka och
tankekarta
s- och
utifrån citate lära naturvetenskap
innehållet
och teknik
n i läroplanen
ute började
i
Lpfö 98 (rev
åk 1-3. Boke Lgr 11 för tekni
med en
2010) och
k och de
n riktar sig
det
centr
natur
under arbet
ala
orienteran
ets gång visat både till förskola
de ämne
och till försk
sig vara använ
na i
Kanske kan
oleklass,
boken funge
dbar även
men har
dessa ämne
för åk 1-3.
ra som en
n och bidra
länk mella
år barnen
till ökad
n förskola
dialog och
fyller sex
och skola
år.
kontakt inför
inom
överlämnan
det det

Neandertalmänniskan

arns organ och hormonsystem är under ständig utveckling. Dessutom får små
barn i sig mer mat, dryck och
luft per kilo kroppsvikt än
vuxna, de stoppar ofta saker
i munnen och de vistas nära
golvet, där dammet med
kemikalier finns. Ethel Forsberg, tidigare generaldirektör för Kemikalieinspektionen, berättar
på ett engagerat sätt om barns utsatthet för
hälsofarliga kemikalier och hur industri, myndigheter, politiker, forskare och konsumenter
påverkar vilka ämnen som förekommer i samhället. Formatet är litet, vilket gör att boken är
lätt att bära med sig, för att kunna ha avsnittet
med råd om hur man undviker hälsofarliga
ämnen i vardagen tillhands vid inköpstillfället.

J. Craig Venter
Fri Tanke förlag 2014, 243 s
ISBN: 978-91-87513-05-3

Violinistens tumme

Genetikens otroliga historia
Sam Kean
Fri Tanke förlag 2014, 439 s
ISBN: 978-91-86061-93-7

Dessa tre böcker, ut-

givna av samma förlag,
handlar alla om DNA –
men på olika sätt. I Neandertalmänniskan får
vi följa Svante Pääbos
spännande forskningskarriär och i Liv i ljusets hastighet J. Craig
Venters. Den förstnämnda innehåller en
mer personlig berättelse
som blandar forskningsdetaljer med vardagliga
anekdoter, medan den
andra i högre grad beskriver forskningsområdet i stort, med kapitel
som ”Digitalisera liv”
och ”Biologisk teleportering”. I Violinistens
tumme, som är den
mest lättsamma av böckerna, beskrivs genetikens
historia genom fascinerande berättelser som
den om Niccolò Paganini. Han föddes i Italien
på 1700-talet och var
en ovanligt duktig och
vig violinist, med extremt flexibla fingrar.
Författaren menar att
förklaringen till detta skulle kunna
vara att Niccolò Paganini led av Ehlers-Danlos
syndrom (EDS), en ärftlig sjukdom som förknippas med överrörliga leder.

Att läsa

Lära och leka naturvetenskap
och teknik ute
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Sverige

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

Kalendariet
NO-biennaler

Utmaningen 2014-15

Våren 2015 är det dags för en ny omgång
med NO-biennaler för lärare i grundskola
F–9. Konferenserna genomförs i samarbete
mellan resurscentrumen i biologi, kemi
och fysik med stöd av Skolverket och på
de tre orterna:

2015 års utmaning gäller ekosystemtjänster.
Läs mer på sidan tre i detta nummer och i
början av januari på vår hemsida. Du som är
lärare i gr F–6 eller förskola, anmäl din klass
eller barngrupp till utmaningen senast 1 maj.
Välkommen att vara med!

Växjö 18–19 mars
Stockholm 26–27 mars
Falun 28–29 april

Vi vill gärna att du som arbetat med 2014
års utmaning skickar in resultatet av elevernas/barnens arbete till oss senast 15 februari.

NO-biennaler 2015
för dig som undervisar i gr F-9

Växjö 18-19 mars
Stockholm 26-27 mars
Falun 28-29 april
Föreläsningar, workshops och utställningar
Läs mer: nobiennal.se

Det är vi som jobbar på

Nationellt resurscentrum
för biologi och bioteknik:

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

Bioresurs hemsida
Läs mer på sidan 22 om den kommande
webbmodulen för lärare inom vuxenutbildningen. Se också modulen GM-växter på vår
hemsida, med bland annat många övningar
kring genteknik med koppling till både naturvetenskap och samhällsvetenskap.

Biologiolympiaden, IBO

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

Den nationella uttagningstävlingen till International Biology Olympiad är den 18
mars 2015. Välkommen att anmäla dina
elever senast 10 mars genom att mejla till
info@bioresurs.uu.se

Lisa Reimegård

Välkomna till intressanta föreläsningar,
användbara workshops och spännande
möten med kollegor och medverkanden!

olfsson

Program och anmälningsmöjlighet läggs ut
senast i början av vårterminen, se nobiennal.
se och Bioresurs hemsida för information.

Redaktör för Bi-lagan,
annonsansvarig.
lisa.reimegård@bioresurs.uu.se
018-471 64 07

Foto: Ylva Ad

Programmet varierar delvis mellan de tre
biennalerna, men några exempel på planerade programpunkter handlar om ljus
(2015 är ljusets år), astronomi, hjärnans
utveckling och rovdjur.

God Jul och Gott Nytt År
önskar vi på Bioresurs

Vill du ha fler exemplar av Bi-lagan, kontakta oss på info@bioresurs.uu.se
Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik • Bi-lagan nr 3 december 2014 • Får fritt kopieras i icke-kommersiellt syfte om källan anges •

Ninnie Jansson
Inriktning förskola och
grundskola F–6.
christina.jansson@bioresurs.uu.se
018-471 50 65

