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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 uteverk-
samhet, naturorienterande ämnen och biologi, från 
skolans tidiga år upp till gymnasium/vuxenutbildning.

Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik 
har som uppdrag att stödja och inspirera lärare från 
förskola till gymnasium/vuxenutbildning bland annat 
genom att 

• främja diskussion och utbyte av idéer mellan lärare, 
• arbeta med kompetensutveckling för lärare, 
• ge råd om experiment och fältmetodik, 
• arbeta för en helhetssyn på naturvetenskap och för  
   en integration av biologiska frågeställningar i skolan och 
• främja kontakter mellan forskning, skola och näringsliv.
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Naturen nära oss
Årets läsårskalender handlar om att upptäcka naturen som 
finns nära oss, i staden och i hemmamiljön. De flesta elever 
går i skolor som ligger i städer och tätorter. Det gör att det 
blir tidskrävande och kostsamt att ta sig ut till fina naturom-
råden. Risken är att eleverna sällan kommer ut och får upp-
täcka allt spännande som finns att se i naturen. Självklart är 
att elever ska få möjlighet att besöka intressanta naturmiljö-
er, men kanske glömmer vi allt som finns runt omkring oss? 
Växterna och djuren i stadens parker, ogräsen som kämpar 
för att överleva i trottoarkanten och alla träden, planterade 
längs gatorna, är exempel på livet i miljöer nära oss, som vi 
ofta inte uppmärksammar tillräckligt.  

Artikeln Ökad psykisk hälsa med naturnära barndom av Peter 
Örn, publicerad i Psykologtidningen 16 april 2019, beskriver 
hur den psykiska hälsan hos vuxna gynnas av att de som barn 
har haft god tillgång till grönområden. Artikeln grundas på en 
dansk studie som omfattar 900 000 deltagare och visar att det 
är upp till 55 procent högre risk att utveckla psykisk sjukdom 
som vuxen om man växt upp i stadsmiljö med liten tillgång till 
grönområden. Detta gäller även om andra kända riskfaktorer 
för psykisk sjukdom räknas bort. Motsatt gäller enligt studien, 
att om man upp till tio års ålder under lång tid vistats nära 
naturen, är kopplingen till psykisk hälsa stark.

Barnens lek i naturmiljöer blir kreativ när fantasin utveck-
las i samspel med naturens objekt och organismer. Här väcks 
också engagemanget för naturen. I artikeln Barn som förstår 
naturen skyddar den från Högskolan i Gävle uttalar sig miljö
forskaren Matteo Giusti och säger bland annat ” Vi måste läm-
na stor plats till naturen i våra städer, så att vi kan se och upple-
va naturen i vardagen, vi behöver bli medvetna om hur mycket 
naturen och dess ekosystemtjänster betyder för oss.”

Vi biologi och NOlärare har en mycket viktig upp-
gift i att ge eleverna möjlighet att vistas i naturen och upp-
täcka den biologiska mångfalden och på så sätt ge en start 
till kanske ett livslångt intresse för och engagemang i frågor 
kring biologisk mångfald och klimatförändringar.

I denna kalender vill vi avdramatisera frågorna kring 
exkursioner och fältstudier och visa att det inte behöver 
vara så svårt och krävande. Ta vara på det som finns runt 
omkring i närmiljön, begränsa inte naturstudierna till avan-
cerade exkursioner utan fånga möjligheterna i flykten och ta 
tillvara det som finns nära i vardagen. 
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När jag var i sjuårsåldern fick jag en växtpress och 
upptäckte variationen i färger och former hos 
växterna runt omkring där jag växte upp. Det var 
roligt att pressa växter, montera dem till vackra 
arrangemang och lära sig namnen. Nya miljöer 
med nya arter var extra intressanta och växtpres-
sen fick följa med på familjens semesterresor. 

När läggs grunden för intressen och engage-
mang som vi behåller under livet? Ibland har 
jag frågat biologi och NOlärare när intresset  
för biologi/natur väcktes. En majoritet brukar 
säga att det började redan när de var barn och 
grundades i upplevelser i naturen, i fascinatio-
nen för växter, fåglar och andra djur. 

Intresset och engagemanget för biologi har 
också följt mig och gjorde att jag utbildade mig 
till biologilärare och sedan jobbade många år 
som lärare på grundskola och gymnasium innan 
Bioresurs lockade med en spännande ny tjänst. 

Bioresurs startar
Nationellt resurscentrum för biologi och biotek-
nik (Bioresurs), startade 2002 efter ett lycko-
samt lobbyarbete av Biologilärarnas förening i 
samverkan med Uppsala universitet och SLU. 
Det övergripande uppdraget från regeringen till 
de båda universiteten var att gemensamt ansvara 
för ett resurscentrum med uppdrag att ge stöd 
och inspiration till lärare i biologi/NO. Jag bör-
jade jobba vid Bioresurs redan från starten 2002 
och har sedan 2010 varit föreståndare. 

Utåtriktad verksamhet
Nya kunskaper inom biologiområdet ökar när-
mast exponentiellt och biologi har en bredd 
och ett djup, som är enormt, från det senaste 
inom molekylärbiologin till myriaderna av arter 
runt omkring oss. Något av allt detta har vi på 
Bioresurs sökt förmedla till skolan. 

Det som nog märks mest utåt av vår verksam-
het är tidskriften Bilagan, kurser/konferenser och 
webbsidan. Det första numret av Bilagan kom ut 
2003 och upplagan är nu cirka 14 000 eller 20 000 
exemplar beroende på nummer. Vi har hela tiden 
strävat mot ett varierat innehåll, både beträffande 
ämnesinnehåll och anpassning till olika målgrup-
per av biologi/NOlärare. Efterhand har inriktning-
en stärkts mot att omsätta aktuell forskning inom 
biologi/bioteknik till användbara resurser för sko-
lan. Mycket av det som finns i Bilagan har testats 
under kurser och konferenser och allt läggs också 
upp på vår hemsida för att lättare bli sökbart.  

Biologi – ett intresse och engagemang 

Projekt 
Förutom den ordinarie verksamheten har vi under 
alla år arbetat med externt finansierade projekt. 

• Inför 300års jubileet 2007 av Carl von Linnés 
födelse fick Bioresurs i uppdrag av Linnédelega
tionen att genomföra ett av de fem nationella 
projekten. Det resulterade i Linnélektioner, ett 
huvudhäfte och sex temahäften, som alla lig-
ger fritt tillgängliga på vår hemsida. I vårt nät-
verk, Linnéskolor, ingick 425 skolor.

• Kurser inom ramen för förskolelyftet med 
totalt 200 förskollärare och barnskötare, ge-
nomfördes under åren 201011. 

• Vi har ansvarat för flera projekt som finan-
sierats av Skolverket och genomförts tillsam-
mans med övriga resurscentra: Teknik och 
naturportalen för NOlärare i F–6, VuxN-
webben för vuxlärare och ett projekt för lä-
rare inom särskild utbildning för vuxna. 

• Ett projekt om genmodifierade växter (GM
växter) finansierat av KVA. Uppdatering pågår.

• Fascinerande forskning, ett magasin där ar-
ton forskare skriver om det senaste inom 
cell och molekylärbiologi och Bioresurs 
knyter an med övningar och laborationer. 

Tack!
Efter många år på Bioresurs lämnar jag nu ett 
mycket roligt och  intressat jobb. Ett stort tack 
för alla stimulerande kontakter med lärare och 
övriga, som bidragit med intressanta frågor och 
synpunkter, deltagit i samarbetsprojekt, varit 
ett stöd när resurscentrum hotades av nedlägg-
ning och tillsammans med oss spridit entusi-
asm för biologin. Inte minst har det varit roligt 
att jobba tillsammans med den engagerade och 
kunniga personalen vid Bioresurs. 

När detta skrivs är det inte klart med min ef-
terträdare, men jag vill ändå gratulera i förväg till 
ett intressant, omväxlande och roligt jobb! Och 
jag är säker på att verksamheten vid Bioresurs 
kommer att utvecklas för att fortsatt kunna 
ge stöd och inspiration till lärare i skolan. 
Slutligen vill jag önska alla biologilärare 
lycka till med att stödja eleverna och ska-
pa intresse och engagemang för biologi.
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Kursplanen i biologi är ett medel för att öka 
elevers kunskap och intresse för naturveten-
skap, samt vilja att utbilda sig inom området. 
Den ska självklart ligga i framkant och leda till 
en utveckling av undervisningen i skolorna. 
Elever tappar ofta intresset för naturveten-
skap på högstadiet och förklaringarna är säkert 
många, men ett skäl är att kunskapsinnehållet i 
biologi/naturvetenskap kan uppfattas som sta-
tiskt. Blir elever intresserade av naturvetenskap 
om de uppfattar att allt redan är upptäckt? 

Centralt i biologiämnet är kunskapen om na-
turen, där människan är en del av och beroende av 
naturen. Att särskilja ”naturen” och ”människan” 
är från biologisk synpunkt i princip irrelevant. 
Formuleringarna i kursplanen för biologi borde i 
högre grad inkludera människan i ”naturen”. 

Logiskt och analytiskt tänkande
I nuvarande kursplan saknas en skrivning om 
det som är centralt i naturvetenskapliga ämnen, 
nämligen logiskt och analytiskt tänkande. En 
ökad tyngd bör läggas på detta för att undvika 
att biologiämnet uppfattas som en katalog med 
fakta och begrepp. Kursplanen behöver åter-
spegla en progression i logiskt och analytiskt 
tänkande, med hänsyn taget till neurobiologisk 
forskning om hjärnans utveckling. 

Cell- och molekylärbiologi
Biologisk kunskap grundas i förståelse av evo-
lutionen, med cell och molekylärbiologi som 
en grund för biologins olika delområden. Detta 
behöver genomsyra kursplanen och komma in 
tidigt i grundskolan. Viktigt är att kursplanen 
uppmärksammar den närmast exponentiella 
utvecklingen av kunskapsinnehållet inom bio-
logi och visar på aktuella forskningsområden, 
med tillämpningar av cell och molekylärbiologi  
inom exempelvis medicin, farmaci, livsmedels-
teknik och jordbruk.

Den enda formulering i nuvarande kursplan 
som berör aktuell kunskap inom dessa områden 
lyder:  ”Genteknikens möjligheter och risker och 
etiska frågor som tekniken väcker.” Hur ska elever 
kunna  ha en uppfattning om genteknikens möj-
ligheter och risker utan några kunskaper? Etiska 
frågor kring molekylärbiologiska upptäckter tas 
ofta upp i samhällsdebatten och blir obegripliga 
utan kunskaper i ämnet. Men att enbart fokusera 
på genteknik är begränsande och kursplanen be-
höver kompletteras med skrivningar kring cell 
och molekylärbiologi i ett bredare perspektiv. 
Dessutom, för att Sverige ska hänga med i den 
internationella utvecklingen borde dessa områ-
den tas upp på en enkel nivå tidigt i grundskolan.

Progression
Generellt är det viktigt med en genomtänkt 
progression under hela grundskolan. Delar av 
det biologiska innehållet för åk 1–3 brukar tas 
upp redan i förskolan och visst kunskapsinne-
håll kan därför med fördel förskjutas mot lägre 
åldrar. Ett exempel på hur man kan tänka kring 
progression gäller människokroppen. Vi före-
slår att det som står om kroppen förskjuts till 
lägre åldrar för att frigöra utrymme i åk 7–9 
för grund läggande cell och molekylärbiologi. 
Även kunskaper om organismvärlden behöver 
byggas upp i en progression genom grundsko-
lan och utgör en grund för att förstå ekologiska 
samband, evolutionens processer, organismvärl-
dens utveckling och klimat/miljöfrågor. 

Processen
Tidsperioden för svar på den externa remissen för 
grundskolans kursplaner är mellan 25 september 
och 23 oktober. Bioresurs är en av remissinstan-
serna. Hör gärna av er till oss med synpunkter. 
Samtidigt läggs även förslagen till reviderade 
kursplaner ut på Skolverkets webbplats där lärare 
har möjligheter att ge synpunkter. 

Ny kursplan i biologi för gr
Synpunkter från Bioresurs

Skolverket arbetar med en revidering av kursplanerna för grundskolan. Bioresurs 
har under våren fått möjlighet att ge synpunkter på biologins kursplan och har 
skickat in kommentarer till främst det centrala innehållet. Det är en viktig del av 
vårt arbete och ger möjlighet att föra vidare synpunkter som framkommit vid våra 
kontakter med lärare. Vi lyfter här enbart några centrala och principiella punkter. 

Text: Britt-Marie Lidesten
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Nystart av Myller

Syftet med Ett Myller av Liv är att öka intres-
set för frågor kring biologisk mångfald, miljö, 
naturvård och naturvetenskap. Det sker genom 
att appellera till ungdomarnas upptäckarglädje, 
lust att lära om olika livsformer och förmåga att 
iaktta fenomen i naturen och dra slutsatser därav 
i kommunikation med andra människor.

Målgruppen utgörs av elever och lärare i bio-
logiskt orienterande ämnen i grundskolan (de se-
nare årskurserna på mellanstadiet samt högsta-
diet), elever och lärare i biologi och naturkunskap 
på gymnasiet, lärarstuderande och lärarutbildare 
på lärarhögskolorna samt allmänheten.

Ett Myller av Liv inspirerar eleverna och 
lärarna att gå ut från klassrummet, samla infor-
mation och göra undersökningar i sin närmiljö, 
exempelvis en skog eller sjö.

Webbplatsen Ett Myller av Liv har funnits i snart 15 år och används flitigt i 
skolorna runt om i Sverige. Med ett ökat användande av smartphones och surf-
plattor har behovet att modernisera sajten vuxit och nu lanserar vi en ny version.

Text: Lars Erik Lindell

Vidare erbjuder läromedlet vägar att tränga 
allt djupare in i olika frågeställningar om bio-
logisk mångfald genom övningsuppgifter, fak-
tahäften och förslag på utomhusaktiviteter. Ett 
flertal arbetshäften i pdfformat har utarbetats 
där eleverna kan jobba med webbplatsen i 
klassrummet. Andra arbetshäften innehåller 
frågor och uppgifter som klassen job bar med 
ute i sin närmiljö. 

Webbplatsen består av sex avdelningar (se 
nedan) med texter, bilder och filmer kring djur, 
växter och miljöer. De innehåller utblickar till 
liknande miljöer i andra delar av världen, tips 
på vad du kan göra för att hjälpa den biolo-
giska mångfalden och historiska tillbakablick-
ar om hur miljön utvecklats till att se ut som 
den gör nu.

När klimatet blir allt mildare flyttar trädgränsen 
högre upp på fjällsluttningarna. Arter som före-
drar kalfjäll kommer få det svårare att klara sig.

Eremitkräftan använder tomma snäckskal som 
skydd. Allt eftersom den växer får den hitta större 
skal som den kan flytta in i.

Jordbrukslandskapet i Sverige erbjuder en stor 
mångfald av miljöer där många olika växter, djur 
och svampar trivs. Exempelvis sädesärlan.

Den färdigutvecklade trollsländan är en mästerfly-
gare och fångar sitt byte i luften. Larven är också 
ett rovdjur men utvecklas i sötvatten.

Skogen täcker en stor del av vårt land och är 
därför en viktig miljö för många arter, inte minst 
för svamparna, till exempel kremlorna.

Inne i städerna och våra samhällen har massor av 
djur- och växtarter anpassat sig till att leva i vår 
närhet. Den här gråsparven bor inne i ett varuhus.

Fjället

Havet

Jordbruket

Sjön

Skogen

Staden
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Naturen i staden

Undersök närmiljön!
Utgå från bilden ovan och ta reda på hur man 
arbetar lokalt med några av ekosystemtjänster-
na. Till exempel: Vilka parker eller stadsnära na-
turområden finns det och hur används de? Vilka 
används av skolor? Vad odlas i staden och var? 
Hur arbetar man för att förbättra luftkvaliteten? 

Läsårskalendern för 2019/2020 handlar om 
den natur vi möter i staden och i vår när-
miljö. Hur grön är skolgården, vilka växter 
och fåglar trivs i staden och hur kan vi an-
vända naturen för att rena det vatten som 
passerar parkeringsplatser och torg? Flera 
av månadsuppslagen har koppling till de 
ekosystemtjänster som finns i eller i närhe-
ten av staden.

Ekosystemtjänsterna i staden är många och 
återfinns inom skilda områden. Titta gärna 
på Naturvårdsverkets illustration till höger 
och försök komma på så många som möjligt. På 
uppslagen i kalendern berör vi en del av dessa. 

Naturpedagogik tas upp på septemberuppslaget, 
som handlar om förgröning av skolgårdar, oktoberupp-
slaget beskriver bland annat hur man kan gå tillväga för 
att odla ätbara växter utan jord och vattenrening är i fokus 
på marsuppslaget.

Tips
Läs mer om ekosystemtjänster i Bi-
lagan nr 1 2015 och på vår webbsida, 
där Utmaningen för 2015 handlade 
om just ekosystemtjänster.

På Naturvårdsverkets hemsida, 
www.naturvardsverket.se, finns 
mycket information om ekosys-
temtjänster under rubrikerna Vad 
är ekosystemtjänster? och Mer om 
ekosystemtjänster. 

Urbana ekosystemtjänster – 
 arbeta med naturen för goda livsmiljöer är 
titeln på en ny bok med fokus på ekosystemtjänster i staden 
(Stad & Land nr 188, Tankesmedjan Movium, SLU, 2019).

Hälsa och rekreation 

Naturupplevelser

Stadsodling

Kulturarv

Grön infrastruktur

Klimatanpassning

Grönskan stimulerar till lek, motion och 
utevistelse samt minskar stress och sänker 
blodtrycket. Grönskan kan också bidra till 
en bättre ljudmiljö och skapar på så sätt en 
hälsosammare miljö för stadens invånare.

Villa- och koloniträdgårdar, hustak och parker kan 
ge närodlad och egenproducerad mat samtidigt som 
de bidrar till ökad social gemenskap, rekreation, 
lärande och hälsa.

Äldre parker, kanaler, dammar, kyrkogårdar,  alléer 
eller gamla solitärträd berättar om platsens historia 
och utveckling, skapar identitet för området och kan 
även locka turister.

Sammanhängande grönytor med 
växtlighet även på byggnader som 
takträdgårdar, gröna tak och fasader 
är viktiga på både kvarters- och 
stadsdelsnivå för att skapa samband 
med omgivande landskap. En 
variation av grönytor ger olika 
livsmiljöer för djur- och växter 
och främjar biologisk mångfald 
och därmed ekosystemtjänster.

Grönytor, våtmarker, öppna vattenytor 
och annan genomsläpplig mark renar 
regn- och smältvatten. Ytorna kan också 
minska vattenmängder och jämna ut 
flödet från häftiga regn som ett led i 
klimatanpassningen.

Träd och buskar skuggar, ökar luftfuktigheten och ändrar 
luftströmmar, vilket ger ett behagligare lokalklimat. Små 
skadliga partiklar fastnar även på växternas bladverk vilket 
kan bidra till renare luft.

Ekosystemtjänster  
i staden
För en hållbar utveckling av städer och tätorter är det 
viktigt att samspela med och utveckla naturens eko- 
systemtjänster, som ger människan nyttor vi ofta tar  
för givna eller inte ser.

Lokalklimat och renare luft

Att ha nära till grönområden ger 
möjligheter till ett dagligt friluftsliv 
och skolornas utepedagogik. Att 
studera naturen och dess artrikedom 
främjar kreativitet, ger kunskaper 
om naturen och ekosystemen samt 
inspiration till nytänkande och 
innovativa idéer.

På Naturvårdsverkets hemsida, www.naturvardsverket.se, under 
Mer om ekosystemtjänster finns bland annat planschen Ekosys-
temtjänster i staden, med illustrationen ovan, som kan laddas ner 
i pdf-format. De olika kategorier som finns representerade i illus-
trationen är hälsa och rekreation (längst upp till höger), naturupp-
levelser, stadsodling, kulturarv, grön infrastruktur, klimatanpassning 
samt lokalklimat och renare luft (längst upp till vänster).

Källa: Naturvårdsverket



Drottningens 
namnsdag

Augusti 2019

v. 31

v. 32

v. 33

v. 34

v. 35

Annons

Lärarkalender 
med extra 
utrymme

Välj mellan A4-
och A5-storlek

Inbyggt kollegie-
block

Tio plastfickor

Fundo-kalendern
beställer du på 
www.fundo.se

Rabattkoden bi19 ger 20% 
t o m 2019-08-31 

Kan även beställas på Läromedia 
(utan rabatt)

Tips! 
Den 29–30 augusti 

2019 anordnas konferensen 
Ute är inne i Jönköping, med fokus 
på utomhuspedagogik och ekosys-

temtjänster. Sista anmälnings-
dag är 12 augusti.

EUSO, anmälan öppnar

Måndag Tisdag        Onsdag        Torsdag        Fredag      Lördag Söndag

  5    6   7   8    9 10 11 

12 13 14 15 16  17 18 

19 20    21 22 23  24 25 

   Per Karin, Kajsa Tage Arne, Arnold 

Ulrik, Alrik Alfons, Inez Dennis, Denise Silvia, Sylvia   Roland Lars  Susanna 

Klara Kaj Uno Stella, Estelle  Brynolf  Verner, Valter Ellen, Lena 

Magnus, Måns Bernhard, Bernt Jon, Jonna Henrietta,  Signe, Signhild  Bartolomeus Lovisa, Louise 

Östen Rolf, Raoul Fatima, Leila Hans, Hampus Albert, Albertina Arvid, Vidar

29 30 31   1    2   3   4 

26 27  28 29 30 31   1   

Henrika
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önskemål om mer utmaningar och bättre plat-
ser för att umgås, gärna där flera kan sitta till-
sammans i en grön miljö. Att kombinera mindre 
bollplaner med vegetation och bänkar eller andra 
multifunktionella strukturer är en sådan lösning 
som fungerar även för högstadiet och gymnasiet. 
En stor variation av platser möjliggör lek och 
samvaro för alla och i gröna miljöer leker flickor 
och pojkar mer tillsammans. 

Elevernas deltagande i skolgårdens utveckling 
över längre tid är en nyckel till en positiv upp-
levelse av skolgården. Det är därför vikigt att 
pedagogiken, samt förvaltningen och skötseln av 
skolgårdsmiljön är långsiktig. 

Skolgårdar kan innehålla mycket natur och främja hälsa och 
lärande på flera sätt. Genom utomhuspedagogik och skolgårds-
utveckling kan effekterna av en grön skolgård bli ännu bättre.

Text: Märit Jansson, docent i landskapsplanering vid SLU
E-post: marit.jansson@slu.se

Bra skolgårdar har ett varierat innehåll med vegetation, höjd-
skillnader, bollplaner och olika lekredskap, samt stenar eller an-
nat att klättra och sitta på. Helst bör gårdarna också vara stora 
(minst 30 m2 per barn i skolåldern och 40 m2 per förskolebarn, 
totalt mer än 3 000 eller ännu hellre 6 000 m2) och ha vegeta-
tion som skuggar halva ytan. På sådana skolgårdar får barn en 
lagom mängd solstrålning, leker mycket med varandra och är 
fysiskt aktiva. Faktiskt får barn mer motion på rasten på en bra 
skolgård än på gympalektionen!

Gröna skolgårdar hänger ihop med goda resultat i skolan. Ännu 
bättre tycks det bli när skolgården används i undervisningen, 
genom olika former av utomhuspedagogik. Med en varierad 
skolgård ökar möjligheten att använda den under lektionstid.

Låt eleverna delta
För att främja skolgårdens goda effekter kan elever vara med 
och utveckla grönare skolgårdar. När de tar fram önskemål och 
idéer kan miljöerna bli mer användbara. Barn kan ges en aktiv 
roll i såväl planering, design, byggande, plantering och skötsel 
som vidareutveckling. Ett bra samarbete mellan pedagoger och 
förvaltare underlättar också.

För att få en lyckad skolgårdsutveckling är det bra att först ta 
reda på hur användningen ser ut i nuläget så att favoritplatser får 
finnas kvar och nya utvecklas. Istället för att stängsla av nyplante-
rade områden helt kan det räcka med enkla, tåliga och lekvänliga 
inspringningsskydd som ändå ger viss tillgång till området. Att 
ta i rejält och sätta många plantor ger växterna bättre chans att 
etablera sig, men även småskaliga ”förgröningar” fungerar. 

Elevernas önskemål varierar med åldern och skolgårdsutveck-
lingen kan anpassas därefter. Yngre barn hittar mycket att göra 
i gröna, varierade miljöer. Från ungefär elva års ålder kommer 

Några tips
På Bioresurs webbsida finns publikationen 
Linnelektioner, idéhäfte 2, Uteklassrummet. 
Där finns många tips på hur man kan göra 
skolgården grönare med enkla medel.

Inspireras också av materialet på www.lund.
se/naturskolan/grona-skolgardar. Där finns 
bland annat ett 60-tal rapporter från lokala 
skolgårdsprojekt, elevarbeten och fortbild-
ningsdagar för nätverket Gröna skolgårdar, 
en långsiktig skolutvecklingssatsning i Lund.

Förgröna skolgården!

     Inventera skolans omgivning
Vilka växtarter finns på skolgården? Låt eleverna 
rita en enkel karta över skolgården och markera 
alla gröna områden. Låt dem sedan undersöka 
dessa och notera vad som växer där. 

• Vilka träd, buskar och övriga växter finns? 

• Är de vilda eller planterade? 

• Är det prydnadsväxter eller nyttoväxter? 

• Vilka funktioner fyller de för eleverna? 

• Finns det områden som skulle kunna förgrö-
nas? Låt eleverna ge förslag på hur. 

Foto: Märit Jansson



Höstdagjämning

v. 35

v. 36

v. 37

v. 38

v. 39

v. 40

Geologins dag

September 2019

Annons

DNA – kunskapens källa
är en populärvetenskaplig bok som på 
svenska går igenom grunderna i hur 
DNA fungerar. Hur ärvs DNA och vad 
kan DNA användas till? Vad är fakta och 
när övertolkas informationen som ett 
DNA-test levererar?

Rikard Erlandsson har arbetat med DNA 
och medicinsk forskning i 30 år. Här går 
han igenom vad en DNA-analys kan be-
rätta. Med utgångspunkt i sitt eget DNA 
går han igenom hur ursprung, släktskap, 
egenskaper och sjukdomar kan analyse-
ras. Han tar även upp hur DNA används i 
kriminaltekniska sammanhang för att bli 
en ovärderlig del i en juridisk beviskedja. 
Boken tar även upp en del av de etiska 
dilemman man kan ställas inför när frå-
gan om ett DNA-test kommer upp.

Ett syfte med boken är att försöka lägga 
grunden för en bredare diskussion om 
DNA. Hur kommer den nya kunskapen att 
förändra samhället och synen på männis-
kan? Kommer kunskap om DNA att göra 
vården mer eller 
mindre jämlik?

Boken kan använ-
das i undervis-
ning från gymna-
siet och uppåt.

Mer om boken på 

www.fundo.se

Fundo Förlag

DNA
KUNSKAPENS KÄLLA

RIKARD ERLANDSSON

Låt eleverna odla till 
exempel bönor på 
skolgården.

Svampens dag

Skolverkets konferens i 
Malmö

Skolverkets konferens i 
Göteborg

Måndag Tisdag        Onsdag        Torsdag        Fredag      Lördag Söndag

Helge

26 27 28 29 30 31   1 

  2   3    4   5    6   7   8  

  9 10  11 12  13 14 15 

16 17  18 19 20 21 22   

 23 24  25 26 27  28 29  

 Sam, Samuel 

Justus, Justina Alfhild, Alva Gisela Adela, Heidi Lilian, Lilly  Kevin, Roy Alma, Hulda 

Anita, Annette Tord, Turid Dagny, Helny Åsa, Åslög  Sture Ida, Ronja  Sigrid, Siri 

Dag, Daga Hildegard, Orvar Fredrika  Elise, Lisa Matteus Maurits, Moritz 

Tekla, Tea Gerhard, Gert Tryggve Enar, Einar  Dagmar, Rigmor Lennart, Leonard Mikael, Mikaela 

Magnhild

 30 
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Växtkraft
Odling är något som många uppskattar och engagerar sig i och 
som även brukar intressera elever i skolan. Här fokuserar vi på 
odling utan jord, så kallad hydroponisk odling, och hur elever kan 
testa odlingsmetoder och förstå vilka behov växterna har. 

Det skrivs mycket om urban odling just nu och ser man sig om-
kring i städerna finns det många kreativa lösningar till odlingar 
att inspireras av. Torktåliga växter odlas på tak, husväggar täcks 
av vertikalodlingar och det grönskar på terrasser och balkonger. 

Kommersiella odlingar av grönsaker som sallat, tomat och 
gurka, samt kryddväxter, odlas ofta med hydroponisk bevatt-
ningsteknik. Stora lokaler används för inomhusodling året runt, 
ibland vertikalt, vilket innebär odling på höjden och lokalen 
utnyttjas därmed effektivt. Eftersom odlingen sker inomhus 
behövs energisnål belysning. 

Odla utan jord i skolan
Att odla växter brukar vara en uppskattad aktivitet i skolan 
och det finns mycket att diskutera kring odling. Vad behöver 
en växt för att gro och utvecklas? Behövs jord? Hur snabbt 
gror ett frö? Kan en växt drunkna? Varifrån kommer den 
största delen av växtens biomassa? Varför inte låta eleverna 
testa att odla utan jord!

Här har vi fokus på att odla enkelt med den nya flugan – hy-
droponisk odling. Det behövs ingen jord, men däremot vatten 
blandat med växtnäring. Som odlingskärl fungerar petflaskor 
eller plast baljor tillsammans med krukbrätten, som kan häm-
tas i butiker som säljer frön och växter. Ledbelysning krävs för 
inomhusodling. 

Lämpliga växter att odla är till exempel sallat, basilika och olika 
ärtväxter. Växterna behöver ha ett fast substrat att växa i. Det 
enklaste är att köpa odlingsplugg av kokosfiber och torv. Dess-
utom behövs en flytande näringslösning. Om man vill testa hur 
mängden näring påverkar odlingen, väljs odlingsplugg med så 
lite tillsatt näring som möjligt. Man kan även göra egen odlings-
plugg utan näringstillsats. 

Hydroponisk odling 
En enkel hydroponisk odling kan arrangeras i en 
plastlåda med vatten blandat med näringslösning. 
Ett krukbrätte från en blomsteraffär placeras i lådan. 

Placera odlingspluggar i hålrummen för krukor och 
lägg några frön i varje. Se till att det kan sugas upp 
vatten från lådan i pluggen. När fröna har grott till-
sätts färdig näringslösning. Vad innehåller närings-
lösningen? Läs på innehållsförteckningen och ta 
reda på vad NPK och mikro näringsämnen är. 

En annan möjlighet till hydroponisk odling är att 
använda en petflaska. Skär itu petflaskan. Gör ett 
hål i locket och sätt in en bit av en wettexduk 
som får fungera som veke och suga upp vatten. 
Vänd den övre delen av flaskan upp och ner. Pla-
cera den sedan i den vattenfyllda nedre delen av 
petflaskan. Se bild till vänster. 

Använd flera petflaskor och variera mängden nä-
ringstillsats för att visa hur växterna påverkas av 
olika mängd näringsämnen. Fäst också ett mörkt 
papper eller aluminiumfolie runt petflaskan, så 
att vattnet hålls mörkt. I annat fall kan det börja 
växa alger i vattnet. 

Lästips! Hydroponisk odling 
– köksträdgård utan jord av 
Niklas Hjelm (Norstedts, 2019)



Oktober 2019

Sista ansökningsdag till  
vårens kurser på 
universitet och högskolor

FN-dagen

Kemins dag 
www.keminsdag.se

Sommartid slutar

Världslivsmedelsdagen

Internationella barndagen

Nobelpriset i fysik 
tillkännages

Nobelpriset i kemi 
tillkännages

Nobelpriset i fysiologi eller 
medicin tillkännages

Kemins dag 
www.keminsdag.se

v. 40

v. 41

v. 42

v. 43

v. 44

Basilikaplanta och 
odlingsplugg

Läs- och labbtips
Webbsidan saps.
org.uk innehåller 
en mängd praktis-
ka försök kring växter. Här finns till exem-
pel en aktivitet kallad Hydroponics. För 
den som vill studera hur växter påverkas 
vid brist på specifika näringsämnen, fin-
ner man recept på näringslösningar i The 
CLEAPSS Recipe Book, se nummer 66. 

Tankesmedjan Movium finns vid Sveri-
ges Lantbruksuniversitet och arbetar med 
stadsutvecklingsfrågor, ofta med ett grönt 
perspektiv och med fokus på barn. Mo-
vium har gett ut boken Hela staden – ar-
gument för en grönblå stadsbyggnad. Boken 
kan laddas ner från www.movium.slu. se. 
Den argumenterar för att vegetation och 
vatten är nödvändiga stadsbyggnads-
element i en hållbar stadsutveckling. Mo-
vium ger dessutom ut tidskriften STAD.

Det ska vara enkelt att odla vilket Elin Ek 
tagit fasta på i sin bok Jag odlar – inom-
hus, på balkongen, i trädgården (Bonnier 
Carlsen, 2019). Vilka sorter är lättodlade? 
Vad betyder det som står på fröpåsarna? 
I boken beskrivs 
hur roligt, enkelt 
och billigt det är 
att odla ärtskott, 
torka ringblom-
mor och göra sin 
egen tvål.

Skolverkets konferens i 
Stockholm

Skolverkets konferens på 
Arlanda

Sista anmälningsdag för 
EUSO

Måndag Tisdag        Onsdag        Torsdag        Fredag      Lördag Söndag

30   1   2   3   4   5   6 

14 15 16 17  18 19 20  

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31   1   2   3  

 Ragnar, Ragna Ludvig, Love Evald, Osvald Frans, Frank Bror Jenny, Jennifer 

Birgitta, Britta Nils Ingrid, Inger Harry, Harriet Erling, Jarl Valfrid, Manfred Berit, Birgit 

Stellan Hedvig, Hillevi Finn  Antonia, Toini  Lukas Tore, Tor Sibylla  

Ursula, Yrsa Marika, Marita Severin, Sören Evert, Eilert Inga, Ingalill Amanda, Rasmus Sabina  

Simon, Simone Viola Elsa, Isabella Edit, Edgar 

  7   8          9 10 11 12 13  
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Lavar som bioindikatorer

Busklavar, som exempelvis renlavar, kan bilda stora mattor på 
hällmarker, men kan också, som skägglavar och tagellavar, växa på 
träd. Bilden visar skägglav (Usnea dasypoga).

Blåslaven (Hypogymnia physodes) är exempel på en bladlav och 
är troligen den vanligaste arten av lavar i Sverige. Bladlavarna har 
bladlika, breda flikar. 

En viss lav har ett karaktäristiskt utseende och man skulle kun-
na tro att den består av en enskild art, men i en lav samarbetar 
fotosyntetiserande organismer, svampkomponenter och dess-
utom ingår ett samhälle av olika bakteriearter. 

Den fotosyntetiserande delen av en lav utgörs vanligen av 
grön alger och/eller cyanobakterier. Svampdelen består nästan 
alltid av en sporsäcksvamp, men även representanter för an-
dra grupper av svampar kan ingå. Aktuell forskning kring lavar 
handlar ofta om utbytet av ämnen mellan svamp och foto-
syntetiserande komponenter. Man vet nu att detta utbyte är 
mer eller mindre beroende av bakterier och därför anses även 
dessa ingå i symbiosen. 

Lavbålen omges av barkskikt. Det inre utgörs av ett skikt med 
fotosyntetiserande celler tillsammans med svamphyfer samt 
märgen, som består av enbart svamphyfer. Den största delen 
av en lav utgörs av svampens hyfer. Dessa tar upp näring som 
bildas vid fotosyntesen och bidrar själva med mineraler och vat-
ten, samt skydd. 

Lavar växer långsamt och eftersom träden inte får bli tillräckligt 
gamla i det industrialiserade skogsbruket är det brist på lämp-
liga miljöer för många lavar. Positivt är att det sedan 90-talet 
skett en ökning av mängden död ved i skogen (utom i norra 
Sverige) och att även antalet gamla träd ökat under samma 
tidsperiod, enligt SLU Riksskogstaxeringens rapport Skogsdata 
2019. Önskvärt är att denna utveckling fortsätter och att ande-
len skog med en ålder av mer än 120 år ökar. 

Lavar är känsliga och har specifika krav på sin omgivning, de är 
därför bra indikatorer på luftföroreningar. Den drastiska minsk-
ningen av svaveldioxidutsläpp som skett i Sverige och övriga Euro-
pa har varit positiv för många lavar som har kunnat återkolonisera 
träden i tätortsnära miljöer. Däremot har kväveutsläppen minskat 
marginellt vilket missgynnar lavar som är känsliga för kväve.

Lavar delas vanligen in i arter utifrån vilken svamp som ingår, 
vilket blir komplicerat eftersom flera arter av svampar kan ingå 
i en lav. Man räknar med att det finns 20–30 000 arter av lavar, 
varav drygt 2 000 i Sverige. 

Studera trädlevande lavar
Att undersöka förekomsten av lavar som växer på 
trädstammar ger möjlighet för elever att lära sig 
mer om lavar men även att planera och genom-
föra en vetenskaplig undersökning. Lavar kan 
studeras oavsett årstid vilket passar bra i skolan. 

Lavar kan vara busklika, skorplika eller bladlika. De 
tre grupperna illustreras av bilderna till vänster. De 
rikt förgrenade arterna är mest känsliga för luftför-
oreningar. Att undersöka förekomsten av de tre 
grupperna av lavar eller av specifika arter är en 
indirekt metod för att undersöka luftkvaliteten. 

Lavarnas tillväxt beror på flera faktorer som till 
exempel väderstreck, öppna eller skuggiga mil-
jöer, fuktighet, trädart och trädets ålder. Barken 
på rikbarksträd har högre pH, vilket ger en rikare 
lavflora än fattigbarksträd med lägre pH. Till rik-
barksträden hör alm, ask och lönn, och till fat-
tigbarksträden hör tall, gran, björk, al och rönn.

Undersök exempelvis lavarna på stammar av en 
viss trädart i miljöer som påverkas i olika grad av 
luftföroreningar. Försök hålla faktorerna ovan kon-
stanta så att det går att jämföra lavförekomsten på 
träden. En undersökning kan genomföras kvanti-
tativt genom att bestämma en viss yta av stammen 
som observeras på ett antal träd eller kvalitativt 
genom att leta efter några specifika arter av lavar.

Mikroskopbild: algceller och svamphyfer hos slånlav

Bitterlav (Pertusaria amara) är en av de vanligaste skorplavarna, 
framför allt i södra och mellersta Sverige. Lättast känner man 
igen den på den bittra smaken. Här växer den på ek.
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November 2019

v. 44

v. 45

v. 46

v. 47

v. 48

Gustav Adolfsdagen Fars dag

Alla helgons dag

Lavbeväxt gren 

Boktips om lavar
Lavar, en fältguide av Roland Moberg 
och Svante Hultengren (Naturcentrum, 
2016) beskriver 500 nordeuropeiska 
arter, varav 310 illustrerade och i detalj 
beskrivna. I boken Fältflora över signalar-
ter i skogen av Lars Salomon (Books on 
Demand, 2017), beskrivs flera exempel 
på så kallade signalarter som är relativt 
vanliga och lätta att hitta. Dessa arter in-
dikerar ett högt naturvärde. 

Några lavar på ädellöv-
träd i stadsmiljö
Busklavar: gällav, slånlav och mjölig 
brosklav

Bladlavar: skrynkellav, vägglav, gul-
kantad dagglav, näverlav, finlav och 
blåslav

Skorplavar: grön spiklav, flarnlav, blå-
grå mjöllav och brun kantlav

EUSO, nationellt prov

Bioresursdagar, gy Bioresursdagar, gy

Måndag Tisdag        Onsdag        Torsdag        Fredag      Lördag Söndag

28 29 30 31   1   2   3 

11 12 13 14  15 16 17 

18 19 20 21 22  23 24 

25 26 27  28 29 30   1    

  4   5   6   7   8   9 10 

    Allhelgonadagen Tobias    Hubert, Hugo 

Sverker Eugen, Eugenia Gustav Adolf Ingegerd, Ingela Vendela Teodor, Teodora Martin, Martina 

Mårten Konrad, Kurt Krister, Kristian Emil, Emilia Leopold Vibeke, Viveka Naemi, Naima 

Lillemor, Moa Elisabet, Lisbeth Marina, Pontus Helga, Olga Cecilia, Sissela Klemens Gudrun, Rune  

Katarina, Katja Linus Asta, Astrid Malte  Sune Anders, Andreas    
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Gröna och granna

Jämför miljöavtrycket
Låt eleverna jämföra livcykeln för en närpro-
ducerad julgran och ett knippe importerade 
rosor genom att följa de olika stegen från pro-
duktion, via användning till avfall och beskri-
va miljöeffekterna för respektive steg.

Forskaren Martin Pettersson, vid Divisjon for 
biotekonologi og plantehelse vid Norsk institutt for 
bioøkonomi (NIBIO) i Norge, disputerade 2018 
med en avhandling om julgranar* och planerar nu 
att genomföra en livscykelanalys av norska julgranar. 
Närproducerade julgranar är det bättre valet ur 
miljösynpunkt, men hur pass mycket bättre? Han 
vill bland annat ta reda på hur mycket mindre 
koldioxid en närproducerad julgran ger upphov till 
i jämförelse med en julgran som skeppats in från 
Danmark eller en plastgran tillverkad i Kina.
* Pettersson, M. (2018) Diseases on Christmas trees in 
southern Sweden and western North Carolina – with 
emphasis on Phytophthora root rot and Neonectria 
canker. Diss. SLU, Alnarp.

I december blir det extra vanligt med ett visst träd i stad och hem: 
julgranen. Låt eleverna undersöka grankvistar och reflektera över 
skillnaderna mellan två av de mest förekommande sorterna.

Den allra vanligaste julgranen är även den vanligaste granen i 
våra svenska skogar. Den kallas rödgran och tillhör släktet Picea. 
Rödgranen växter snabbt och är så kallat huggmogen 5–7 år 
efter att granplantan planterats. Barren är vassa, gröna och har 
en långsmal infästning. 

En annan vanlig julgran är kungsgranen, en ädelgran som till-
hör släktet Abies och ursprungligen kommer från Turkiet och 
Kaukasus. Den är mer känslig för frost, svampangrepp och löss 
än rödgranen. Kungsgranen är huggmogen 10–12 år efter plan-
tering. Barren är inte vassa, har ett sugkoppsliknande fäste och 
sitter kvar betydligt längre än rödgranens barr. Undersidan har 
två vita streck som ger ett silvrigt intryck. När ett barr avlägsnas 
syns ett runt märke där det suttit, se bild längst ned.

I staden ser granarna inte alltid ut som en gran. Här syns formationer av 
Picea abies i Botaniska trädgården i Uppsala.

Picea abies

Abies nordmanniana

När barrar granen? Testa!
Placera grangrenar, gärna från både rödgran och 
kungsgran, i behållare med och utan vatten. 
Dra med fingrarna över barren var tredje dag 
i ett par veckor och räkna hur många barr som 
faller av. Utan vatten lossnar barren men kungs-
granens barr sitter bättre fast än rödgranens.

Undersidan av ett barr 
från rödgran, Picea abies 
(överst) samt från kungsgran 
eller nordmannsgran, Abies 
nordmanniana (nederst). 
Bredvid respektive barr visas 
en mikroskopbild där de 
vita prickarna indikerar var 
klyvöppningarna finns.
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4:e advent
Vintersolståndet

Värnlösa barns dagNyårsafton

3:e advent

2:a advent

Luciadagen

Annandag julJuldagen

Nobeldagen

Drottningens 
födelsedag

1:a advent

v. 48

v. 49

v. 50

v. 51

v. 52

v. 1

Julafton 

Info om julgranar
På webbsidan www.skogssverige.se/
julgranar finns en mängd informa-
tion om julgranar.

Old Tjikko – kanske äldst
Granen Old Tjikko (Picea abies), vid 
trädgränsen på Fulufjället i Dalarna, 
sägs vara ett av världens äldsta levande 
träd. Kol 14-daterade vedrester under 
granen indikerar att denna individ 
funnits på platsen i minst 9 550 år.

Hur många 
år har grenen 
växt, räknat från 
pilen längst till 
vänster?
Svar: tre år 

Måndag Tisdag        Onsdag        Torsdag        Fredag      Lördag Söndag
   Oskar, Ossian 

Beata, Beatrice Lydia Barbara, Barbro Sven Nikolaus, Niklas Angela, Angelika Virginia  

Anna Malena, Malin Daniel, Daniela Alexander, Alexis Lucia Sten, Sixten Gottfrid  

Assar Stig Abraham Isak  Israel, Moses Tomas Natanael, Jonatan 

Adam Eva Juldagen  Stefan, Staffan  Johannes, Johan Benjamin Natalia, Natalie  

25 26 27 28 29 30    1 

  9 10 11 12  13 14 15 

16 17 18 19 20  21 22  

23 24 25 26 27  28 29  

  2   3   4   5   6   7   8 

30  31Abel, Set Sylvester 
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Stadens små fåglar
Gråsparven och pilfinken är vanliga fåglar i människans närhet, 
de trivs både i våra trädgårdar och i städerna. Gråsparven är mer 
vanlig i staden och ses gärna vid uteserveringar, medan pilfinken 
ibland kallas för den blygare kusinen från landet och trivs även 
bra en bit ifrån människans närhet. 

En studie visar att två genetiska förändringar kan ha varit viktiga 
vid gråsparvens anpassning till ett liv i nära kontakt med männis-
kan. Dessa förändringar har lett till en utveckling av skallens och 
näbbens form samt en utveckling av enzymet amylas för att kunna 
bryta ner stärkelse i födan. På så vis har gråsparven fått förmågan 
att kunna krossa större korn och frön, som odlas av människan, 
samt att bättre kunna ta till vara på energin i dessa frön.

Gråsparven har minskat i antal
Den effektivisering av jordbruket som pågått de senaste 40 åren 
har lett till en kraftig minskning av antalet gråsparvar. Några av 
förklaringarna till detta är att det nu finns färre gårdar vilket har 
reducerat gråsparvens möjliga livsmiljöer och att specialiseringen 
av jordbruket ger mer enhetliga miljöer vilket medför att lämpliga 
småbiotoper för gråsparven försvinner. Gråsparvens födotillgång 
har även minskat genom användningen av bekämpningsmedel, 
som har reducerat antalet insekter och ogräs, och i förlängningen 
frön som är föda till gråsparven. Även förändringar i plöjning och 
sådd har lett till minskad födotillgång eftersom det inte blir lika 
mycket rester av spannmål som ligger kvar på marken. 

Referenser
Ravinet M. m.fl. (2018). Signatures of human-commensalism in the house sparrow 
genome. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, 285: 20181246

Von Post, M. (2013) Effects of farmland heterogeneity at multiple spatial and 
temporal scales on house sparrow (Passer domesticus) population ecology. Diss. 
Lunds universitet.

Gråsparv eller pilfink? 
Pilfinken har vita kinder med tydligt svart märke på kinden och en 
brun hjässa. Gråsparven har gråa kinder utan märke och en grå hjässa.

Gråsparven är vanligtvis en 
fröätare men under häckning 
matar den sina ungar med 
insekter. 
Foto: pixabay.com

Pilfink. Foto: pixabay.com

Använd ekologiska begrepp
Gråsparven och pilfinken kan bilda utgångs-
punkt för att träna på ekologiska begrepp i bio-
logiundervisningen. Eleverna kan läsa om och 
ta reda på fakta om gråsparvens och pilfinkens 
levandssätt och därefter försöka tillämpa eko-
logiska begrepp i sina förklaringar. Exempelvis 
kan begrepp som näringskedja, näringsväv, po-
pulation, konkurrens, kommensalism, habitat, 
ekologisk nisch samt biotiska och abiotiska fak-
torer, vara lämpliga begrepp att använda för att 
diskutera gråsparvens och pilfinkens ekologi.

Vinterfåglar inpå knuten
Sista helgen i januari kan du vara med och rap-
portera in vilka fåglar som kommer till ditt få-
gelbord! Vinterfåglar inpå knuten (se vinterfag-
lar.se) genomförs varje år och är en metod för 
att få mer kunskap om de fåglar som tillbringar 
vintern i Sverige. Gråsparven har minskat be-
tydligt i antal de senaste åren i hela Sverige, 
men 2019 rapporterades faktiskt en ökning. 
Pilfinken rapporterades in som den näst mest 
vanliga fågeln vid fågelbordet. Bra mat på fågel-
bordet för pilfinken och gråsparven är solros-
frön, hampfrön, jordnötter, och även talgbollar. 

Vilka fåglar känner du igen? 
Träna på fåglar på www.birdid.no/bird/quiz

Gråsparv. Foto: pixabay.com



Januari 2020

Trettondedag jul

Konungens 
namnsdag

Nyårsdagen Trettondagsafton

v. 1

v. 2

v. 3

v. 4

v. 5

Stan är full av djur
Häng med på safari i stan och bli inspire-
rad av boken Stan är full av djur av Ste-
fan Casta (Opal, 2016). Många djur trivs 
i staden och i närheten av människor, vi 
behöver inte gå långt för att uppleva na-
turen – den finns där vi håller till! 

I boken blandas kortare faktatexter med 
härliga bilder på djur och olika biotoper 
i staden. Det är framförallt fåglar som 
är synliga i staden. Vi kan läsa om grå-
sparven och andra fåglar som gärna hål-
ler till vid uteserveringarna, eller fåglar 
som håller till vid vattnet, som gräsand 
och knölsvan. Rovfåglar blir allt vanli-
gare inslag i centrum, duvhöken är ett 
exempel på det. Andra djur vi kan få en 
glimt av är rådjur, räv, utter eller till och 
med vildsvin.

I slutet av 1800-talet, 
när hästar var vanliga 
i städerna, hade grå-
sparven god tillgång 
på föda i form av 
osmälta havrekorn i 
hästgödseln. 

Vinterfåglar inpå knuten Vinterfåglar inpå knuten Vinterfåglar inpå knuten

Vinterfåglar inpå knuten
Sista anmälningsdag för 
Biologiolympiaden

Måndag Tisdag        Onsdag        Torsdag        Fredag      Lördag Söndag
  Nyårsdagen Svea Alfred, Alfrida Rut Hanna, Hannele 

Kasper, Melker, August, Augusta Erland Gunder, Gunnar Sigbritt, Sigurd Jan, Jannike Frideborg, Fridolf 

Knut Felix, Felicia Laura, Lorentz Hjalmar, Helmer Anton, Tony Hilda, Hildur Henrik  

Fabian, Sebastian Agnes, Agneta Vincent, Viktor Frej, Freja Erika Paul, Pål Bodil, Boel  

Göte, Göta Karl, Karla Diana Gunhild, Gunilla Ivar, Joar     

30  31    1    2    3    4    5 

13  14  15  16   17  18  19  

20  21  22  23  24   25  26  

27  28  29   30  31    1    2    

  6    7    8    9  10  11  12  Baltsar
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Älskade krukväxter
Det är inte bara växter i utemiljön som väcks till liv på våren, det 
gäller även krukväxterna. Långdagsväxterna behöver längre dag än 
natt och blommar därför på våren, medan kortdagsväxterna blom-
mar på hösten, när natten är längre än dagen. Blommande kruk-
växter är en resurs i undervisningen som kan användas hela läsåret.

Tre krukväxter får utgöra exempel och visa på intressanta bio-
logiska aspekter. De kommer från helt olika miljöer och ger 
möjlighet att diskutera ekologiska anpassningar. 

Brudorkidéer (Phalaenopsis)
Orkidéer är den största växtfamiljen med mer än 25 000 ar-
ter och utgör cirka åtta procent av alla kärlväxter. Brudorki-
dégruppen består av cirka 40 arter och dessa lever vanligen 
som epifyter i trädkronorna. De kommer från Indien, Kina, 

sydöstra Asien, Nya Guinea och Australien. Orkidéer har pol-
lenkornen samlade i klumpar, så kallade pollinier. 

Pelargoner
Pelargoner är bland de äldsta och mest älskade krukväxterna 
– de finns i en mängd varianter, tål uttorkning, blommar rik-
ligt och kan lätt förökas med sticklingar. Troligen kom de till 
Sverige redan på 1600-talet. De flesta arter i pelargonsläktet 
härstammar från torra, varma miljöer i Sydafrika, vilket passar 
bra vid odling inomhus, men man måste vara försiktig och inte 
vattna för mycket. De klarar till och med att övervintra helt 
utan jord i mörk och sval miljö. Pelargoner hör till familjen 
näveväxter, där det även ingår fjorton vilda svenska arter. 

Saintpaulia 
Saintpaulia ionantha härstammar från Tanzania och Kenya och im-
porterades till Sverige i slutet av 1800-talet. Den växer naturligt i 
skuggiga bergsbranter där konkurrensen från andra arter är liten 
och passar därför bra i mörka inomhusmiljöer. Många varianter på 
kronbladens färg och form har utvecklats hos de odlade formerna. 
Blomningen är dagneutral och kan inträffa när som helst under 
året. Förökning görs lättast genom att sticka ner ett blad i jorden. 

Kronblad

Foderblad

Totalt kan 
den finnas 
tio ståndare 
men alla 
utvecklas 
inte. 

Ståndare med ståndar-
knapp och pollen

Pistill 
med 
märkes-
flikar

Kolla nära! 
Hur ser blommorna ut om man plockar isär och 
granskar varje del för sig? Foderblad, kronblad, stån-
dare och pistiller varierar i antal, färg och form mel-
lan olika arter. 

Ovan syns delarna i en pelargonblomma med fem 
foderblad och kronblad. Till vänster finns en de-
taljbild av tre ståndare och tittar man noga syns en 
massa pollenkorn. Till höger har utvecklingen gått 
lite längre, ståndarknapparna har skrumpnat och 
pistillen är helt utvecklad. Orsaken till att ståndare 
och pistill inte utvecklas samtidigt är att självbe-
fruktning förhindras och korsbefruktning gynnas. 

Många krukväxter har stora och dekorativa blom-
mor som är lätta att studera. Blommande krukväx-
ter finns också hela läsåret. Men genom att undersö-
ka blommorna hos vilda arter kan man lära sig enkla 
kännetecken för några av de vanliga familjerna och 
därmed lättare lära sig känna igen de vilda växterna. 
Se kompletterande material på vår webbsida. 

Överst brudorkidé 

Mitten änglapelargon-
gruppen 

Nederst saintpaulia

Delar från en pelargonblomma



Februari 2020

v. 5

v. 6

v. 7

v. 8

v. 9

Alla hjärtans dag

Fettisdagen

Studera krukväxter!
Det finns många intressanta arter av inom-
husväxter att arbeta med i skolan. Låt elev-
erna ta reda på: 

• hur blommorna är byggda (foderblad, 
kronblad, ståndare, pistill)

• bladens form, hårighet och tjocklek 

• hur pollineringen går till

• om det bildas frön (varför/varför inte?)

• geografiskt ursprung och naturlig miljö

• hur växten är anpassad till sin natur-
liga miljö och vilka av dessa anpass-
ningar som gör att växten klarar att 
leva i inomhusmiljön

• hur man själv kan föröka växten. 

Den märkliga strukturen ovan är blommans hanorgan, 
med pollinier (3), klumpar av pollen. och en trekantig 
klibbig fästplatta (2). För in en tändsticka i blommans 
inre och dra ut den samtidigt som du pressar den mot 
den lilla tappen (1) i övre delen. Den klibbiga fästplat-
tan med pollinierna kommer att fastna på stickan. På 
samma sätt går det till när en insekt besöker blomman, 
för att sedan föra med sig pollinierna till en annan 
orkidéblomma, som befruktas.

Strukturen till höger finns 
i en brudorkidéblomma. 

Var sitter den och vad är 
det? Se svar nedan.

3

3

1

2

Saintpaulia

Biologiolympiaden, prov 1

Måndag Tisdag        Onsdag        Torsdag        Fredag      Lördag Söndag
     Max, Maximillian Kyndelsmässodagen  

Disa, Hjördis Ansgar, Anselm Agata, Agda  Dorotea, Doris  Rikard, Dick Berta, Bert Fanny, Franciska 

Iris Yngve, Inge  Evelina, Evy Agne, Ove  Valentin Sigfrid Julia, Julius 

Alexandra, Sandra Frida, Fritiof Ella, Gabriella Vivianne  Hilding Pia Torsten, Torun  

Mattias, Mats Sigvard, Sivert Torgny, Torkel Lage  Maria Skottdagen  

27 28 29 30 31   1   2 

10 11 12 13  14 15 16 

17 18 19 20 21  22 23 

24 25 26 27 28  29   1   

  3   4   5   6   7   8   9 
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Från asfalt till våtmark

Vilka reningsmetoder finns?
Hur renas dricksvattnet där du bor? Hur kan man 
gå tillväga för att rena dricksvatten på egen hand 
genom modellförsök? Låt eleverna undersöka någ-
ra olika alternativ enligt nedan. Vilka för- och nack-
delar har de olika metoderna? 

• Kokning används för att driva bort lösta gaser 
och lättflyktiga ämnen, som radon, metanol 
och metan, och för att desinficera vattnet. 

• Filter finns med olika porstorlekar avsedda för 
att ta bort allt från salt i saltvatten (genom om-
vänd osmos) till lösta molekyler, till pollen.

• UV-ljus förstör DNA och RNA och används för 
desinfektion av virus, bakterier och protozoer. 

• Andra exempel på metoder för vattenrening 
är bland andra långsam filtrering, kemisk fäll-
ning, destillation, frysning, oxidation/luftning, 
till exempel behandling med klor och jod, 
samt avancerad kemisk oxidation med ozon 
eller väteperoxid. Vattenreningstabletter som 
verkar genom oxidation förstör bland annat 
bakteriers cellväggar.

Källa: Kenneth M Persson, professor i teknisk vattenresurslära vid Lunds 
universitet och forskningschef på Sydvatten

Gör ett vattenfilter
Tillverka ett eget vattenfilter genom 
att packa fin sand, grovt grus, aktivt 
kol och vitmossa – var för sig eller i 
lager i olika kombinationer – i en 
bottenlös, uppochnervänd petflaska. 
Fyll på med vatten som förorenats, 
till exempel med lite jord. Spara en 
del av det förorenade vattnet och 
jämför detta med vattnet som rinner 
ut ur filtret. Se även oktoberuppslaget i 
Bi-lagan nr 2 2009 samt vattenavsnittet i 
Bi-lagan nr 1 2015 på www.bioresurs.uu.se. 
(Vattnet i experimentet ska inte drickas.)

Vad händer med det regn- och smältvatten som rinner av från 
vägar, parkeringsplatser, torg och bostadsområden där du bor?  
I Uppsala leds en stor del av det så kallade dagvattnet via kul-
vertar orenat ut i Hågaån och Fyrisån. Nu planerar kommunen 
för en multifunktionell dagvattenpark som ska bidra till att rena 
en del av dagvattnet i staden. 

Text: Åsa Hedin, naturvårdsstrateg vid Uppsala kommun
E:post: asa.hedin@uppsala.se

Dagvatten kan innehålla partiklar, näringsämnen, tungmetaller, 
oljor och mikroplaster. Om vi ska nå miljömålen om ett renare 
vatten utan övergödning måste dagvattnet renas. En metod är att 
leda dagvattnet till speciellt anlagda våtmarker, som på naturlig 
väg renar vattnet innan det når sjöar och vattendrag. På sin väg från 
inlopp till utlopp passerar då dagvattnet djupare områden med 
lägre flöden där partiklar kan sedimentera. I grundare områden 
och i översilningsområden* kan växterna ta upp näring ur vattnet, 
fånga upp partiklar och syresätta vattnet. Just en sådan dagvatten-
park håller nu på att ta form i södra Gottsunda i Uppsala. 

Vattenparken ska stå klar i juni 2020 och kommer att bestå 
av två större dammar, med stigar, bänkar och broar. Projektet 
drivs av Uppsala kommun och Uppsala Vatten AB inom ramen 
för ett större EU-finansierat projekt – LIFE IP Rich Waters. 
Inom projektet görs liknande vattenparker även i Västerås och i 
Smedjebacken. Vi hoppas också kunna inspirera andra kommu-
ner, markägare och lantbrukare att anlägga liknande våtmarker. 

Vattenparken fyller flera viktiga funktioner, förutom själva vat-
tenreningen. Genom att den utformas som en våtmark bidrar 
den även till att öka den biologiska mångfalden. Våtmarker är 
en bristvara, inte bara i stadsmiljöer utan även i jordbruksland-
skapet. Här skapas nya attraktiva livsmiljöer för fåglar, grod-
djur och insekter. Våtmarken och de omgivande miljöerna ska 
dessutom utformas så att de blir attraktiva för oss människor. 
Grusade stigar ökar tillgängligheten för den som har svårt att 
gå, informationsskyltar och samlingsplatser kan användas av 
skolklasser och andra som vill studera livet i våtmarken. 

Fundera! Hur kan en nyanlagd dagvattenpark komma att utvecklas 
på sikt? Vilka åtgärder kan behövas?

Hamre våtmark i Västerås, på bilden, med flacka slänter och grusade stigar, har inspi-
rerat Uppsala kommun inför anläggningen av en dagvattenpark i södra Gottsunda.
Fotomontage. Foto Hamre våtmark: Åsa Hedin. Foto trollslända: Bioresurs * Ett översilningsområde är en gräs- eller annan typ av vegetationsbunden mark med viss lutning, som vatten får rinna över för att sedan samlas upp i exempelvis ett dike. 



Mars 2020

Kronprinsessans 
namnsdag

Internationella 
kvinnodagen

Vårdagjämning

v. 9

v. 10

v. 11

v. 12

v. 13

v. 14

Världsvattendagen

Sommartid börjar

Böcker om vatten och rening
Mattias A. Klum och Anna Froster står 
bakom Vatten – om att värdera det ovär-
derliga (Fri Tanke Förlag i samarbete med 
Svenskt Vatten AB, 2019), en vacker och 
tänkvärd bok om vatten i Sverige. I Kris-
handboken – allt du behöver för att klara dig 
(Norstedts, 2018) av Niklas Kämpargård 
kan man bland annat läsa om olika sätt att 
rena smutsigt vatten.

Vatten i skolan
På webbsidan för Världsvattenda-
gen, som inträffar den 22 mars varje 
år, finns bland annat förslag på expe-
riment, rollspelsövningar och filmer 
på temat vatten. Se www.vattendag.
org/tips-och-material.

Sydvatten AB är ett kommunägt fö-
retag i västra Skåne som producerar 
dricksvatten. På företagets hemsida 
finns flera övningar på temat vatten 
för elever i årskurs 6–9 samt gym-
nasiet. Se sydvatten.se och välj ”För 
skolor” i menyn.

I dammar kan man bland annat 
finna grodyngel.
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Biologiolympiaden, prov 2

Måndag Tisdag        Onsdag        Torsdag        Fredag      Lördag Söndag
      Albin, Elvira 

Ernst, Erna Gunborg, Gunvor Adriana, Adrian Tora, Tove Ebba, Ebbe Camilla Siv  

Torbjörn, Torleif Edla, Ada Edvin, Egon Viktoria Greger Matilda, Maud Kristoffer, Christel 

Herbert, Gilbert Gertrud Edvard, Edmund  Josef, Josefina Joakim, Kim Bengt Kennet, Kent  

Gerda, Gerd Gabriel, Rafael Marie bebådelsedag Emanuel Rudolf, Ralf Malkolm, Morgan Jonas, Jens 
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30 31Holger, Holmfrid Ester



Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik • Bi-lagan nr 2 augusti 2019 • Får fritt kopieras i icke-kommersiellt syfte om källan anges • www.bioresurs.uu.se

Träden i staden
Vilka träd växer i städerna och vad krävs för att de ska må bra? 
Vilken betydelse har de för oss? Hur kan vi använda städernas 
träd i undervisningen? 

Träden som växer i städerna har ett stort värde. De utgör 
livsmiljö för många svampar, lavar, mossor och djur, vilket 
gynnar den biologiska mångfalden. De ger skugga, dämpar 
vind, minskar upplevelsen av buller, fångar upp partiklar ur 
luften och bidrar till många fler ekosystemtjänster. Inte minst 
ger de oss en grönare stad. 

Träden är ofta utsatta för omfattande påfrestningar. Det kan 
vara stora skillnader i temperatur och tillgång på vatten. De 
måste tåla hårt packad mark, avgaser och helst inte drabbas av 
insektsangrepp, bakterie- eller svampsjukdomar. Ofta planteras 
samma art av träd som alléer och om träden angrips av en para-
sit kan alla smittas. Många almar har dött beroende på angrepp 
av en svampsjukdom som sprids av almsplintborren, men även 
askar, ekar, lönnar och kastanjer drabbas av angrepp. Vissa exo-
tiska arter planteras nu som bättre står emot påfrestningar och 
eventuella sjukdomar. Till exempel har ginko och magnolia (se 
bild till vänster) blivit populära stadsträd i södra Sverige.

De flesta svenska städer har en plan för att bevara och nyplan-
tera träd. Det behövs eftersom en stad alltid är i förändring. 
Det byggs nya bostadsområden, vägar dras om och tunnlar 
ska byggas. Nya metoder utarbetas för att få träden att trivas i 
stadsmiljön. I Stockholm görs nya växtbäddar med biokol och 
makadam för att trädens rotsystem ska må bättre. 

Ofta vill man värna stora träd som mår bra och har vuxit 
länge. De ger en speciell karaktär till området och är viktiga 
för många ekosystemtjänster. Till exempel i Göteborg har stora 
träd flyttats och satts tillbaka efter avslutat arbete, bland annat 
i samband med projektet Västlänken. 

Få koll på träden
Lär känna träden i din stad. Vilka träd finns i när-
miljön? De flesta svenska städer har information 
om träden på sin hemsida, sök på stadens namn 
och stadsplanering. Stockholms stad har också en 
växtbäddshandbok som beskriver ett nytt sätt att 
hantera marken för att träden i staden ska må bra. 

Hur går det till att flytta stora träd? SLU har på 
uppdrag av Trafikverket tagit fram filmer i utbild-
ningssyfte, se de fyra korta filmerna på www.slu.se/
flytta-stora-trad. Filmerna kan ge upphov till spän-
nande diskussioner när det gäller hållbar utveckling, 
biologisk mångfald samt trädens skyddande roll när 
klimatet förändras och om den kulturhistoria som 
kan leva vidare om gamla träd bevaras. 

Artbestäm träd och buskar med hjälp av en färdig 
nyckel eller konstruera en nyckel med färska blad 
eller egna fotografier. Se Bioresurs hemsida med 
förslag på nyckel för de blad som finns avbildade 
på denna sida, samt uppgiften som visar konstruk-
tion av nycklar i Linnelektioner, idéhäfte 5, I Linnés 
spår, sidorna 16–19. Använd också det Bladmemory 
 som finns på vår hemsida, se månadsuppslaget för 
maj i extra-Bi-lagan 2005, eller gör ett eget!

Till hjälp vid artbestämning finns faktablad om 
Sveriges vanligaste träd hos Skogen i Skolan, www.
skogeniskolan.se. Den virtuella floran från Natur-
historiska riksmuseet, linnaeus.nrm.se/flora,  har 
bildgallerier, sök på bladformer och vinterknoppar.
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Vilka är bladen? 
Se facit längst ner.



April 2020

Valborgsmässoafton 
Konungens 
födelsedag

Världshälsodagen

DNA Day

Skärtorsdagen                      Långfredagen                        Påskafton Påskdagen

Annandag påsk

Sista ansökningsdag till  
höstens kurser på 
universitet och högskolor

v. 14

v. 15

v. 16

v. 17

v. 18

Kurs i utomhusdidaktik
Intresset att flytta ut undervisningen 
är stort men skolor har varierande för-
utsättningar. För att höja kompeten-
sen och intresset har Stockholms uni-
versitet i samverkan med naturskolor, 
lärare, forskare och elever, på uppdrag 
av Skolverket, producerat en webb-
kurs i utomhusdidaktik. 

Kursen vänder sig framför allt till lärare 
i förskole klass och på fritids men kan 
användas i fler sammanhang. Man kan 
delta i kursen med sitt arbetslag eller 
göra den på egen hand och då chatta 
med andra i landet i en forumfunktion. 

Kursen tar cirka 20 timmar att ge-
nomföra. Man kommer åt webbkur-
sen genom att registrera e-postadress 
och skapa ett konto. Deltagandet är 
helt kostnadsfritt och det finns ing-
en begränsning i deltagarantal.

Länk till kursen: www.skolverket.se/
skolutveckling/kompetensutveck-
ling/utomhusdidaktik---webbkurs

Facit för bladbilderna
1. ek, 2. lind, 3. asp, 4. lönn, 5. vårtbjörk, 
6. rönn, 7. ginko

Tips! Gör en egen flora genom att skanna 
växter, som vi gjorde med bladbilderna.

7

Måndag Tisdag        Onsdag        Torsdag        Fredag      Lördag Söndag
  Harald, Hervor Gudmund, Ferdinand, Nanna Marianne, Marlene Irene, Irja  

Vilhelm, William Irma, Irmelin Nadja, Tanja Otto, Ottilia Ingvar, Ingvor Ulf, Ylva Liv  

Artur, Douglas Tiburtius Olivia, Oliver Patrik, Patricia Elias, Elis Valdemar, Volmar Olaus, Ola 

Amalia, Amelie Anneli, Annika  Allan, Glenn Georg, Göran Vega Markus Teresia, Terese  

Engelbrekt Ture, Tyra Tyko Mariana 
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Stadens stora fåglar
Många fåglar trivs i våra städer där det finns mat och häckningsmöj-
ligheter. Fåglar som drar nytta av stadsmiljön har länge levt parallellt 
med oss människor. Inte alltid uppskattade, men alltid fascinerande.

Kråkfåglar och duvor är några av de stora fåglar som lever i våra 
städer och placerar sina bon i träd eller på byggnader. Kråk-
fåglarna är allätare och kompletterar gärna med matavfall från 
människor medan duvor äter frön, gröna skott men också bröd-
smulor.  Många av stadens stora fåglar stannar året runt i staden.

Det pågår omfattande forskning på fåglar. Evolutionär forskning 
medför att fåglarnas släktträd ritas om, men forskning pågår 
också som rör ekologi, beteende och anatomi. Om man jämför 
fåglars hjärnor med däggdjurens så är fåglarnas hjärnor små och 
nervcellerna är mindre, men tätare packade och fungerar också 
mer effektivt. Det innebär att det får plats fler nervceller på en 
viss volym i jämförelse med en däggdjurshjärna. Hjärnans vikt 
i relation till kroppsvikten har samma förhållande hos fåglar 
som hos däggdjur. Områden som motsvarar delar i däggdjurens 
hjärnbark finns i stället i hjärnans inre (ganglier). I övrigt är 
fåglars nervbanor lika däggdjurens och nervcellerna kommu-
nicerar med varandra med samma kemiska neurotransmittorer. 
Kråkfåglar och papegojor anses vara smartast av fåglarna och 
har också stora hjärnor med många nervceller i hjärnbarkslika 
strukturer i hjärnans inre. 

Stadsliv 
I en studie* från 2017 tittade man på hur många fåglar som dö-
dats av trafiken i städer världen över mellan 1960 och 2015. Slut-
satsen blev att det mestadels är fåglar med relativt liten hjärna 
(hjärnvolym i förhållande till kroppsstorlek) som blir överkörda. 
Kråkfåglar dör sällan i trafiken medan duvor som har relativt li-
ten hjärna ofta blir påkörda. Frågan är bara om kråkfåglar därför 
är smartare. De har i alla fall ett beteende som ökar deras över-
levnadschanser säger forskarna i studien. Samtidigt har duvor 
som fötts upp i fångenskap en enorm förmåga att hitta tillbaka 
hem vilket utnyttjas av brevduvesporten. 

* Møller, A. P., Erritzøe. J. (2017) Brain size in birds is related to traffic accidents. R. Soc. 
open sci, 4: 161040.

Kråka, råka, skata, korp, kaja
Ser du skillnad på kråkfåglarna till vänster?

Använd artdatabankens Artfakta för att lyssna på 
läten, titta på bilder och se utbredningen. Kolla 
hur arterna är släkt med varandra genom att skri-
va in en art och sedan klicka på länken släktträd. 
Till exempel tillhör kråka, råka, skata, korp och 
kaja familjen kråkfåglar Corvidae, men en av ar-
terna tillhör ett annat släkte. Vilken?

Filmer, artiklar och böcker
Ny forskning visar att tättingar, dit kråkfåglar 
räknas, separerades från sina närmaste släktingar 
papegojorna, för cirka 55 miljoner år sedan. Läs 
artikeln på Uppsala universitets nyhetssida: Ett 
släktträd för alla världens småfågelsfamiljer

På Youtube finns många filmer om kråkfåglar 
som löser olika problem. Bland annat Bird Brain 
– en film (3 min) om hur en kråka och en pape-
goja väljer olika metoder för att få tag på mat.

Läs en nyhetsartikel från Lunds universitet som 
visar att korpar kan fatta beslut för olika fram-
tida situationer: Korpar planerar på 
samma vis som människoapor

Bevingad intelligens: I huvudet på en 
fågel av Jennifer Ackerman (Volan-
te, 2018) är en bok som beskriver 
de senaste forskningsrönen om 
fåglars hjärnor, hur de använder 
och tillverkar redskap samt deras 
sociala liv, minnesförmåga, sång 
och känsla för konst.
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Maj 2020

Mors dag

v. 18

v. 19

v. 20

v. 21

v. 22

Första maj

Kristi Himmelsfärdsdag

Pingstafton PingstdagenVeterandagen

Titta på duvor
Stadsduvor finns i många städer. Fotografe-
ra dem och jämför utseendet. De härstam-
mar från förrymda bestånd av tamduvor 
(Columba livia domest.) som i sin tur har 
sitt ursprung i klippduvan (Columba livia). 
Många ser ut som klippduvor (se bild) 
men långt ifrån alla. Vad kan det bero på?

Learn genetics
Besök sidan Learn genetics Pigeon Bree-
ding: Genetics At Work, learn.genetics.
utah.edu/content/pigeons. Den beskri-
ver genetiken bakom exempelvis färg-
teckningar samt långa eller korta ben. 
Sidan innehåller bra förklaringar på 
engelska samt omfattande bildmaterial. 
Den passar främst för äldre elever. 

Stadsduva av typen 
klippduva 
(Columba livia)

Biologiska 
mångfaldens dag

Måndag Tisdag        Onsdag        Torsdag        Fredag      Lördag Söndag
    Valborg Filip, Filippa John, Jane 

Monika, Mona Gotthard, Erhard Marit, Rita Carina, Carita Åke Reidar, Reidun Esbjörn, Styrbjörn 

Märta, Märit Charlotta, Lotta Linn, Linnea Halvard, Halvar Sofia, Sonja Ronald, Ronny Rebecka, Ruben 

Erik Maj, Majken Carola, Karolina Konstantin, Conny Hemming, Henning Desideria, Desirée Ivan, Vanja 

Urban Vilhelmina, Vilma Beda, Blenda Ingeborg, Borghild Yvonne, Jeanette Vera, Veronika Petronella, Pernilla

27  28 29  30    1    2    3 

11  12 13  14  15  16  17  
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25   26 27   28  29  30  31  
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Växterna i staden 
I staden finns många arter av vilda växter som vi kanske inte 
alltid lägger märke till, men som utvecklat intressanta strategier 
för att klara den krävande miljön. Det är ofta varmt, torrt, brist 
på näring och stor risk för att bli nedtrampad eller bortrensad. 
Det är imponerande att många växter kan klara en sådan ut-
manande miljö! 

Kolla in stadens vilda växter, vilka arter finns det och vilka 
strategier har de för att överleva och sprida sina frön?  

Blomma tidigt – sibirisk nunneört
En strategi är att vara först, innan de flesta andra växter har hunnit 
komma igång. Då är konkurrensen om utrymme liten, pollinering 
gynnas av att nyvakna insekter söker efter tidigt utvecklade väx-
ter med pollen- och nektarrika blommor. Inte minst viktigt är att 
växternas frön mognar och kan spridas innan sommarvärmen och 
torkan kommer. Sibirisk nunneört, som är mycket vanlig bland an-
nat inne i centrala Uppsala, är exempel på en sådan växt. 

Rötter som näringsförråd – maskros
Att lagra reservnäring för tuffa tider är en strategi som vissa växter 
använder sig av. Under växtsäsongen samlar exempelvis maskrosor 
solenergi i energität kolhydratform i sina rötter. När våren kom-
mer används den lagrade energin till att snabbt utveckla blad och 
blommor. 

Klara tramp och slitage – groblad
Det är krävande att överleva i staden, inte minst därför att så många 
människor rör sig på gatorna och trampar på växter som försöker 
överleva. Att vara tramptålig är en strategi som bland annat grobla-
det tillämpar tillsammans med en smart modell för fröspridning. 

Carl von Linné blev väldigt förtjust i växten löjtnantshjärta och bad sin finländske lär-
junge Erik Laxman att skicka frön från Sibirien, men när försändelsen kom och fröna 
hade utvecklats visade det sig vara sibirisk nunneört – en stor besvikelse för Linné. 
Sedan dess lever växten kvar i Uppsala men har en i övrigt begränsad spridning. 

Humlor når inte ner till nektaren i den sibiriska nunneörtens blommor. Det löser 
humlan på bilden till vänster genom att bita hål i nedre delen av blomman och stjäla 
nektar utan att bidra till pollineringen. 

Maskrosor
Fröet har en hårpensel med långt skaft som vinden lätt tar tag 
i och på så sätt sprids frön till nya miljöer. Maskrosor förökar sig 
till stor del asexuellt, vilket medför att alla individer i en viss förök-
ningsgrupp är genetiskt lika. Men om mutationer inträffar eller när 
det sker en sexuell förökning uppstår varianter och en ny småart 
kan bildas. Det är orsaken till att det finns mer än 900 småarter, 
indelade i grupper där ogräsmaskrosor är vanligast. 

Sibirisk nunneört
Fröna är svarta och glänsande med ett oljerikt bihang som 
myrorna gillar. De samlar och bär med sig frön till stacken för att 
mata sina larver. Bihanget kallas elaiosom.

Groblad
När grobladets frö blir vått bildas ett klibbigt geléskikt runt fröet som 
gör att det kan fastna på människors och djurs fötter. I Nordamerika 
kallas groblad ”den vite mannens fotspår”. Grobladet är spritt över 
världen och finns i Sverige från Skåne till Torne lappmark. 

Ovan frön av sibirisk nunneört (bild ta-
gen i stereolupp) och till vänster groblad

Vill bli fler! 
De tre växterna som beskrivs till vänster har oli-
ka strategier för att sprida sina frön. Undersök 
växternas frön och förklara hur fröspridningen 
går till. Kommentarer finns nedan.
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Juni 2020

Sveriges Nationaldag   
Svenska 
flaggans dag

MidsommardagenMidsommarafton

Sommarsolståndet

v. 23

v. 24

v. 25

v. 26

v. 27

Döparens dag

Annandag pingst

Fler vilda växter i staden
Bilderna visar tre växter som du kan 
träffa på i staden. De har var sin tydliga 
karaktär som gör dem lätta att känna 
igen. Överst en växt med hjärtformade 
fruktskidor, växten i mitten har orang-
eröd växtsaft och den nedersta växten 
luktar starkt av lök. Vad heter växterna? 

Svinmålla, växer i staden så väl 
som i trädgårdslandet.

Växtfacit från ovan: lomme, skelört och löktrav

Måndag Tisdag        Onsdag        Torsdag        Fredag      Lördag Söndag
Gun, Gunnel Rutger, Roger Ingemar, Gudmar  Solbritt,Solveig Bo  Gustav, Gösta Robert, Robin 

Eivor, Majvor Börje, Birger Boris, Svante Bertil, Berthold Eskil Aina, Aino Håkan, Hakon 

Margit, Margot Axel, Axelina Torborg, Torvald Björn, Bjarne Germund, Görel  Linda Alf, Alvar  

Paulina, Paula Adolf, Alice Johannes  David, Salomon Rakel, Lea Selma, Fingal Leo   

Peter, Petra Elof, Leif

  1   2   3   4   5   6   7 
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Avsändare och retur :

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

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

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

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

Ida Solum
Utvecklar Bioresurs hemsida
ida.solum@bioresurs.uu.se
018-471 50 65

Lars Erik Lindell
Webbansvarig
lars-erik.lindell@slu.se
018-67 22 91

Enkät om Bioresurs 
Stort tack till alla som besvarat enkäten om 
Bioresurs verksamhet. Under några veckor i 
vår har det legat en popupruta på vår hem-
sida med uppmaning att besvara en enkät. De 
242 svaren, som innefattar alla lärarkategorier, 
främst från förskola, grundskola, gymnasium 
och vuxenutbildning, visar en geografisk sprid-
ning från Pajala i norr till Trelleborg i söder. 

Frågorna gällde vår tidning Bilagan, webb-
sidan och kurser/konferenser. De handlade 
bland annat om i vilken utsträckning undervis-
ningsidéerna används och förslag till Bioresurs 
fortsatta verksamhet, till kurser, artiklar i Bi
lagan och kompletteringar av webben.

Det är stor variation i svaren på frågan om 
vilka laborationer och övningar som används i 
undervisningen. Nytt så väl som äldre material 
kommer till användning. Lärare tidigt i grund-
skolan är mest intresserade av material kring 
naturen och för lärare på högstadiet och gym-
nasiet tillkommer områden inom cell och 

Skolverkets konferenser
Skolverket anordnar under hösten en kon-
ferensserie för att utveckla undervisningen i 
Ma/NT. Inbjudna är förstelärare och lekto-
rer samt andra lärare som har utvecklings-
uppdrag inom matematik, naturvetenskap 
och teknik i grund och gymnasieskolan. 

Bioresurs medverkar med workshops 
under konferenserna i Stockholm (2 ok-
tober) och på Arlanda (15 oktober). En 
workshop handlar om fotosyntes, celland-
ning och påverkan av klimatförändringar 
(åk 1–6) och en workshop om sjukdomar 
och smittspridning (åk 7–9 och gymnasiet). 
Övriga konferenser är den 24 september i 
Malmö och den 26 september i Göteborg. 
Mer information och anmälningsformulär 
finns på skolverkets hemsida.

Det är en högtidsstund när 
ett nytt nummer ligger i 
postfacket! Man blir så in-
spirerad av innehållet och 
får “gratis” fortbildning.

En lärare som svarade på Bioresurs enkät”

molekylärbiologi. Genomgående är många 
intresserade av laborationer och uteaktiviteter. 

Många lärare anger att de inte har möj-
lighet att resa långt för att gå på kurs och vi 
behöver därför i högre grad erbjuda kurser 
på olika håll i landet. När det gäller Bilagan 
läser de flesta merparten av artiklar och näs-
tan alla använder idéer från Bilagan i sin 
undervisning åtminstone ibland. 

Bioresursdagarna
Datum för höstens Bioresursdagar är 18–19 
november och kursen hålls i Uppsala. Infor-
mation om programmet kommer så snart som 
möjligt. Anmälan öppnas på vår webbsida den 
16 september. 

EUSO
Anmäl din skola att vara med på den natio-
nella uttagningstävlingen till EUSO (Euro-
pean Union Science Olympiad) för elever i 
åk 9 och åk 1 på gymnasiet. Både den natio-
nella och den internationella tävlingen om-
fattar uppgifter inom biologi, kemi och fysik. 

Anmälan till den nationella uttagnings-
tävlingen är öppen från 13 augusti till 25 
oktober och tävlingen äger rum den 7 no-
vember. Mer information finns på euso.se.
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