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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.

Vid frågor om innehållet, kontakta redaktionen: 
info@bioresurs.uu.se
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nummer av Bi-lagan. Kontakta redaktionen på: info@
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Vill du berätta om en lektion?
Bioresurs har som uppdrag att stödja och inspirera lärare i 
biologi och NO, till exempel genom att främja diskussioner 
och utbyten av idéer mellan lärare, informera om forskning 
samt erbjuda kompetensutveckling för lärare. Detta gör vi 
bland annat genom att skriva om biologinyheter och un-
dervisning här i Bi-lagan, sprida övningar och annan infor-
mation på hemsidan, och genom att anordna kursdagar för 
lärare. Bioresurs samarbetar också med bland annat andra 
nationella resurscentrum för lärare och på nästa sida kan du 
läsa mer om deras verksamheter.

Inför arbetet med detta nummer av Bi-lagan efterfråga-
de vi tips från lärare, på alla nivåer. Vi vill gärna hjälpa till att 
sprida de uppskattade övningar, laborationer och lektions-
upplägg som används i biologiundervisningen på landets 
förskolor och skolor. Flera tips kom in och några av dem kan 
du läsa om här.

Inspireras av läraren Charlotte Scherp Nilsson, som på si-
dorna 8–9 tipsar om hur man kan använda spår i snön och 
knoppar på vinter för att lära sig mer om vinterekologi, och 
av läraren Vildana Basic, som på sidorna 10–11 berättar om 
ett odlingsförsök med kastanjer, där trädplantorna till slut fick 
fortsätta växa i en park i Landskrona 

Stort tack till alla som hörde av sig! Skicka gärna in fler 
förslag till oss, vi vill fortsätta hjälpa till att sprida era goda 
undervisningsidéer och ser gärna att bidrag från er blir ett 
återkommande inslag i Bi-lagan! 

”
Skicka gärna in fler förslag till oss, vi 
vill  fortsätta hjälpa till att sprida era 
goda undervisningsidéer! 

Läs även om hur elevers nyfikenhet kring problematiken 
med algblomning i Viggsjön växte till ett stort ämnesövergri-
pande projekt (sidorna 4–7) och om hur läraren Johan Fogel-
qvist hittade en låda med sensorer för koldioxidmätning och 
utifrån detta genomförde ett fotosyntesförsök uppdelat i en 
serie lektioner med sina sjuor (sidorna 12–13). 

I detta nummer berättar vi också om några möjligheter 
för lärare att använda en del av sin tid till att forska – om 
elevers lärande och lärares undervisning. Förutsättningarna 
för detta ser lite olika ut i olika delar av landet, men att 
kombinera läraryrket med forskning blir möjligt för allt fler. 
Kanske skulle forskning kunna vara något för dig? 

Ida Solum
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Nationellt centrum för naturvetenskaper-
nas och teknikens didaktik, NATDID, stödjer 
skolutveckling genom att sprida resultat från 
forskning i naturvetenskapernas och teknikens 
didaktik till verksamma i skolan. Centret, som 
finns vid Linköpings universitet, arbetar för 
att kommunicera forskning såväl digitalt som 
genom fysiska möten och därigenom låta 
forskare och verksamma i skolan mötas. Nyli-
gen lanserade vi den professionsvetenskapliga 
tidskriften ATENA Didaktik som är tillgänglig 
digitalt utan kostnad. I den finns såväl bidrag 
från forskning som lärares reflektioner om sin 
praktik. Vi har även publicerat tre nya nummer 
av vår skriftserie (se hemsida) med bidrag från 
konferenserna Forum för forskningsbaserad 
NT-undervisning, Från forskning till fysikunder-
visning (NRCF), samt Kemi för alla (KRC).

NATDID:s hemsida: www.liu.se/natdid

ATENA Didaktik: atenadidaktik.se

Facebook: @ncntd

NRCF
Nationellt resurscentrum för fysik, NRCF, vid 
Lunds universitet, är ett resurscentrum vars hu-
vuduppgift är att öka intresset för fysik genom att 
förse landets lärare i alla skolformer med inspira-
tion, resurser och fortbildning som är grundade 
i praktisk erfarenhet och fysikdidaktisk forskning, 
i syfte att stimulera och utveckla undervisningen 
i fysik. Vi skickar regelbundet ut nyhetsbrev, 
anordnar konferenser, fortbildningskurser och 
utvecklar inspirationsmaterial. Urban Eriksson är 
ny föreståndare för NRCF. Han har en bakgrund 
som gymnasielärare i matematik och fysik och är 
disputerad i fysik med specialisering i fysikdidaktik. 
Besök gärna vår hemsida www.fysik.org och följ 
oss via sociala media, såsom Facebook med flera. 
Varmt välkommen att höra av dig till oss!

KRC
Kemilärarnas 
resurscentrum, 
KRC, vid Stock-
holms universitet, 
stödjer lärare 
som undervisar i 
kemi i skolan och 
vi som jobbar 
här är kemilärare. Under Periodiska systemets år 
2019 (www.iypt2019.se) har vi i samverkan med 
andra organisationer utvecklat material för alla 
skolans stadier om grundämnen, exempelvis om 
resursanvändning. På vår hemsida finns bland an-
nat 400 förslag till laborationer och fokus under 
KRC:s kurser är ofta den laborativa undervis-
ningen. Vi arbetar aktivt för att skapa bättre för-
utsättningar för praktisk kemi i hela skolan men 
de didaktiska aspekterna är alltid viktiga. Konfe-
rensen Kemi för alla 2018 handlade om kemi-
didaktik och uppföljaren 2020 blir på temat ”Nya 
kursplanen i kemi – i praktiken”. Besök gärna vår 
hemsida www.krc.su.se. Där hittar du info om 
vårt informationsbrev samt kontaktuppgifter till 
oss som jobbar här. Följ oss även på Facebook.

CETIS
Teknisk allmänbildning 
är viktigt, kanske vikti-
gare idag än någonsin. 
Centrum för tekniken i 
skolan, CETIS, vid Linkö-
pings universitet, är ett 
nationellt resurscentrum 
och vår huvuduppgift 
är att tillsammans med 
andra aktörer stimulera 
och utveckla teknik undervisningen. Det yttersta 
målet är en god teknisk allmänbildning hos 
alla elever. Vi vänder oss till lärare i alla skol-
former, från förskola till och med gymnasiet.  
Vårt nyhetsbrev, Tekniken i skolan, utkommer 
fyra gånger per år, vartannat år arrangerar vi 
regionala teknikkonferenser, vi producerar inspi-
rationsmaterial och vi arbetar med forsknings- 
och utvecklingsfrågor. Hösten 2020 arrangerar 
vi konferensserien TiS2020. Besök vår hemsida 
och följ oss i våra andra kanaler, såsom Face-
book och Instagram. Prenumerera kostnadsfritt 
på vårt nyhetsbrev, du hittar det och mycket 
mer information på vår hemsida, www.cetis.se. 

Kemi, fysik, teknik och didaktik
– Det senaste från fyra andra nationella resurscentrum för lärare
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I början av 2017 tog elever på Kilbo skola, som 
då gick i sexan, upp problemet med algblom-
ningen i Viggsjön med läraren Helena Hedberg. 
Hon föreslog att de skulle kontakta den dåva-
rande kommunekologen, Kjell Eklund, som be-
sökte skolan och berättade för årskurserna 4–6 
om algblomning, det vill säga kraftig förökning 
av växtplankton, och gav förslag på insatser för 
att utreda orsakerna till problemet.

Text: Lisa Reimegård

Eleverna som räddar en sjö

När badförbud på grund av algblomning började råda i den populära badsjön 
Viggsjön i Sala kommun reagerade eleverna på Kilbo skola. Varför hände detta 
och fanns det något de kunde göra? Ett stort ämnesövergripande projekt drog 
igång som fortfarande, knappt tre år senare, pågår och engagerar eleverna. 

Viggsjön
Foto: Böril Jonsson

– Det skulle inte bli ett lätt jobb, eftersom en 
sjö kan påverkas av så många faktorer, som vat-
tenmängd, temperatur, föroreningar, syresätt-
ning vintertid och så vidare. Men eleverna var 
väldigt intresserade och ville få till ett hjälppro-
gram som förhoppningsvis skulle minska alg-
blomningen och häva badförbudet i deras bad-
sjö, säger Helena Hedberg, som följt projektet 
på nära håll sedan dess. 
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Viggsjön
Viggsjön är en två hektar, det vill säga 20 000 
kvadratmeter, stor och 6,3 meter djup sjö i Sala 
kommun i Västmanland. Sjön är en så kallad 
åsgropssjö. Den uppstod under avsmältningen 
av inlandsisen när ett stort isblock, inbäddat i is-
älvsmaterial, smälte och gav upphov till en grop. 
Majoriteten av vattnet i åsgropssjön kommer 
från grundvattnet i åsen.

Eleverna prov-
fiskade i Viggsjön 
och dissekerade 
olika fiskarter, 
bland annat 
guldid, som in-
planterats utan 
tillstånd.
Foto: Helena 
Hedberg

Orsaker till algblomning
Några hypoteser togs upp: Kanske berodde alg-
blomningen på att gödningsmedel från åkrarna 
runt omkring hamnat i sjön? God tillgång på 
ämnen som fosfor och kväve gynnar tillväxten 
av växtplankton. Eller var det guldiden, en fisk 
som olagligt inplanterats i Viggsjön, som vuxit 
till sig i antal och indirekt orsakade algblom-
ningen? Guldid kan röra upp näringsrikt bot-
tenslam i jakt på föda och därmed frigöra nä-
ringsämnen. Dessutom kan guldidens yngel äta 
djurplankton. Djurplankton äter och håller ner 
mängden växtplankton och när det finns många 
fiskar i en sjö som äter djurplankton kan det 
uppstå en obalans mellan mängden växt- och 
djurplankton, vilket kan leda till algblomning.

Eleverna skulle nu samla fakta om växt- och 
djurplankton och om guldid samt föra loggbok 
för att kunna följa utvecklingen av projektet. 
Information skulle även tas fram om bland annat 
sjöns area och djup, kväve- och fosforinnehåll i 
vattnet, vilken fisk och vilka smådjur det finns i 
sjön, hur och till vad åkrarna runt sjön används 
och hur sjön nyttjats som badsjö genom tiderna. 

– Eleverna upptäckte till exempel att inte 
bara guldid utan även amerikansk bäcköring 
släppts i sjön utan tillstånd – och signalkräftor. 
Det visade sig även att åkrarna nästan inte bru-
kas alls, så det är inte sannolikt att några större 
mängder gödningsmedel nått sjön därifrån. Men 
eftersom omsättningen av vatten i sjön är låg 
innebär det att de näringsämnen som ändå ham-
nar där lätt ansamlas, säger Helena Hedberg. 

 Provresultaten har visat på relativt höga 
halter av framför allt fosfor i bottenvattnet, vil-
ket kan ha flera förklaringar. När temperaturen 
stiger på sommaren ökar nedbrytningen av or-
ganiskt material på sjöbottnen och då frigörs 
fosfor. Till det organiska materialet hör till ex-
empel döda växtplankton och vid algblomning 
blir det organiska materialet på bottnen därför 
större än annars. I nedbrytningsprocessen går 
det åt syre, vilket kan orsaka syrebrist på bott-

nen. Detta kan i sin tur resultera i frisättning av 
den fosfor som finns bunden till järnföreningar 
i bottensedimentet. 

Bidrag från kommunen
För att ha råd att ta vattenprover och genom-
föra åtgärder för att försöka minska algblom-
ningen i Viggsjön ansökte man om ett ekono-
miskt bidrag från Sala kommun och Kilbo skola 
tilldelades 200 000 kronor. 

– Från kommunens sida tycker vi att det här 
är ett väldigt roligt projekt. Främst för att eleverna 
tagit initiativet och är så engagerade men även för 
att det är ett projekt där vi förhoppningsvis kan 
se ganska direkta resultat. Som ekolog blir jag jät-
teglad över att se hur intresset för natur och miljö 
få blomma ut, säger Anna Winnersjö Edholm, nu-
varande kommunekolog i Sala kommun.

Men vad har pengarna använts till, förutom 
till att bekosta vattenprover? 

Kornhalm och vegetationsöar
Den algblomning de flesta är bekanta med är 
den som sker under sommaren och ibland leder 
till att badplatser stängs, eftersom vissa växt-
plankton kan producera gift. Ofta består dessa 
blomningar av cyanobakterier men det kan 
även vara andra sorters växtplankton (läs mer 
om algblomning i rutan på nästa sida). 

För att förhindra tillväxt av cyanobakte-
rier, som hade upptäckts i Viggsjön, placerade 
man våren 2019 ut cirka 60 stycken så kall-
lade halmkassetter, nätsäckar med kornhalm, i 
sjön (se bilden på föregående sida). När korn-
halmen bryts ner kan det motverka algblom-
ning men mekanismerna bakom detta är oklara. 
Halmkassetterna, som alla var fastsatta på en 
lina som var förankrad vid land, togs upp i slu-
tet av september. Eleverna hjälpte till vid både 
iläggning och upptagning samt vid komposte-
ringen av halmen. Nästa år ska nya halmkasset-
ter sättas ut, tack vare ett bidrag på ytterligare 
45 000 kronor från Sala Sparbank.
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Algblomning
Algblomning innebär att växtplankton förökar 
sig kraftigt, till havs, vid kuster eller i sjöar och 
vattendrag, under en begränsad tidsperiod. Flera 
faktorer har betydelse, som god tillgång på näring 
och rätt ljus- och temperaturförhållanden för den 
aktuella arten. Fenomenet är naturligt, regelbundet 
återkommande och viktigt, eftersom växtplankton 
innehar en betydande roll i de olika vattenmiljöer-
nas näringsvävar, som föda åt djurplankton. 

Den största algblomningen sker på våren och 
en mindre på hösten och båda dessa domine-
ras av kiselalger. På sommaren gynnas tillväxten 
av cyanobakterier, som även ”blommar” på 
hösten. Dessa kallas ibland blågröna alger men 
de är bakterier, dock vanligtvis betydligt större 
än de flesta andra bakterier. Vissa arter kan 
bilda gifter som är farliga för människor och 
djur. Cyanobakterier har förmågan att tillgodo-
göra sig luftens kväve (N2) istället för löst kväve 
i vattnet, vilket ger dem en fördel gentemot öv-
riga växtplankton när det gäller möjligheten att 
tillväxa vid lägre kvävekoncentrationer i vattnet. 
Detta inträffar ofta under sommaren, då stora 
mängder kväve redan tagits upp av växtplank-
ton under vårblomningen. 

Ibland uppstår kraftig algblomning på grund av 
exempelvis övergödning, vilket innebär att nä-
ring tillförs vattnet, eller som en följd av över-
fiske. När stora rovfiskar försvinner medför det 
att mängden djurplanktonätande fisk ökar, med 
följden att det finns färre djurplankton som kan 
reglera tillväxten av växtplankton. Omfattande 
algblomning kan bland annat resultera i syre-
brist i vattnet, främst vid botten, eftersom syre 
förbrukas vid nedbrytning av organiskt material, 
som döda växtplankton. 

Läs mer om algblomning på Havs- och vatten-
myndighetens hemsida, www.havochvatten.se, 
och Länsstyrelsens hemsida, www.lansstyrelsen.se.

Läs mer om algtoxinförgiftning på Folkhälsomyn-
dighetens hemsida, www.folkhalsomyndigheten.se.

Även två flytande öar med växter, så kallade 
vegetationsöar eller ”flytande våtmarker”, har 
placerats i sjön. Öarna har en yta på 30 kvadrat-
meter var och består av en ram av plast med 
kokos ull inuti, som växterna planteras i. Röt-
terna från växterna hänger fritt ner under öarna 
och tar upp näringsämnen från vattnet. De ger 
även skydd åt djurplankton. Planen är att låta 
öarna vara kvar i sjön på obestämd tid.

– Eleverna var med och planerade vilka väx-
ter som skulle planteras på öarna, vi tittade i 
floror och sökte på nätet. Bland annat diskute-
rade vi vilka växter som är lämpliga att kom-
binera. Vi både beställde växter och plockade 

Årets miljöpris
I somras tilldelades elever och lärare i årskur-
serna 4–6 på Kilbo skola Sala Heby Energis 
miljöpris 2019, ett diplom och 5 000 kronor, 
med motiveringen: 

”Med engagemang och långsiktigt miljöarbete har 
elever och lärare arbetat för att rädda bygdens 
badsjö Viggsjön från algblomning. Genom att söka 
information, ta många kontakter och sedan på 
egen hand utföra projektet, tror vi att eleverna och 
lärarna påvisat en vilja, uthållighet och kraft att 
göra skillnad. På resan har de fått med sig lärdom 
och förståelse för hur vårt ekosystem fungerar och 
hur viktigt det är att vi värnar om miljön nu och i 
framtiden. De har också motiverat omgivningen att 
engagera sig i miljöarbetet.”

sådana som redan växte vid sjökanten, säger 
Helena Hedberg och fortsätter:

– Att vi lägger ut så mycket som möjligt av 
arbetet med Viggsjön på eleverna själva tror jag 
bidrar till att de känner sig så delaktiga i projektet.

Alla ämnen berörs
Arbetet med Viggsjön omfattar en stor del av 
det centrala innehållet för årskurs 4–6 i biologi 
(läs mer om detta på nästa sida) men Helena 
Hedberg betonar att projektet är ämnesöverskri-
dande och att samtliga som arbetar på skolan, 
såväl lärare som övrig personal, är involverade.

– Vi pedagoger har träffats ett flertal tillfäl-
len under projektets gång och diskuterat vilka 
delar från de olika ämnenas centrala innehåll 
som berörs och vilka kunskapskrav som upp-
fylls genom arbetet med projektet. NO-ämnena 
tar förstås stor plats men speciellt på våren är 
det Viggsjön som gäller i nästan alla ämnen på 
Kilbo skola, säger Helena Hedberg.

Vintern 2017/2018 var istäcket på Viggsjön 
så tjockt att sjön drabbades av syrebrist och 
en stor mängd fisk dog, bland annat en hel del 
guldid. Sommaren 2019 var det möjligt att 
bada i Viggsjön igen men om det berodde på att 
guldiden minskat i antal, på effekten av halm-
kassetterna och vegetationsöarna eller något 
annat är för tidigt att säga. 

Planen är att fortsätta analysera sjön och re-
gelbundet ta nya prover för att kunna följa ut-
vecklingen och försöka fastställa orsakerna till 
algblomningen, med målet att det ska vara möj-
ligt att bada i Viggsjön även kommande somrar.

– När vi startade projektet var de flesta elev-
er säkra på att det bara var guldiden som var 
problemet. Nu är de mer öppna för att det inte 
är så enkelt, att det är flera faktorer som sam-
verkar, säger Helena Hedberg. 
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Koppling till kursplanerna
Arbetet med Viggsjön har medfört att eleverna 
har kommit i kontakt med, diskuterat och ge-
nomfört mycket av det centrala innehållet i bio-
logi för årskurs 4–6. Här ger Helena Hedberg 
några exempel:

Natur och samhälle
Eleverna har tagit reda på vad åkrarna kring sjön 
har använts och används till genom intervjuer, de 
har testat att rena vatten med sand samt studerat 
olika näringskedjor i sjöar. 

De har provfiskat med speciella nät från 
Länsstyrelsen och med kastspön, metspön och 
pimpelspön, för att ta reda på vilka fiskar som 
finns i sjön och fyllt i protokoll för provfiske från 
Havs- och vattenmyndigheten (sök på Provfiske i 
sjöar på www.havochvatten.se). De har även sett 
följderna av dålig syresättning i sjön vintertid på 
grund av kraftig is. 

De har också tagit vattenprover och mätt 
pH samt noterat hur sjön påverkas av regn- och 
värmeperioder. De har utvärderat badplatsens 
betydelse för människor, till exempel jämfört 
utnyttjandet av platsen när algblomning pågår 
och när det är fritt från algblomning, samt un-
dersökt betydelsen av en samlingsplats för dem 
som bor i närheten och rastplatsens värde för 
förbipasserande.

Biologin och världsbilden
Eleverna har grävt i Viggsjöns historia och 
bland annat fått veta att sjön gett vatten till bo-
skap och att fisket haft en stor betydelse. De 
har även diskuterat myter om Viggsjön, som att 
den ansågs bottenlös och följderna av detta.

Biologins metoder och arbetssätt
Eleverna har utfört enkla fältstudier, de har tit-
tat på naturen och vattnet, både med och utan 
förstoringsglas, tagit olika typer av vattenpro-
ver, dissekerat olika fiskarter och utfört djup-
mätning av sjön. De har även fångat vattenkryp 
och försökt identifiera dem samt plockat och 
försökt artbestämma växter, både sådana som 
växer i sjön och på stranden.

De har fört diagram över fiskfångst, vatten-
djup, siktdjup och tagit bilder på sjön vid olika 
årstider samt dokumenterat skillnader i vatten-
kvalitet med kamera. Eleverna har även medver-
kat i framtagandet av en större rapport, använt 
digitala verktyg för bildspel, tagit kontakt med 
myndigheter med mera. De har också granskat 
hur projektet framställts i media, för att se vil-
ken information som saknas och hur man väljer 
att vinkla en artikel eller ett inslag om Viggsjön.

Medverkande i projektet
Elever i årskurs 4–6 samt personal på Kilbo 
skola under ledning av läraren Helena Hedberg, 
kommunekologerna Kjell Eklund och Anna Win-
nersjö Edholm, föräldrar till eleverna, den lokala 
fiskeföreningen SFK Silverfiskarna Sala, Tappebo-
sjöarnas fiskevårdsområdesförening, ansvariga för 
badplatsen vid Viggsjön, Länsstyrelsen Västman-
land samt företagen Kloster Vattenekologi och 
Allumite Konsult har alla bidragit till projektet 
men eleverna har själva varit ansvariga för flera 
moment och delaktiga i de flesta. Kloster Vatten-
ekologi tillhandahåller och placerar ut halm-
kassetter och vegetationsöar medan Allumite 
Konsult analyserar vattenprover.
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På Bioresurs 
hemsida, i 
anslutning till 
detta num-
mer, beskrivs 
en övning på 
temat näring 
i vatten.
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Omgiven av snötyngda granar och tallar intill 
ett skogsområde nära en skola står en blå el-
driven liten minibuss parkerad. Den lilla bus-
sen kallas Fältlabbet och är Stockholms mobila 
naturskola. Snart kommer dagens inbokade 
klass promenerande och jag möter upp dem 
och deras medföljande lärare. Eleverna kom-
mer under förmiddagen att få arbeta i par, där 
varje elevpar får varsin ryggsäck. Ryggsäcken är 
packad med kikare, termometer, lupp, spårkort, 
makrolins, surfplatta, bestämningsnyckel, fågel-
kort och sittunderlag. Det är viktigt att hålla 
värmen under tiden vi är ute och därför finns 
även extra kläder och skor att låna i bilen. 

Efter en kort gemensam promenad in i den 
närliggande skogen samlas vi på en lugn plats, där 
vi inleder med samtal om vintern. Vi pratar om 
Anders Celsius och hans temperaturskala, som se-
nare vändes efter hans död. (Han satte 100 grader 
vid fryspunkten och 0 grader vid kokpunkten.)

Varmaste och kallaste
Sedan är det dags för eleverna att ge sig iväg 
parvis och mäta temperaturen i omgivningen 
med hjälp av en digital termometer. De får i 
uppgift att hitta den varmaste respektive kall-
laste platsen. De får även använda sig av värme-

kamera (se bilden på nästa sida) för att se hur 
temperaturen varierar mellan olika platser och 
försöka hitta en plats som skulle kunna fung-
era som gömställe för ett litet djur. Det tar inte 
lång tid innan ett par elever har upptäckt något 
varmt som rör sig under rötterna eller snötäck-
et. Entusiasmen sprider sig i gruppen. Vad kan 
det vara? Kanske en råtta eller en igelkott?

Efter en stund återsamlas vi för att samtala 
om vad temperaturvariationerna i omgivningen 
kan bero på. Vi förklarar vidare vad växter har 
för olika strategier för att överleva trots låga 
temperaturer på vintern. Att barrträden har ett 
skyddande vaxlager runt barren som gör att de 
inte torkar ut och att brist på vatten är ett av 
problemen under vintern. 

Knoppar fascinerar
Något som brukar väcka förvåning är att lövträ-
dens nya knoppar börjar bildas redan på somma-
ren och att knopparna behöver kyla för att ut-
vecklas normalt. För att förhindra att knoppens 
vatten avdunstar har knoppen fjäll av olika slag 
som exempelvis kan vara klibbiga eller håriga. 
Detta får nu eleverna undersöka. De studerar 
olika knoppar som de artbestämmer med hjälp 
av inplastade kort eller  bestämningsnyckel. De 

Vinterekologi

Text och foto: Charlotte Scherp Nilsson, 
NO-lärare och ansvarig för Fältlabbet,  

Stockholms mobila naturskola
E-post: charlotte.scherp.nilsson@edu.stockholm.se  

I Sverige har vi nära till naturen. 
Grönområden finns även i staden 
och här ryms en stor biologisk mång-
fald. Det finns våtmarker där man 
hittar groddjur på våren, fjärilsfyllda 
ängsmarker om sommaren och rika 
svampskogar på hösten. Men vad 
händer i naturen på vintern? Och 
vad finns egentligen att undersöka 
då? Charlotte Scherp Nilsson be-
rättar om en vinterdag med Stock-
holms mobila naturskola.
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fotograferar med surfplatta och makrolins för 
att på så vis få riktigt fina närbilder av knop-
parna där knoppfjällen syns tydligt.

När vi har varit ute i ungefär en timme är 
det dags att fylla på med energi. Att vara både 
varm och mätt är viktigt för att det ska bli lätt 
att lära in ute. Alla bjuds därför på varsin frukt 
samtidigt som vi gör en sorteringsövning till-
sammans i klassen. Eleverna får varsin bild på 
ett djur som vi sorterar efter hur de hanterar 
vintern. I övningen finns fyra strategier att välja 
på, vinteraktiv, flyttar, vintersömn eller dör.

Djurspår
Nu ska alla ge sig iväg och leta efter djurspår 
såsom exempelvis fotspår, gnag, spillning, eller 
fejning. Runt halsen har eleverna kort med tyd-
liga bilder på hur olika djurspår ser ut. Korten 
är inplastade och öljetterade för att de lätt ska 
kunna rengöras och ej fuktskadas av snö och is. 
De sitter ihop med en nyckelring med färgglada 
band som kan bäras runt halsen.

Vi passar nu även på att ta fram kikaren ur 
upptäckarryggsäcken för att se om vi kan få syn 
på några fåglar som har valt att stanna över vin-
tern och studera hur de beter sig. Kanske finner 
vi även spår efter hackspetten i någon myrstack? 
För den ovane är det lätt att tro att någon varit 
och petat i myrstacken med en kraftig pinne 
men ofta är det faktiskt hackspetten som varit 
där. Hackspetten kryper in och sticker ut sin 30 
cm långa, klibbiga tunga, där myrorna fastnar. 
Tungan ligger virad runt i en slinga inuti skallen.

Snart är förmiddagen med Fältlabbet slut 
och det är dags för klassen att promenera tillba-
ka till skolan för att äta lunch. Med sig får klas-
sen tips på uppföljning och alla sina fina foton 
på spår och knoppar.

Om Fältlabbet
Fältlabbet är ett stöd till de kommunala skolor-
nas ordinarie fältundervisning i Stockholm, för 
att öka medvetenheten om miljö och hållbar 
utveckling. Grundtanken är att naturen inte är 
en plats långt bort utan att den ständigt finns 
närvarande runt omkring oss.

Fältlabbet möter upp skolklasser, med en 
eldriven minibuss packad med labbmaterial och 
annat, för undervisning ute i skolans närmiljö. 
”Vinterekologi” är ett av flera skolprogram som 
kan bokas. Det vänder sig till årskurs 1–6 och 
anpassas beroende på ålder och förkunskaper.

Utöver besöket erbjuds lärare stöd med förbe-
redelsematerial och tips på pedagogisk uppfölj-
ning med eleverna. Fältlabbet erbjuder även 
kompetensutveckling för lärare. 

Tips på uppföljning i skolan 
efter en vinterutflykt
• Jämför era resultat med varandra. Har alla 

hittat samma växter och spår av djur? Om 
inte, vad kan skillnaderna bero på?

• På vilket sätt tror du att djuren och växterna 
ni hittat har anpassat sig till att leva just där?

• Lägg kottarna i fönstret och studera hur de 
öppnas och släpper ut sina frön.

• Välj ut ett av djuren och rita en livscykel för 
detta.

• Rita en näringsväv där djuren ni hittat finns 
med.

• Rita en tabell och ett diagram där antalet av 
varje art ni hittat framgår.

• Skriv en överlevnadssaga. Varje elev be-
skriver livet för ett djur eller en växt från 
höst till vår. Hur ser dagarna ut? Utgå från 
de problem som levande organismer står 
inför : matbrist, vattenbrist, mörker och kyla. 
Berätta antingen i jag-form eller ge djuret 
eller växten ett namn och skriv i andra eller 
tredje person.

• Låt eleverna skapa faktaböcker med en sida för 
varje trädart vars knoppar de sett i skogen.

• Gör en utställning med elevernas fakta-
böcker, foton samt knoppar tillverkade av 
toapappersrullar.

• Skriv en återberättande text om besöket i 
naturen.

• Arbeta i smågrupper och ta reda på mer 
om varje art och presentera för varandra.

På Unga Fakta finns tips för arbete med djur-
spår : www.ungafakta.se/pyssel/skapa/djurspar

Källa: Charlotte Scherp Nilsson, Fältlabbet
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Det hela började en solig vårdag när klassen be-
sökte en park. Några av mina elever letade efter 
naturmaterial att bygga med och plötsligt ropade 
de på mig för att visa vad de hittat. I en hög på 
marken låg kastanjer ur vilka små plantor börjat 
gro. Deras fynd ledde till en diskussion om hur 
växter växer, vad växter behöver och när väd-
ret är mest gynnsamt för just kastanjer att växa. 
Under diskussionen uttryckte flera elever att de 
mycket gärna hade velat få följa processen och 
kunde vi inte plantera våra kastanjer? Vi hade 
ju faktiskt blomjord på skolan som vi använt i 
tidigare undervisning som vi kunde använda. 

Eleverna valde att plocka lika många kastan-
jer som det fanns elever i klassen. Alla skulle 

Text: Vildana Basic, förstelärare på Gantofta skola i Helsingborg och redaktör för 
Facebook sidan Hållbar utveckling i skolan, www.facebook.com/hallbarutvecklingiskolan

E-post: vildana.basic@helsingborg.se 

få varsin grodd vars utveckling de kunde följa, 
tyckte de. Väl tillbaka i skolan fick varje elev 
plantera sin kastanj i en kruka som de marke-
rade med en glasspinne med sitt namn (det är 
ju faktiskt viktigt att hålla reda på vems kastanj 
det är). Eleverna fick varsin dagbok där de fick 
dokumentera vad som hände med kastanjen. 
Där skulle man kunna läsa om hur fröna plan-
terats, vad plantorna behöver för att växa, vad 
som händer under processen och när. Där skul-
le även finnas bilder som eleverna ritat för att 
avbilda sina iakttagelser. Den stora frågan var: 
kommer groddarna att fortsätta växa?

Och visst gjorde de det! Snabbt gick det 
också. Kastanjgroddarna bara växte och  växte 

Att följa en kastanj
Kan vi plantera dem? Den frågan fick Vildana Basic när hennes elever under 
en utflykt av en slump hittade kastanjer som börjat gro. Ett spännande pro-
jekt inleddes och några veckor senare hade elevernas plantor tilldelats en 
utvald plats i en park i Landskrona.

Kastanjer är 
intressanta att 
studera och dis-
kutera året om. 
Samla de vackra 
fröna, notera när 
de stora bladen 
byter färg på hös-
ten och upptäck 
knopparna!
Foto överst t v: 
Bioresurs
Foto övriga: Vildana 
Basic
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och nästan varje dag kunde eleverna se en skill-
nad. Snart var vi tvungna att göra nya och stör-
re krukor till våra plantor eftersom de behöv-
de mer plats. Eleverna tog med sig mjölk- och 
juice kartonger hemifrån. De fick samarbeta 
och dekorera sina nya kartongkrukor på olika 
sätt. När plantorna var omplanterade beskrevs 
momentet i dagböckerna. 

    Varje morgon var lika spännande! Vad hade 
hänt sedan vi hade gått hem? Eleverna hämtade 
linjaler och mätte sina plantor varje dag. Vems 
planta var längst idag? Vems var kortast? Varför? 
Diskussionerna var många och långa och även 
detta dokumenterades i dagboken. 

En plats i ”Barnens skog”  
Till slut hade vi stora och fina plantor (25 styck-
en!) i klassrummet. Men vad skulle vi göra med 
dem? Kunde vi fortsätta att ha dem i klassrum-
met? Nej, blev svaret, de kommer att bli stora och 
fina träd som det inte finns plats för i klassrum-
met! Kunde vi ta med dem hem? Nej, inte det 
heller. Träd kan inte växa inomhus, varken i skolan 
eller hemma. Kan vi plantera dem på skolgården? 
Eller ska vi plantera dem i en park? Till slut fick 
det bli i en park, men problemet är ju faktiskt att 
man inte kan och får plantera träd och växter på 
offentlig plats bara sådär hur som helst. 

Jag tog kontakt med parkenheten i Landskrona 
som blev riktigt glada och inspirerade av vårt 
projekt. Självklart skulle de hjälpa oss att hitta 
en så bra plats som möjligt för våra kastanjer. 
Helst någonstans dit vi kunde åka för att se hur 
det går för våra träd. Till slut kom beskedet från 
dem: ”Ni kan plantera era kastanjer i Barnens 
skog.” De skickade oss en karta och där hade 
de markerat ett perfekt ställe just för våra träd, 
en tillgänglig plats som gör det lätt för oss att 
hitta våra träd i framtiden. Försiktigt satte vi 
våra plantor i några dramatenväskor, tillsam-
mans med spadar och dunkar med vatten. Väl 
framme fick varje elev gräva en grop och plan-
tera samt vattna sin egen planta. När alla var 
klara åkte vi tillbaka till skolan, ledsna över att 
lämna våra plantor men samtidigt glada över 
det vi hade gjort och fått följa i flera veckors 
tid. Så spännande och roligt det var! 

Några dagar gick och plötsligt fick klassen 
ett brev från parkenheten. Det var ett diplom 
för deras engagemang i arbetet för den biologis-
ka mångfalden! Så roligt! Detta ledde så klart 
till frågan: vad kan vi göra mer? 

Detta projekt har inspirerat till liknande 
projekt i olika årskurser jag har haft sedan dess. 

Projektet genomfördes för några år sedan i förskole-
klass och årskurs 1 på Dammhagskolan i Landskrona.
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Fotosyntes och cellandning
– en laboration med flera delmoment

Text: Ida Solum

– Jag är teknikintresserad och råkade hitta en 
låda med utrustning på skolan som inte använ-
des så ofta. Eftersom jag är ganska ny som lärare 
och saknar en lång repertoar av laborationer 
kändes det kul att hitta på något nytt! säger Jo-
han Fogelqvist.

Det är bakgrunden till den laboration om 
fotosyntes och cellandning som han har ar-
betat med under hösten och genomfört med 
tre klasser i årskurs 7. Det var mätutrustning 
och koldioxidsensorer från PASCO som Johan 
Fogelqvist hittade i biologiförrådet och han 
understryker att laborationen har genomförts 
enligt PASCO:s manualer (se länkar i rutan på 
nästa sida). Däremot har han själv valt att dela 
upp laborationen i flera olika moment, vilket 
har gett eleverna goda möjligheter att förbe-
reda sig, tid till själva genomförandet och även 
tid till efterarbete och tolkning av laborationen. 

– En klassisk laboration för att studera foto-
syntes och cellandning är att mäta syrgaspro-
duktionen hos vattenpest. Men det tar ganska 

lång tid, och det hade jag svårt att få till med 
mitt schema. Jag har relativt korta pass med 
mina elever och det var framförallt dessa om-
ständigheter som ledde fram till att jag valde 
den här laborationen istället, som kunde delas 
upp i en serie lektioner.

Mäter koldioxidproduktion
I korthet går laborationen ut på att mäta koldi-
oxidkoncentrationen i plastflaskor med blad i, 
som utsätts för ljus respektive mörker.

– Den första lektionen handlade främst om 
att låta eleverna bekanta sig med utrustningen. 
Den är lite avancerad och många är inte så vana 
vid teknisk utrustning, så vi började med att 
leka med en temperatursensor för att eleverna 
skulle lära sig datorprogrammet. De fick hålla 
sensorn i handen och mäta när temperaturen 
gick upp genom att följa en lathund för att veta 
hur de skulle gå tillväga. Till slut fick de ut ett 
linjediagram, säger Johan Fogelqvist.

Innan den riktiga laborationen startade ville 

Under hösten har Johan Fogelqvist, lärare på Valsätraskolan i Uppsala, utvecklat 
ett helhetskoncept kring en befintlig laboration om fotosyntes och cellandning 
för elever i årskurs sju. Ett flertal elevmoment har inkluderats, från att bekanta 
sig med utrustningen till att färdigställa en laborationsrapport.  

Foto: Jim Nygren
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han även att de skulle känna till laborationens 
olika moment väl. Eleverna fick förbereda sig ge-
nom att göra en hemuppgift där de skulle placera 
några viktiga delsteg i undersökningen i rätt ord-
ning (en uppgift som också fanns med i PASCO:s 
beskrivning). Till exempel skulle de sortera mo-
ment som ”placera några blad i flaskan” och ”sam-
la in CO2-data i mörker genom att linda in flaskan 
i aluminiumfolie” i rätt följd.

– Jag ville även att eleverna skulle fundera på 
en hypotes. Jag är forskare i grunden men tycker 
det är jättesvårt att förklara för elever hur man 
skriver en meningsfull hypotes. Eleverna tror ofta 
att det ska vara en gissning, en chansning, men jag 
vill att de ska förstå att hypotesen ska vara testbar, 
att det finns vissa saker man ska kunna mäta i un-
dersökningen. Behovet av att kunna mäta något 
kändes extra tydligt i den här laborationen, efter-
som man inte kan se fotosyntesen. 

För att skriva en testbar hypotes fick eleverna 
i uppgift att utgå från frågan: ”Vad kommer att 
hända med koldioxidkoncentrationen i flaskan 
och varför?” Johan Fogelqvist tipsade dem om att 
använda meningar innehållande ”om ... så ....”.

Den faktiska laborationen består av ett fler-
tal steg. En koldioxidsensor och några spenat-
blad eller persilja ska placeras i varje plast-
flaska och sensorn ska anslutas till en så kallad 
SPARKLink-enhet, som i sin tur kopplas ihop 
med en dator. Därefter ska effekten av ljus res-
pektive mörker testas. 

– Vi använde spenatblad och vanliga skriv-
bordslampor som placerades väldigt nära de flas-
kor som skulle få ljus. Flaskorna som skulle ut-
sättas för mörker lindades in i aluminiumfolie. 

För att minska risken för att någon annan 
faktor än just ljuset påverkade utfallet, det vill 
säga för att hålla andra faktorer konstanta, be-
lystes även flaskan med aluminiumfolie, för att 
den omgivande temperaturen skulle vara den-
samma för flaskorna med och utan ljus. 

I datorn kunde eleverna sedan följa ett linje-
diagram över hur halten koldioxid förändrades.

– Egentligen behöver sensorerna kalibreras 
innan de används, men det valde jag att inte ta 
upp med eleverna. Dels tar kalibreringen extra 
tid, dels ville jag att eleverna skulle få möjlig-
het att själva reflektera över det som en tänkbar 
felkälla i de fall då de fick fram orimliga värden, 
säger Johan Fogelqvist. 

Sista lektionen handlade om att analysera 
resultatet och skriva en laborationsrapport. 

– De fick inleda lektionsserien med att skri-
va en hypotes och fundera på i vilken ordning 
momenten i laborationen skulle genomföras 
(en slags metodbeskrivning), sedan utföra la-
borationen och analysera resultaten genom att 
tolka linjediagram och räkna ut förändringen 

av koldioxidkoncentrationen. Därefter fick de 
besvara frågor för att få förståelse för resulta-
tet,  som en sorts diskussion. I slutändan fick de 
häfta ihop de olika delarna vi jobbat med för 
att skapa en mer eller mindre komplett labora-
tionsrapport. Denna fick de lämna in och den 
har jag haft som underlag för bedömning.

Mer mätvärden i biologin
Johan Fogelqvist har testat samma upplägg av 
laborationen i de tre klasserna och är positiv till 
utfallet. 

– Jag vill gärna öka användandet ytterligare 
av sensorer och mätvärden i biologiundervis-
ningen! säger han och berättar att han redan har 
börjat fundera på hur den aktuella laborationen 
skulle kunna förbättras till nästa gång: 

– Flera sensorer skulle underlätta genomför-
andet eftersom eleverna fick vänta en del på var-
andra den här gången. Kanske skulle vi också kali-
brera mätutrustningen och resonera om vad som 
kan vara rimliga resultat i förväg. I samband med 
alla diskussioner om växthuseffekten kan det vara 
bra att veta vad man kan förvänta sig så att man 
reagerar om det till exempel anges att koldioxid-
halten ligger på 30 000 ppm. En annan sak jag no-
terat är att eleverna inte är så vana vid att blanda 
in matte i biologin. Bara att göra ett linjediagram 
och räkna ut förändringen var en utmaning, så det 
måste man kanske lägga lite förberedelsetid på. 
Jag hade också tänkt att eleverna skulle få utvär-
dera laborationen efteråt, men det fanns det inte 
tid för den här gången. Förhoppningsvis blir det 
annorlunda vid nästa tillfälle. 

På frågan om hur han uppfattar elevernas 
förståelse rörande fotosyntes och cellandning 
efter laborationen svarar han:

– En svårighet med den grundläggande 
förståelsen är att eleverna inte kan skilja mel-
lan grundämnen och kemiska föreningar, eller 
att de uttrycker sig som att ”koldioxiden om-
vandlas till syrgas”. Men det kanske är en for-
muleringsfråga mer än ett missförstånd? Min 
uppfattning är att de nu förstår fotosyntes och 
cellandning ganska bra överlag, kanske bättre 
än vad jag hade förväntat mig. 

Mer info om laborationen
• Sök på Pascoscientific Plant Photosynthesis and 

Respiration på Youtube, www.youtube.com.

• Sök på Plant Photosynthesis Lab på PASCO:s 
hemsida, www.pasco.com.

• Sagitta (www.sagitta.se) säljer PASCO:s 
produkter men utrustning/dataloggersystem 
av andra fabrikat kan också kan användas i 
laborationen.
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Vad är en jourhavande biolog?
En biolog som svarar på frågor! Det är en tjänst 
vi har haft på Naturhistoriska riksmuseet sedan 
80-talet. Innan dess kom det naturligtvis också in 
en massa frågor och då fick forskarna på museet 
turas om att ha ”jouren”. Resten av året kunde 
de ägna sig åt samlingarna och åt sin forskning. 
Men från 80-talet har tjänsten varit kopplad till 
en person. Nu har vi även en jourhavande geolog 
och en jourhavande paleontolog. Jag har jobbat 
här i sju år. Innan dess doktorerade jag i ekologi 
och undervisade på universitetet. Men jag har 
också jobbat på naturskola och har en lärarexa-
men i biologi, geografi och matematik. 

Hur utnyttjar du din erfarenhet 
som forskare?
Den kompetensen har varit oerhört användbar i 
jobbet. Många frågor om hur saker funkar i na-
turen kan verka ganska enkla vid första anblick-
en, men för att ge ett vetenskapligt underbyggt 
svar krävs ofta att man läser på en hel del. Ett 
exempel är små roliga fakta om djur som gärna 
används i utställningar, böcker, sociala medier 
och på hemsidor. Det kan vara hur snabbt fåglar 
kan flyga, hur många myggor en fladdermus äter 
eller hur mycket ett fiskgjusebo väger. Liknande 

fakta har en tendens att snurra runt på olika 
ställen, men att hitta var uppgiften egentligen 
kommer ifrån är inte alltid så lätt. Jag läser lika 
mycket vetenskapliga artiklar nu som medan jag 
doktorerade. Fast inom galet mycket spretigare 
ämnen! Men allra viktigast i jobbet är nog att ha 
bred artkunskap – och det mesta där lärde jag 
mig i Fältbiologerna när jag var ung. Även om 
jag lärde mig mer även på universitetet och så 
klart lär mig mer hela tiden. Sedan måste man 
tycka att det är kul att förmedla kunskaperna. 
Men det har jag alltid tyckt.

Vad får du för typ av frågor?
De flesta frågor rör just artbestämning. Folk har 
fotat något och undrar vad det är. Det är mycket 
larver, skalbaggar, nattfjärilar, spindlar och andra 
saker som sitter hyfsat still och är lätta att fota 
med mobilen. Och när folk har fotot kan de inte 
släppa vad det kan vara. De två allra vanligaste frå-
gorna gäller större husspindel och larven till stör-
re träfjäril. Just i år har det varit ovanligt mycket 
frågor om bålgetingar, stinkande kortvingar och 
bokspinnarlarver. Men sedan är det frågor om 
hur olika djur funkar och lever. Enklare sådana 
frågor kommer ofta från förskolor. Klurigare ”hur 
funkar”-frågor kommer från naturintresserade 
vuxna och föräldrar till vetgiriga barn. Ibland kan 

Didrik Vanhoenacker arbetar som jourhavande biolog på Naturhistoriska riks-
museet i Stockholm. Varje år besvarar han tusentals frågor från allmänheten. 
Dessutom medverkar han ofta i radio och TV och berättar om djur och natur. 

Text och foto: Didrik Vanhoenacker, jourhavande biolog på Naturhistoriska riksmuseet 
E-post: jourhavande.biolog@nrm.se

Jourhavande 
biolog
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man verkligen undra hur frågorna kommit upp: 
Hur många citronfjärilar krävs för att lyfta en fin-
landsfärja? eller Vad finns det flest av, hajar eller 
kor? De flesta av frågorna kommer in via ett for-
mulär på museets hemsida (www.nrm.se/biolog), 
men det är också folk som ringer (08-519 541 38) 
eller skickar in saker med post.

Får alla svar?
Det är förvånansvärt få frågor som vi inte kan 
svara på alls. Ofta går det att säga ungefär vad 
det kan vara eller berätta saker som hänger ihop 
med frågan. Och de flesta frågor kan vi svara på. 
Ungefär hälften klarar jag direkt, en tredjedel 
kräver att jag kollar i böcker och databaser och 
en sjättedel skickar jag vidare till olika exper-
ter på museet. På så sätt är det en fantastisk 
arbetsplats – det finns många otroligt kunniga 
personer att få hjälp av! Det kommer dock in 
en del frågor om djur som äter på hus, i skaffe-
rier eller på trädgårdsväxter, eller djur som bits 
och där går väl lite gränsen för vad vi kan svara 
på. Skadedjursproblem, medicinska frågor och 
trädgårdsfunderingar finns det andra som är 
mer kompetenta att svara på. 

När hör skolor av sig?
Oftast är det elever som håller på med något 
skolarbete, som hör av sig. Är det en allmän 
fråga som Hur fungerar regnskogen? brukar jag 
hänvisa tillbaka till deras lärare och deras böck-
er. Men när det är mer specifika frågor och fun-
deringar som inte är så lätt att ta reda på själv 
försöker jag svara eller ge tips så bra jag kan och 
hinner. En del elever har frågor om hur de ska 
lägga upp egna experiment.

När medverkar du i media?
Jag svarar på frågor från tidningar och pratar om 
djur och natur i radio och TV. Det kan handla 
om att kommentera aspfrön, en skogsbrand eller 
en ny forskningsstudie om evolution, men ofta 
handlar det om djur som människor stöter på i 
vardagen. Det kan till exempel vara sniglar, vild-
svin, fästingar, spindlar eller myror. Museet ordnar 
många olika lärarfortbildningar, och där är jag med 
och håller några per år. Sedan har jag ett jourha-
vande biolog-konto på Instagram  (didrikbiolog) 
där jag berättar om små djur och växter jag hittar 
i museet eller i vardagen.

Några tips till biologilärare?
Jag tycker artbingo är en bra aktivitet. Den går 
att äga som biologilärare oavsett hur många 
olika djur och växter man kan själv. Istället för 
att säga till barnen att inventera en ruta och se-

dan överväldi-
gas av alla omöjliga 
grässtrån, örter utan blommor 
och pluttsmå mossor, som eleverna frå-
gar om, kan man göra en bingobricka med  4 x 4 
arter man själv behärskar, som går att hitta runt 
skolan. Antingen gör man dessa artbingobrick-
or själv eller så tar man en som redan är färdig 
i Facebookgruppen Artbingo.

Något eget specialintresse?
Jobbet innebär ju att jag nästan bara sitter vid 
en dator och svarar på mejl. Så på fritiden för-
söker jag vara ute i naturen så mycket jag bara 
kan. Jag tältar 30–40 nätter per år. Med och 
utan barnen. Skådar fågel, botaniserar, kollar 
insekter, svampar, mossor och allt möjligt. Se-
naste året har det blivit mycket myror! Super-
svårt i början, men grym känsla när man inser 
att det går att artbestämma dem i fält! Jag och 
en kompis på jobbet har åkt runt i hela Sverige 
och letat myror. Mycket vända sten blir det.
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Detta artbingo, 
med bilder från 
Fältbiologernas 
bok Vårtecken, 
finns som pdf 
på Bioresurs 
hemsida, i anslut-
ning till detta 
nummer.

Gråmyra, Sveriges 
snyggaste myra, 
enligt Didrik 
Vanhoenacker.
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När cellerna bygger ihop atomer till molekyler, 
när muskler, hjärna, njurar och så vidare arbe-
tar – i en mängd situationer behöver cellerna 
energi. Här spelar molekylen ATP en avgörande 
roll genom att förse cellerna med denna energi. 
Men för att kunna omvandla näringsämnena i 
maten till ATP behövs syre. Det är därför syre 
är så viktigt för våra celler.

Ibland sjunker syrenivåerna i kroppen, både 
under normala omständigheter och vid skador 
eller sjukdom. Till exempel gör det minskade 
lufttrycket när vi befinner oss på hög höjd att 
vi får i oss mindre syre. Och i skelettmusklerna 
kan syrebrist, eller hypoxi som det också kallas, 
uppstå vid ansträngning. Hos patienter med kro-
nisk njursvikt kan syrenivåerna sjunka på grund 
av för få röda blodkroppar. I normalt fungerande 
njurar produceras nämligen hormonet EPO, som 
aktiverar bildning av röda blodkroppar – vilka 
behövs för att transportera syret i kroppen.

Nobelpriset i fysiologi eller medicin 2019 
tilldelades tre forskare som har tagit reda på hur 
djurceller märker av att syrenivåerna förändras 
och hur de hanterar dessa nya förhållanden.

Våra celler behöver syre för att skapa användbar energi av den föda vi får 
i oss. Om syrenivåerna sjunker är det livsnödvändigt att detta upptäcks och 
att åtgärder vidtas. Årets Nobelpris i fysiologi eller medicin handlar om de 
 molekylära mekanismer som ansvarar för detta. 

Text: Lisa Reimegård

Syreanpassning 
– en livsviktig förmåga

– Upptäckterna är viktiga eftersom de förkla-
rar en av de absolut mest centrala uppgifter en 
cell har, att känna av hur mycket syre som finns 
tillgängligt och sedan anpassa hela den mole-
kylära responsen till detta, säger Randall John-
son, professor i molekylärbiologi och hypoxins 
biologi vid Karolinska institutet och professor i 
molekylär fysiologi och patologi vid University 
of Cambridge i Storbritannien.

Han är en av de 50 ledamöterna i Nobel-
församlingen vid Karolinska Institutet, som ut-
ser Nobelprispristagarna, och är själv verksam 
inom detta forskningsområde. Läs mer om det-
ta i rutan på sidan 18.

EPO-genen central
Flera processer och funktioner i kroppen anpas-
sas efter hur mycket syre som finns tillgängligt, 
till exempel vår andning, cellernas ämnesom-
sättning, sårläkning, blodkärlsbildning och pro-
duktionen av röda blodkroppar. Som nämndes 
gynnar hormonet EPO bildningen av röda 
blodkroppar och EPO-genens uttryck varierar 
beroende på syrenivåerna i cellen. 

Foto: pixabay.com
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Proteasomen
Proteasomer är stora proteinkomplex som 
bryter ner proteiner märkta med polypep-
tiden ubiquitin. Vilket protein som märks ut 
för nedbrytning avgörs framför allt av det så 
kallade E3-enzymet. Vid nedbrytning av HIF-1α 
är det VHL som hjälper E3-enzymet att känna 
igen HIF-1α. En mänsklig cell innehåller cirka 
30 000 proteasomer. Forskarna bakom upp-
täckten av ubiquitinmedierad proteinnedbryt-
ning tilldelades Nobelpriset i kemi 2004.
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Det var just EPO-genen som två av de tre No-
belpristagarna studerade, Gregg Semenza och 
Sir Peter Ratcliffe. Den förstnämndes forskar-
grupp använde sig av genmodifierade möss 
och lyckades 1992 identifiera den ungefär 50 
baspar långa HRE-sekvensen, i anslutning till 
EPO-genen, som behövs för att aktivera genen 
vid syrebrist (läs mer i rutan ovan).

Båda forskargrupperna visade sedan att HRE-
sekvensen kunde reglera genuttryck med hänsyn 
till syrenivån i en mängd djurcells typer, inte bara i 
de celler där EPO produceras. Idag vet vi att HRE 
påverkar hur mer än 300 olika gener uttrycks.

Ordlista

ARNT: aryl hydrocar-
bon receptor nuclear 
translocator 

ATP: adenosintrifosfat

EPO: erytropoietin

HIF: hypoxia-inducible 
factor

HRE: hypoxia re-
sponse element

Hypoxi: syrebrist

Normoxi: normal 
syrenivå

PHD: prolylhydroxylas

VHL: von Hippel-
Lindaus

Förkortningarna ovan 
kan i vissa fall syfta på 
både ett protein och 
en gen men i artikeln är 
alla gener kursiverade.

Så här anpassar sig celler efter syrenivån
Vid syrebrist, hypoxi, i celler, vävnader eller organismer sker en anpassning till detta tillstånd, bland annat 
genom att ett visst proteinkomplex, HIF, binder in till DNA-sekvensen HRE. Denna sekvens finns på flera 
ställen i genomet hos djurceller och påverkar hur mer än 300 olika gener uttrycks. HRE är en så kallad 
enhancer, en ”förstärkare”, det vill säga en DNA-sekvens med förmågan att öka genuttrycket för en 
specifik gen när ett visst protein, i det här fallet HIF, binder in. 

Ett välkänt exempel på en HIF-reglerad gen är EPO. Vid syrebrist binder HIF till HRE-sekvensen i anslut-
ning till EPO-genen. Detta medför att uttrycket av EPO-genen ökar och nivåerna av hormonet EPO 
stiger. Hormonet aktiverar i sin tur nybildning av röda blodkroppar i benmärgen, vilket resulterar i att 
blodets syretranporterande förmåga ökar. 

Proteinkomplexet HIF består av två olika proteiner, HIF-1α och ARNT (1). Dessa är båda vad man kallar 
transkriptionsfaktorer, det vill säga proteiner som kan binda till DNA och påverka hur gener uttrycks. 
Något som skiljer HIF-1α och ARNT åt är dock att mängden HIF-1α styrs av syrenivåerna i cellen.  

Närvaron av syre, normoxi, leder nämligen till att HIF-1α bryts ner och förstörs i det som kallas prote-
asomen (2). Läs mer om proteasomer i rutan nedan. Vilken roll spelar då syret vid nedbrytningen?

Syret gör att HIF-1α hydroxyleras, det vill säga tillförs en hydroxylgrupp, en OH-grupp (3). Därefter kan 
ytterligare ett protein, VHL (4), se till att HIF-1α märks med en speciell polypeptid, ubiquitin, som signale-
rar att HIF-1α ska förstöras i proteasomen. 

Vid låga syrenivåer sker ingen hydroxylering och polypeptiden binder inte in. HIF-1α skyddas därmed 
från nedbrytning – och kan, i komplex med ARNT, binda in till DNA och styra uttrycket av gener som 
på något sätt är kopplade till cellers respons vid syrebrist.
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Immunförsvaret och syrebrist
Syrenivåerna och förekomsten av proteinkom-
plexet HIF påverkar cellerna i vårt immunsys-
tem på ett komplicerat sätt. Detta är av bety-
delse till exempel vid cancer. Randall Johnson, 
professor vid Karolinska institutet och Univer-
sity of Cambridge, vill finna sätt att påverka hur 
immunförsvaret styrs av syre och syrebrist, för 
att bättre kunna behandla patienter med cancer. 
Hans forskargrupp har till exempel visat att 
HIF spelar en avgörande roll vid immunterapi. 
Randall Johnson studerar även vilken roll HIF 
spelar vid organtransplantation.

Övning om ögonens blodkärl
Retinopathy of prematuration (ROP) är en av 
de vanligaste orsakerna till blindhet hos barn och 
orsakas av att blodkärlen som syresätter näthinnan 
växer på ett felaktigt sätt och bildar för många och 
lättblödande blodkärl. Sjukdomen drabbar barn 
som föds mycket för tidigt och orsaken till upp-
komsten av sjukdomen har att göra med syrenivån 
kring näthinnan. Under fosterutvecklingen bildas 
de blodkärl näthinnan behöver för att cellerna i 
näthinnan ska fungera normalt. Processen är strikt 
reglerad för att näthinnans blodkärl ska vara precis 
lagom många och rätt organiserade. En viktig faktor 
som reglerar utvecklingen av blodkärl är syreni-
vån. När celler i ögat upplever låga nivåer av syre, 
hypoxi, kommer detta att stimulera blodkärl att 
växa mot de syrefattiga områdena i ögat för att på 
så sätt garantera att dessa celler får det syre de be-
höver. Detta sker genom att hypoxi förhindrar att 
HIF1-α i cellerna bryts ner. HIF1-α kan då aktivera 
produktion av ett protein som kallas VEGF, som 
skickas ut från cellen och stimulerar nya blodkärl 
att bildas och att växa mot cellerna som upplever 
hypoxi. Om ett barn föds för tidigt, innan näthinne-
kärlen hunnit utvecklas klart, störs den noggranna 
kontrollen av blodkärlsbildningen vilket orsakar 
de problem som i slutändan leder till blindhet. På 
Bioresurs hemsida, i anslutning till detta nummer, 
finns en övning som visar hur syrenivån påverkar 
blodkärlens utveckling och hur en störning i denna 
process kan orsaka stora problem.

Övningen är framtagen av Sofie Mellberg, lektor i 
biologi på Rosendalsgymnasiet i Uppsala. 

Gregg Semenzas forskargrupp identifierade se-
nare även proteinkomplexet HIF, som binder 
till HRE-sekvensen vid syrebrist och därigenom 
styr genuttrycket. De kunde också visa att HIF 
består av de två proteinerna HIF-1α och ARNT. 

Regleringen av HIF-1α avslöjas
Den tredje Nobelpristagaren, William Kaelin 
Jr, studerade von Hippel-Lindaus sjukdom, ett 
ärftligt syndrom som orsakas av mutationer 
i VHL-genen och innebär en starkt ökad risk 
att utveckla tumörer. Hans forskargrupp kunde 
1995 visa att VHL-proteinet hämmar tumör-
tillväxt. Tillsammans med andra upptäckte de 
senare att flera gener som aktiveras vid syrebrist 
uttrycks extra mycket i celler som saknar en 
funktionell VHL-gen – men att uttrycksnivå-
erna återställs då en fungerande VHL-gen sätts 
in. Det tycktes således finnas en koppling mel-
lan VHL och cellrespons vid syrebrist men hur 
såg mekanismen ut?

År 1999 kunde Sir Peter Ratcliffes forskar-
grupp visa att VHL krävs för nedbrytningen av 
HIF-1α. Två år senare, 2001, publicerade både 
William Kaelin Jr och Sir Peter Ratcliffe med kol-
legor varsin artikel i samma nummer av Science 
som förklarade syrets roll i det hela: syre behövs 
för att VHL ska kunna interagera med HIF-1α 
och därmed orsaka nedbrytning av HIF-1α under 
normala syrenivåer (läs mer om detta i anslut-
ning till figuren på föregående sida). Samma år 
identifierades även PHD-generna, som ger upp-
hov till de enzymer som också behövs i proces-
sen som leder till nedbrytning av HIF-1α. 

Läkemedelsutveckling pågår
En mängd forskningsprojekt är nu igång för att 
utveckla läkemedel med hjälp av de kunskaper 
vi har idag om hur celler känner av och anpas-
sar sig efter syretillgång. Till exempel pågår det 
kliniska prövningar med potentiella läkemedel 
som hämmar PHD-enzymerna, för behandling 
av anemi, blodbrist. Blodbrist innebär att det 
finns för få röda blodkroppar i blodet och som 
nämnts tidigare är nybildning av röda blodkrop-
par något som ökar när produktionen av EPO 
stiger. Om PHD-enzymerna hämmas bryts 
mindre mängd HIF-1α ner. Det medför att HIF 
kan binda till DNA-sekvensen HRE och främja 
EPO-genens uttryck och därmed indirekt öka 
bildningen av röda blodkroppar.

Normalt öga. Foto: National Eye Institute, National Institutes of 
Health, flickr.com, CC BY-2.0 (bilden är beskuren)

Läs mer 
Nobelprisen beskrivs på www.nobelprize.org.

Von Hippel-Lindaus sjukdom beskrivs på Socialsty-
relsens hemsida, www.socialstyrelsen.se.
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Forskningsmöjligheter för lärare

Skolinspektionen presenterade i juni 2019 rap-
porten Vetenskaplig grund och beprövad erfaren-
het, förutsättningar och arbetsformer i grundsko-
lan, där 30 grundskolor och deras huvudmän 
granskats med fokus på vilka förutsättningar 
som ges till ett forskningsbaserat arbetssätt. 
Några av de iakttagelser som framkommit är:

• En majoritet av huvudmännen ger lite eller 
ett begränsat stöd för skolornas arbete med 
vetenskaplig grund.

• Nästan en tredjedel av de besökta huvud-
männen behöver i stor omfattning utveckla 
stödet och ge skolorna bättre möjligheter för 
detta arbete.

• En majoritet av huvudmännen saknar struk-
turer för en bred samverkan mellan lärare för 
att lärarnas erfarenheter ska kunna utvecklas 
till beprövad erfarenhet.

Rapporten finns att ladda ner på Skol inspektionens 
hemsida: www.skolinspektionen.se.

Vad menas då med vetenskaplig grund och 
beprövad erfarenhet? Skolverket skriver föl-
jande på sin hemsida: ”En utbildning på veten-
skaplig grund och beprövad erfarenhet är kär-
nan i en framgångsrik skolutveckling. Behovet 
av att förstå vad vetenskaplig grund och beprö-
vad erfarenhet innebär är stort inom skolan. 
Det behövs kompetens i att förstå, tillämpa och 
hitta ett samspel mellan dessa båda kunskaps-
källor. De kompletterar varandra och är enligt 
skollagen lika viktiga som grund för utbildning 
och undervisning.”

Skolforskningsinstitutet beskriver på sin hem-
sida att ”Den vetenskapliga grunden handlar om 
vad forskningen säger. Det gäller både ämnesin-
nehållet och undervisningen, det vill säga det 
handlar om vad forskningen säger inom de äm-
nesområden som läraren undervisar i, och om 
hur denna undervisning bäst kan utformas för att 
främja barns och elevers utveckling och lärande.”

Beprövad erfarenhet definierar Skolverket 
enligt följande: ”För att en erfarenhet ska kun-

Enligt skollagen ska utbildningen i svensk skola vila på vetenskaplig grund och 
beprövad erfarenhet. För att lärare ska få möjlighet att utveckla sin undervisning 
och fortsätta utbilda sig, så att skollagens krav omsätts i verksamheten, måste 
det finnas tid och förutsättningar för detta i det dagliga arbetet. Möjligheterna 
skiljer sig åt i landet och mellan skolor, men i följande artiklar ger vi exempel på 
några olika sätt för lärare att kombinera undervisning och forskning.

Text: Ida Solum

Forskningsintresserad?
Skulle du vilja forska? Vänd dig till skolans rektor 
eller skolchef och fråga vilka möjligheter som 
erbjuds, till exempel om det finns eller planeras 
forsknings- och utvecklingsseminarier. Kontakta 
även närmaste lärosäte och/eller regionala ut-
vecklingscentrum (RUC, www.rucnatverket.se).

Webbsidor med mer information
• Skolverket om forskning: www.skolverket.se (sök 

på forskning)

• Skolforskningsinstitutets forskningssammanställ-
ningar : www.skolfi.se/forskningssammanstallningar

• Nationellt centrum för naturvetenskapernas och 
teknikens didaktik, NATDID:   
www.liu.se/forskning/natdid

Ett urval av tidskrifter
• American Biology Teacher:    

www. nabt.org/Resources-American-Biology-Teacher

• ATENA Didaktik: atenadidaktik.se

• CBE – Life Sciences Education: www. lifescied.org

• Educare: ojs.mau.se/index.php/educare

• Evolution: Education and Outreach:   
www.evolution-outreach.biomedcentral.com

• Forskning om undervisning och lärande:  
www. forskul.se

• International Journal of Education in Mathema-
tics, Science and Technology:   
www. ijemst.com/home.html

• Journal of Biological Education:   
www. rsb.org.uk/education/publications/jbe

• Nordic Studies in Science Education:  
www.journals.uio.no/nordina

• Scandinavian Journal of Educational Research: 
www. tandfonline.com/toc/csje20/current

na kallas beprövad så måste den vara prövad, 
dokumenterad och genererad under en längre 
tidsperiod och av många. Den beprövade erfa-
renheten byggs i verksamheten och av profes-
sionen och den är lika relevant som den akade-
miskt framtagna kunskapen.” 
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ULF

Att vara lärare innebär att ta sig an de utma-
ningar som yrket innebär, att ständigt vara be-
redd att ompröva och pröva nytt, ifrågasätta 
och kritiskt granska undervisningen. Detta 
förutsätter regelbunden reflektion i kollegiala 
sammanhang. Något som i sin tur ger förutsätt-
ningar för att undervisningen utvecklas i takt 
med att nya forskningsresultat framkommer. 

I både skollagen och högskolelagen stad-
gas att undervisningen ska vila på vetenskaplig 
grund och beprövad erfarenhet. En förutsättning 
för att uppnå hög undervisningskvalitet är att 
lärarna själva är med och tar fram ny kunskap. 
Inom försöksverksamheten ULF (Utbildning 
Lärande Forskning) växer olika forsknings- och 
utvecklingsmiljöer fram mellan skolhuvudmän 
och ett eller flera lärosäten, där intresserade lära-
re, skolledare, forskare och studenter möts. Här 
ansvarar disputerade lärare och lärosätets lekto-
rer gemensamt för seminarier där undervisnings-
relaterade frågor diskuteras och analyseras. 

Frågorna hämtas från undervisningssituatio-
ner, förklaringar och lösningar diskuteras utifrån 
beprövad och dokumenterad erfarenhet. Kunskap 
kan även inhämtas från exempelvis aktuella forsk-
ningsöversikter. Tid behöver avsättas för dessa sam-
tal då det tar tid att identifiera och analysera vad 
det är vi behöver ny kunskap om och därefter få 
klarhet i vilken kunskap som redan finns och om/
hur den kan omsättas i den aktuella praktiken. När 
förklaringar saknas eller inte är tillräckliga kan frå-
gan bli starten på ett forskningsprojekt och det är 
då dags att söka forskningsmedel. Sedan följer år av 
undersökningar, empiriinsamlingar, analyser som 
föder nya frågor etcetera, där såväl forskare som lä-
rare och lärarstuderande är involverade.  

Utmanar organisationsformer
I försöksverksamheten ULF är det i första hand 
modeller för att möta, analysera och prioritera lä-
rarnas frågeställningar som söks, där forskningspro-
jekt är en del. Ett syfte är också att lärarstudenter 
redan under sin utbildning ska bli delaktiga i olika 

seminarier där samtal om forskningsresultat möter 
den dokumenterade beprövade erfarenheten. 

De modeller som presenteras inom ett par 
år kommer troligen att utmana organisations-
formerna i skolor och på lärosäten för att kunna 
möjliggöra löpande seminarieserier i hela landet, 
skapa olika typer av kombinationstjänster mel-
lan skola och lärosäte, skapa tid i tjänster för att 
kunna forska för dem som är disputerade med 
mera. Resurser lär behöva tillföras men också 
omfördelas. Försöksverksamheten ska bidra till 
att stärka den vetenskapliga grunden i hela lan-
det och bygger på en samverkan mellan akade-
mi och skola som vilar på ömsesidig respekt för 
varandras kunskaper och kompetenser. Det är en 
klok investering att satsa på utbildning och bild-
ning, dessutom ökar det möjligheterna både att 
behålla skickliga lärare och rekrytera nya!

Syftet med den nationella försöks-
verksamheten ULF är att ta fram 
modeller för en långsiktig samverkan 
mellan akademi och skola.

Text: Elisabet Nihlfors, seniorprofessor vid Uppsala 
universitet och medansvarig för den nationella 

försöksverksamheten ULF 
E-post: elisabet.nihlfors@edu.uu.se

Korta fakta om ULF
ULF (Utbildning Lärande Forskning) är en 
nationell försöksverksamhet som genomförs på 
uppdrag av regeringen mellan 2017 och 2021. 
Försöksverksamheten ska utveckla och pröva 
hållbara samverkansmodeller mellan akademi 
och skola vad gäller forskning, skolverksam-
het och lärarutbildning.  Det kan till exempel 
handla om att etablera miljöer där lärare och 
forskare träffas för att gemensamt formulera 
forskningsfrågor samt att skapa förutsättningar 
för disputerade lärare och skolledare att ha 
både forskning och undervisning i sin tjänst. 
Samverkansmodellerna ska leda till forskning 
som är relevant för skolan och de olika lärar-
programmen genom att yrkesgrupper inom 
skolan ska kunna ta initiativ till forskning, inte 
bara forskare inom akademin. 

Fyra lärosäten har fått huvudansvaret för ULF, 
Göteborgs universitet, Karlstads universitet, 
Umeå universitet och Uppsala universitet. Totalt 
deltar 25 lärosäten och cirka 100 huvudmän. 

Läs mer om ULF på www.ulfavtal.se. 
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En god och omfattande naturvetenskaplig och tek-
nisk allmänbildning hos medborgarna är grundläg-
gande för en demokrati, inte minst med tanke på 
naturvetenskapernas och teknikens allt viktigare 
roll i samhället. Utan denna står vi sämre rustade 
att diskutera och göra väl avvägda val i frågor som 
rör ny teknik och naturvetenskapliga framsteg, 
samt demokratiska processer kring hur vi som 
samhälle ska tackla globala ödesfrågor såsom kli-
matförändringar, epidemier och antibiotikaresis-
tens. Ungdomar behöver också kunna hantera att 
växa upp omgivna av en stor mängd budskap via 
olika mediekanaler, där pseudovetenskap och fal-
ska nyheter ofta får stå oemotsagda. 

En långvarig trend av minskat intresse för na-
turvetenskaplig och teknisk utbildning, liksom för-
sämrade resultat inom dessa ämnesområden, har 
dock gett den svenska skolan ett tufft utgångsläge. 
Studier har visat att 15-åriga elever är intresserade 
av komplexa frågor, som överskrider ämnesgrän-
ser och befinner sig i fronten av utveckling och 
forskning, såsom astrofysik, nanoteknik, bioteknik 
och hälsa. Men i skolan presenteras naturveten-
skap och teknik ofta inom snävare ämnesgränser.  

En annan problematik handlar om att natur-
vetenskapliga förklaringar ofta ställer höga krav 
på elevers förmåga till abstraktion, vilket i sin tur 
kräver nya didaktiska strategier för undervisningen 
och även förmågan att hantera nya digitala verk-
tyg. En höjd kvalitet i skolans undervisning inom 
teknik och naturvetenskap är därför kritisk, och en 
nära koppling mellan forskning och skola kan för-
hoppningsvis bidra till att finna nya vägar för un-
dervisningen. För att klara av dessa utmaningar kan 
lärare med didaktisk forskarutbildning göra stora 
insatser genom att utveckla undervisningen baserat 
på den senaste ämnesdidaktiska forskningen. 

Betonar tvärvetenskaplighet
Under de senaste nästan två decennierna har 
forskarutbildning i teknikens och naturveten-
skapernas didaktik bedrivits inom FontD – den 
Nationella forskarskolan i naturvetenskapernas 

och teknikens didaktik. FontD karaktäriseras 
av tvärvetenskaplighet och möten över stadie-
gränser. Samtliga forskarstuderande genomgår 
gemensamma obligatoriska kurser. Tack vare 
ett nätverk av partnerlärosäten som sträcker sig 
över hela landet, från Umeå i norr till Malmö i 
söder, har forskarskolan en unik nationell täck-
ning för rekrytering. Varje doktorand handleds 
av en huvudhandledare och en biträdande 
handledare, vilka i sin tur bildar ett kollegium 
där frågor om handledning, kvalitetsarbete, 
samt ämnesdidaktik diskuteras. En internatio-
nell vetenskaplig kommitté, sammansatt av 
sex internationellt framstående forskare inom 
teknikens och naturvetenskapernas didaktik, 
granskar forskarskolans arbete årligen vid ett 
gemensamt möte med såväl forskarstuderande 
som handledare och forskarskolans ledning. 

FontD
Text: Jonas Hallström, professor och ordförande för 
FontD samt Konrad Schönborn, docent och veten-

skaplig ledare av FontD, båda vid Linköpings universitet
E-post: jonas.hallstrom@liu.se, konrad.schonborn@liu.se

FontD är en nationell licentiatfors-
karskola i naturvetenskapernas och 
teknikens didaktik, med Linköpings 
universitet som värdlärosäte.

Korta fakta om FontD
FontD – den Nationella forskarskolan i naturve-
tenskapernas och teknikens didaktik – initierades 
som en riktad satsning i och med regeringens 
forskningsproposition Forskning och förnyelse 
(2000/01:3). FontD bildades därmed på regering-
ens initiativ som en samverkan mellan ursprungli-
gen åtta och senare elva lärosäten med Linköpings 
universitet som värdlärosäte. Organisatoriskt leds 
FontD av en vetenskaplig ledare och en adminis-
tratör, samt av en styrelse med ledamöter från 
samtliga medverkande lärosäten. År 2007 fick 
FontD det nya uppdraget att också starta en licen-
tiatforskarskola för verksamma lärare, Lic-FontD1, 
som sedan följdes av ytterligare tre licentiatfors-
karskolor fram till Lic-FontD4, som hade sin sista 
antagning 2019. Nästa år kommer det att vara 
möjligt för lärarutbildare att ansöka till ännu en ny 
forskarskola i FontD:s regi. Sammanlagt har FontD 
sedan starten 2001 examinerat över hundra 
doktorer och licentiater i naturvetenskapernas, 
teknikens, och även matematikens didaktik. 

Läs mer om FontD på www.liu.se/forskning/fontd. 
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STLS
Text: Per Anderhag, lektor och nätverksledare för 
det ämnesdidaktiskta nätverket i naturvetenskap 

och teknik vid STLS
E-post: per.anderhag@edu.stockholm.se

Inom STLS, Stockholm Teaching & Learning 
Studies, genomför lärare och forskare studier till-
sammans, med ambitionen att utveckla ämnesun-
dervisningen. Detta innebär att någon form av lek-
tionsintervention ingår, som analyseras och sedan 
successivt justeras. Lektionsinterventionen består 
vanligtvis av en eller en serie forskningslektioner 
som har utvecklats i syfte att stödja eleverna i att 
lära sig något specifikt. Lektionernas innehåll och 
upplägg utvecklas utifrån lärarnas erfarenheter 
samt tidigare forskning inom det specifika ämnes-
området. Ett exempel kan vara lektioner som syf-
tar till att stödja eleverna att använda och förstå 
relevanta begrepp eller att utveckla en förståelse 
för vad som kännetecknar undersökningsbara frå-
gor inom biologin. Resultatet kan sedan användas 
av andra lärare för att reflektera kring, samt för att 
planera och utvärdera sin undervisning. 

Sedan starten 2009 har flera sådana projekt 
inom STLS genomförts i det ämnesdidaktiska 
nätverket i naturvetenskap och teknik, varav någ-
ra inom ramen för biologiämnet. Läraren Maria 
Sundler genomförde till exempel en studie som 
syftade till att utreda hur undervisning kan stödja 
elevernas förståelse för växthuseffekten (läs mer 
i artikeln på nästa sida). Andra studier har un-
dersökt aspekter på laborativt arbete, begrepps-
användning, sexualundervisning, fältstudier, sys-
tematiska undersökningar och cellen. Samtliga 
dessa projekt startade sedan lärarna identifierat en 
fråga eller en utmaning i sin biologiundervisning 
som de ville komma till rätta med. På Bioresurs 
hemsida, i anslutning till detta nummer, finns en 
referenslista med hänvisningar till de aktuella 
forskningsrapporterna. 

Utvecklar förhållningssätt 
Ett STLS-projekt löper vanligtvis under två år 
och under den tiden ägnar sig lärarna och koor-
dinatorerna åt att precisera frågeställningar, ar-
beta med insamlings- och analysmetoder samt 
att designa forsknings lektioner som genomförs 
och analyseras i cykler. Detta systematiska sätt 

att närma sig ämnesundervisningen lyfts ofta 
fram av lärarna som mycket givande för dem 
personligen. Förutom att producera kunskap 
som är direkt tillämpbar i den egna (och även 
andras) biologiundervisning kan deltagande i 
projekten innebära en möjlighet att utveckla 
sitt förhållningssätt till undervisning. 

Resultat från projekten sprids via lokala 
och regionala seminarier, artiklar i ämnes- och 
vetenskapliga tidskrifter samt via konferenser. 
Ett viktigt spridningssammanhang är Lärarnas 
forskningskonferens som STLS organiserar var-
je år, tisdagen i vecka 44. 

Liknande och andra modeller för undervis-
ningsutvecklande forskning finns runt om i Sverige. 
I Malmö finns till exempel Teaching & Learning 
Studies (MTLS) och i Göteborg Centrum för ut-
bildningsvetenskap och lärarforskning (CUL).

Inom ramen för STLS bedrivs lä-
rardriven ämnesdidaktisk forskning 
som utgår från frågor som uppstår i 
klassrummet.

Korta fakta om STLS
Stockholm Teaching & Learning Studies (STLS) 
är en samverkansplattform mellan huvudmän i 
Stockholmsregionen och Stockholms universitet 
och har som övergripande syfte att initiera, stödja 
samt sprida forsknings- och utvecklingsprojekt 
som rör ämnesdidaktiska frågor och utmaningar. 
Projekten genomförs av lärare, som via medel från 
respektive huvudman, har fått nedsättning i under-
visningstid, och forskare tillsammans. Verksamheten 
är organiserad i sju ämnesdidaktiska nätverk och 
i varje nätverk arbetar en disputerad nätverks-
ledare och ett antal koordinatorer, de senare är 
lärare som genomför eller har genomfört en 
forskarutbildning. En vetenskaplig ledning leder det 
övergripande arbetet. De forskningsprojekt som 
genomförs inom STLS har ett tydligt ämnesdi-
daktiskt fokus och utgår från frågor som uppstår i 
klassrummet. Kort kan man säga att verksamheten 
har som ambition att generera professionsrelevant 
kunskap samt att fungera som ett utvecklingssam-
manhang för lärare och forskare. 

Läs mer om STLS på www.pedagog.stockholm.
se/stockholm-teaching-and-learning-studies.
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För några år sedan fick jag möjlighet att delta 
i ett forskningsprojekt genom STLS (läs mer 
på föregående sida). Studien genomfördes som 
en ”learning study” i årskurs 7 där tre klasser 
deltog. Syftet var att identifiera möjliga kritiska 
aspekter för att förstå växthus effekten samt att 
undersöka hur undervisningen kan planeras för 
att stötta elevernas lärande. 

Learning study om växthuseffekten
En learning study är en forsknings ansats som be-
drivs lokalt på en skola i syfte att utveckla elevers 
lärande. Lärarnas utgångspunkt är att identifiera 
kritiska aspekter för ett visst lärandeobjekt, i den-
na studie växthuseffekten. Ett förtest togs fram 
för att testa elevernas kunskaper före klassens 
forskningslektion. Förtestets huvudfrågor berörde 
växthuseffekten men det fanns även frågor om 
ozonlagret och atmosfären. Utfallet från förtes-
tet utgjorde sedan grunden för totalt tre forsk-
ningslektioner om växthuseffekten, en i respek-
tive klass. Efter den första lektionen genomförde 
eleverna ett eftertest med samma frågor som i 
förtestet och utifrån resultatet på eftertestet och 
tillsammans med lärarens reflektioner efter lek-
tionen, revideras lektionen innan genomförandet 
med nästa klass. Totalt gjordes detta tre gånger.

Projektet löpte över ett år, där min lärartjänst 
var nedsatt med 10 procent för att jag skulle 
kunna driva projektet, från den inledande plane-
ringen till presentationen av vårt resultat i en ar-
tikel. STLS fanns hela tiden där och hjälpte mig 
och mina kollegor vidare. Att forska var lärorikt 
och gav mig bland annat insyn i hur vi med små 
förändringar i undervisningen kan underlätta för 
eleverna i deras lärandeprocess. Som lärare får 
vi dock sällan tid att reflektera över vår praktik 
på det sättet och risken finns att undervisning 
bedrivs på liknande sätt år efter år utan analys av 
utfallet. Att skolledning och kommuner ser be-
hovet och avsätter medel för att lärare ska kunna 
ägna sig åt forskning på deltid är väsentligt för 
fortsatt utveckling av undervisningen. 

Forskningen gav mersmak så därför ansökte jag till 
forskarskolan FontD (se sidan 21), dit jag antogs 
nu i höstas: en tjänst på halvtid i fyra år. Just nu 
läser jag forskningsförberedande kurser och samti-
digt läser jag in mig på mitt forskningsfält, hållbar 
utveckling inom teknikundervisning. Jag har kvar 
tjänsten på min ordinarie skola på 40 procent och 
på 10 procent ingår jag i STLS som koordinator. 

Att ha kvar ena foten i skolan är viktigt för 
mig, dels för att jag verkligen gillar att undervisa, 
dels för att jag nu direkt kan koppla det jag tar 
till mig under forskarstudierna i en reell kontext. 
Forskningen ger mig nya perspektiv och även om 
jag just har påbörjat mina forskarstudier känner 
jag att det här är den bästa kompetensutveck-
lingen man kan få. Så om du går i tankar på att 
söka en forskartjänst eller delta i ett forsknings-
projekt, tveka inte längre utan sök!

Ett typexempel på hur växthuseffekten ofta illustreras 
visuellt, vilket försvårar elevernas lärande. Bilden har en skarp 
linje mot rymden och visar att det mot denna skulle ske 
en totalreflektion. En sammanblandning mellan ozonlagret 
och växthuseffekten kan härigenom skapas. Bilden visar inte 
atmosfärens uppbyggnad och hur värmestrålning fördröjs av 
växthusgaser på olika nivåer i atmosfären. Ett ytterligare pro-
blem med bilden är att energiomvandlingen inte synliggörs 
vilket medför att elever ofta beskriver att strålarna ”studsar”.

Bilden är hämtad från Maria Sundlers forskningsstude, som 
finns som pdf på www.forskul.se: Sundler M. m.fl. (2017). 
Från missförstånd till klarhet: hur kan undervisningen orga-
niseras för att stötta elevers förståelse för växthuseffekten? 
Forskning om undervisning och lärande, 5(2), s. 6–29. 

Text: Maria Sundler, förstelärare för åk 7–9 vid Nya Ele-
mentar, Bromma, doktorand vid KTH och NT-utvecklare

E-post: maria.sundler@edu.stockholm.se

Hon undervisar och forskar
Maria Sundler, lärare och forskare, 
deltog i ett forskningsprojekt via STLS 
och fick mersmak. I höstas antogs 
hon till forskarskolan FontD.
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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:

Henning Blom
Tillförordnad föreståndare
henning.blom@ibg.uu.se
070-326 42 96

Kerstin Westberg
Lärare och utvecklare av 
undervisningsmaterial 
kerstin.westberg@bioresurs.uu.se
018-471 50 65

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

Ida Solum
Lärare och utvecklare av 
undervisningsmaterial 
ida.solum@bioresurs.uu.se
018-471 50 65

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

Snabbkoll!
Snabbkoll! är namnet på en ny fakta-
serie på UR Play. Serien består av 22 
program som beskriver olika fenomen 
och begrepp inom biologi, fysik och 
kemi. Programmen är cirka två minuter 
långa och riktar sig till elever i årskurs 
7–9. Bland biologiprogrammen finns till 
exempel översiktliga beskrivningar av 
GMO, antikroppar, förbränning i krop-
pen, mutationer och kolets kretslopp. Se 
 www.urplay.se/serie/213575-snabbkoll. 

Ny föreståndare sökes!
Bioresurs söker en ny föreståndare och 
rekryteringen kommer att ske under  
våren 2020. Är du intresserad eller kän-
ner du till någon som du tror skulle pas-
sa? En annons kommer att läggas upp på 
Uppsala universitets webbsida för lediga 
tjänster, se www.uu.se/jobb. 

Biologiolympiaden 2020
Den internationella biologiolympiaden, 
IBO, genomförs i juli 2020 i Japan. Du 
som är lärare eller skolledare anmäler att 
din skola vill delta i den nationella Biolo-
giolympiaden, uttagningsprovet till IBO, 
senast den 31 januari via ett formulär på 
Biologilärarnas förenings hemsida, www.
biologilararna.se (sök på IBO). Det för-
sta uttagningsprovet äger rum den 6 fe-
bruari och det andra den 10 mars.

Biologilärarnas förening står bakom 
den nationella Biologiolympiaden och 
ansvarar för den kommitté som arbetar 
med genomförandet av den svenska ut-
tagningen, arrangerar träningsläger för 
eleverna och deltar med ledare vid den 
internationella tävlingen.

God jul och gott nytt år 
önskar vi på Bioresurs 

alla läsare!

Hållbar utveckling
Nätverket Lärande för Hållbar Utveck-
ling (LHU) arrangerar en årlig konfe-
rens med olika teman inom lärande för 
hållbar utveckling. Årets konferens, som 
ägde rum i Karlstad, hade titeln Hand-
lingskompetens för hållbar utveckling och 
anordnades i samarbete med Universi-
tets- och högskolerådets (UHR:s) verk-
samhet Den globala skolan och Karlstad 
kommun. Nästa års LHU-konferens 
hålls i Örnsköldsvik och har temat  Hav 
och marina resurser. På www.swedesd.
uu.se/lhu-natverket, kan man anmäla 
sig till LHU-nätverkets nyhetsbrev.

Illustrationer från Snabbkoll! Källa: UR


