
Hej! Vad kul att ni vill ta del av vårt kunskapspaket inom syntetisk biologi. Det glädjer oss
verkligen. Det här dokumentet är till för fritidspedagoger och lärare som kommer leda
aktiviteterna i paketet. Här finns ett föreslaget schema för dagen samt mer detaljerade
instruktioner för varje aktivitet. Notera att vi vill ha återkoppling från er som lett aktiviteterna
på vissa av dem. Tidsgränsen på att lämna in denna återkoppling är 31/9 - vilket innebär att
kunskapspaketet behöver genomföras innan dess. Observera även att de inkluderade
videoklippen finns i två versioner, en för ÅK 1-3 och en annan för ÅK 3-6. Skillnaden ligger i
detaljnivå och formuleringar som anpassats efter det centrala innehållet i biologi.

Schema



Instruktioner

Introduktionsvideo
Ni får länkar till videon som finns på youtube. Det finns möjlighet till såväl engelska som
svenska undertexter. Kom ihåg att återkoppla till oss hur många elever som såg videon samt hur
många som uppgav att de förstod/inte förstod vad syntetisk biologi innebär. I introduktionsvideon
för ÅK 1-3 passar det att pausa när bilden nedan visas, och räkna hur många tummar upp
respektive ner som finns i klassrummet.



Länk till introduktionsvideo ÅK 1-3: https://youtu.be/introduktionsvideo 1-3
Länk till introduktionsvideo ÅK 3-6: https://youtu.be/introduktionsvideo 3-6

Biologicharader
Ni får en pdf med namnet “Charaderkort” att skriva ut. En elev kommer fram till läraren och får
se ett charaderkort. Eleven gestaltar ordet på kortet utan att prata medan de andra eleverna gissar
ordet. Leken kan göras i lag eller individuellt.

Lärande video om DNA
Ni får länkar till videon som finns på youtube. Det finns möjlighet till såväl engelska som
svenska undertexter. Kom ihåg att återkoppla till oss hur många elever som såg videon samt hur
många som uppgav att de förstod/inte förstod hur man ändrar på bakterier.

Länk till lärande video om DNA ÅK 1-3: https://youtu.be/lärande video 1-3
Länk till lärande video om DNA ÅK 3-6: https://youtu.be/lärande video 3-6

Bygg din superbakterie
För denna övning behöver ni legobitar i färgerna gul, röd, blå och grön (en av vardera färg till
varje elev, alltså ska alla ha fyra legobitar var). Skulle ni inte ha det kan ni printa ut pappers
legobitar som ni får klippa ut. En bild för dessa pappers legobitar finns bifogade i en pdf vid
namn “Legobitar”. Eleverna får nu lägga legobitarna i vilken ordning de vill ex: gul, röd, blå och
grön. Dessa fyra legobitar kommer kunna läggas på 24 olika sätt och varje kombination kommer
motsvara en specifik egenskap hos bakterien. När eleverna har lagt sina legobitar i en viss
ordning får de bestämma vilket håll sekvensen ska läsas ifrån (detta är viktigt att eleverna
tillfrågas då riktningen på gener, vilket legobitarna representerar, är essentiell). Sedan får
eleverna reda på vilken egenskap deras bakterie har med hjälp av lärarens facit, bifogat som
pdf:en “Bygg din bakterie facit”. Efter detta får eleverna rita samt färglägga sin bakterie. Här är
uppgiften att inkludera bakteriens superkraft i bilden, men i övrigt är det fri tolkning som gäller.
Har ni tillgång till Ipads kan eleverna programmera bakterien i scratch junior (gratis webbaserad
programmeringstjänst för barn: https://scratch.mit.edu/. Vi skulle verkligen uppskatta om ni tog
bilder på barnens superbakterier och skickade dem till oss!

Ta flagellen
Denna lek är en modifierad version av svanskull. Här får alla eleverna ett band som de får stoppa
innanför byxorna. Bandet kallas flagell (bakteriers version av svans). En elev lämnas utan flagell
och blir “Bakterie Flagellös”, som får till uppgift att jaga och ta en flagell. När en elevs flagell
blir tagen blir denna elev “Bakterie Flagellös”.

https://youtu.be/5BzwvfRF7mg
https://youtu.be/iPP4m6ZE88k
https://youtu.be/lDM_m2vj9Us
https://youtu.be/0KzcOxFR3no
https://scratch.mit.edu/projects/editor/?tutorial=getStarted


Kahoot
För denna frågesport behövs iPads och en projektor. Om inte alla elever har en egen iPad kan
frågesporten göras i lag. Frågor och svarsalternativ visas på projektorn medan eleverna svarar på
frågorna på iPads.

Länk till kahoot: https://create.kahoot.it

Återkoppling
Återkoppla följande till oss senast den 31/9 via mejl till igem.sthlm@gmail.com

● Hur många elever som såg instruktionsvideon samt hur många som uppgav att de
förstod/inte förstod hur man ändrar på bakterier.

● Hur många elever som såg lärande video om DNA samt hur många som uppgav att de
förstod/inte förstod hur man ändrar på bakterier

● Några bilder på elevernas superbakterier och vilken superkraft de hade.

https://create.kahoot.it/share/syntetisk-biologi-med-lovisa-och-silvija/85f9b39d-180b-4703-a0a5-956c4ae4ddb5

