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Ämne: biologi
Åldrar: åk 7-9
Kategori: elevaktivitet 
Svårighetsgrad: hög
Lektionstid: 2h 30min 
Kostnad: medium (100 - 300 kr) C
Lokal: laborationssal/kemisal
Inbegriper användning av: levande organismer, 
mikroskop, kokplatta, frys, kemikalier, 
laborationsutrustning/material 
Nyckelord: biologi, kryptobios, kosmisk 
strålning, björndjur, Tardigrader 

Fakta
I aktiviteterna kommer eleverna att undersöka 
tardigrader (björndjur) och deras förmåga att 
överleva. Eleverna startar med att undersöka 
hur de kan samla björndjur och ska sedan 
skapa extrema förhållanden i laboratoriet. De 
kommer att utsätta de insamlade björndjuren 
för dessa extrema förhållanden och komma till 
en slutsats om vilka miljöer de kan överleva i. 
Syftet med aktiviteterna är att testa 
björndjurens motståndskraft under extrema 
miljöförhållanden och dra paralleller till deras 
överlevnadsförmåga i rymdmiljön.

Innan ni börjar den här aktiviteten föreslås det 
att ni genomför aktiviteten Kan liv överleva i 
främmande miljöer? som ger en introduktion 
till livet i extrema miljöer.

Kort beskrivning

Lärandemål
• Lära sig om vad tardigrader är, och vilka extrema förhållanden de kan överleva under.
• Lära sig om vad kryptobios är, och hur det hjälper björndjur att överleva.
• Undersöka effekten av att ändra en variabel i ett system.
• Genomföra experiment med rätt hantering och användning av laborationsutrustning, 

noggrannhet i mätningar och hänsynstagande till hälsa och säkerhet.
• Utvärdera metoderna och föreslå möjliga förbättringar och ytterligare undersökningar.

→ RYMDBJÖRNAR
Laboration med björndjur (Tardigrader)
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→ Summering av elevaktiviteter

Summering av elevaktiviteter

Titel Beskrivning Resultat Förutsättningar Tid

1 Insamling av 
björndjur

Samla in björndjuren 
från mossa.

Följa proceduren 
med att samla in 
björndjuren. Planera 
en experimentell 
undersökning.

Eleverna bör ha 
genomfört 
aktiviteten  Kan 
liv överleva i 
främmande 
miljöer? 

30 minuter + 
över natten. 

2 Försätta 
björndjuren i 
dvala

Flytta björndjuren från 
petriskålarna till de små 
behållarna och förvara 
dem på en torr plats. 
Vattnet ska torkas ut 
och leda till att 
anhydrobiosis (liv utan 
vatten) uppstår.  

Gör observationer 
med hjälp av 
mikroskop/
stereolupp. Lär hur 
man identifierar 
björndjur och hur 
man framkallar 
anhydrobios  (liv 
utan vatten).

Eleverna bör 
ha genomfört 
aktivitet 1.

30 minuter + 
över natten. 

3 Kan björndjuren 
överleva? 

Med björndjuren i 
kryptobiosis (dvala utan 
metabolism/
ämnesomsättning) kan 
eleverna testa deras 
förmåga att överleva i 
olika extrema miljöer. 

Genomför ett 
experiment för att 
undersöka vilken 
effekt som olika 
miljöförhållanden 
har på björndjur.

Eleverna bör 
ha genomfört 
aktivitet 2.

60 minuter 

4 Björndjur i 
rymden

Jämför miljön på 
jorden och Mars.

Förstå att rymden är 
en mycket fientlig 
miljö, och att liv  
sannolikt inte skulle 
överleva under dessa 
extrema förhållanden.

Inga 20 minuter
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• Arbetsblad till varje grupp
• Mossprover till varje grupp
• Kranvatten eller avjoniserat vatten
• 1 petriskål till varje grupp

Uppgift 1 - Hitta björndjur
Inled med att introducera björndjurens egenskaper. Samtala om vilka extrema förhållanden organismer 
kan bli utsatta för och överleva på jorden och i rymden, eller låt eleverna själva undersöka det.

Björndjur kan samlas in från mossprover. Insamlingen av mossa kan göras av läraren eller av eleverna 
genom att följa instruktionerna på arbetsbladet för elever. Efter insamlingen ska mossan torka helt innan 
den det går att samla björndjur från den.

Uppgift 2 - Förbered mossprover
Dela in klassen i grupper om 2-3 elever. Eleverna ska välja en mosskudde som bara passar i deras petriskål  
som de har och ta bort de mesta av de lösa jord- och smutspartiklarna. De ska sedan följa proceduren som 
beskrivs i arbetsbladet för elever. 

Uppgift 3 - Planera ditt experiment 

Eleverna ska planera hur de ska testa björndjurens överlevnadsförmåga. Eleverna ska beskriva tre extrema 
miljöförhållanden där björndjur kan överleva.

Exempel på svar de kan komma med är:
• Extrem temperaturer
• Ingen luft (olika atmosfäriska förhållanden)
• Höga nivåer av strålning
• Inget flytande vatten
• Hög salthalt
• Extremt pH

Samtala med eleverna om deras planering och beskrivning av experimenten. Be dem överväga: 
• Vilka slags experiment kan ni utföra?
• Hur kan ni designa/utforma era experiment?

I arbetsbladet (sid 16) ska eleverna ska fylla i rubrik, syfte, hypotes och metod gällande deras undersökning.

I denna aktivitet kommer eleverna att lära sig hur och var de kan samla in björndjur. De ska genomföra 
övningarna nedan och förbereda prover med björndjur till aktivitet 2.

Material

→ Aktivitet 1: Samla in björndjuren (Tardigraderna)
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Uppgift 1 - Framkalla kryptobios
I den här övningen ska eleverna använda en liten transparent behållare, som t ex en myntlåda eller 
liknande. Behållaren ska ha genomskinliga väggar, som liknar glas.

Det rekommenderas att läraren förbereder några björndjur före lektionen ifall några av grupperna inte 
lyckas med att extrahera något från sin mossa. Om eleverna inte kan hitta några björndjur kan ni samtala 
om varför de inte hittade några? Samlade de fel typ av mossa? Beror det på mossans växtplats?

Grupperna ska följa instruktionerna på arbetsbladet för att framkalla kryptobiosis för att förbereda deras 
test av björndjurs överlevnadsförmåga. Visa några bilder av björndjur sett genom ett mikroskop så 
att eleverna vet vad de letar efter. Efter att ha kramat mossan kan du be eleverna att observera deras 
prover med ett mikroskop eller en lupp. De ska rita av sina björndjur på arbetsbladet.

Därefter ska eleverna lägga sina björndjur i deras små behållare. Det resterande vattnet ska avdunsta 
långsamt i ca 6 till 7 timmar, med behållaren nästan helt stängd. Snabbare avdunstning kommer att döda 
björndjuren.

Innan eleverna går vidare till Aktivitet 3 ska de revidera planeringen (sid 16) av sina experimentet. 

I denna aktivitet ska eleverna lägga sina björndjur i små behållare och framkalla kryptobios (ett 
stadium av dvala där ämnesomsättningen minskar eller stoppas), genom att låta dem torka 
(anhydrobiosis). Eleverna ska förstå att björndjuren kommer att anpassa sig till den extrema miljön 
genom att gå in i ett nytt metaboliskt tillstånd. Det är viktigt att björndjuren går in i detta 
tillstånd för att de ska kunna överleva dessa extrema miljöförhållanden.

Material till grupperna

→ Aktivitet 2: Försätta björndjur i dvala

• Arbetsblad till varje grupp
• Mikroskop/stereolupp
• Små genomskinliga behållare (myntaskar 

eller liknande)
• Pipetter

• Petriskål med mossa (från Aktivitet 1)
• Svart papper för att lägga under mikroakvariet

för att förbereda kontrasten
• Ficklampa



7teach with space – Björndjur | B10

Uppgift - förbered experimentet
Varje grupp ska använda proverna från aktivitet 2 
och observera björndjuren med hjälp av mikroskopet eller 
luppen. En förstoringsfaktor på 10x är tillräcklig. Vid denna 
förstoring bör eleverna kunna identifiera några av de viktigaste 
egenskaperna hos björndjur i dvala. Be eleverna rita av 
björndjuret.

Det första som ett björndjur gör när vattnet runt dem torkar är 
att dra in sina ben och dra ihop kroppen. Björndjuret 
blir skrynkligt som ett russin. Vax pressas ut ur kroppen och 
täcker den för att sakta ner vattenförlusten. 

Eleverna ska dokumentera sina observationer under hela experimentet. Se till att exponeringstiden förblir 
konstant under varje experiment.

Hjälp eleverna att relatera experimentförhållandena till verkliga exempel, t ex kan extrema temperaturer 
på månen kan variera från 123°C under dagen till  -233°C under natten.

1. Värme
Eleverna ska lägga en droppe varmt vatten på det torkade provet. Vattnet ska väcka 
björndjuren från dvalan, men på grund av vattnets höga temperatur kommer björndjuren också att 
vara enormt stressade. När vattnet har svalnat ska eleverna observera proverna och registrera 
björndjurens beteende. Istället för varmt vatten kan eleverna använda en värmelampa eller ägginkubator.

Exempel på temperaturförhållanden som ska testas: 40°C, 60°C, 80°C, 90°C.

Eleverna ska utsätta torkade prover för olika förhållanden, för att simulera extrema miljöer.

Material

→ Aktivitet 3: Kan de överleva? Utförande av experimentet

Hälsa och säkerhet
Inom ramen för elevernas experiment kommer kemikalier och vatten med höga temperaturer att 
användas. Var noga med att tillgodose en säker användning av dem, baserat på elevernas erfarenheter, 
säkerhets- och juridiska riktlinjer för din skola samt för den tillgängliga utrustningen. 
För kemikalier, se säkerhetsdatablad.

↑ Björndjur i dvala 

Figur 1

• Liten genomskinlig behållare med
prover av björndjur (från aktivitet 2)

• Pipetter
• Lab termometer
• Kylskåp/frys
• Mikrovågsugn

• Hett vatten eller värmekälla (infraröd lampa
eller liknande)

• Saltlösningar i olika koncentrationer
• Lösningar med olika pH-värden
• Mikroskop och/eller stereolupp

Eleverna ska nu förbereda sina experiment. Samtidigt med de olika experimenten ska varje grupp ha ett 
kontrollprov som ska återupplivas med kranvatten i slutet.

Utföra experimentet
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2. Kyla
Lägg ditt prov i frysen eller i kylen i flera timmar,  eller över natten. Om det är möjligt vid olika 
temperaturer, till genom att använda olika kylskåp, frysar eller torris. Efter att proverna exponerats för 
kyla ska eleverna väcka björndjuren från deras dvala.

Exempel på kalla temperaturförhållanden som ska testas:
< -79 °C  Torris

-18 °C  Frys
0 °C  Isvatten

     5 °C  Kylskåp

Samtalet kan utvidgas genom att be eleverna att tänka på och skriva ned de parametrar som måste 
uppfyllas för att något ska anses vara levande (gjord av celler, ta upp och använda energi, växa och 
utvecklas, reproducera, reagera på sin miljö, anpassa sig till sin miljö).

3. Saltlösningar
Förbered lösningar med olika salthalt. Eleverna ska lägga till en droppe av lösningen i sina prover och 
observera björndjurens beteende. Vattnet i lösningen ska väcka björndjuren från dvalan, men på grund av 
saltets salthalt kommer björndjuren att bli enormt stressade. Efter avslutat experiment ska eleverna 
fortsätta att återuppliva björndjuren genom att tillföra en droppe kranvatten.

Några av Jupiters och Saturnus månar tros ha saltvatten under havsytan.

Exempel på saltlösningar som ska testas:
0,9 %  Saltvatten - isotonisk lösning 
~3.5% Atlanten 
~34%  Döda Havet 
~43%  Gaet’ale Pond – det saltaste sjön på jorden (finns i Etiopien) 

4. Syror

Förbered lösningar med olika pH-värden; eleverna ska lägga till en droppe i sina prover och 
observera björndjurens beteende. Droppen ska starta björndjurens uppvaknande från dvalan , men på 
grund av pH-värdet i vattnet kommer björndjuren vara enormt stressade.

Efter att proverna exponerats för olika pH-nivåer ska eleverna väcka björndjuren genom att tillsätta en 
droppe kranvatten.

Ett brett spektrum av pH-förhållanden finns i vårt solsystem; från de sura molnen på Venus och de sura 
sjöarna i Europa, till de alkaliska/basiska stenarna på Mars.

pH 3 till 5 – sur miljö
pH 9 till 11 – alkalisk/basisk miljö 
pH 7 – kontrollprovet

Hälsa och säkerhet
Läraren bör övervaka detta experiment. Det inkluderar hantering av lösningar med extremt pH.
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5. Strålning
För att simulera effekten av hög strålning i proverna, ska eleverna placera sina prover i en mikrovågsugn. 
Mikrovågor avger mycket lägre strålningsnivåer än i rymden, men är lämpliga som ett exempel för detta 
experiment. Mikrovågsugnar värmer också björndjuren och för att undvika detta kan en skål med vatten 
placeras i mikrovågsugnen (tillsammans med björndjuren) för att absorbera värmen. Var försiktig när ni 
tar bort vattnet eftersom det blir varmt.

Eleverna ska variera strålningens intensitet, men exponeringstiden ska alltid vara densamma. Det föreslås 
att eleverna startar experimentet med att utsätta provet för strålning i 30 sekunder.

Efter att proverna utsatts för strålningen bör eleverna återuppliva björndjuren genom att tillsätta en 
droppe kranvatten.

Jordens atmosfär skyddar oss från det mesta av den skadliga kosmiska strålningen. Många av solsystemets 
kroppar, såsom vår måne, har ingen atmosfär som skyddar mot denna farliga strålning. Detta är något 
som övervakas noggrant på den internationella rymdstationen (ISS) för att säkerställa hälsa och säkerhet 
för de astronauter som bor där.

Exempel på strålningsförhållanden som ska testas: låg (~ 100W), medium (~ 400W), hög (~ 800W).

Efter att ha slutfört sina experiment ska eleverna observera sina prover och dokumentera om björndjuren 
lever och rör på sig eller om de fortfarande är i dvala. Några av björndjuren kan redan ha återupplivats 
beroende på det genomförda experimentet. Eleverna ska dokumentera sina resultat och fylla i en 
laborationsrapport för deras experiment. En rapportmall finns i deras arbetsblad.

→ Aktivitet 4 - Björndjur i rymden
Studenterna ska koppla samman de experiment de genomfört, till utforskningar med syfte att hitta liv 
någonstans i universum

Material till varje grupp
• Arbetsblad för elever

Resultat
Jämfört med jorden har Mars en mycket extrem miljö. Den har en mycket tunn, koldioxidrik atmosfär 
som inte ger skydd mot strålning. Det atmosfäriska trycket är mycket lågt. Flytande vatten kan inte 
existera på ytan. Trots dessa hårda förhållanden finns det några jordiska mikroorganismer som kan 
överleva på Mars. Björndjur skulle sannolikt kunna överleva förhållandena i Mars under en kort tid, men 
de skulle inte kunna trivas under dessa förhållanden. Björndjur har svårt att överleva när de utsätts för 
höga nivåer av UV-strålning, så de skulle behöva någon form av skydd för att överleva länge på Mars.

ExoMars-rovern kommer för första gången kunna borra ner till ett maximalt djup av 2 meter under Mars 
yta. Om det existerade liv på Mars för länge sedan, då det kanske var varmare och våtare, skulle det här 
vara den perfekta platsen att hitta bevis på det, eftersom det skulle ha skyddats från den tuffa miljön på 
Mars yta.
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Rymdorganisationer måste se till att de inte tar med något som är skadligt från andra världar, tillbaka till 
jorden. Samtidigt måste de se till att de inte tar med biologisk förorening från jorden till andra planeter 
och månar, som har förutsättningar för tidigare eller nuvarande liv. Rymduppdragen har åtskilliga  
försiktighetsåtgärder för att undvika förorening på planeter, rymduppdrag förbereds i extremt rena 
laboratorier och de har lagliga skyldigheter att följa de planetariska skyddsrestriktionerna.

Dialog
Samtala om behovet av att använda ett kontrollprov, och tanken på ett rättvist test. Från detta bör 
du utvidga diskussionen till att också omfatta vikten av att bara ändra en variabel åt gången för 
att isolera effekten av den variabeln. Diskutera varför detta är ett viktigt och intressant experiment? Vad 
kan vi lära oss av detta? Guida eleverna till möjligheten att överleva livet under 
extrema förhållanden, särskilt i rymden. Var tydlig med eleverna att inget liv har hittats någon 
annanstans än jorden och att detta experiment bara ger några idéer om förhållanden som 
tardigraderna kan uthärda.

Om experimentet fungerade bra och eleverna kunde återuppliva sina björndjur kan du diskutera 
konsekvenserna av dessa resultat. Vilka förhållanden tror vi normalt att liv har behov av? Tror vi 
fortfarande, efter experimentet, att liv behöver dessa villkor? Du kan också diskutera andra villkor som du 
tror björndjur kan överleva under, och hur du kan utöka / förbättra detta experiment. Om eleverna inte 
kunde återuppliva sina björndjur kan ni diskutera varför det kan kan ha blivit så. Diskutera de 
möjliga gränserna för björndjurens tolerans mot extrema förhållanden. De har otrolig uthållighet 
men kan inte överleva allt. Vad betyder upptäckten av björndjur för sökandet efter liv någon 
annanstans i solsystemet?

Du kan också diskutera om det kan finnas andra livsformer som är lika motståndskraftiga som björndjur. 
Sallatsfrön och lav har också överlevt exponering för rymden under ESA-uppdrag, vad mer kan överleva i 
rymden?

Om eleverna slutförde aktiviteten Kan liv överleva i främmande miljöer? före denna aktivitet, kan du fråga 
eleverna om deras åsikt om var livet kan överleva i solsystemet har förändrats. De kan revidera 
faktakorten om solsystemet och presentera ett mer informerat beslut och relatera detta till den 
vetenskapliga metoden.

→ Sammanfattning
Eleverna ska uppnå en förståelse för vad björndjur är och vilka förhållanden de kan överleva. De bör veta 
var man kan hitta björndjur, hur man samlar in dem och hur man undersöker deras överlevnadsförmåga 
på ett säkert och vetenskapligt sätt. Studenterna ska förstå att björndjur kan överleva i tuffa miljöer, men 
inte fungerar eller trivs i dem.

Dessutom ska eleverna förstå att det är viktigt att ha en stor förståelse för de förhållanden som liv kan 
överleva under, för att underlätta förståelsen för livet och dess ursprung på vår egen planet samt för att 
hjälpa till att söka liv i andra världar.
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Upptäckten av organismer som kan uthärda extrema förhållanden på Jorden, liknande de som finns 
i rymden, har gjort sökandet efter liv utanför vår planet mer troligt. Astrobiologer försöker 
identifiera livets ursprung på jorden och förstå om liv kan existera någon annanstans i universum.

I den här aktiviteten kommer du att testa björndjurs överlevnadsförmåga mot extrema förhållanden för 
att undersöka om liv på Jorden kan överleva de tuffa förhållandena i rymden.

Björndjur, eller tardigrader, är nära släktingar till leddjur (insekter och kräftdjur) som ofta finns i fuktig 
mossa där det finns mycket vatten. Björndjuren är extremt små djur, de har åtta ben och är inte är 
större än 1,5 mm. Detta gör att de är praktiskt taget omöjliga att se med blotta ögat. Vissa arter av 
björndjur är kända för deras unika överlevnadsförmåga. Det har visat sig att de kan överleva 
temperaturer så höga som 150 °C och så låga som -272 °C, höga nivåer av strålning, extrema pH-nivåer, 
uttorkning, vakuum i rymden och höga nivåer av syre.

Vid allvarlig uttorkning (dehydrering) går tardigrader in i ett tillstånd av dvala. I detta tillstånd finns det 
minimal metabolisk aktivitet (ämnesomsättning). Tardigrader kan överleva i detta tillstånd i flera år, 
eller till och med årtionden, medan de utsätts för extrema förhållanden. De kan återupplivas från detta 
tillstånd genom att komma i kontakt med vatten igen och kommer därefter att fortsätta sina liv som 
vanligt.

→ Introduktion

→ RYMDBJÖRNAR
Laboration med björndjur (Tardigrader)

1. samla in

2. förbered

3. experimentera
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Björndjur finns i prover tagna från mossa. För att samla in dem 
ska du hitta några soltorkade mosskuddar på vita/ljusgrå stenar 
eller klippor, från natursten eller från takpannor. Många björndjur 
föredrar kalkstenar eftersom de behöver lite kalk för att bygga upp 
deras kropp. Mossor från skogar är mindre lämpliga eftersom 
många björndjur föredrar mossor som blir helt torra med några 
dagars mellanrum. Undvik mossor som luktar illa och permanent 
fuktiga mossor. Björndjur föredrar mossor som är fria från 
bakterier och svampar.

1. Björndjur finns ofta i fuktig mossa. Var i ditt lokalområde, tror du det är möjligt att hitta björndjur?

2. Samla ett prov av mossa som du tror kan innehålla björndjur.  Förvara det insamlade provet med
mossa på ett sätt som de kan torka ut helt. Du kan till exempel utsätta dina prover för direkt
solljus eller förvara dem i papperspåsar på en torr plats.

Uppgift 2 - Förbered mossproverna  
Ni ska nu i er grupp försöka samla björndjur från era mossprov. 
Följ instruktionerna nedan:

1. Placera mosskudden upp och ner i petriskålen och fyll den
med kranvatten eller avjoniserat vatten. Mossan ska börja
absorbera vattnet.

2. Fortsätt tillsätta vatten tills mossan är mättad (dvs. att den inte
absorberar mer vatten) och se till att det finns några
millimeter vatten kvar i petriskålen. Tillsätt lite mer vatten om
det behövs.

3. Märk petriskålen med era namn och låt den stå över natten.

I denna aktivitet ska du samla in björndjur från mossa i ditt lokala område och utarbeta en plan för ditt 
experiment. 

Uppgift 1 - Hitta björndjuren

→ Aktivitet 1: Samla in björndjur

↑ Mossor som växer på sten, är den  
perfekta platsen att hitta björndjur.

Figur A1

↑ Mossprover i petriskål.

Figur A2
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Uppgift 3 - Planera experimentet
1. Skriv ner tre extrema miljöförhållanden, där du tänker att björndjur kan överleva.

2. Planera ett experiment för att testa björndjurens motståndskraft mot ett av de tre miljöförhållandena
du har skrivit i fråga 1. Fyll i rubrik, mål, hypotes och metod i rapportmallen (sid 16).

Visste du?
2007 togs 3000 björndjur med ut i rymden 
som en del av ESA's experiment Tardigrades 
in Space (TARDIS).  Björndjuren utsattes 
för rymdens vakuum i 12 dagar samt extrem 
uttorkning och höga nivåer av kosmisk strålning 
och de överlevde!
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Uppgift - Framkalla kryptobios
1. Ta bort mosskudden från petriskålen. Pressa försiktigt och skaka mossan över din petriskål för att ta 

bort överflödigt vatten och skaka lös björndjur som fortfarande klamrar sig fast i mossan.

2. Använd ett mikroskop med 20x förstoring eller en stereoluppen med 10x förstoring för att leta efter 
björndjur. Låt ljus lysa in från sidan och lägg petriskålen på svart kartong för att öka kontrasten.

3. I cirkeln nedan ska du rita hur björndjuren ser ut genom ditt mikroskop/stereolupp. 

Innan du fortsätter med ditt experiment 
måste du få björndjuren att gå i dvala. 
I denna aktivitet ska du överföra dina 
björndjur till små behållare och framkalla 
kryptobios genom att låta dem torka ut.

→ Aktivitet 2: Försätta björndjur i dvala

↑ Björndjur sett genom mikroskop.

Figur A4

4. Använd en pipett för att extrahera björndjur från petriskålen och flytta det till en liten transparent 
behållare. Upprepa minst fyra gånger till.

5. Använd mikroskopet/stereoluppen för att kontrollera att björndjuret flyttades.

6. Förvara behållarna på en varm, torr plats över natten så att björndjuren får torka långsamt. 

7. Gör klart din planering för hur du ska undersöka björndjurens överlevnadsförmåga och få den 
godkänd av din lärare. 
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Uppgift - Utför experimentet
Innan du börjar med denna övning måste du ha bestämt dig för vilka miljöförhållanden du vill 
simulera och ha en plan för hur du skapar dessa förhållanden i ditt laboratorium. 

1. Använd ditt mikroskop för att observera dina prover 
och säkerställa att björndjuren är i dvala.

2. Använd utrymmet till höger för att rita hur ett
björndjur ser ut (i tillståndet av dvala) genom 
ditt mikroskop.

3. Förbered utrustningen och eventuella kemiska 
lösningar som du kommer att behöva då du ska
simulera de valda extrema miljöerna (exempel: 
värme, kyla, syra, alkalisk, strålning, salthalt, 
vakuum).

4. Du ska göra flera undersökningar av ett enda 
tillstånd, dvs om du undersöker värme så ska du 
utsätta varje björndjur för en enda temperatur, 
till exempel 40 °C, 60 °C, 80 °C. Detta arbetssätt 
hjälper dig att hitta möjliga gränser för björndjurs 
överlevnadsförmåga.

5. Utsätt björndjuren för påverkning i lika långa tidsperioder 
(se till att detta är konstant för alla tester).

6. Dokumentera alla observationer under denna process.  
7. Använd ditt mikroskop för att se om björndjuret lever och rör sig eller fortfarande är i dvala. Om den 

lever och inte är stressat kan du fortsätta till punkt 10. Om björndjuret fortfarande är i dvala eller i en 
extrem miljö och stressat, ska du fortsätta med steg 8.

8. Öppna behållaren och använd en pipett för att försiktig en droppa vatten på vart och ett av proverna.
9. Stäng behållaren och se till att vattendroppen hålls i mitten. 
10. Använd ditt mikroskop/stereolupp för att observera vad som händer. Försök att använda en lampa 

som inte blir varm, om det är möjligt, eftersom dina prover kan förstöras om de utsätts för värme i 
detta läge. 

11. Dokumentera dina resultat och gör klart din laborationsrapport (sid 16) för denna undersökning.

I slutet av ditt experiment ska du sätta tillbaka björndjuren i ett fuktigt mossprov och återföra dem till 
deras naturliga miljö.

I den här aktiviteten kommer du att utsätta dina prover med björndjur för extrema miljöförhållanden, 
som föreslagits i din plan för experimentet.

→ Aktivitet 3: Kan de överleva?

Hälsa och säkerhet
Inom ramen för dessa experiment kommer kemikalier och vatten med hög temperatur att användas. 
Följ alla säkerhetsriktlinjer i din skola.

För kemikalier, se säkerhetsdatablad.
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Title: 
Mål: 
Hypotes:

Metod:

Resultat: 

Slutsats:

→ Laborationsrapport

Prover
Miljö-

förhållanden
Björndjur vid liv

Observationer*

Före Efter Före Efter

Kontroll

* Miljöförhållanden som ska testas: temperatur, saltkoncentration, pH, strålning eller tryck 

Diskussion:
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1. Mars har en spännande atmosfär som till största del bestor av CO2.  Det finns bevis  
för att det, för mycket länge sedan, fanns ett hav av vatten på Mars, som har försvunnit under 
planetens utveckling. För närvarande finns det inga tecken på att det finns flytande vatten på ytan. 
Temperaturerna varierar mellan -153 °C och 20 °C.

a. Tror du att björndjur kan överleva på Mars? Varför/varför inte?

b. Förhållandena på Mars yta är mycket torra och har varit det under många tiotusentals år. 
Mars utsätts också för mycket högre nivåer av strålning än jorden. Är detta ett problem för 
björndjurs möjlighet att överleva där? Varför/varför inte?

c. Vilken typ av försiktighetsåtgärder ska tas för att undvika överföring av föroreningar mellan prover?

d. Tror du att ExoMars rover kommer att kunna svara på frågan om liv någonsin har funnits på Mars?

→ Aktivitet 4: Björndjur i rymden

Visste du?
Under 2020 har ESA, i samarbete med den ryska 
rymdorganisationen (Roscosmos) skickat upp ExoMars-
rovern "Rosalind Franklin". Det primära målet med 
ExoMars-programmet är att ta utforska om det någonsin 
har funnits liv på Mars genom att landa på en plats med 
hög potential för att hitta välbevarat organiskt material, 
särskilt från planetens mycket tidiga historia. ExoMars-
rovern har en borr för att kunna samla prover ner till ett 
djup av 2 meter. Proverna analyseras med instrument 
som finns i ett laboratorium ombord.
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ESA's resurser 
Kan liv överleva i extrema miljöer?
esa.int/Education/Teachers_Corner/Could_life_survive_in_alien_environments_-
_Defining_envi-ronments_suitable_for_life_Teach_with_space_B09

ESA's klassrumsresurser 
esa.int/Education/Classroom_resources

ESA's rymdprojekt 
Björndjur i rymden (TARDIS) på ESA’s orbital Foton-M3 mission: 
esa.int/Our_Activities/Human_Spaceflight/Research/
Tiny_animals_survive_exposure_to_space 

Robotundersökning av Mars: 
exploration.esa.int/mars

Skydd av planeter: att förhindra mikrober att lifta ut i rymden 
esa.int/Our_Activities/Space_Engineering_Technology/
Planetary_protection_preventing_ microbes_hitchhiking_to_space 

Extra information
Söka efter tecken på liv på Mars 
exploration.esa.int/mars/43608-life-on-mars

Tio saker du inte visste om Mars
esa.int/Our_Activities/Human_and_Robotic_Exploration/Exploration/ExoMars/
Highlights/Ten_ things_about_Mars

ESA Euronews: Mars på Jorden 
esa.int/spaceinvideos/Videos/2018/02/ESA_Euronews_Mars_on_Earth

Ted-Ed: Möt björndjur (tardigrader)
https://www.youtube.com/watch?v=IxndOd3kmSs

Liv i extrema miljöer
https://www.nature.com/articles/35059215

→ Länkar

http://www.esa.int/Education/Teachers_Corner/Could_life_survive_in_alien_environments_-_Defining_env
http://www.esa.int/Education/Teachers_Corner/Could_life_survive_in_alien_environments_-_Defining_env
http://www.esa.int/Education/Classroom_resources
https://www.esa.int/Our_Activities/Human_Spaceflight/Research/Tiny_animals_survive_exposure_to_space
http://exploration.esa.int/mars
http://www.esa.int/Our_Activities/Space_Engineering_Technology/Planetary_protection_preventing_micro
http://www.esa.int/Our_Activities/Space_Engineering_Technology/Planetary_protection_preventing_micro
http://biosphere2.org 
http://exploration.esa.int/mars/43608-life-on-mars
http://www.esa.int/Our_Activities/Human_and_Robotic_Exploration/Exploration/ExoMars/Highlights/Ten_t
http://www.esa.int/Our_Activities/Human_and_Robotic_Exploration/Exploration/ExoMars/Highlights/Ten_t
https://www.esa.int/spaceinvideos/Videos/2018/02/ESA_Euronews_Mars_on_Earth
https://www.youtube.com/watch?v=IxndOd3kmSs
https://www.nature.com/articles/35059215



