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Naturupplevelser och under- 
visning från när och fjärran.

Välkomna till en fullspäckat Biologen 3 - 2015!
 Internet vet vi alla har blivit en rik källa till diskussioner och 
kunskap om allt som rör undervisningen inom biologin och an-
dra skolämnen. Man kan ställa frågor om högt och lågt, ingen-
ting är för enkelt. Och man får svar inom några minuter, helt 
fantastiskt! 
 Många artkunskaper har blivit repeterade och uppdaterade, 
en uppsjö av användbara länkar och idéer har kommit till kän-
nedom. Men det är omöjligt att hinna hålla koll på allt! Här 
finns tillfälle att hjälpas åt. Sätt upp en anslagstavla, fysisk eller 
digital på skolan för det du upptäckt. Informera på APT-mötena 
om något du hittat som även andra har glädje av. Skicka en länk 
till kollegan. Informationsflödet är enormt, vi kan alla bidra till 
sållningen och delandet av guldkornen. 
 I detta nummer av Biologen finns det tips på notiser från 
Göteborgs miljövetenskapliga centrum, hur Facebook och FB-
vänner kan fungera som ett verktyg i identifiering av arter. 
 Under min första resa till Sydafrika kom jag i kontakt med det 
sydafrikanska skolsystemet och de vilda djuren i nationalparken 
Pilanesberg. Jag återger mina erfarenheter från det sydafrikan-
ska skolsystemet i ett land med elva officiella språk och ett ut-
bildningssystem där språkfärdigheter i engelska är avgörande för 
avancemang i samhället. Jag berättar också om min första safari-
upplevelse i Pilanesberg nationalpark och lite om gruvindustrin 
man ser längs vägen till nationalparken. Sydafrika är ett fantas-
tiskt land där man även hittar rön om människans ursprung på 
museer och i naturen. Men det får blir en egen resa, man hinner 
inte allt på åtta dagar! 
 Britta Pilkvist har intervjuat en ung och redan flerfaldigt pri-
sad naturfotograf, Anton Lilja. Vi får bland annat läsa om hur 
det kändes för honom att träffa Sir David Attenboroug och om 
mycket annat kring fotograferande i naturen. 
 Margot Ahlberg och Helena Morales Johansson återberättar 
upplevelser från föreningens informations- och upplevelsetäta 
årsmöte i Dalarna. Jag hoppas att flera av medlemmarna kan 
delta vid våra årsmöten. Dessa tillfällen är alltid lika inspirerande 
och lärorika! 
 Lena Lundquist beskriver upplägget i årets tävlingsuppgifter 
i biologiolympiaden IBO som genomfördes i Århus Danmark. 
Det svenska laget kom hem med tre brons och ett hedersomnäm-
nande, ett fint resultat i en tuff tävling.
 Och som vanligt finns det spännande boktips också att hämta 
inspiration ifrån, både om mat och fåglar. 
 Trevlig läsning!

Minna Panas, ordförande i BF
P.S. Har du något intressant att dela med dig av tveka inte att 
kontakta oss!
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I egenskap av nya medlemmar i Biologilärarnas förening, blev vi från första 
stund mycket väl mottagna. Det var endast den röda mattan som fattades 
när Britt-Marie hämtade på stationen, fredag kväll, för transport till mysiga 
Samuelsdals pensionat, några gröna kilometer utanför Falun. 
 Inkvartering skedde i rum med tre andra, till en början obekanta, bio-
logilärare. Redan vid kvällsfikat bjöds det på en presentationsrunda, som 
gjorde att man snabbt kände sig som en i gänget.

Lördagen: 
Besök vid Falu gruva och en idyllisk  
bergsmansgård.
Lördagens program tillät en promenad i mor-
gonsolen före frukost, som följdes av styrelse-
möte. Var man inte med i styrelsen var detta 
en utmärkt tidpunkt för att rätta prov, i denna 
lugna, lantliga miljö. Därefter hade vi blivit lo-
vade en guidad tur i Falu gruva, vilket blev en av 
helgens höjdpunkter. Vi började med ett besök 
i butiken och fick smakprov på hantverk som 
görs i Dalarna. Vi spanade även förgäves efter 
den berguv som bor vid Falu gruva (kan ses på 
Falu fågelklubbs hemsida). Försedda med hjäl-
mar och vattenskyddande capes, eskorterades 
vi därefter ett 60-tal meter ner i gruvan nerför 
trappor och genom gruvans gångar av vår un-
derhållande och kunnige guide, Gunnar. Gru-
van hade sin storhetstid i slutet av 1500-talet, 
då en viss teknisk utveckling sammanföll med 
stor efterfrågan på koppar i Europa. Vi fick veta 
att, under 1600-talet var ca 1000 man syssel-
satta under jord 12 timmar per dag, med tjär-
bloss som enda ljuskälla. Vi biologer fick för en 
kort stund erfara hur det kändes när lamporna 
släcktes helt!! 
 När det begav sig var männen tvungna att 
bära ett tänt bloss i munnen då båda händer 
krävdes för att hålla i sig vid stegar ned i schak-
ten under den branta klättringen. För tillverk-

Händelserikt och mångfacetterat årsmöte 
Text: Margot Ahlberg, gymnasielärare i biologi och kemi, Kungsängen (Stockholm) 
och Helena Morales Johansson, gymnasielärare i biologi, naturkunskap och spanska, 
Uppsala. Foto: Monica Svensson

I år höll Biologilärarnas förening sitt årsmöte i världsarvsstaden Falun och vi, Margot och Helena, 
fick möjlighet att vara med på en magisk upptäcktsfärd. Det blev en helg fylld av många intryck inom 
biologi, geologi, kultur och historia. 

Helena till vänster och Margot till höger
Och Anders i gruvmundering

Årsmötesdeltagarna utanför gruventrén
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Styggforsen beskådas från hög höjd

ning av dessa bloss krävdes 17 kvm skog/dag. Vi hade alla velat 
vara kvar längre i gruvan och lyssna till historier om vardagen 
därnere, om gruvfrun, silver och fester, men vårt dagsprogram 
tog oss vidare för lunch på den vackra gamla Stabergs Berg-
mansgård från 1500-talet. Där blev vi även vittnen till en på-
gående utomhusvigsel!  
 Eftermiddagen bjöd på besök och didaktiska diskussioner 
som leddes av Maria Pettersson vid Högskolan i Dalarna, där 
även själva årsmötet avlöpte. Tillbaka på pensionatet, fyllda av 
kulturella intryck och nya lärdomar, intog vi en högklassig tre-
rätters middag. Kvällen avslutades med bildvisning där varje 
vacker växt gav upphov till ett: “Ooooohhhhh!”

Söndagen:
Besök i naturreservatet Styggforsen och hos Birgitta Berggren 
som ”lever biologi” på många olika sätt.
Tidigt söndag morgon, rustade för förutspått regn och med 
laddade lunchboxar, blev vi hämtade med buss för en dryg 
timmes färd till Styggforsens naturreservat. Där hänfördes vi 
av ett 30-tal meter högt vattenfall som banade sig väg ner mel-
lan branta klippor. Vi kunde tydligt betrakta olika berglager, 
liksom olika sällsynta mossor och lavar. 
Med tanke på regnandet var vi tacksamma för att Birgitta Berggren 
öppnade sitt och makens hem i Plintsberg i Tällberg för oss. Väl 
inne i värmen fick vi sätta oss till dukat bord och inta vår lunch. 
 Höjdpunkten med detta besök var när Birgitta berättade 
om det kultur- och naturarv som hon förvaltar i och med att 
de flyttat tillbaka till hennes föräldragård. Birgitta berättade 
om sin farmors far Åhl Anders Person. Han skrev dagbok i 60 
år, från 1874. I dagboken kan man läsa vad den tiden krävde i 
termer av uppförande av byggnader, djurens bete och odling. 
Odlandet handlade om överlevnad för människor och djur. 
 Åhl Anders odlade ärtbland (ärter och havre). Ärterna blev 
både mjöl och foder och havren blev foder. Havren fungerade 
som stöd för ärtplantorna. Han odlade lök som sedan såldes i 
samband med kyrkobesök. Birgitta odlar nu bl a gråärt och lök 
som finns i en genbank. 
 På Plintsberg håller man även får som hjälper till att hålla 
markerna öppna och att skapa förutsättningar för vilda växter 
som har börjat försvinna. Birgitta lieslår efter gammalt möns-
ter, det vill säga då naturen talar om att det är dags. Besöket i 
Plintsberg avslutades med att Birgitta deklamerade Tranströ-
mer, vars dikter inspirerar de mönster hon tovar och låter färga 
för tillverkning av bl a sittunderlägg. 
 Inspirerade och berikade av dagen och hela helgen låter vi 
bussen ta oss åter till nuet, vardagen och tåget till Uppsala res-
pektive Stockholm. Vi känner båda att vi har flera anledningar 
att återvända till Falun, med sitt rika utbud. Men framför allt 
kommer vi att återvända till fler av Biologilärarnas förenings 
årsmöten, bland engagerade och kunniga kollegor!

Sevärdheter i Falun vi refererar till:
1. Faluns fågelklubb för att beskåda uven vid Falu gruva 
 http://www.falufagelklubb.se/Uvkameran.html
2. Kulturellt arv i Falun: bergmansgård 
 http://stabergsbarocktradgard.com/wordpress/
3. Information om naturreservatet Styggforsen 
 http://www.lansstyrelsen.se/dalarna/Sv/djur-och-natur/skyddad-

natur/naturresvaten/rattvik/styggforsen/Pages/default.aspx

Birgitta berättar
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Jag är en sjutton år gammal svensk naturfotograf som vill fånga 
alla de upplevelser som jag har ute i naturen. Anledningen till att 
jag brinner för detta är för att jag vill visa andra människor vilka 
fantastiska livsformer och miljöer vi har på våran planet.

 Så skriver Anton på sin hemsida (antonlilja.weebly.com).
Just nu gillar han att fotografera ugglor och bävrar, berättar 
han när Biologen får en pratstund med honom.  Bävern för att 
den har en så intressant ekologisk funktion.

Och ugglorna fascinerar mig, de är så respektingivande då de kan 
sitta på en gren och bara titta på en.

Fototips
För den som är intresserad av att fotografera i naturen är det 
bra att ta reda på grundläggande fakta om den art man vill 
försöka fånga, tycker Anton.  Och när man väl lyckats fånga 
en art på bild blir det ännu mer intressant, då vill man lära 
mer. Dessutom brukar jag använda de vetenskapliga namnen 
för att förtydliga ännu mer vilken art jag har fotograferat. Jag 
vill att det ska bli tydligt även för personer som ser mina bilder 
i andra delar i världen.

Hur vet du vart du ska gå för att till exempel hitta  
ugglor eller bävrar?
Det finns flera sätt att hitta olika djur, säger Anton, som har 
haft förmånen att få följa med till många platser där det är gott 
om ugglor.
 ”Om man ska hitta en viss art så brukar jag börja med att 
titta på kartor för att hitta lämpliga biotoper. Nästa steg är att 
ta sig till platsen för att se om man kan hitta några spår efter 
arten. Sedan kan det bli mycket väntan!

Naturen är ett stort intresse för Anton.
Det är en plats där jag kan känna mig avslappnad och fri, säger 
17-åringen som till hösten börjar andra året på naturveten-
skapliga programmet på gymnasiet.
 Den lilla byn Medle utanför Skellefteå ligger mitt i vacker 
natur, och med en far (Peter Lilja) som är naturfotograf, kan-
ske Antons intresse för naturfotografering inte är så svårför-
klarligt.

Biologi + fotografering = sant
Text och intervju: Britta Pilkvist Foto: Anton Lilja 

I alla fall för Anton Lilja från Medle utanför Skellefteå, som i höstas fick första pris för unga fotografer 
i den världsomspännande tävlingen Wildlife Photographer of the year.

Anton Lilja
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 Intresset har vuxit och nu under sommaren har Anton ock-
så ordnat guidade turer och workshops om naturfoto.
Jag tycker att det är väldigt roligt att få jobba med mitt intresse 
och även att få lära ut det jag kan.

Första pris
Naturen i all ära, när han vann pris för 15-17-åriga naturfo-
tografer i tävlingen Wildlife Photographer of the year, med en 
bild på två grodor, fick Anton dra till storstaden. Prisutdel-
ningen i det som ibland kallas för naturfotografins Oscar, ägde 
rum i London i oktober. 
 Prisutdelare på the Natural History Museum var bland an-
nat sir David Attenborough.

En riktig sportfråga: Hur kändes det att mingla  
med honom?
Det kändes ofantligt kul att få träffa honom! David Attenbo-
rough har jag ju sett i en massa naturfilmer under min uppväxt
 När Anton ska ut och fotografera följer han ofta med sin far. 
Ska han ut på egen hand är han hänvisad till buss eller tåg, cykel, 
skidor eller snöskoter. Det är klart att körkortet är ju någonting 
som jag verkligen längtar efter just nu, säger den 17-åriga na-
turfotografen.
 När jag tittar på dina vackra naturbilder funderar jag, har 
du någon bild som du är extra nöjd med?
Jag vet inte om jag har någon riktig favoritbild, men en bild som 
jag verkligen gillar är på två knipungar som hoppar från sin holk, 
omslagsbilden i Biologen 3/15.

Britta Pilkvist, Ljungarumsskolan 7-9, Jönköping
 
Fotnot: Antons utrustning består av en Nikon d300, Nikkor 
12-24 f.4, Nikkor 300 f.2,8 och en Sigma 24-70 2.8.
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Under träningshelgen inför tävlingen diskuterade vi ledare om 
vi skulle dissekera fisk eller inte. Vi valde bort det, och tog 
kräfta i stället, vilket sedan visade sig vara ett oklokt val då en 
av de fyra praktiska uppgifterna just var att dissekera fisk.

Första praktiska provet, dissektion av torsk
De danska värdarna för tävlingen hade alltså 239 lika stora 
torskar till eleverna från de 61 olika länderna att arbeta med. 
Såväl yttre detaljer som detaljer i matsmältningsorganen, hjär-
tat och hjärnan skulle dissekeras fram och sedan dokumenteras 
på foto. Varje elev hade en läsplatta och ett clip-on mikroskop 
till plattan att dokumentera sina resultat med.  De skulle alltså 
dissekera fram de olika detaljerna och sedan märka dem med 
nummer med en nål och fotografera så allt var synligt i bilden.
 Att använda denna sorts mikroskop för att ta bilder med en 
mobiltelefon eller läsplatta tycker jag verkar vara en intressant 
idé att prova för att dokumentera laborationer i skolan. Clip-
on mikroskopen är inte särskilt dyra så det är något jag tänker 
testa nästa läsår. 

Åter ett mycket bra resultat för  
det svenska laget vid IBO!
Text och foto: Lena Lundqvist

Det blev tre brons och ett hedersomnämnande i år för det svenska laget som bestod av Fabian 
Högberg från Uppsala, Sarah Tovatt från Stockholm, Oscar Lundström från Trollhättan samt 
Alexander Bökman från Göteborg. Dessutom var Alexander mycket nära att även han knipa åt sig en 
bronsmedalj. Man kan se den fullständiga resultatlistan på ibo2015.org.

Växtanatomi
Ytterligare en praktisk uppgift, den som handlade om växta-
natomi, skulle dokumenteras på samma sätt. Här skulle olika 
växtdetaljer identifieras, märkas och fotograferas. Det var 
både färskt material, bildmaterial, frampreparerade växtdetal-
jer samt mikroskoppreparat som skulle användas. Till denna 
uppgift skulle eleverna även placera växter i rätt grupp och 

Torsk redo att dissekeras

En del av materialet till växtlaborationen
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sedan göra ett fylogenetiskt träd baserat på vissa egenskaper. 
Här kände vi ledare oss mera nöjda med vad vi tränat på inför 
tävlingen, eftersom vi ägnat tid både till växtanatomi, systema-
tik och även fylogeni.
 
Prov 3 och 4
Dessa praktiska uppgifter handlade om molekylärbiologi och 
biokemi. På molekylärbiologilaborationen skulle de göra en 
klyvning med restriktionsenzym, där de själva skulle bestäm-
ma vilket eller vilka restriktionsenzym de skulle använda. Efter 
detta PCR, och sedan köra en gelelektrofores på detta. 
 Och på biokemin skulle de genomföra en enzymreaktion 
med och utan hämmare och mäta detta genom spektrofoto-
metri. I båda dessa uppgifter var det dels beräkningar och dels 
många små volymer som skulle pipetteras. Båda dessa typer 
av uppgifter hade vi också tränat på men det visade sig dock 
vara mer eller mindre omöjligt att hinna med om man inte var 

Förväntansfulla elever inför tävlingen. Sarah Tovatt, Oscar 
Lundström, Alexander Bökman och Fabian Högberg

Material till biokemilaborationen

Dissektionsutrustning

riktigt snabb på att pipettera med mikropipetter. Det blev ett 
tight tidschema för att hinna med både klyvning, PCR och 
gelelektrofores på de 90 min som eleverna hade till sitt förfo-
gande för varje laboration. 
 Fabian skrev så här när jag bad om synpunkter angående 
tävlingen: ”Det jag led mest av var tidsbrist under de praktiska 
proven: jag hann till exempel inte köra min gel i mikrobiologilab-
ben. Att arbeta upp en färdighet med mikropipetter kan också 
vara till fördel”.

Mikropipett med spetsar, gelelektrofores samt 
DNA ”Danish style”. 
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Här är två nöjda bronsmedaljörer, först Oscar (nr 3 fr v) sedan Fabian.

De teoretiska proven
Även de teoretiska proven genomfördes på läsplattor där eleverna till varje 
fråga som inleds med en text, figur eller diagram, ska avgöra om fyra på-
ståenden är rätt eller fel. Många frågor bygger på att eleverna ska tolka ma-
terialet i diagrammen och dra slutsatser från den information de fått, men 
för att kunna göra detta på rätt sätt krävs naturligtvis biologiska kunskaper. 
Totalt ingick det 196 påståenden i vardera av de två teoriproven och för 
detta hade eleverna 3 timmar till varje prov. Även här var det alltså ganska 
ont om tid eftersom de flesta frågor kräver en hel del tankeverksamhet. I 
flera av uppgifterna var det beräkningar som skulle genomföras för att av-
göra om påståendet var rätt eller fel.
 Alexander skriver angående både de teoretiska och praktiska proven att 
”många av uppgifterna var onekligen intressanta, framförallt de man kände att 
man hade tid att tänka igenom”.
Bedömningen av det teoretiska provet var densamma som de senaste två 
åren dvs 1p för rätt svar på alla 4 påståendena, 0,6 vid 3 rätt samt 0,2 vid 2 
rätt. 1 rätt ger alltså 0p. På detta sätt gynnas de eleverna som har en bredare 
kunskap och de som gissar missgynnas. Detta ger en större spridning i resul-
tatlistan.
 Det uppstod en hel del problem då eleverna skulle arbeta med plattorna 
så det blev en hel del förseningar, men det löste sig till sist och både re-
sultatlista och prisutdelning kunde genomföras innan vi lämnade Århus. 
Eleverna blev inte glada då vi berättade för dem att det inte blev någon 
prisutdelning vid avslutningsceremonin. Men sedan när medaljerna delades 
ut efter middagen så blev det desto mer glädje istället.
 Eleverna var mycket nöjda med tävlingen och tyckte att de fått minnen 
och vänner för livet. Eleverna hade olika sociala aktiviteter på kvällarna för 
att lära känna varandra och även utflykter till bl.a. Legoland. Dessutom 
fick de lämna ifrån sig all elektronisk utrustning så som mobiltelefoner 

och datorer så dem kunde de inte ägna sig åt. 
De lämnade ifrån sig dem redan under söndagen 
och återfick dem sedan efter tävlingarna, på tors-
dagskvällen. 
 Alexander skriver: ”Chansen att träffa och umgås 
med så många olika personer från så många olika 
kulturer och bakgrunder uppskattas stort. Jag är 
övertygad om att ha träffat några av kommande 
decenniers mest framstående vetenskapsmän och 
-kvinnor, och hoppas att kunna förbli i kontakt 
med många av mina nya vänner lång tid framöver”. 
 Och Fabian instämmer och berättar också att 
IBO 2015 har påverkat honom i hans vägval för 
framtida studier. Han beskriver hur imponerad 
han är av de andra tävlanden som har andra för-
utsättningar än de svenska eleverna: ”Hela veckan 
var en otroligt positiv och ödmjukande upplevelse 
och jag fick nya vänner, förhoppningsvis för livet. 
Det amerikanska laget gjorde stort intryck. Otroligt 
imponerande och härliga människor, där en av dem 
(som kom tvåa) hade spenderat säkerligen 1000 
timmar (utanför lektionstid) under tre års tid för 
att förbereda sig för tävlingen”. 

Avslutningsceremonin
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Zekes promenadfynd 
Text och foto: Monica Svensson

Alla som är ute och vandrar med sin hund vet att det blir många upplevelser, både i stort och 
smått. Zeke och jag studerade trollsländor under sommarens promenader i Västerbottens inland. 
Jungfrusländan Calopteryx virgo visade verkligen upp sig.

Parningshjulet

Hanen nyper fast honan med sin bakkroppstång

Hane hittar hona

Zeke fick smak på vita näckrosor!

Jungfrusländan Calopteryx virgo I Sverige finns den i större 
delen av landet, utom i fjälltrakterna och på Öland.
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Gruvor i när och fjärran
Under årsmötet besökte vi Falu koppargruva och där fick vi en 
påminnelse om metallers betydelse för nationell välfärd. Väl 
framme i det sydafrikanska landskapet fick jag också en tydlig 
bild av metallers betydelse för försörjning och ett lands eko-
nomiska framgång. Kopparindustrin var ingång i Falun från 
1500-talet ända till nyligen och sysselsatte direkt som mest ca 
1000 personer och indirekt ännu flera. 
 I de sydafrikanska gruvorna arbetar idag ca en halv miljon 
personer med mineralutvinning - främst med guld och plati-
na. Olyckor, gruvbränder, massakrer och bullerskador har varit 
en dyster del av gruvarbetarnas liv. Strejker, förbättringar och 
nollvisionen kring missförhållandena har förbättrat olyckssta-
tistiken betydligt. Denna text ska inte handla så mycket mera 
om gruvnäringen än att vägen till en av Sydafrikas mest kända 
nationalparker Pilanesberg nordväst om Johannesberg kantas 
av plåtskjulsbyar av varierande standard för gruvarbetare. 

På vulkanisk mark frodas naturlivet
Pilanesberg är en helt cirkelrund vulkankrater och den fjärde 
största nationalparken i landet. Området är malariafritt till 
skillnad från Krugerparken och känt för sina utmärkta möjlig-
heter att skåda vilda djur. Tidigare brukades Pilanesberg delvis 
för odling men sedan 1980-talet har området omvandlats helt 
och hållet till en park med ”The Big Five” och ett stort antal 
andra arter. Sex tusen djur flyttades till parken under ”Ope-
ration Genesis” under 80-talet. Bland dit flyttade arter finns 
utrotningshotade arter som svart noshörning, roanantilop, 
sabelantilop, topi, buffel. Mul- och klövsjuka lär inte finnas i 
området - inte heller vildhundar. 
 Vår chaufför och guide var en van safarichaufför, Lucky 
Dube. Vi som åkte iväg var fyra ivriga studenter från Akade-
min Valand i Göteborg som ville få en glimt av vilda djur i sin 
rätta miljö. Och så många som möjligt av ”The Big Five” så 
klart. I parken kör man på smala sandiga vägar i det vackra 1,3 
miljarder år gamla vulkanområdet. 

Ju tidigare dess bättre
Vår dagsexpedition startade halv sex på morgonen i Johannes-
burg. Efter en två och en halv timmas körning kom vi fram till 

”Gruvligt och djurligt” i Sydafrika
En berättelse om resan till nationalparken Pilanesberg
Text och foto: Minna Panas lärare ma-no 4-6 Bräckeskolan, Göteborg

I maj månad åkte jag direkt från Biologilärarnas förenings årsmöte i Falun och den spirande våren till 
den annalkande hösten på andra sidan klotet i Sydafrika. 

Minna vid kratersjön Foto: Alex Sarvar Afsari

Tre noshörningar tar detlugnt i skuggan

Minna och 
guiden
Foto: Alex 
Sarvar Afsar



1312  Biologen nr 3 • 2015

parken. Vid avfärden var det becksvart men solen gick abrupt 
upp vid sextiden och väl framme i parken var temperaturen 
redan kring trettio och chansen att se lejon dömt till att miss-
lyckas. En halvtimme tidigare start hade räckt för att se en av 
parkens fyra lejonfamiljer. Men vad gör det? 
 Under de kommande timmarna fram till fyra på eftermid-
dagen såg vi giraffer, noshörningar, elefanter i mängder, flod-
hästar, apor, vårtsvin, en mängd obekanta fåglar samt sebror, 
hjortar, gnuer, impalor och kuduer. Förväntningarna var stora 
på att få uppleva exotiska djur och miljöer. Förväntningarna 
förverkligades med råge. Detta var min första safari. Vad lärde 
jag mig av turen? 

1. Gruvindustrin, där plåtskjulsbyarna väcker tankar om ri-
kedomar, social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet och 
det egna konsumerandet.

2. Det finns flera anledningar att åka till Pilanesberg. Förut-
om djuren är området geologiskt högintressant med säll-
synta mineraler som sätter sin prägel på vegetationen och 
landskapet. Vulkanisk tuff, lava, kimberlit med inspräng-
da diamanter och uranhaltig svagt radioaktiv berggrund är 
några exempel på spännande mineraler.

3. Giraffer är väldigt, väldigt höga och imponerande när de 
plötsligt sticker ut bland acacie-träden. 

4. Vårtsvin är roliga att betrakta när de sticker in sina trynen 
i marken och bökar.

Arbetarbostäder utanför platinagruvan

En strosande elefant

Platinagruva i gryning på vägen till Pilanesbergen
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En giraff står vid vägen oberörd av publikintresset En elefant vid kratersjön. 

5. Lejon är skymningsdjur och en resenär som vill se dem får 
snällt gå upp väldigt tidigt. Alternativet är att sova över på 
bungalov-området intill parken.

6. Flodhästar råmar respektingivande med sina enorma gap. 
Man lämnar inte bilens omedelbara närhet i deras sällskap.

7. Giraffer tar lång tid på sig innan de vågar inta positionen 
med särade ben för att kunna dricka. Det är en riskabel 
position.

8. Elefanter är enorma och fantastiska. Man blir väldigt glad 
när man ser sin första vilda elefant! Man blir väldigt glad 
att se sina första afrikanska vilda djur överhuvudtaget. Så 
fruktansvärt svårt det är att höra hur tjuvskytte, krig och 
byggandet av infrastruktur dödar djur och försvårar dju-
rens vandringar. Om 15 år kan alla elefanter vara utdöda i 
Afrika. Detta på grund av den kinesiska handeln med ben 
och horn. Kina tillåter det gamla hantverket att karva el-
fenben, vilket leder till att det går att köpa färskt afrikanskt 
elfenben bakom kulisserna i de ”legitima” butikerna. 

 Jag läste i en artikel i Svenska Dagbladet att man lätt kan 
se att stora delar av det ”gamla” elfenbenet i skyltfönstren 
kommer från elefanter som dödats helt nyligen. SvD be-
rättar också att antalet fabriker och butiker som har fått 
licens att arbeta med och sälja elfenbensprodukter har ökat 
från 40 stycken 2004 till 182 stycken 2013. Föremålen 
förses också med falska intyg. Även handel med noshör-
ningshorn är olagligt, men de finns ändå till salu baserat på 

en gammal ”medicinsk” vidskepelse. Vetenskapliga studier 
visar att man lika gärna kunde bita på naglarna som är av 
samma material som horn utan att få någon medicinsk 
effekt. Nyrika okunniga kineser fortsätter konsumera...

9. Människan jagar egoistiskt efter nya upplevelser. Vår bil-
tur genomfördes finkänsligt och med respekt för djuren 
men är ändå ett exempel på människans egoistiska jagande 
av ”sociala troféer”. Eller har jag fel? Själv kan jag inte låta 
bli att tycka att det känns privilegierat att ha fått se djur 
i Afrika. Och jag är oerhört tacksam för möjligheten. En 
förstahandsupplevelse, vare sig det är en sommargylling i 
Norden eller en elefant i Afrika, är alltid fantastiskt.

10. Safariturer kan vara ett sätt att öka kunskapen om de vilda 
djuren och det brådskande läget kring bestånden av ele-
fanter och noshörningar. Pengar kommer in för att djuren 
lever. Numera rekommenderas djurupplevelser i det vilda 
istället för i städernas djurparker.

11. Man kan givetvis besöka fotoutställningar. Nick Brandts 
fina bilder på afrikanska djur visas på olika ställen, bland 
annat såg jag en del av utställningen på Fotografiska mu-
séet i Stockholm i juli månad. Utställningen pågår en bit 
in i september. Se också www.biglife.org för att se hur man 
arbetar i östra Afrika för djuren.

12. Att se djur och natur på plats är en fantastisk inspirations-
källa för en lärare i biologi. Kan naturligtvis inte under-
skattas!
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En flock nyfikna impalor och en impalabock

Titta på streamade live-sändningar från Djuma och Arathusa Water-
hole. www.wildsafarilife.com dagligen mellan 09.00-12.00 och 12.30-
13.30. Sidan administreras av National Geografic. Sydafrikanska 

Jason Seroud

studenter som Jason Seroud kommenterar det vilda djurlivet i dessa 
streamade sändningar.
Twitter: #safarilife. Här kan man chatta om djurlivet.
Fråga om djurlivet i Sydafrika.Questions@wildearth.com 

Minna

Nyfiken på det vilda djurlivet i Sydafrika? Kolla här!
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Elva officiella språk talas i landet, varav de två viktigaste är 
afrikaans och engelska. Mer än hälften av de vita och nästan 
alla färgade afrikaner talar afrikaans som första språk. Engelska 
är det mest utbredda och mest förstådda språket i Sydafrika. 
Engelska och afrikaans undervisas som första språk. 
 Engelska är det gällande språket inom ekonomi, handel och 
administration, men talas bara i knappt tio procent av hem-
men. Med detta i åtanke kan man förstå engelskans betydelse 
och behovet av skolundervisning.

Pre Primary School Kiddies Ark
Det var också det som ägaren, Odo, till förskolan Kiddies Ark 
gjorde. Han insåg under alla åren som anställd på BMW att 
utan språkfärdigheter i engelska kommer man inte långt som 
svart person i det sydafrikanska samhället. 
 Tillsammans med sin fru grundade han den första Kiddies 
Ark, en förskola öppen för alla, byggd på en kristen värde-
grund och med syfte att lära barn engelska. Numera finns det 
fem förskolor inom Kiddies Ark. 
 I Sydafrika finns det antingen statliga förskolor eller frisko-
lor som drivs av föreningar eller privata ägare som Kiddies Ark. 

Förskolorna är för barn från tre år och fram till skolstarten 
vid sju år. Staten uppmuntrar att flera barn går på förskolan 
då det är viktigt med den tidiga utvecklingen. Det finns även 
barnomsorg för åldrarna 0-3 kallad ”Early Childhood Deve-
lopment (ECD) programme”.

Kameraövningar på Kiddies Ark
På Kiddies Ark är det bara engelska som gäller. Ägaren berät-
tar för oss att barnen finner sig bra i språkkravet och de lär sig 
efterhand mer och mer. 
 Jag besökte förskolan med mina kurskamrater och lärare 
från Akademin Valands filminstitution. Vi gjorde kameraöv-
ningar tillsammans med barnen. Entusiasmen var stor bland 
barnen men även bland de sydafrikanska filmstudenterna som 
följde med oss och som fick en egen lektion i hur man kan an-
vända kamera som verktyg för lärande. Under en schemalagd 
dag får barnen bland annat lära sig ”Phonetics”, alltså engelska 
uttalsövningar och ”Bibel stories”. 
  Fri lek ingår också i programmet och även en stunds ute-
vistelse på gården. Barnen stannar 4-5 timmar per dag på för-
skolan.

Att gå i skola i Sydafrika
Text och foto: Minna Panas Ma-NO-lärare åk 4-6 Bräckeskolan Göteborg

För att få en bakgrund till det sydafrikanska samhällets demokratiseringsprocess kan  
det var en god idé att börja nysta i landets språkliga läge.

Minna Panas, ordförande i 
Biologilärarnas förening

Det var roligt med besökare 
från ett främmande land
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Ordning och reda, här staplas stolar

Skolsystemet efter förskolan
Närmare en femtedel av befolkningens 20-åring-
ar var mot slutet av 1990-talet utan någon form 
av skolgång i Sydafrika. Detta mer än halverades 
till 2011. 
 Nästan 95 % av sydafrikanska barn går i stat-
liga skolor. Utbildningens kvalitet har sagts vara 
låg i de statliga skolorna förutom några utmär-
kande undantag. Sedan tio år tillbaka har man 
dock sett en markant höjning av resultaten på de 
lägre presterande statliga skolorna. 
 40 % av alla skolor tar terminsavgifter som 
komplement till statens bidrag, vilket innebär att 
dessa skolor (i välbärgade områden) närmar sig 
kvaliteten i de privata skolorna. 
 Basutbildningen består av en tolvårig utbild-
ning. Årskurserna 0-7 utgör så kallad ”primary 
school”, motsvarar svenskt låg- och mellansta-
dium, varefter ”secondary school”, högstadiet, 
vanligtvis tar vid i årskurs 8. Från årskurs 10 går 
man på gymnasiet, kallad populärt ”matric” eller 
på yrkesskola. Undervisningsspråket är antingen 
engelska eller afrikaans beroende på skola.  
 År 2011 gick 11.8 % av 20-åringarna eller 
äldre på en högskole- eller universitetsutbildning 
enligt Statistics SA 2011. På Witwaterstrand är 
fördelningen av studenter ca 50-50 mellan vita 
och svarta/färgade, men siffrorna varierar stort 
mellan olika lärosäten.
Samanfattningsvis är utbildningsnivån fortfaran-
de mycket låg i Sydafrika. Statistiken visar dock 
långsamt uppåtgående kurvor på området. 
 Akademin Valand har nyligen påbörjat ett 
samarbete med Kiddies Ark och med The Uni-
versity of Witwaterstrand (Wits University).

Lunchdags och kön blir lång, men välordnad

Skolans klätterställning

Det är roligt att ta bilder. Hur blev den?
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- en kort berättelse om Facebook och artkunskap
Vid en golvrenovering i vårt hus med ursprung på 1920-talet 
dök en för mig okänd insekt fram ur golvspringorna. Jag plat-
tade till den, fotade av och försökte identifiera den men utan 
framgång. 

Dammråttor och dammlejon 
Text och foto: Minna Panas, lärare ma-no 4-6 Bräckeskolan Göteborg

 På sommaren därefter engagerade jag mig i en artutmaning 
på Facebook och skickade bilden till insektsnörden Anita Nor-
lund, en duktig insektsamatör som till vardags undervisar i 
svenska på Högskolan i Borås. Svaret löd, en nymf av smuts-
stinkfly. Vi det laget hade jag hittat en ”annan” insekt också, 
vilket skulle visa sig att vara en adult exemplar av smutsstink-
fly. Tack till Anita igen. 
 Ytterligare några dagar därefter rensade jag bland alla gamla 
jobbpapper och böcker. En liten ”dammråtta” dök upp ur för-
sta högen. Den såg i alla fall ut som en dammråtta vid första 
anblicken. Jag fångade in djuret i en glasburk, fotade av och 

Ung nymf av smutsstinkfly. Även kallad 
dammlejon.

Äldre nymf av smutsstinkfly Adult exemplar av smutsstinkfly 
infångad i en plastpåse

skickade frågan om arttillhörighet till jourhavande biolog på 
Naturhistoriska riksmuseet dagen efter. Fick ett snabbt svar att 
det handlade om ett dammlejon! En ”cool” art att vara stolt 
över att inhusera hos sig enligt biologen! Hon upplyste mig 
också om att arten kallades även dammskinnbagge, på engel-
ska: masked hunter. 
 Skickade bilden via FB till min bekanta Anita igen. Hon 
reagerade på det latinska namnet Reduvius personatus som 
står för smutsstinkfly. Så arten har tre benämningar: dammle-
jon, dammskinnbagge och smutsstinkfly. Cirkeln blev sluten.  
Och röjningen bland gamla papper fortsätter!
 Det vetenskapliga namnet är Reduvius personatus och den 
tillhör familjen rovskinnbaggar (Reduviidae) inom underord-
ningen skinnbaggar Heteroptera med ungefär 40000 arter i 
världen varav ca 600 i Sverige. Arten är synantropisk, det vill 
äga den finns överallt på det norra halvklotet i människans 
miljöer. Dammiga vindar och städskrubbar föredras av arten. 
Juvenilen tillämpar en spännande anpassning som går ut på 
att täcka över sig med fragment av skräp eller damm. Persona-
tus betyder just maskerad eller dold. 
 Man anser att släktet får för lite uppmärksamhet, den visar 
trots allt intressanta evolutionära egenskaper som kamouflage 
med damm bland dammtussarna i hemmet. Insekten kan 
också orsaka smärtsamma, dock snabbt övergående, bett och 
den livnär sig på att suga blod på andra djur. Rovskinnbaggar 
anses ha potential inom den biologiska bekämpningen av ska-
deinsekter. Smutsstinkfly är inte hotad men antas ha minskat 
i antal på grund av förbättrad hygien i hemmen.

Länk:
http://www.nhm.ac.uk/nature-online/species-of-the-day/ 
scientific-advances/bio-control/reduvius-personatus/index.html
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Jag har plockat ihop några korta notiser från GMV:s hemsida 
om den aktuella miljöforskningen som bedrivs på Göteborgs 
miljövetenskapliga centrum. På sidan hittar man information 
och kunskap som är direkt relaterad till kursplanerna. Länk till 
sidan är http://gmv.chalmers.gu.se/Aktuellt.

Om kemikalieskatter 
2015-07-02:

”Kemikalieskatter bidrar till en giftfri miljö” skriver en grupp 
forskare på Göteborgs universitet som arbetar med styrning 
av miljöeffekterna från kemikalier på SvD Debatt 150701. 
Forskarna menar att lagstiftningen som finns idag är alltför 
svag, särskilt när det gäller så kallade blandningar av olika ke-
mikalier.

Om svaveloxidrening med 
skrubbrar på fartyg
2015-06-29:
Skärpt regelverk för fartygsutsläpp av svaveloxider i luften gäl-
ler från 2015 för att minska sjöfartens bidrag till försurning. 
Alltfler fartyg utrustas nu med så kallade skrubbrar, en metod 
för att rena fartygsavgaser från svaveloxid. Men det finns risk 
för att skrubbrar orsakar negativa effekter på havsmiljön. 
 Skrubbrar används för att tvätta fartygsavgaser rena från 
svaveloxider som alternativ till dyrt lågsvavligt bränsle. Men i 
värsta fall går det förorenade tvättvattnet rakt ut i havet med 
risker för den marina miljön. 
 David Turner på Göteborgs universitet leder forskningsstu-
dien som finansieras av Formas, i samarbete med bland andra 
forskaren Ida-Maja Hassellöv från Chalmers. ”Vårt forsknings-
projekt ska ta reda på effekterna av skrubbrarna som monteras 
på fartyget och ska tvätta avgaserna rena från svaveloxider”.

Aktuella notiser 
kring hållbar utveckling från Göteborgs  
miljövetenskapliga centrum GMV
Sammanställda av Minna Panas ma-no-lärare 4-6 Bräckeskolan

Diabetesforskning 
2015-06-29:
Låg inkomst och låg utbildning nästan tredubblar risken för 
individer med typ 1-diabetes att drabbas av hjärtinfarkt och 
dö. Det visar en avhandling vid Sahlgrenska akademin, som 
dessutom visar att det är en felaktig slutsats att typ 1-diabetes 
minskar bland yngre.

En diabetikers utrustning. Foto:Monica Svensson
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 Boktips
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien har som en av sina 
uppgifter att ge ut historiska böcker om ämnen inom jord- och 
skogsbruk, även om dagens och morgondagens agrara frågor 
givetvis är dess huvuduppgift. Jag var på boksläpp på akade-
mien, när man i våras, presenterade:

Bengt Bergius 

Tal om läckerheter
Text Bengt Bergius
Redaktör Jakob Christensson

Utgiven av Kungl. skogs- och 
Lantbruksakademien 2015 01
576 sidor
ISBN 9789186573515 

Bengt Bergius, målning av 
Streng, 1761.

Oavkortad illustrerad utgåva av en global mathistorisk klas-
siker med appendix för excerpter ur gamla reseskildringar av 
Bengt Bergius, tillika försedd med utförliga förteckningar över 
i talet använd litteratur och i detta nämnda orter, folkgrupper, 
djur och växter samt nyskapat sakregister

Texten ovan visar bokens inledning, som du hittar på 
akademins hemsida www.ksla.se. Där kan du också njuta av 
omslagets bild: ”Kanin och kopparkittel”, olja på duk av Jean 
Siméon Chardin.

Boksläppet 9 mars 2015
Under boksläppet presenterades boken, stor som och tyngre 
än en tegelsten, för en intresserad publik av flera personer som 
arbetat med den.
Om du när du läser detta tänker på Bergianska trädgården i Stock-
holm har du alldeles rätt. Trädgården Bergielund låg ursprungli-
gen i nuvarande Vasastaden och donerades av bröderna Bengt och 
Peter Jonas Bergius till Kungliga Vetenskapsakademin 1784. Den 
flyttades 1885 till sitt nuvarande läge vid Brunnsviken.
 Bengt Bergius var preses i Vetenskapsakademin 1780. Den 
tredje maj höll han sitt Tal om läckerheter. Det måste ha krävt 
åhörarnas uppmärksamhet för en lång tid eftersom talet när 
det nu tryckts tar upp nästan 600 sidor. Det handlar om vad 
människor i alla kända tider i alla delar av världen ätit, njutit av 

och drogat sig med. Talet är upp-
delat i en del för växter och en för 
djur. Båda är mycket utförliga. 
 Vid boksläppet inledde leda-
moten Christina Möller med att 
presentera det arbete akademin 
gör i livsmedelsfrågor. Sen blev 
det redaktörens Jakob Christens-
son tur att berätta om boken. Han 
har skrivit ett långt och innehålls-
rikt företal om bröderna Bergius 
liv och gärning och naturligtvis 
om själva talet, dess tillkomst och vidare öden. Bengt avled 
innan hela talet tryckts men hans arbete fortsattes först av bro-
dern Peter och sedan av Samuel Ödman.
 Karsten Thurfjell, sekreterare i Gastronomiska akademin, 
talade om sina iakttagelser vid läsning av talet. Han hade 
många jämförelser om vår syn på läckerheter jämfört med vad 
man tyckte på sjuttonhundratalet.
 Karin Martinsson, förste intendent vid Bergianska trädgården, 
berättade om växternas namn då och nu. Hon hade haft en del 
besvär att identifiera en del av de växter Bergius syftade på men 
lyckats väl tycker jag. I boken finns nu en alfabetisk förteckning 
med de namn Bergius använt och det namn vi nu ger arterna.  
 Som avslutning blev det frågestund och panelsamtal om läck-
erheter. Föda måste vi ha för att få energi, men är det nödvän-
digt att konsumera läckerheter? Vad man i en tid och kultur an-
ser vara ätbart och gott anses vid andra omständigheter oätligt. 
 Jag påminns om min lektion om blötdjur i skolan i Libe-
ria där eleverna kom dels från Liberia dels från olika ställen 
i Europa och USA. På marknaden hade jag köpt ”kissmeat” 
en liten snäcka som befolkningen där åt genom att suga i sig 
snigeln som fanns i skalet. I affären som sålde importerad mat 
hade jag köpt en burk konserverade musslor. Vi skulle disseke-
ra och jämföra. Det zoologiska var inget problem men det blev 
livliga diskussioner om hur man kunde äta något så äckligt 
som snäckor, (svenska elevers åsikt) eller så motbjudande som 
de där musslorna i burken (liberianska elevers kommentar).
 Boksläppet avslutades med mingel i Oscars källare med 
fortsatta diskussioner. Där satt jag bredvid en man som kom 
från förlagsbranschen. Han var full av beundran för bokens 
kvalitet som bok oavsett innehållet.
 Om du bor i Stockholmsområdet har du möjlighet att själv 
gå på liknande boksläpp eller utnyttja andra delar av KSLA:s 
arbete. Följ kalendariet på deras hemsida www.ksla.se

Christina Broman
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Fågelgrannar
Tänk så mycket intressant och spännande dina grannar har för sig! 
Titta, lyssna och häpna över allt de hittar på!
Så inleds denna lilla bok i stort A4-format. Drygt 50-talet ar-
ter har fått varsitt uppslag och deras vardagsliv presenteras i ord  
och med sedvanlig humor av Staffan Ulfstrand och med fantas-
tiska bilder av Sven-Olof Ahlgren.

Text och foto: Staffan 
Ulfstrand & Sven-Olof 

Ahlgren  
Utgiven av Ellerströms 
förlag 2015
136 sidor, hårdband
ISBN 978-91-7247-410-9

Sven-Olof Ahlgren  Staffan Ulfstrand

Stjärtmes Lappuggla

 Vi möter fåglarna under sång och spel, bråk, bobyggande, 
uppfödning av ungar, försvar, flyttning och hantering av många 
andra problem - kort sagt, här finns det mesta om våra fågel-
grannar. 

Några exempel på Fågelgrannar
Med omslagsbilden vann Sven-Olof Ahlgren en tävling bland 
3500 bidrag som ingår i den franska ”Fågel och Naturfestiva-
len 2014 i klassen ”Vision Artistique” . Staffan Ulfstrand skri-
ver bland annat om kajans iskalla blick. Troligen fungerar de 
vita ögonringarna som signalen ”här är upptaget, så dra åt ...!”
 En riktig sötnos är stjärtmesen som är en mycket social fågel. 
Den håller alltid kontakt med artfänder. ”Släkten är bäst”, så 
stjärtmesar kan fungera som hjälpare om grannarna fått problem. 
Några stycken kan bidra till försörjningen av ungar i ett bo.
 Lappugglan är nästan lika stor som berguven, men varierar 
mycket i vikt beroende på tillgången på smågnagare. Sorkarna 
i de norrländska barrskogarna varierar mycket i antal och om 
den populationen kraschar irrar lappugglorna omkring och 
söker trakter med bättre tillgång på gnagare. Antalet lappugg-
lor verkar minska i norr, möjligen för att många skogsägare 
aktivt tar bort den typ av träd som lappugglan behöver till sitt 
stora risbo. I södra Norrland och delvis i Svealand verkar de i 
stället trivas och stanna kvar efter svår matbrist. 
 Lappugglors hörsel och syn är som bekant utmärkta. Det 
påstås att en uggla i ett laboratorieförsök kunde mäta tidsskill-
naden från ena örat till det andra. Skillnaden var 0,00 003 
sekunder, alltså 30 miljondelar av en sekund!
 Denna välskrivna bok med fantastiska bilder kan rekom-
menderas inte bara till dig som tycker om natur i allmänhet, 
utan den kan också användas på skolans olika nivåer. 

Monica Svensson
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Text och foto: Viktoria Harnesk, Bianca 
Brandon-Cox och Anna-Marja Kaddik

Producerad av Slow Food Sápmi 
Utgiven med stöd av Sametinget
Andra upplagan 2014, 124 sidor
ISBN 978-91-981636-0-5

Syrad björksoppa med souvas
4 personer, 5 minuter plus plockning och syrning. Recept: Kristoffer Åström

Smak på Sápmi 
Samisk mat – tradition, innovation och framtid
Vinnare i Årets Svenska Måltidslitteratur 2014
Vi får här smaka på en mångtusenårig mattradition, men också en hel del 
nya recept. Boken ger också kunskaper om samisk kultur. De flesta samer 
bor idag i storstäder vilket kanske inte är så känt.
 Råvaror i den samiska matlagningen är ren, insjöfjällfisk, och vildväx-
ande örter. Även älg och skogsfågel står på menyn. Bland bären är det vita-
min-och fiberrika Nordkråkbäret (Empetrum hermaphroditum Hagerup) 
inte så ofta använt idag. Varför inte prova!
 Bland de vilda växtena intar Kvanne (Angelica arcangelica L.) en särställ-
ning. Den är en av fermenteringsörterna som användes för att öka hållbar-
heten på mjölk, kött och fisk. Innan den blommar kan stjälken skalas och 
ätas direkt eller rostas.
 Renkött äts ofta rökt, till exempel som souvas, lättsaltat, kåtarökt renkött. 
Men lika nyttigt som souvas är renfeta. Fettet är inte insprängt utan det fett-
reserven ligger utanpå musklerna. Mätningar från 2013 visade att renfeta från 
mage och rygg har betydligt lägre kolesterolvärde (61 mg) än de vanliga ami-
maliska fetterna. Smör innehåller 256 mg!
Och så ett recept på en soppa som smakar ”som det doftar i en nyrisad kåta”.

Svenska folkets nya 
recept

Illustrationer:  
Christina Andersson
Utgiven av ICA AB
Första upplagan 2010, 
224 sidor
ISBN 978-91-534-3522-8

Sveriges nya  
landskapsrätter
En matresa genom landet 
2009 samlade ICA och Buffé in recept från 
svenska folket. Man fick 3000 olika recept och 
provlagade många. Boken innehåller modern 
matlagning kryddad med lite tradition.
 Kokt palt, ostkakor, rårörda lingon och stekt 
fläsk finns med tillsammans med de traditionella 
landskapsrätterna. Thaikryddad renskavsgryta 
och västerbottensgratinerade paltmuffins, hel-
stekt strutsbiff och grissida med spiskummindof-
tande morotspuré hör till de nya rätterna. Och 
varför inte prova Kungens kaviarsuffe?
 Här finns också en hel del landskapsfakta och 
annan information i ett matlexikon, Boken är 
mycket rikt illustrerad med både foton och teck-
ningar.
En ny dessert kanske kan passa!

Ingredienser
Syrad björk
200 g björklöv
1 msk filmjölk
vatten till kokning

Soppa
0,5 dl Crème fraich
salt (mängd utifrån 
souvasens sälta)
1 tsk citronjuice
4 msk syrad björk
4 dl grädde
1 tsk socker

Servering
100 g skivad souvas  
Soppan ska troligen inte värmas

Gör så här
Syrad björk
1. Plocka björklöv
2. Koka upp 5-6 liter vatten och sänk ner 

björklöven, rör om 10 sekunder.
3. Sila bort vattnet och spola omgående 

löven i kallt vatten. Upprepa tre gånger 
med nytt vatten och låt rinna av väl.

4. Mixa grovt i matberedare, tillsätt filmjölk.
5. Fyll en ren glasburk till kanten med 

mixen och förslut burken.
6. Syra i kylskåp minst 1,5 vecka.
Soppa
Blanda alla ingredienser i en bunke, vispa inte.
Servering
Serveras med souvas på toppen

Canelloni á la Burträsk
4 personer; Recept Lena Hjeltman, Johanneshov

Ingredienser
1 paket färska lasagneplattor (200 g)
2,5 dl hjortronsylt
1 paket frysta, tinade hjortron (ca 250 g)
1,5 dl riven västerbottensost
30 g kallt smör + smör till formen
0,5 l vaniljglass
2-3 msk hackade pistaschnötter

Gör så här                                  
1. Blanda sylt och hjortron, klicka ut ca 3/4 på  

plattorna och rulla ihop, lägg tätt i smord form.
2. Strö över riven ost och hyvla över smör.
3. Ställ in i 225oC ca 15 minuter tills osten smält  

och fått lite färg.
4. Servera med glass och hackade nötter. Pudra gärna 

över lite florsocker.
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biologilärarna (skriv Biologilärarna 
i sökrutan) är en offentlig grupp på 
Facebook.
 Den självklara sidan för dig som är 
biologilärare. Här delar vi tips, idéer 
och bilder.
 Gruppen bildades under årsmötet i 
april 2014 och vi har redan 353 med-
lemmar. Den drivs av Biologilärarnas 
förening, se vår hemsida  
www.biologilararna.se

Lungmossa eller älvnäver  
Marchantia polymorpha

Under sommaren har jag följrt ut-
vecklingen hos Marchantia poly-
morpha. Det är en bållevermossa, 
som trivs på fuktiga ställen, här i ett dike från en kallkälla. De 
trivs och gynnas också på brandfält. Släktet finns över hela 
jorden. Marcanthia beskrevs redan av Carl von Linné.
 På bilden ovan ser man oskaftade groddkornskorgar som 
innehåller stora, gröna, platta groddkorn. Det är den vegeta-
tiva delen av förökningen.
 Lungmossan förökas också med sporer och  han- och hon-
blomställningarna (sporofyterna) ser mycket olika ut, som 
olika typer av paraplyer. De kommer senare än de oskaftade 
korgarna och alltid på olik stånd. På fotona syns endast hon-
blommor, hanarna kommer senare (kanske i nästa nummer 
av Biologen?).
 I Sverige finns cirka 15 arter av Marcanthiales.

Monica Svensson, text och foto

from Botany Illustra-
ted. Introduction to 
Plants, Glimn-Lacy, 
Janice, Kaufman, 
Peter B., 2006


