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Välkommen till Biologen nr 2 2018!
Vet du att Åland har fyra olika landskapstyper, att man inte får kom-
ma närmare än två meter från djuren på Galapagos eller att man kan 
hitta samma snäcka vinter efter vinter i trädgården? Allt detta och 
mycket mera kan du läsa om i detta nummer av Biologen!
 Biologilärarnas förening fortsätter sitt 85-årsfirande! Sista helgen 
i maj genomförs föreningens årsmöte på Åland. För den som inte 
kan delta under möteshelgen har vi en grundlig beskrivning av den 
åländska naturen skriven av den mycket kunnige åländske biologen 
och biologiläraren Ralf Carlsson. 
 Vi har också fyllt på med flera andra natur- och resebeskrivningar 
från världen. Bella Grewal återger fängslande ögonblick från sin dröm-
resa till Galapagos-öarna med Gigi Sahlstrand (känd domare från TV-
programmet Det stora fågeläventyret). Bland annat berättar Bella om 
snorklingsturer på dagarna med galapagospingviner simmades tätt in-
till och om galapagosskarvarna som fiskade nära vattenytan. 
Susanne Fabricius har varit på en fruktvandring i Sydspanien och 
delar med sig av nyvunna fruktkunskaper i den andalusiska naturen 
men också hur man i ekologiska odlingar bekämpar fruktförstörande 
tripsar med hjälp av spindlar. 
 Christina Broman har varit Zimbabwe och återger sina biologiska 
upplevelser kring växt- och djurlivet i Harare med omnejder. 
 Neurovetenskap har blivit på ropet och många tips om metoder 
och övningar levereras till lärarkåren. Anita Norlund och Magnus 
Levinsson, yrkesverksamma på Högskolan i Borås, problematiserar 
neurovetenskapens olika förslag till att bedriva undervisning. För-
fattarna ifrågasätter neurovetenskapliga källors relevans för lärarens 
arbete och uppmanar alla lärare, inklusive biologilärare, att utöva 
ett visst motstånd mot det rådande massiva trycket på att införliva 
hjärnforskning i klassrummet. 
 Föreningen har följt en omdebatterad diskussion kring biologen 
Alexander Pyron publicerade artikel i Washington Post om arternas 
snabba utrotning i världen. Christina Broman har summerat dis-
kussionen som väcker känslor och debatt. Pyrons artikel bemöttes 
kraftfullt och på sin hemsida förklarade Pyron i urskuldande ordalag 
sina åsikter. Christina Broman har sammanställt artiklarnas innehåll 
på ett spännande sätt. Läs och begrunda!
 Evolutionsundervisning väcker också känslor och skapar situationer 
där människors tro och vetenskap kan krocka rejält. Lärare har behov 
av att höra om andras erfarenheter och få tips på hur man jobbar med 
området. Jag sammanfattade en fin tråddiskussion på Facebook där 
lärare med olika bakgrunder visade att det finns många sätt att komma 
överens om undervisningens genomförande med eleverna.
 Sommaren och sommarlovet stundar! Äntligen får man lite mera 
tid att komma ut och upptäcka naturen. Varför inte roa sig med 
att testa lite appar? Det finns många som jag inte hunnit prova. Jag 
utmanar er läsare att skicka in era favoritappar till Biologen! Som 
inspiration testade jag appen Leafsnap UK.

Trevlig läsning och många fina naturupplevelser i sommar! 
Minna Panas



Åland, lättåtkomlig och fin natur
Text och foto Ralf Carlsson, FD, lektor i biologi/geografi, Ålands lyceum, Mariehamn

Den som besöker Åland för första gången slås av att det finns fyra landskapstyper som är 
karakteristiska, men dock inte unika, för Åland. Dessa är kalskärgårdarna, de så kallade 
Sesleriaängarna (eller kalkfuktängarna), sydöstra skärgårdens lövskogar samt hällmarks- 
tallskogarna, som dominerar landskapets högre delar.

Klapperstensfält eller stenåkrar påträffas på alla nivåer i landskapet. De bildas av 
landhöjningen.

Ralf Carlsson

Kalkfuktängar (Sesleriaängar) har en rik flora med gräset älväxing som dominerande 
art. Där växer också majviva, jungfrulin, ängsnycklar med mera.

Landskapstyper
Vilket område man än besöker, har den geolo-
giska bakgrundshistorien betydelse för områ-
dets flora och fauna. Den åländska berggrunden 
består av olika varianter av rapakivigranit med 
en ålder på ca 1600 miljoner år på fasta Åland 
medan skärgården i öster är cirka 300 miljoner 
år äldre. Det som också spelar en roll, framför 
allt för växtligheten, är att Åland för cirka 450 
miljoner år sedan befann sig ungefär vid ekvatorn 
och täcktes av korallrev, som i dag bildar bottnen 
av innanfjärden Lumparn i form av kalksten men 
denna kalksten finns också på bottnen av Botten-
havet norr om Åland.
 Under vår senaste istid kom denna kalksten 
att transporteras med isen, där den maldes ned 
för att i dag ingå i den åländska moränen, som 
är väldigt kalkrik och leder till att många av de 
åländska växterna är så kallade kalcifila arter. För 
cirka 9000 år sedan började Ålands högsta delar 
resa sig ur havet och så småningom började väx-
ter, djur och människor vandra in. 

 I fråga om geologin är stenåkrarna eller klapperstensfälten värda att näm-
na även om de i dag inte hyser så mycket annat liv än lavar och mossor och 
så kan man notera att landskapet uppvisar en viss ”randighet”, som löper i 
nord-sydlig riktning. Det handlar då om bergsryggar och moränryggar, så 
kallade drumlins, som löper i rörelseriktningen för inlandsisen.

 Landskapet är för övrigt mycket uppsplittrat med många havsvikar och 
fjärdar som tränger in mellan öar och skär av olika storlek och även på öar-
na är landskapet mycket varierande med skog, ängar, myrar och så vidare. 
Dessutom finns det cirka 130 insjöar av olika slag för att inte tala om åkrar 
och bebyggelse som kulturmarker. Kort sagt – det åländska landskapet har 
en hög biodiversitet på ekosystem-/landskapsnivå. En miljö, som är ganska 
karakteristisk för Åland är lövängarna, som är en typ av kulturlandskap, 
som i och för sig också förekommer i andra länder i Europa men som bru-
kades ovanligt länge på Åland.
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Lövängsbruket
Lövängsbruket, som kan ses som en övergång till jordbruket, 
tog troligen sin början för cirka 2 000 år sedan i södra Sverige 
och på lägre höjder i bergstrakterna i Norge samt i bergen i 
söder (Balkan, Pyrenéerna etc). 
 Lövängarna har uppkommit genom samverkan mellan 
människan och hennes betesdjur. Vinterfoder slogs på öppna 
ytor och lövfoder togs från träden genom så kallad hamling. 
Vid röjning, hamling och slåtter sparades en del buskar och 
träd och på det sättet bildades ängar som delvis var lövskogs-
bevuxna. Lövängen består av öppna partier som kallas gläntor 
och buskar/träd som kallas runnor. I de åländska skogarna ser 
man ganska ofta gamla björkar med kandelaberform. De ut-
gör rester från det gamla lövängsbruket, som tyvärr upphörde 
ungefär i mitten av det förra seklet.
 Lövängen är ett slags halvkulturvegetation, där man kan 
finna vilda växter som inte skulle ha funnits där om inte män-
niskan och hennes husdjur hade skapat den.
 Innan det moderna jordbruket började utvecklas under 
slutet av 1800-talet hade lövängen ofta en större betydelse 
än åkern. Människan var beroende av sin boskap och därför 
också av ängen som gav djuren mat. Åkern kunde i sin tur 
gödslas med den naturgödsel som djuren lämnade efter sig och 
som var av största vikt före konstgödselns tillkomst. I sam-
manhanget kan nämnas att förhållandet mellan äng och åker 
på Åland varierade mellan 6-8:1 under 1700- talet.
 För att hålla lövängarna i skick måste de skötas eftersom det 
annars fanns en stor risk att de snabbt skulle växa igen och bli 
skog. Lövängsskötseln omfattade fyra årligen återkommande 
arbetsskeden: vårstädningen, eller rydjningen (fagningen  på  
Gotland)  då  torra grenar, fjolårslöv och annat skräp räfsades 
ihop och brändes eller lades att förmultna i till exempel en 
runna  eller  i  ett  stenröse.  Vårstädningen  gjordes  ungefär  
vid  den  tidpunkt  på  året  då vitsipporna blommade.
 Efter vårstädningen följde en period av stillhet innan slåt-
tern med lie vidtog, ungefär när höskallran blommade. Slåttern 
påbörjades sent på försommaren eller först på högsommaren 
för att växterna på lövängen skulle hinna med att fröa av sig 
innan de slogs. Slåttern företogs ungefär när höskallrans frön 
skallrade i sina frökapslar.
 Efter slåttern släpptes djuren ut på bete, där de fick gå till en 
bit in på hösten. På lövängarna fick endast kor och hästar, så 
kallad storboskap, beta. Fåren, kalvarna och kvigorna betade 
på holmar, hagar och i skogar.
 Samtidigt med betet påbörjades lövtäkt eller hamling i au-
gusti och den pågick så långt in på hösten som det fanns färska 
löv. Löven gavs sedan vintertid som en del av fodret till får, kor 
och hästar. Ett femte arbetsskede kan nämnas men det före-
togs dock inte varje år. Detta var gallring eller röjning då till 
exempel gläntor kunde förstoras och flyttas, runnor utglesas, 

bon av tuvmyror utjämnas med mera.
 Det anses att lövängsbruket innebar ett resursutnyttjande 
som stod i samklang med naturen, i dag sett som uthålligt 
markutnyttjande och befrämjande för biodiversiteten, kanske 
det mest naturvänliga markutnyttjande som människan hit-
tills har åstadkommit! Det samma gäller för skottskogsbruket 
i Mellaneuropa.
 På Åland finns över 600 arter av vilda växter – de flesta helt 
vanliga men tack vare den höga kalkhalten i jordarna finner 
man också en del kalkberoende/kalkgynnade arter. En av dem 
är majvivan (Primula farinosa), vars nära släkting gullvivan 
(Primula veris) är mycket vanlig och Ålands landskapsblom-
ma. Majvivan växer ofta på Sesleriaängarna (kalkfuktängarna) 
men på grund av färre betande djur har den minskat i antal 
under senare år.

Orkidéer
I Finland finns det cirka 35 olika arter av orkidéer, av vilka 
cirka 25 påträffas på Åland. De flesta orkidéer är kalkbero-
ende och därför är många av dem relativt vanliga. Adam och 
Eva (Dactylorhiza sambucina) kan, liksom andra orkidéer, fö-
rekomma i två (eller flera) färgvarianter – röd och gulvit. Man 
brukar kalla fenomenet polymorfism. Ibland ser man också 
mellanformer, som kunde definieras som laxrosa men de är 
inte speciellt vanliga, trots att man vet att blomfärgen är gene-
tiskt betingad.

Majvivor på en kalkfuktäng inom Nåtö naturreservat. Notera de 
hamlade askarna i bakgrunden.
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 Det som också är märkligt är att proportionerna mellan 
röda och gulvita blommor tycks hållas konstanta inom en gi-
ven population. Den evolutionära betydelsen av detta har in-
tresserat biologer allt sedan Darwins tid. Även om blomfärgen 
hos växter kan vara mycket varierande, är det relativt ovanligt 
med stor variation inom arter. I de flesta fall som man känner 
till handlar det om relativt små skillnader i färgnyans, kanske 
beroende på miljöfaktorer, som pollinatörerna inte bryr sig 
om. Arter som uppvisar en verkligt stabil genetiskt grundad 
polymorfism är ovanliga.
 De orkidéer som är kända för att förekomma i olika färger 
är även kända för att de inte belönar sina pollinatörer, vare sig 
med nektar eller med pollen och de har heller inte sitt pollen 
i form av mjöl. I stället sitter pollenet samlat i två pollenklub-
bor (pollinier). Utan belöning för insekterna borde inte blom-
morna besökas överhuvudtaget, så de har fått hitta på andra 
metoder för att locka till sig pollinatörer. Adam och Eva, som 
blommar relativt tidigt, medan ännu ganska få andra blom-
mor är i farten, pollineras vanligtvis av nyligen uppvaknade 
insekter, hos oss vanligen humlor som är hungriga och letar 
nektar hos olika värdväxter.
 Humlorna testar då turvis olika färgvarianter och om inte 
röd färg ger belöning, så måste gulvit göra det och så går de 
turvis mellan röda och gulvita blommor utan att inse att de i 
ingendera fallet hittar något att äta. Däremot fastnar pollen på 
dem och detta pollen överförs till pistillen på nästa blomma 
som besöks. Detta beteende resulterar i att den ovanligare 
blomfärgen proportionellt sett blir oftare besökt än vad annars 
vore fallet. På det sättet kommer de ovanligare färggenerna att 

Guckusko är en särpräglad orkidé med intressant pollinationsbiologi

Adam och Eva förekommer normalt i dessa två färgvarianter

Intressant Adam och Eva 
mutant. Det förekommer också 
exemplar, där halva blomman 
är röd och andra halvan gulvit.

Flugblomstret är en sällsynt orkidé 
som förekommer på några platser 
på Åland. Att förstå hur den har 
fått sitt namn är inte svårt.

spridas och förhållandet mellan de båda blomfärgerna förblir 
konstant.
 Två andra orkidéer, som dock är betydligt ovanligare än 
Adam och Eva men som förekommer på Åland är guckuskon 
(Cypripedium calceolus) och flugblomstret (Ophrys insectifera).
Båda har en intressant pollinationsbiologi – guckuskon  
pollineras av sandbin, som stängs in i de mycket speciella 
blommorna och flugblomstret av insekter som tror att flug-
blomstrets blommor är honor av samma art som de själva.
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Fjärilar
Bland insekterna är det främst tre olika fjärilsarter som jag vill 
framhålla som ganska karakteristiska för Åland. Den första är 
ängsnätfjärilen (Melitaea cinxia) som förmodligen är världens 
mest studerade fjäril tack vare professor Ilkka Hanski (Hel-
singfors universitet, d. 2016) och hans forskargrupp, med 
medlemmar från hela världen, som har undersökt arten på 
Åland sedan 1992. I Finland förekommer arten enbart på 
åländska torrängar, som kan vara av varierande storlek och på 
olika långt avstånd från varandra. Ängsnätfjärilen påminner 
om pärlemorfjärilarna.

Ängsnätfjärilen är troligen världens mest studerade fjäril. Här ses ett 
par som är sysselsatta med parning

Apollofjärilen har en ganska begränsad utbredning. Den flyger i 
juli-augusti

Mnemosynefjärilen har märkligt genomskinliga vingar

 Hela den åländska ängsnätfjärilpopulationen utgör en så 
kallad metapopulation, som är uppdelad i delpopulationer på 
enskilda ängsfläckar. Inom metapopulationsekologin studerar 
man dynamiken mellan immigration, emigration och utdöen-
de inom och mellan enskilda fläckar eller öar. Man har konsta-
terat att om en fläck blir för liten eller ligger för långt ifrån de 
andra fläckarna, kommer denna delpopulation att dö ut. De 
kunskaper som man samlar in, kan i förlängningen användas 
vid bevarandet av utrotningshotade arter.
 Den andra fjärilen är apollofjärilen (Parnssius apollo), som 
med sina 73-87 mm mellan vingspetsarna är vår största dagfjä-
ril. Vingarna är vita och de har svarta fläckar på framvingarna 
och fyra röda ringar, omgivna av svarta, på bakvingarna. Fjä-
rilarna är ganska osynliga när de slår sig ned bland vitblom-
mande växter. De vanligaste växterna de besöker i sin jakt 
efter nektar är dock rödklint, kärrtistel och flockfibbla. Det 
händer också att de bara går ned till marken och då försvin-
ner de snabbt bland lavtäckta stenar eller grånade grenar eller 
enstammar.
 Apollofjärilen kan frambringa ljud som låter som ett torrt 
prasslande. Ljudet uppstår genom att de gnider bakbenen 
mot bakvingarnas undersida (kallas stridulering) men också 
när vingkanterna vidrör föremål. Det är i princip på samma 
sätt som vårtbitarna (obs. inte syrsorna - för att höra syrsor 

måste vi åka söderut) producerar det ljud som vi kan höra på 
sensommaren.
 Den tredje fjärilen. som man med lite tur kan få se från 
början av juni fram till strax efter midsommar, är den ovan-
liga mnemosynefjärilen (Parnassius mnemosyne) som är släkt 
med apollofjärilen. Båda är fridlysta. Mnemosynefjärilen hör 
i Finland till hotkategorin sårbar medan den i Sverige rent av 
är starkt hotad. Den liknar en kålfjäril och har ett vingspann 
på 55-68 mm. Färgen är vit och på framvingarna har den två 
svarta fläckar och vingspetsarna är svarta. Men vänta nu – tit-
tar man närmare på vingspetsarna, ser man att de inte är svarta 
utan faktiskt genomskinliga.

Ormar
De lägre ryggradsdjuren (utom fiskar) utgörs av fem grod-
djur (vanlig groda, åkergroda, padda, samt större och mindre 
salamander) och tre arter av orm– huggorm, snok och has-
selsnok. Hasselsnoken (Coronella austriaca), påminner vid ett 
första påseende om en ljusbrun huggorm, som dock ger ett 
slankare intryck och som i regel är mindre. Dessutom saknas 
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zig-zagbandet och är i stället ersatt av två rader med mörka 
fläckar. Hasselsnokens glansiga utseende beror på att fjällen 
är släta och saknar köl, som finns hos de andra arterna och 
gör att skinnet ser mer matt ut – därför kallas hasselsnoken 
också slät snok. Hasselsnoken är i dagsläget inte helt ovanlig 
och det händer troligen att människor inte ser skillnad mellan 
huggorm och hasselsnok, så antagligen dödas ett antal has-
selsnokar årligen. Utan människor skulle hasselsnoken ha en 
perfekt skyddsteckning i form av mimikry men människan ser 
uppenbarligen ”huggormen” först.

Hasselsnoken känns igen på sin basker och de två raderna av fläckar 
längs ryggen. Trots namnet ser man den sällan bland hassel utan den 
ses oftast i hällmarkstallskog.

Fåglar
När det gäller fåglar, har väl Åland i stort sett samma arter som 
de omgivande fastlanden, trots att det finns vissa undantag. I 
ekbackar i Sverige kan man påträffa gröngölingen, (Picus viri-
dis) som helt och hållet saknas i Finland. Här har vi i stället 
dess snarlika släkting gråspett (Picus canus), som håller till i de 
så kallade hällmarkstallskogarna. 
 Den i Sverige vanliga nötväckan (Sitta europea) började ko-
lonisera Åland för ca 10 år sedan och är ännu inte helt vanlig 
men breder tydligen ut sig ganska effektivt. 

 Havsörnen (Haliaeetus albicilla) som för cirka 50 år sedan 
var en raritet är nu så vanlig, så att den hör till de fåglar man 
bör få se under en vanlig exkursion. 
 Sångsvanen (Cygnus cygnus), som förr var en ovanlig flytt-
fågel under vår och höst, häckar sedan 1987 i flera av de små 
sjöarna och kan under vintern ses på åkrarna i flockar av hund-
ratals individer. 
 Precis som i Sverige har hägern (Ardea cinerea) ökat i antal 
under de senaste 40 åren och det finns flera kolonier på Åland.

Däggdjur
Bland däggdjuren finns flera arter av fladdermöss, igelkott, 
skogshare, sorkar och möss, räv, mård, utter och så vidare. 
 Vårt största rovdjur är lodjuret, som dyker upp nu och då 
och alltid skapar debatt när det visar sig. Tyvärr är rovdjurs-
hatet ännu vanligt på Åland. Annars är väl älgen vårt största 
däggdjur och ett antal djur fälls årligen. 
 Rådjur inplanterades i början av 1960-talet och har förökat 
sig mycket framgångsrikt. Årligen sker stora mängder av tra-
fikolyckor där rådjur är inblandade.

Den åländska miljön
 Fasta Åland är egentligen ganska likt naturen i Uppland 
men om vi beger oss ut i den egentliga skärgården, hittar vi 
en miljö för sig med stora skogklädda öar och holmar och 
kala klippor och skär, där man hittar speciella skärgårdsväxter 
och –fåglar, anpassade till den miljön. Och för den som dyker, 
finns en hel värld att upptäcka under ytan.
Som synes finns det massor av intresse för den som är biolog 
men det tar förmodligen ett helt liv för att helt sätta sig in i 
den åländska naturen med alla dess sevärdheter.

Havsörnen är i dag en vanlig syn under de flesta exkursioner
Skärgården är en ganska extrem miljö  som ställer speciella 
krav på arterna som bebor den
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Denna artikel skrevs av R. Alexan-
der Pyron som är Robert F. Griggs  
Associate Professor of Biology at the 
George Washington University och 
publicerades som en text för att bilda 
opinion i Washington Post förra 
hösten. Det visade sig att tillståndet 
för publicering skulle inneburit en 
oklar kostnad så vi ändrade vår plan. 
Eftersom vi inte fick något besked 
från tidningen kunde vi inte trycka 
artikeln. 

 Reaktionen på artikeln i Washington Post lät inte vänta på 
sig. Mer än 3700 repliker, de flesta negativa, fick författaren 
att ändra sina åsikter eller åtminstone dem som han gav ut-
tryck för i artikeln. Han skrev en lång text på sin hemsida om 
den artikel han haft i Washington Post. 
 Båda texterna är tillgängliga på nätet, men eftersom vi gärna 
vill att fler tar del av dem har jag gjort sammandrag på svenska 
för Biologen. Min förhoppning är att när du läst dem ska gå till 
de engelska texterna och gärna kommentera de idéer som Alex-
ander Pyron diskuterar. Många av de som reagerade på texterna 
publicerade sina svar i bloggar. Läser man dem kan man få nya 
argument i diskussionen om rödlistning och biodiversitet. 

 Alexander Pyron inleder sin text med att berätta att han i 
december 2013 var på en expedition i Equadors regnskog när 
han fick syn på en sällsynt groda Atelous balios som inte blivit 
funnen i mer än två exemplar sen 1995. Nu hittades en hel del 

Biodiversitet och R. Alexander Peyrons artikel
Text  

Förra numret av Biologen hade ett par artiklar om biodiversitet, ett biologiskt begrepp som infördes 
av entomologen E.O. Wilson 1985. Biologens redaktion hoppades att vi skulle få publicera en artikel 
med namnet: We don’t need to save endangered species. Extinction is part of evolution.

R. Alexander Pyron

The Rio Pescado stubfoot toad, a native to South America              
Photographer: Pete Oxford

mängd som flyttades till en ark för hotade arter i Quito där 
de nu trivs och förökar sig. Men arten kommer att dö ut så 
småningom liksom alla arter på jorden. 

Massutdöende
Som vi vet har massutdöende skett vid flera tillfällen i planetens 
historia och det kommer att hända igen. Massutdöenden slår pe-
riodiskt ut så mycket som 95 % av alla arter i ett enda svep med 
50 till 100 millioner års mellanrum, och forskare är överens om 
att vi nu befinner oss i mitten av det sjätte av sådana massutdöen-
den. Just nu lär vi befinna oss i detta utdöendets mitt. 
 Författaren hävdar att det är ett av de sätt som evolutionen 
använder. Han uttrycker det som att utdöenden är evolutio-
nens motor, mekanismen med vilken det naturliga urvalet skär 
bort det dåligt anpassade och låter de bäst anpassade blomstra. 
Dödens obeveklighet är den enda säkra konstanten i livet, och 
99,9 % av alla arter som någonsin har levat, så många som 50 
miljarder, är redan utdöda.

Biodiversitet enligt Pyron
Sedan följer ett avsnitt där Pyron hänvisar till ett antal böcker 
och artiklar som försvarar vikten av biodiversitet. Det är inte 
viktigt enligt Pyron. Det finns inte något sådant som ”utrot-
ningshotade arter”, det gäller varenda art. Att bevara en art 
som vi har hjälpt till att utrota, men som vi inte är direkt be-
roende av hjälper bara till att dölja vår egen skuld inget annat. 
Det är på detta sätt evolutionen fortsätter: genom utdöenden. 
Människor borde känna mindre skam över att vi förändrar vår 
miljö för att den ska passa våra överlevnadsbehov.

Rörflen Phalaris arundinacea L., 
Phragmites reed (USA) är en invasiv 
art som är bättre på att reducera 
kusterosion och att lagra kol än 
den nativa vegetationen i en del 
områden, till exempel Chesapeake.
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När arter dör ut
Artikeln fortsätter resonemanget om vad som händer när arter 
dör ut. Pyron hämtar sina exempel från sitt hemland USA och 
visar att nya invasiva arter som ersätter de utdöda kan bidra till 
att höja biodiversiteten i området. 
 Han berättar om träskmarken Everglades i Florida. Där har 
140 nya reptilarter införts av människor genom misstag i han-
deln med främmande arter. Även om alla inhemska arter av 
reptiler i Everglades, omkring 50, skulle utrotas så skulle re-
gionen i alla fall ha 140 nya arter, en rikedom av biodiversitet. 
Om de kan anpassa sig och trivas där så kommer evolutionen 
att belöna deras framgång. Om de konkurrerar ut de inhemska 
så gör utrotningen sitt jobb. 

Hur påverkas vi av utrotningen?
I nästa stycke diskuterar författaren hur utrotningen kommer 
att påverka planeten och mänskligheten. Det kommer knap-
past att ha någon betydelse om 40 % av jordens arter utrotas. 
Vi använder så få arter för vår överlevnad att vi kommer att 
klara oss ändå. Vi är inte beroende av isbjörnar. Ett exempel 
han ger är skogarna i USA som nästan totalt höggs ner för 
hundra år sedan, men som förnyats sen dess utan att tappa i 
biodiversitet.

Klimatfrågan
Ett annat avsnitt berör klimatfrågan, Parisavtalet och den 
inverkan dessa kommer att ha på oss människor. Där finns 
anledning till oro tycker Alexander Pyron eftersom vi är be-
roende av växter för matförsörjning, vatten och livsrum. Om 
havet stiger har det liten påverkan på biodiversiteten på land 
men väldigt många människor bor nu i områden som kan på-
verkas av höjda havsnivåer. Det är betydligt allvarligare än att 
arter utplånas enligt författaren. 
 Vad kan vi göra för att lösa problemet med klimatet? Enligt 
Pyron måste vi använda mindre fossila bränslen, avstå från att 
förorena vattendrag och sluta känna ånger för att vi ändrar 
miljön. Det är viktigt att vi tänker på kommande generationer 
och överlämnar en planet där de också kan försörja sig och leva 
i städer belägna vid kuster även om det måste ske till priset av 
färre arter. Det sjätte utdöendet pågår och Livets Träd kommer 
att fortsätta att grena sig även om vi beskär det.

Pyrons andra, förklarande text
Den text som publicerades i Washington Post i november blev 
ifrågasatt av flera tusen personer som på nätet gjorde kommen-
tarer till den. De övervägande negativa svaren fick Alexander 
Pyron att på sin hemsida publicera en ny text där han försöker 
förklara sin avsikt med den första texten. Han ber om ursäkt 
och förklarar att han är ledsen att han sårat kollegor och vänner 
med sina ord. Han beklagar att han inte visat sin artikel för sina 

medarbetare innan den trycktes och han tar avstånd från mel-
lanrubrikerna ”We don’t need to save endangered species,” och 
”we should only worry about preserving biodiversity when it 
helps us.” Det är inte hans ord utan någon rubriksättares. 
 Texten fortsätter: Jag försökte att väva ihop synpunkter från 
olika vetenskaper evolution, ekologi och arbetet för bevarande 
av arter. Inom några av dessa fält är jag expert men inte i an-
dra. Jag vill trycka på att jag inte alls är motståndare till beva-
randet av arter men jag är säker på att många arter kommer att 
dö ut under det sjätte massutdöendet.
 Min andra avsikt var att få människor medvetna om hur 
de skilda tidsrymderna från den avlägsna geologiska tidsskalan 
och den ekologiska tid vi lever i möts i vår tid. Det kommer 
troligen en tid när det inte längre finns människor på plane-
ten, men på grund av denna undergång kommer andra arter i 
den återstående biodiversiteten  att blomstra så som livet gjort 
flera gånger förut. Senare kommer det antagligen nya mass-
utdöenden. Detta är ett perspektiv som understryker vikten 
av åtgärder för att skydda hotade arter så att mänskligheten 
inte utplånas på grund av kortsiktigt utnyttjande av planetens 
resurser.
 I nästa stycke talar Pyron om vikten av bevarande och näm-
ner olika organisationers arbete med detta. Därefter skriver 
han att hans egen åsikt är att vi måste arbeta med åtgärder för 
att bevara biodiversiteten. Sättet att uppnå detta är olika åtgär-
der till exempel lagstiftning inom miljöområdet, minskning av 
användande av fossila bränslen, etcetera. 
 Pyron fortsätter: Min avsikt var att för allmänheten lägga 
perspektiv från en evolutionär utgångspunkt till diskussionen 
om effektiva metoder för bevarande och de prioriteringar som 
behöver göras, inte att underminera denna diskussion. Jag 
hoppas att mina uttalanden bedöms med hänsyn till det jag 
visat i mitt vetenskapliga arbete. Jag tror i djupet av mitt hjärta 
på en filosofi av global känsla för biosfären och mänskligheten.
 Till sist återvänder Pyron till slutet av sin första text och 
påpekar att Livets Träd kommer att fortsätta att skjuta nya 
skott utan oss även om vi beskär det. Frågan är hur ska vi leva 
tills dess?  
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I början av denna termin ställde Christian Helbig i Facebook-
gruppen NO i grundskolan en fråga om ett undervisningsmo-
ment i biologi. Han arbetar mest på högstadiet och har fun-
derat mycket på hur man ska hantera avsnittet om evolution. 
 De flesta av hans elever är nyanlända eller har bott i Sve-
rige under något längre tid. Han berättar att problemet är att 
eleverna har mycket olika syn på naturvetenskap. Det känns 
som om att han inte lyckas motivera och få dessa elever att nå 
målen. Han berättar att han känner sig som en trollgubbe som 
står och ljuger. Han ställler frågan, ”Hur jobbar andra med 
dessa frågor?” Tråden Christian startade kommenterades flitigt 
och här kommer en sammanställning av inläggens innehåll.
 
Tro och vetenskap
En lärare som har elever upp till 12 år och med svenska som 
andraspråk undervisar i sitt hjärteämne NO. Läraren berättar: 
”Jag brukar göra en tydlig uppdelning mellan tro och veten-
skap, sedan lägger hen elevernas tro åt sidan och jobbar med 
vetenskapen som bas. Vi pratar om bevis och forskare etc. Det 
blir som religionsundervisning fast ”tvärt om”. 
Hen berättar vidare att de hade haft ”grej of the day” med 
utgångspunkt från ett ämne. Temat var Den första människan 
och att presentationen handlade om Lucy och Ardi, om för-
grening från aporna. En bit in i den efterföljande diskussionen 
kom frågan: ”Men var inte Adam och Eva först?” 
 Läraren fortsätter och berättar att hen har fördelen att un-
dervisa även i SO och kan komplettera. Svaret blir (som många 
gånger tidigare) man får tro vad man vill. Hen refererar till SO 
och de abrahamitiska världsreligionerna och att deras tro inne-
håller berättelser om Adam och Eva. Det står var och fritt att tro 
på dessa berättelser, det är det som är religionsfrihet (för honom) 
men hen måste även presentera vetenskap som ett alternativ. 
 Hen säger att de pratar om att forskarna är oense om Ardi men 
mer ense om Lucy. Ingen av dem var troligen först, men de är be-
visbara, det finns skelettdelar och olika sätt att mäta ålder. Ingen 
vet vem som var exakt först, men dessa är de äldsta ben vi hittat 
med så kompletta kroppar. 
 En annan lärare som arbetar på en religiös friskola stödjer detta 
sätt att jobba men påpekar att det inte alltid är lätt eftersom tro 

och vetenskap krockar. Man behöver kunskap för att kunna argu-
mentera för det man tror på - speciellt motståndarens tro.

Mångkulturella skolor
Ett vanligt sätt att hantera frågor om livets utveckling på 
mångkulturella skolor är att göra jämförelser mellan religio-
nernas sätt att beskriva frågorna. Läraren och eleverna kan till-
sammans komma överens om att eleverna ska veta att det finns 
olika religioner, men de ska också känna till vetenskapens sätt 
att förklara olika händelser. 
 Sen är det upp till var och en att tro på vad man vill utan 
att man lägger någon värdering i det. Man lägger ofta till att 
läraren står för det naturvetenskapliga sättet att se på världen 
och inom religionsundervisningen får man ta del av andra syn-
sätt, som att eleverna själva får tro på det man vill. Detta sätt 
att hantera situationen har visat sig lyckosam och det uppstår 
intressanta diskussioner ibland.

Du måste berätta om att man tror olika och detta är 
vad vetenskapen tror. Jag har fått uppdraget att un-
dervisa om detta av svenska staten. Det står i den här 
boken, läroplanen...”

Vetenskap
I inläggen diskuteras också att ta fasta på vetenskapens karak-
tär: ”Det är väl också viktigt att betona att man undervisar 
evolution för att det finns en vetenskaplig koncensus kring 
dessa teorier. Och att det är viktigt att skilja på teori inom ve-
tenskap och teori som vardagligt tal. När det gäller vetenskap 
versus religion så går det ju inte riktigt att jämföra.
 Vetenskap är ju inget man ”tror” på, det handlar ju om att 
hitta den rimligaste förklaringen till det man observerat. Och 
vetenskap ändras ständigt. Till skillnad från religion där det 
endast handlar om ens egna inre tankar och känslor och där 
förändring går extremt långsamt, om den ens går”. 
 ”Vetenskapen arbetar med teorier, som kan betraktas som 
sanningar så länge de står motbevisade. Religion handlar om 
friheten eller övertygelsen att tro. Och just evolutionen inne-
håller så många mirakel att den lämnar luckor åt oss att tro så 

Problem med evolutionsundervisning? 
Jag återger en diskussionstråd som jag skrivit om i löpande textform från Facebook-gruppen  
NO i grundskolan. Jag har anonymiserat inläggen och publicerar diskussionen med deltagarnas tillstånd 

Minna Panas Kannebäcksskolan ma-no åk 7-9.

Evolution är ett klockrent exempel på ett område där svårigheter uppstår mellan lärare och elever. 
Lärare berättar att redan på lågstadiet i åk 3 börjar de olika uppfattningarna synas på lektionerna.

”
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länge vi inte vet. Därför går de båda (vetenskap och tro) att 
förstå och förena. Jag har hittills fått ihop undervisningen med 
det som förklaring.”

En lektion med femteklassare
En lärare berättar om sitt lektionsförfarande: ”Jag hade en 
femteklass och skulle prata om universum, och därmed också 
uppkomsten av universum. Jag lät barnen gå fram en och en 
på tavlan och skriva hur de trodde det hade gått till. 
 När de var klara stod det ungefär lika många Big Bang som 
Allah och Gud. Jag poängterade att det är fritt för var och en 
att tro som den vill. Sen poängterade jag att eftersom jag är 
NO-lärare ska jag undervisa om vad naturvetenskapsmän tror. 
På så sätt fick alla stå för sitt och jag fick understryka fokus för 
mitt ämne. Det funkade bra för oss”.

Lärarutbildningen
Hur tar man upp dessa frågor på lärarutbildningen då? El-
ler tas detta ämne upp under utbildningen överhuvudtaget? 
Några minns att de pratat om detta på sin utbildning, några 
känner inte till det och någon vet med sig att man på förekom-
men anledning talt om evolution ute på praktikplatserna. 
 Någon vill minnas att diskussionen landade i att svensk 
kursplan är det naturvetenskapliga arbetssättet som lärs ut och 
att eleverna får tro vad de vill. Man kan alltid svara på alla 
frågor med ett ”enligt evolutionsteorin härstammar vi alla från 
samma urorganism”. På så sätt har eleverna inte tagit ställning 
själva, men har tillgodogjort sig det de ska enligt kursplanen.

Att tro på sitt arbete
Men det kommer upp ett dilemma kring detta och det hand-
lar om att det är klurigt att få eleverna att tro på det arbete de 
lägger ner. Vad är syftet att lära sig detta när man inte tror på 
det?
 Det verkar inte som ett bra alternativ att säga att det står i 
svensk läroplan. Det är som att säga att du ska lära dig räta lin-
jens ekvation för vem vet det kan dyka upp på ett prov någon 
gång. Läraren fortsätter: ”Ni förstår vad jag menar…Jag vill 
inte övertyga någon om den ena eller andra övertygelsen utan 
är mer öppen upp för elevens egen vilja att lära sig nya och 
kanske lite läskiga saker”.
Detta förhållningssätt får medhåll från en annan lärare som 
också anser att många elever säkert går att få med på tåget 
genom att peka på alla bevis som tyder på forskningens världs-
bild. Men det kommer också att finnas dem som man inte får 
med sig och man ger dem en utväg för att kunna undervisa 
dem som man kan omvända, istället för att få en massa job-
biga konflikter där alla tvingas ta ställning. Läraren själv tror 
så mycket på vetenskapen och de övertygande bevisen att hen 
(lärarens egna ord: lite naivt kanske?) tror att många blir över-
tygade bara man visar det för dem.

Förtroende mellan lärare och elev
Flera lärare återkommer till vikten av förtroende mellan lära-
ren och eleven. Här kommer ett längre inlägg: 
”Jag jobbar med mycket nyanlända elever på högstadienivå 
och har medvetet lagt genetik plus evolution och SoS (sex och 
samlevnad) sist i biologikursen, så att man kan bygga upp för-
troendet med eleverna innan till exempel människokroppen. 
Där är ändå mycket faktabaserat och det är lätt att visa att man 
är ”kunnig”. Det gäller också under ekologi och miljödelarna. 
Då vågar de lita på att det jag säger stämmer.
Sen börjar jag alltid evolutionen med att säga att det inte be-
höver vara en konflikt mellan tro och evolution, evolution är 
ju främst förändring, vi tittar på fossil för att förstå att saker 
förändras.
 Vi kopplar hela tiden till genetiken och hur förändringar i 
DNA är det som gör att det blir evolution, alltså inget hokus 
pokus, utan ”konkreta” baspar som hamnar i fel ordning. Vi 
diskuterar tro och vetenskap och att det finns många forskare 
som har en tro, hur en människa tolkar saker har betydelse. 
 Vi diskuterar skapelseberättelser i bibeln/koranen kontra 
hur man ser på ”livets träd” och den utvecklingen, kan man 
tolka det på annat sätt än bokstavligt 6 dagar? ”En dag är som 
tusen år för Gud” står det i bibeln. 
 Brukar även visa en bild på fosterutvecklingen där man jäm-
för flera olika sorters djur och där fostren ser nästan identiska 
ut i början, kopplar detta återigen till DNA och hur generna 
styr utvecklingen.
 Brukar visa bilder på en massa andra bevis också, men jag 
tycker oftast att det som ger bäst förståelsei deras perspektiv är 
den ständiga kopplingen till genetiken”.

Bakgrund som frikyrkligt troende kristen
En annan lärare tar upp tråden utifrån sin egen bakgrund som 
frikyrkligt troende kristen. Hen älskade NO-lektionerna men 
tyckte att just teorin om evolutionen var jättejobbig. Det job-
biga var egentligen inte teorin i sig men det kändes som att 
hen blev berövad sin rätt att ha en egen tro. Det var som om 
religionsfriheten inte gällde plötsligt. 
På proven var hen tvungen att skriva saker där hen förnekade 
sin tro och det gjorde så ont i henom. Ibland blev läraren hårt 
ansatt av de andra i klassen. I sådana lägen lämnar man inte sin 
trygga tro, man kramar istället hårdare om den. 
Läraren ger några tydliga råd som att bygga upp ett förtroende 
innan man undervisar om just Big Bang och evolutionen. Att 
man visar att man som lärare värdesätter olika sätt att tro och 
tänka. Man ska betona att det finns präster, imamer, och så 
vidare. som lär ut olika sätt att se på livet
men att läraren lär ut vetenskap. 
Det är också bra att göra klart för eleverna att de inte måste 
köpa den vetenskapliga bilden men att de måste kunna redo-
göra för den. Läraren kan också tipsa eleverna om hur de kan 
formulera sig vid prov, till exempel. ” Forskarna tror att...” 
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eller ” Naturvetenskapen anser det bevisat att...”
 Viktigt också är att inte pressa in eleverna i ett 
läge där de måste förneka sin tro. Med tiden kan 
små frön dock få gro och en mer vetenskapligt 
baserad världsbild växer fram berättar läraren. 
Man kan också poängtera att de inte behöver 
stå i motsats till varandra. Det är fullt möjligt att 
se naturvetenskapen som ett sätt att mer i detalj 
beskriva den fantastiska värld som Gud/Allah har 
skapat. Man kan se det som att de heliga böck-
erna beskriver det mer symboliskt och poetiskt 
och på ett sätt som människor förr i tiden lättare 
kunde förstå. Evolutionen var kanske guds red-
skap för att låta det uppstå olika arter och till slut 
människan, och så vidare.
 ”Jag är inte troende själv, men jag tycker man 
är lite trångsynt om man betraktar troende som 
stelbenta och förändringsobenägna (eller hur 
man ska uttrycka det). Att det bara skulle vara 
vetenskapen som prövas och utvecklas. En del 
vuxna troende är trångsynta. Men unga kan vara 
det just för att de är unga. Även en tro kan ju 
utvecklas i takt med ökad ålder och vetenskaplig 
kunskap. Dessa människor reviderar och justerar 
sin tro för att få världsbilden att gå ihop.”
 ”Det finns ju även många kända vetenskaps-
män/kvinnor som har varit/är troende och får det 
att gå ihop trots att de samtidigt är vetenskaps-
män/kvinnor. Ett troende barn är nog ganska 
outvecklat i sin tro och behöver därför få en chans 
att utveckla den i lugn och ro i kombination, pa-
rallellt med NO-undervisningen. Flera av er har 
uttrycket respekt för det, vilket jag tycker känns 
förtroendeingivande. En del elever kanske senare 
överger sin tro och andra kanske får en mer sym-
bolisk och poetisk tro, som Folke beskriver. Det 
jag vill ha sagt är bara att även troende utvecklas 
i sin tro, speciellt från barndom till vuxen ålder.”
 ”Jag jobbar i en muslimsk skola som heter Cor-
doba efter staden i Spanien. Där bodde många 
muslimska vetenskapsmän för hundra år sen, 
som vi i västvärlden aldrig hört talas om. Många 
av de upptäckter som vi i västvärlden tagit äran 
åt oss för uppräcktes faktiskt där. Den Islamska 
guldåldern kallad The dark ages.”
 Det här fungerar förstås inte för elever som är 
absolut bokstavstroende, men man kan åtmins-
tone ta upp det som ett möjligt betraktelsesätt.

Jag vill ju tro att man kan trigga ett visst NO-intresse genom att 
få även äldre ungdomar att hitta frågeställningar som de faktiskt 
undrar över eller har undrat över när de var yngre. – Varför finns 
fästingar? Kan det bli jordbävning här? 
 Det kan ju vara vad som helst. Men det går ju inte att motivera ett 
teoretiskt ämne som evolution med att det är en kunskap du måste 
ha för att bli rik eller annat praktiskt instrumentellt. Och elever med 
strikt religiös bakgrund har kanske inte alls fått med sig att undra 
så mycket, eller i alla fall har det funnit en annan typ av svar när 
de vuxit upp. Hm. Åh, vad jag vill ut i ett klassrum och lyssna lite!”

- Jag brukar använda frasen ” forskarna tror att”....Då kan ingen 
anklaga mig för ljuga.

- Man väl skilja på hur vetenskapen arbetar och vad som är tro och 
vad som är vetenskapligt tankesätt och inte falla i fällan att tro är 
lika med tro och en vetenskaplig teori är bara en teori. Då kanske 
barn kan ha lite lättare kan få ha sin tro i fred - lite separerat från 
NO-lektionen.
Ja, så får man väl se sen vad som händer när de bygger sin världs-
bild över tid. Det är så intressant att en FB-tråd inte alls räcker till.

- Det är nog bäst att utgå från det man kan uppleva med sinnena 
och sedan förstå mätinstrument till exempel olika sorters mikro-
skop (optiska, elektron, atomkraft). Man bör ha genetik innan evo-
lutionen. Man kan ta upp de praktiska konsekvenserna av att inte 
tro på evolutionen, till exempel att man inte får jobba som läkare 
eftersom man då inte tror att bakterier kan bli antibiotikaresistenta. 
Alla legitimerade läkare tror på evolutionsteorin när det gäller bak-
terier. De flesta tycker nog att det är bra att det finns sådana läkare. 
Att tro att evolutionen bara gäller bakterier och inte till exempel 
människor skulle kräva en märklig teori som det är upp till mot-
ståndarna till evolutionsteorin att presentera. Det står i till exempel 
i Bibeln att saker och ting skapades, men inte hur eller någon exakt 
tidtabell om man utgår från att tiden är guddagar och inte vanliga 
dagar.

Tråden slutar med att Christian Helbig tackar för alla mycket kloka och bra 
formulerade tips och tankar har vi fått. Sociala media när det är som bäst! 
Tack and keep up the good work! Låt alla ungar få det bästa!
Rock on!

Tips på program och läsning:
1. Bi-lagan: http://bioresurs.uu.se/wp-content/uploads/2016/06/ 

bilagan2008_3.pdf
2. Linnélektioner tema evolution  

http://bioresurs.uu.se/publikationer/linnelektioner-idehafte-6-efter-linne/
3. ”Om evolution” från UR
4. Avhandling av Lena Hansson: ”Enligt fysiken eller enligt mig själv” 

https://www.hkr.se/.../medarbeta.../lena-hansson/avhandling/
5. Projektet CUSANUS, en film om Gud och Big Bang:
 https://www.youtube.com/watch?v=q9DfZfI3w8c

”
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Leafsnap UK 
Text Minna Panas Kannebäckskolan Matte NO 7-9

Leafsnap UK är en app som hjälper att identifiera växter med löv. Jag säger hjälper eftersom 
appen inte ger något entydigt svar på arter man vill identifiera utan olika alternativ på möjliga 
arter. Appen är gjord för Storbritanniens flora men många av växterna finns hos oss så den känns 
användbar även i Norden.

Det var roligt att testa funktionen trots att jag bara hade till-
gång till torra bruna löv av ek i första hand eller barr från 
barrträd. Jag fotade av ett blad av en ek och ett av tall enligt 
instruktion mot en vit bakgrund och fick fram förslag på olika 
träd inom familjen bokväxter. 
 Tvåa på listan ser man Quercus Petraea, bergsek och som fem-
ma (syns inte på bilden) Quercus robur (ek). Andra spännande 
alternativ dyker också upp som kaukasisk vingnöt och trubb-
hagtorn. Så det krävs lite artkunskap att komma till rätt slutsats. 

 Ett annat exempel som jag testade är barr av vår vanliga tall 
Pinus sylvestris. Jag gjorde två försök. Här till vänster kom den 
på tredje plats efter att jag hade särat lite på barren, och på hö-
ger sida när den kom på nionde plats, det vill säga i naturligt 
tillstånd utan att jag mixtrat med barrens ben på något sätt! 
Så tillförlitligheten beror igen på dina växtkunskaper! Om jag 
skulle använda detta med eleverna skulle de behöva förlita sig 
på andra källor som floror också. Ett bra tillfälle att diskutera 
källkritik!

Kjell Georgson, text och 
Torbjörn Johansson, 

teckningar

Fältbiologerna Förlag
Antal sidor 46, häftat häfte
Utgivningsår: 2001
ISBN: 9789185094097
Språk:swe

Ibland kan det vara lättare att använda 
en skriven text i bokform, även om den 
inte är ny. Här kommer ett exempel:

Fältbiologerna med Kjell Georgson, 
text och Torbjörn Johansson, teckningar 
gav ut sin 6:e upplaga av Träd och buskar 
vintertid redan 1982!

Fantastiska teckningar och en bra text 
om varje träd. Registret är föredömligt med 
både svenska och latinska namn (men nu får 
man kolla om de stämmer!)

Boktips
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Vårt besök inleddes med en halv-
timmes bussresa uppför bergen från 
busstationen i staden Almuñécar 
nere vid kusten tillsammans med 
ca 30 glada svenska turister i pen-
sionsåldern och vår svenska guide 
Marianne.
 Bussen stannade mitt på en 
ganska trafikerad gata där vi på 
egen risk fick ta oss över gatan i 
den snabba trafiken. Sen följde en 

dramatisk vandring uppåt längs en gammal nästan uttorkad 
flodfåra där vi fick balansera på spångar över rinnande vatten. 
Äntligen framme och nästan alla torrskodda mötte oss Alberto 
ägaren till fruktodlingen. Det var en spansk man i femtioårsål-
dern vars familj ägt marken i många generationer. Han berät-
tade på flytande engelska att man tidigare bara odlat socker-
rör på de 2 hektar mark han ägde, men att han nu övergått 
till mer ekonomiskt lönsam fruktodling. Marianne översatte 
snabbt till svenska.
 Innanför grinden stod stora korgar med olika sorters avocado 
och andra frukter som mognade vid olika tidpunkter. En del 

avokado var runda, en del nästan svarta, en del släta och en 
del knottriga. Och alla smakade olika. Vi fick också veta att 
avokado betyder testikel som syftar på den vanligaste dropp-
formen. Avocado är den mest vattenkrävande frukten och varje 
dag vattnar han via sitt vattensystem varje avocadoträd med ca 
100 liter vatten. Ett annat namn på frukten är aguacate.

Fruktvandring i Sydspanien 

Text och foto Susanne Fabricius

Under ett besök i Almuñécar i slutet av mars 2018 fick jag möjlighet att besöka en ekologisk 
fruktodling en bit upp i bergen i södra Spanien. Hela den Andalusiska kusten mot Medelhavet 
tillhör den tropiska växtzonen med palmer och många andra spännande växter. Området är mycket 
bergigt och alla odlingar bedrivs på terasser eller i gamla bördiga flodfåror. Vatten pumpas upp 
från källor till stora behållare högt uppe på bergshöjderna och får sen av egen kraft rinna ned och 
spridas till växterna med hjälp av vattenslangar med sprinklers på.

Blommande avocado

Utsikt från fruktträdgården

Intresserade svenska turister

Författaren med tam skata
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 Just nu kunde vi se många avocadoträd som var fulla med 
stora skira klasar med vita blommor. Men vi fick veta att bara 
en blomma av 5000 sätter frukt. Att det inte finns några fina 
avocados i september sa han beror på pollineringen som mest 
sker med hjälp av bin och humlor och att det inte finns mogna 
frukter någonstans i världen då.
 Avocado härstammar från Mexico och är en nyttig frukt 
som innehåller hela 30% omättat fett.
 Alberto var stolt över att tillhöra de 5 % fruktodlare som 
odlar ekologiskt och visade gula fällor där han med hjälp av 
feromoner lockade in hannar av en sorts medelhavsflugor som 
annars förstörde frukterna.
 Han hade också små påsar med massor med små spindlar 
som hängdes upp i träden och som åt sig ut ur påsarna när 
maten var slut och istället angrep de tripsar som förstörde avo-
cado frukterna.
 Förutom avocado odlade han bl a papaya och mango. De för-
sta mangoblommorna klippte han av så att nya fick växa fram 
som blommade lagom till de bin som pollinerade dem dök upp. 

Flugfälla med feromoner Ekologisk bekämpning med 
spindelpåsar

Frukt av Cherimoya

En annan spännande frukt han odlade var Cherimoya,  Annona 
cherimola. En frukt som man ibland ser även i Sverige. 
 Den ser ut som en skalad kronärtskocka och det ser ut som 
om någon satt tumavtryck på det ljusgröna skalet. Köttet är 
sött och krämigt och den innehåller lika många svarta kärnor 
som det funnits befruktade blommor. En ny och angenäm be-
kantskap för mig.
 Slutligen fick vi lära oss hur man avgör om en avocado är 
mogen. Man ska känna på toppen och i botten att den är la-
gom mjuk. Min första bekantskap med avokado var vid ett 
besök på Kanarieöarna redan 1967. Lockad av den fina pä-
ronformen satte jag tänderna i frukten och spottade sen förfä-
rad ut innehållet förvånad över den spanska päronsmaken. Så 
småningom dök avocado även upp i de svenska affärena och 
numera är jag mycket förtjust i avocado. 

Min personliga favorit när det gäller avocado är en hård knäck-
emacka med avocado och randig kaviar och ett stort glas kall 
mjölk.

Frukter av papayaBlommande mangoträd och Alberto, ägaren till fruktodlingen
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Inflygningen till Galapagos huvudö Santa Cruz och flygplat-
sen Seymour på den lilla ön Baltra strax norr om Santa Cruz 
var hisnande. Att äntligen få gå av flygplanet och känna GA-
LAPAGOS under fötterna. Redan från landningsbanan sågs 
den allra första landleguanen ligga och gassa i solskenet. Ga-
lapagosfinkar i flygplatshallen, här lika vanligt förekommande 
som våra pilfinkar eller gråsparvar hemma. 
 Kargt landskap som närmast påminner om Island eller som 
jag tänker mig en resa till månen. Efter en kortare bussfärd 
och färjetur till Santa Cruz blir det åter buss. Min absoluta 
drömart, fågelskådare som jag är, var den blåfotade sulan. Och 
redan efter ungefär 30 minuter på Galapagos fick jag se min 
första sula. Glädjen var stor, om än lite chockartad.
 
Håll avstånd!
Vår lokala guide berättade att vi var tvungna att hålla ett av-
stånd på minst två meter till alla djur. Till en början kändes 
det lite märkligt, klart att man är minst två meter från dju-
ren?! Om inte annat för att djur inte frivilligt kommer så nära 
människor. Jag hade så klart läst att djuren på Galapagos är 
mer eller mindre helt orädda, men trodde ändå att det var lite 
av en skröna. 
 Det visade sig att det skulle bli svårt att hela tiden hålla två 
meter. Av den enkla anledningen att ett sjölejon låg på den 
smala trappa där vi skulle fram för att ta oss till vår båt till 
exempel. Sjölejonet brydde sig inte det minsta om att vi för-
siktigt gick vid dess sida, utan tittade bara lite kisande på oss 

och fortsatte sedan med sina bestyr. Denna oräddhet gällde i 
stort sett alla landlevande djur på öarna. Som ditrest turist är 
det så klart av stor vikt att ta hänsyn till naturen, precis som 
hemma och var vi än befinner oss. Självklart går det att ta en 
selfie, men gör det med vett!
 

Galapagos   Darwins öar – hur länge till? 
En dröm blir sann

Text: Bella Grewal, legitimerad gymnasielärare i biologi och kemi, 
filosofie magister i biologi, lokförare.

Som biolog med evolution som ett av mina största intresseområden är Galapagos ett absolut 
drömresmål. Det har ständigt känts som ett synnerligen avlägset äventyr. Långt, långt bort och 
dessutom i dyraste laget. Men när min favoritguide, Gigi Sahlstrand, började leda resor till öarna var 
det ingen tvekan längre. Jag skulle dit! Bokade resan och sedan inleddes en väntan på avresedatum. 

Bänkarna i hamnen var generellt alltid upptagna, så författaren till 
artikeln fick snällt stå bredvid alltmedan sjölejonet vräkte ut sig

Galapagos ligger 
vid ekvatorn 
vilket leder till 
nästintill 
obefintlig skugga

Sjölejon äter var tredje till var fjärde dag ungefär. Det leder till mycket 
tid för sol, bad och allmänt lattjande. Vill gärna bli sjölejon i mitt 
nästa liv om det finns ett sånt och en får välja.
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Darwin och hans finkar
Jag tänker inte dra historien om när Darwin kom 
till Galapagos och att han insåg hur arternas upp-
komst hängde ihop, det finns redan så mycket 
fantastiskt bra litteratur om detta. Jag såg flera av 
hans finkar, som jag nämnt tidigare dök de första 
upp redan på flygplatsen. 
 Vad som fick mig att reagera var att vår guide 
berättade att vissa av finkarna var få till antalet, ja 
direkt hotade. På Galapagos arbetas det mycket 
med bevarande projekt och större delen av övärl-
den är nationalpark och reglerna för vad som får 
och inte får göras är hårda. Någonstans trodde 
jag, naivt, att detta kunde räcka för att bevara 
den ursprungliga floran och faunan. Det visade 
sig snabbt att jag hade fel.

En av alla ca 15 arter av galapagosfinkar står och 
spanar på vår lunch. "Kanske blir det några smulor 
över?" hoppas möjligen denna mellandarwinfink, 
Geospiza fortis.

Lavatrut, Larus fuliginosus, kikar om jag har något gott 
att bjuda på? Denna försökte ihärdigt stjäla fisk från 
närliggande bord där dessa låg till försäljning. Oklart 
om det lyckades dock.

På många av öarna saknades det sötvatten. Sköldpaddor och landleguaner åt då 
innanmätet av dessa kaktusar. Lava kaktus, Brachycereus nesioticus, är den minsta 
arten av Galapagos kaktusar och också den växt som först börjar kolonisera efter 
lavaflöden.  

Galapagosskarv, Nannopterum harrisi, samt galapagospingvin, Sphensius men-
diculus. Vi snorklade en till två gånger per dag. Jag fick chansen att se fiskande 
galapagosskarv under ytan när jag låg och flöt runt. En pingvin kom också och 
simmade bredvid mig, overkligt, minst sagt. Pingvinerna här är en av dem minsta 
pingvinarterna i världen och den enda som lever på norra halvklotet. 

Invasiva arter
Enligt natursidan.se har 1579 införda arter hittats på Galapagos. Majori-
teten av dessa är funna efter 1970. Och dessutom anses ungefär 98 % av 
arterna vara ditförda av människor, medvetet eller omedvetet. På öar där 
ekosystemen är oerhört känsliga och majoriteten av arterna är endemiska, 
är de införda arterna ett stort hot. De endemiska arterna hotas inte bara att 
minska i antal, de kan försvinna helt. 
 Vi vandrade på en stig. Gräset växte högt, landsköldpaddor och land-
leguaner åt, vilade, solade och vaggade fram runtomkring oss. Under ett 
buskage glittrar ett par ögon till, en katt ligger lojt och tittar på oss. Inte 
tillstymmelsen till rädsla eller försök till att fly. 



 Någon frågar guiden om det bor många katter på ön? 
Guiden som inte sett katten, blir bestört. En katt? Inte bra! 
Guiderna rapporterar, via nätet nuförtiden, om invasiva arter. 
Lämpliga (nåja, inte för katten då i detta fallet) åtgärder vid-
tages och hotet mot de naturligt förekommande arterna tas 
omhand. Vi får veta att vissa öar sanerats från införda djur. 
Getter och grisar i tusental har ätit allt de kommer över, vilket 
lett till att till exempel landleguaner inte längre kunnat hitta 
föda. Att återställa alla öar till sitt ursprungliga tillstånd är inte 
möjligt, men mycket arbete läggs ner för att de ska bli så fria 
från införda arter som möjligt. 
 Råttor var en art som de insåg inte gick att få bort, istället 
jobbades det med att hålla nere antalet råttor. Ett alternativ 
var att med hjälp av virus göra råttorna sterila. Men riskerna 
med bekämpning finns också. Gifter kan förgifta andra djur i 
näringskedjan, och så vidare. 

Havssköldpaddor såg jag mängder av, både från båten och när jag 
snorklade. Detta tror jag mig se är en "Galapagos green turtle", 
Chelonia mydas agassizii, en underart av grön havssköldpadda. 
Detta är den enda havssköldpaddan som lägger ägg på Galapagos. 

• Galapagossköldpadda, Chelonoidis nigra, är giganter. En så där 1,5 
meter långa och med en maxvikt på 250 kg. Sköldpaddornas antal har 
påverkats mycket negativt av människans inträde på Galapagos. Idag 
pågår flera projekt där sköldpaddorna får försöka sig i fångenskap för 
att hjälpa beståndet. 

• Galapagoshäger, underart till mangrovehäger, Butorides striatus, 
står och spanar efter byte i mangroveskogen. Vi åkte runt i våra 
gummiflottar, tysta och förväntansfulla. Motorerna var avstängda och 
det enda som hördes förutom naturen runt oss var årorna som skar 
genom vattenytan. 

Galapagos landleguan, Conolophus subcristatus, var tidigare så vanligt 
förekommande att Darwin själv hade svårt att resa sitt tält eftersom de 
låg överallt. Antalet har minskat kraftigt sedan dess och orsaken är in-
förda djur så som katter, grisar hundar och råttor. Den senast upptäckta 
arten av landleguaner är rosa (!) och verifierades så sent som 2008. 
Arten lever dock mycket otillgängligt högt uppe på en vulkan, långt från 
turiststråk och övriga människor.

Invasiv art. Katt.
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Turismen
Att turister i allt större antal besöker Galapagos 
är både bra och dåligt. Vi sliter på den vulka-
niska marken, producerar sopor, använder redan 
knappa resurser, flygbränsle i massor går åt för 
att vi ska ta oss dit, kanske för vi med oss frön 
eller annat olämpligt som ohejdat sprider sig. 
Men vi för in kapital, vi ser naturens under och 
förhoppningsvis blir vi mer rädda om vår planet. 
Och vi berättar också för andra om denna fan-
tastiska plats på jorden. Om hur allt vi gör på-
verkar miljön. Plaster i massor som sköljs in över 
stränderna, våra hav som hänger ihop. Skräp som 
hamnar i havet på en plats dyker upp någon helt 
annan stans. PET-flaskor med en nedbrytnings-
tid på 450–1000 år flyter runt. 
 Dock vill jag påpeka att Galapagos är ofattbart 
rent. Alla tar noga hand om sitt skräp, inget läm-
nas kvar. Vi håller oss till de uppmärkta stigar-
na. Antalet personer som får stiga iland är noga 
begränsat. Alla båtar följer ett strikt schema. På 
många platser är det maximalt 16 personer som 
får gå i land per tillfälle. 
 Att helt förbjuda turism är en väg som inte 
valts, även om det så klart finns mängder av plat-
ser på Galapagos där tillträde är förbjudet. Det 
finns en strävan efter ett hållbart turistande och 
en önskan om att visa upp den magiska platsen 
utan att magin förloras på vägen. 

Jag själv är oerhört tacksam för att jag fått chan-
sen att besöka denna unika plats på jorden. 

Källa: Fitter Julian m fl, Wildlife of teh 
Galápagos, 2016

Större fregattfågel, Fregata minor ridgwayi, försöker 
locka till sig honor genom att blåsa upp sig på detta 
vis. Ett imponerande skådespel! Praktfregatter följde 
dagligen båten och satte sig gärna och åkte med långa 
sträckor i hopp om att vi var en fiskebåt.

Havsleguan, Amblyrhynchus cristatus, finns på alla Galapagos öar och är den enda 
ödlan i världen som lever en stor del av sina liv i havet. De äter uteslutande alger och 
deras långa klor ger leguanerna bra fäste på stenarna när vågorna sköljer över dem. 

• Blåfotad sula, Sula nebouxii excisa, De ser nästan målade ut, de urläckra blåa 
fötterna. Häftigt är bara förnamnet. 

Sjölejonsbebis, Zalophus 
wollebacki, ligger på en 
trappa. Det var omöjligt 
att hålla två meters 
avstånd, men sjölejonet 
verkade inte störd av vår 
närvaro.  

 Svalstjärtad mås, 
Creagrus furcatus
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Familjen Courtauld tjänade mycket pengar på textilindustrin 
i England. Så mycket att det blev möjligt för dem att donera 
till kultur främst konst och film. 
 Stephen Courtauld och hans fru Virginia var båda mycket 
intresserade av växter och for jorden runt med sin stora båt. 
De byggde sig ett hem i Imbeza Valley nära Mutare i Zim-
babwe och kallade det La Rochelle, efter släktens rötter i hu-
genotternas Frankrike. Fastigheten är 108 hektar och bebyggd 
med flera hus i en stil som kallas tidigt modern. Paret flyttade 
in 1951 och samtidigt fick landskapsarkitekten John Mitchell 
i uppdrag att planera omgivande trädgårdar. 
 Han höll på i fyra år och skapade då både arboretum, den 
formella trädgården runt husen, dammen och sortimentsträd-
gårdarna på sluttningarna. Samtidigt byggdes orkidéhusen 
som fortfarande rymmer en fantastisk samling av orkidéer, 
flera med en egen dramatisk historia. Anläggningen donera-
des till National Trust i Zimbabwe 1972. Idag drivs den som 
hotell och spa.
 Trädgårdsmästaren gav oss en guidad rundtur en morgon 
när jag var där. Vi startade på innergården där han frågade om 
vi lagt märke till träden vi parkerat emellan. Det är en allé av 
Michelia champaca, stora träd med starkt doftande blommor 

Arboretum La Rochelle Zimbabwe
Text Christina Broman Foto Angelica Broman

Om jag frågar dig vad du tänker på när jag säger Zimbabwe gissar jag att du svarar ett land i södra 
Afrika, Viktoriafallen eller vilda djur. Jag skulle bli förvånad om du sa arboretum. Men jag ska 
berätta för dig om ett stort arboretum i Zimbabwe.

Trädgårdsmästaren gav oss en guidad rundtur en morgon när jag var 
där. Vi startade på innergården där han frågade om vi lagt märke till 
träden vi parkerat emellan. Det är en allé av Michelia champaca, 
stora träd med starkt doftande blommor som används till parfymen 
Joy. Arten härstammar från Himalaya. Vi tittade genast en gång till. 

20

Christina och Göran Broman utanför ett av orkidéehusen. Om ni undrar 
över IKEAkassen så har dottern köpt plantor till sin trädgård.
 

Trädgårdsmästaren
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som används till parfymen Joy. Arten härstammar från Hima-
laya. Vi tittade genast en gång till. 
 Sedan gick vi ut på altanen och fick en fin vy över de väl-
klippta gräsmattorna, rosgårdens vackra vita rosor med nam-
net Virginia och gången från tornet till labyrinten. Vi pro-
menerade längs gången som kantas av lavendelbuskar och 
uppstammade rosor. Vid den stora dammen i slutet av gången 
växer fem imponerande exemplar av palmen Acoelorrhaphe 
wrightii från Florida. Vi passerade eller sökte upp åtskilliga 
träd som trädgårdsmästaren ville berätta om. 
 Bäst minns jag Erythrina livingstoniana dels för att den just 
då blommade med korallröda blommor och dels för att den 
har en väldigt knölig bark. Den är inhemsk i Zimbabwe. 
 De 85 träd som finns i området närmast husen planterades 
på 1950 talet och härstammar från 23 olika länder runt hela 
jorden. De skickades efter av sir Stephen eller togs hem av 
honom med båt när paret seglade på haven jorden runt. Av 
dessa träd har endast tre dött trots att egendomen genomlevt 
befrielsekrigen i både Zimbabwe och Mosambik eftersom det 
bara är några mil dit.
 Vi lämnade den plana delen av trädgården och gick nerför 
sluttningen till dammen och vidare upp i områden med cycas, 
aloe, rododendron  och azalea. Här finns ytterligare mer än 
hundra träd alla märkta med vetenskapligt namn och ett num-
mer. Beskrivningar till de numrerade träden finns tillgängliga 
vid hotellets reception. 

 Vår tur tog mer än en timme och ytterligare tid gick åt när 
vi kom tillbaka upp från dammen och började titta på orki-
déerna som finns i fem olika hus med olika klimat och ljus. 
Längst in finns ett litet låst hus som rymmer samlingen av 
brudorkidéer som här är ovanliga till skillnad från hos oss, vi  
kan ju köpa dem nästan var som helst.
 En orkidée fick särskild uppmärksamhet, nämligen det 
exemplar av Vanda lombakensis Virginia Courtauld  som just 
skjutit flera nya skott. Den blommade senast 17 oktober 2016 
och det var endast fjärde gången den blommade. Den senaste 
av fyra kända blomningar var 1973. 
Blomman har en unik historia. Den hittades av sir Stephen 
på en sluttning mot öster på en av öarna vid Java under en 
av hans resor före andra världskriget. Man tror att det är en 
naturlig hybrid eftersom ingen annan lik den har hittats. Det 
är en unik Vanda orkidée. Växten togs med till England och 
växte i ett växthus på Eltham. Den blommade en gång under 
kriget och överlevde trots att växthuset träffades av en bomb. 
En liten del av växten planterades om och togs till La Rochelle. 
Nu hoppas man på nya blommor nästa år om skotten utveck-
las som de ska.

Vi tackade för en intressant visning och gick tillbaka till de 
områden vi inte hunnit se oss mätta på. Eftersom jag trodde 
att du som svar på min fråga om Zimbabwe kanske svarade 
vilda djur så kan jag berätta att apor av ett par olika arter upp-
skattade alla träden liksom så klart fåglar.
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En symptomatisk rubrik är Ny hjärnforskning hjälper lärare i 
undervisningen (Skolvärlden, 18 augusti 2017). I artikeln in-
tervjuas en professor i kognitiv neurovetenskap, och i en fakta-
ruta presenterar samma professor fem rekommendationer till 
lärare. En annan artikel har rubriken Lärare borde lära sig mer 
om hjärnan (Lärarnas tidning, 12 juni 2017). I denna inter-
vjuas en forskare i kognitiv neurovetenskap, och också hon 
ger rekommendationer i en “tips till lärarna”-ruta. Dessa och 
andra neurovetare intar alltså en position som kunniga inom 
undervisning, mer kunniga än utbildade och verksamma lä-
rare. Detta, menar vi, innebär en risk för avprofessionalisering 
av lärare. 
 Vad är det då man menar att man kan hjälpa till med? Jo, 
ett av tipsen från artikeln från Skolvärlden lyder:
 Aktiv framplockning. En snabb frågesport är ett 
 odramatiskt sätt att återkalla kunskap och motverka 
 att eleverna bara lär sig inför proven.

Vad som är bekymmersamt här är minst två saker. För det för-
sta har många lärare haft frågesporter i sin undervisning sedan 
länge och behöver därmed inte få detta tips av en neurove-
tare. Frågesporter och den kunskap som kan återkallas i sådana 
aktiviteter kan förstås mycket väl ha sin plats om man, som 
exempelvis biologilärare, vill repetera begrepp, människokrop-
pens delar, flora och fauna och liknande. Men, och här kom-
mer vår andra invändning, om vi återigen tar exempel från 
biologiämnet så är mycket av den kunskap som eleverna ska 
utveckla komplex. Dit hör exempelvis ”förmågan att använda 
biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och 
förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och 
samhället“ (Kursplan för grundskolan). Frågesportsrådet bör 
därför ses som ytligt och trivialt, och visar på en svag förståelse 
för vad skolans uppdrag är. 
 I ytterligare en artikel (Skolvärlden, 19 maj 2017) erbjuder 
två lärare som har fortbildat sig i neurovetenskap andra lärare 
att felsöka på “fem vanliga misstag” som man kan löpa risk att 
göra. Även här intar neurovetenskapens representanter rollen 
som överlägsna (andra) lärare. I samma artikel konstaterar de 
intervjuade att ”[d]et är vetenskapligt bevisat att det funkar 
bättre med testbaserad inlärning än tankekartor”. Denna något 
överraskande information får följaktligen en läsare att i det 
digitala kommentarsfältet fråga var uppgiften kommer ifrån. 

Författarna Magnus Levinsson och Anita Norlund

Hjärnan är komplex, men tydligen inte undervisningen 
Text Magnus Levinsson och Anita Norlund, båda Högskolan i Borås

Man skulle kunna säga att hjärnforskningen har gjort en kometkarriär inom utbildningsfältet. 
Representanter för hjärnforskning är idag påtagligt alerta när det gäller att ge sitt bidrag till 
skolpolitiska beslut och till klassrum. Detta gäller internationellt men också i Sverige där flera 
aktörer har gett sig själva viktiga roller under de senare åren. 

Av redaktörens svar (både kommentar och svar verkar nu vara 
borta!) förstår vi att det resoluta påståendet baseras på en av-
handling (Wiklund-Hörnqvist, 2014). 
Denna visar sig i sin tur innehålla några delstudier som vid 
närmare granskning fokuserar på en alldeles särskild typ av 
kunskapsobjekt; i den första handlar det om att lära sig psyko-
logiska nyckelbegrepp, i den andra talförståelse och huvudräk-
ning och i den tredje 60 ordpar (swahili-svenska). Det rör sig 
alltså om en typ av lärandeobjekt där det är naturligt att inte 
understrykningar eller tankekartor omedelbart kan uppfattas 
som välvalda. 
 Det är därför ett djärvt påstående man bidrar med i arti-
keln, inte minst om man tänker på det innehåll från biolo-
giämnets kursplaner som vi redan har redovisat. Detta och 
mycket annat innehåll i skolan har ju en helt annan karaktär 
och berör helt andra processer. Kanske tankekartor och under-
strykningar i själva verket passar mycket bättre som stöd för 
elever när de ska  beskriva och förklara biologiska samband i 
naturen? En sådan tanke är inte orimlig, menar vi, och noterar 
att neurovetare tenderar att bortse från den didaktiska vad-
frågan som självklart inte är betydelselös.
 Vi har här problematiserat vissa neurovetares förslag till hur 
undervisningen bör utformas och visat på tvivelaktiga anta-
ganden om att de kan hjälpa lärare i deras arbete. Avslutnings-
vis vill vi därför uppmana alla lärare, inklusive biologilärare, 
att utöva visst motstånd mot det massiva tryck på att införliva 
hjärnforskning i klassrummet som ytterst riskerar att avprofes-
sionalisera lärare.
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Biologilärarnas förening

Biologilärarnas förening är en ideell och partipolitiskt obunden intresse- och 
ämnesförening. Syftet är att stimulera intresset  för biologi i hela skolan, fung-
era som ett nätverk mellan lärare och verka för en adekvat fortbildning för 
föreningens medlemmar. Biologilärarnas förening är remissinstans för frågor 
som rör biologi i skolan.Föreningen ansvarar för Linnédagarna och den natio-
nella uttagningstävlingen till Internationella biologiolympiaden (IBO) samt 
medverkar vid genomförandet av European Science Olympiad (EUSO).  
Föreningen är representerad i lednigsgruppen för Nationellt resurscentrum 
för biologi och bioteknik.

Medlem i föreningen blir man genom att sätta in 
medlemsavgiften på PlusGiro 5 67 20-6. Samma 
konto används även av medlemmar för att betala 
medlemsavgiften.
 Avgiften är 130 kr, två personer i en familj beta-
lar 190 kr, pensionärer och studerande 60 kr.
Som medlem stöder man föreningens verksamhet 
och får tidskriften Biologen.

Mer info finns på föreningens hemsida:  www.biologilararna.se

Föreningens styrelse
Ordförande Minna Panas, minna.panas@gmail.com
Vice ordförande Ulrika Wedding, ulrika.wedding@yahoo. com
Kassör Anders Niklasson, anders.niklasson1@comhem.se
Biologen Monica Svensson, monsv32@gmail.com
Övriga ledamöter

Britt-Marie Lidesten, Christina Broman, Susanne Fabricius, 
Lena Lundquist, Britta Pilkvist, Birgitta Sang och Hesti Herbst  

Gilla oss på Facebook
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 är nu 1269 medlemmar! Den drivs av  
Biologilärarnas förening.

Carin Westberg 1923–2017
Carin Westberg var född och uppvuxen på Lidingö och tog en fil mag-
examen vid Stockholms högskola i biologi och geografi. Efter sitt giftermål 
med diplomingenjör Carl Johan Westberg  1952 reste hon till USA där 
paret var bosatt under några år. Vid återkomsten till Sverige bosatte de  
sig i det lilla stationssamhället Vretstorp i Närke. 
 Carin Westberg arbetade som lärare i biologi och geografi, först på  
Karolinska gymnasiet i Örebro och sedan under mycket lång tid i Asker-
sund, på realskolan och senare på Sjöängsskolan. Efter sin pensionering 
vid 67 års ålder fram till slutet av sitt liv möttes hon av glada tillrop av 
tidigare elever och kollegor när hon besökte Askersund, något som alltid 
gjorde henne glad, för hon tog verkligen sin lärargärning på allvar, vilket 
många har vittnat om.
 Hon var under många år medlem i Biologilärarnas förening och deltog 
även i flera av deras resor. In i det sista behöll hon sitt intresse för växterna 
och naturen och hennes barn såg till att vilda blommor ständigt fanns i 
hennes närhet.

Carin Westberg på besök i Zetas trädgård utanför 
Stockholm.  Foto: Anna-Carin Westberg.
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Händelsen är hämtad från Facebook av Minna Panas som noterade gamla 
kollegans inlägg
 Bilden på trädgårdssnäckan är tagen av Jeanette Schwartze, grundskol-
lärare på Bräckeskolan i Göteborg.
Jeanette berättar att familjen duttade på röd och blå färg på två trädgårds-
snäckor för tre år sedan när de i första hand höll på med fågelholkar. Förra 
året dök den rödmålade snäckan upp i trädgården, men inte den blå. Men 
glädjen blev än större när den rödmålade snäckan dök upp även denna 
vår! Alla i familjen blev jätteglada att snäckan hade klarat sig en säsong till. 
Häftigt!

Snäckan som kommer upp ur vintertillhållet  
för andra gången

Text Minna Panas  foto Jeanette Schwartze
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Ipswich (MA) och Birmingham (AL). De 
nordiska länderna är en del av kontoret i 
London.
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information. Över 100.000 organisatio-
ner runt om hela världen använder sig av 
EBSCO:s resurser.
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Biologen innebär att artiklar från Biologen 
kommer att vara sökbara i EBSCOs forsk-
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Det leder till fler läsare och ökad synlighet 
för Biologen i den akademiska världen.
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med EBSCO om samarbete och spridning 
av våra artiklar.
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