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”Världens ledare uppträder som barn”
Det gångna året 2018 avslutades med en kavalkad av reportage i både 
nationell och internationell press om en 16-årig klimatkämpe från 
Stockholm, Greta Thunberg. Vi fick lära oss om Greta som skolstrej-
kade på fredagar och vi såg henne tala på UN Climate Change COP24 
konferensen i Polen och i januari 2019 i Davos. Hon har inte skrätt or-
den och hela världens blickar riktas mot henne var hon än dyker upp. 
 Hennes allvarsamma engagemang har väckt många vuxnas dåliga 
samvete förstärkt av 92-åriga sir David Attenboroughs livslånga kun-
skaper om naturen runt om i världen. Greta har också stöd av den 
kände svenske fysikern och kemisten Svante Arrhenius, släkt på hen-
nes fars sida tillika Nobel-pristagare, som år 1896 genomförde en för-
sta beräkning av hur människans utsläpp av koldioxid skulle kunna 
påverka temperaturen på jorden. Mer om Greta lär vi få höra de kom-
mande åren.
 I detta nummer 1 av Biologen 2019 har vi en blandning av texter, 
från museernas samlingar till möten med det vilda djurlivet. En minnes-
berättelse om vår vän Zeke som vi sett i tidningen under de gångna åren 
och hundens historik samt vad DNA kan berätta om hundars släktskap. 
 Elwin Clark har väckt frågor om människas framfart i Madagaskar 
och det allvarliga tillståndet för djuren. Men Britta Pilkvist och hen-
nes syster Karin ger en hoppingivande reseberättelse från Tanzania och  
Serengeti. Vi får några fina blickar på några av alla 2,5 miljoner individer 
av gräsätare och 30 olika rovdjursarter som de mötte på sin resa i höstas. 
 Passande nog inför våren har vi också en berättelse om skolodlingar 
och en om landskapsblommor-landskapsträd. Den biologiska mång-
faldens dag inträffar 22 maj, så detta får bli en påminnelse om att ta 
sig ut i naturen och på nytt upptäcka allt det fascinerande vi har inpå 
knutarna! 
 I nummer 3 av Biologen kommer berättelser från EUSO-tävlingen 
och årsmötet i Bohuslän. Välkommen att delta vid årets möte på Upp-
sala universitets biologiska station Klubban i Fiskebäckskil tillsam-
mans med glada biologilärare. Se programannonsen på sidan 5.

Glöm inte betala medlemsavgiften!
Minna Panas, ordförande  i BF

Målning av Greta Thunberg 
Neva Art
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Per Brahegymnasiet är en skola med traditio-
ner från 1200-talet, vars vackra huvudbyggnad 
uppfördes 1912. Här finns utbildningar inom 
både estetisk, humaniora och naturvetenskap. På 
skolans fjärde våning finns museet beläget med 
föremål som dels köpts in, medan de allra flesta 
har donerats till skolan. Den fd Per Brahe-eleven, 
Yngve Sjöstedt, senare professor i zoologi, utför-
de flera stora expeditioner till Afrika under sent 
1800- och tidigt 1900-tal. Från expeditionen 
till Kilimanjaro hemförde han bl a 4300 olika 
djurarter (!), där 1300 arter tidigare inte var be-
skrivna. Han donerade föremål till Uppsala uni-
versitet, Naturhistoriska riksmuseet men även till 
Per Brahegymnasiet, där samlingen fått vara kvar 
(något lärare kämpat för). 
 Biologi- och naturkunskapslärare på skolan 
har arbetat fram didaktiska uppgifter för att in-
tegrera samlingen i undervisningen. Det har re-
sulterat i att museet idag ofta används för att nå 
olika förmågor och täcka in delar av det centrala 
innehållet i både naturkunskap och biologi. Här 
kommer några exempel på hur jag använder mu-
seet i min undervisning. 
 
arbetsmetoder, nu och då
Att bara gå in i museet får eleverna att börja fun-
dera. Många slås av det vackra och fascineras från 
första stund, andra blir fundersamma och någon 
kanske till en början blir skrämd. 
 Jag börjar alltid med att diskutera frågor som: 
Hur kommer det sig att sådana här samlingar 
finns? Hur såg världen ut då samlingen införskaf-
fades? Vilket syfte fanns med dessa museer före 
en värld med digitala resurser och Youtube? Vilka 
historiska naturvetenskapliga arbetsmetoder an-

Museet i min undervisning - att få en museisamling 
att komma till liv! 
Text Josefine Erlandsson, förstelärare i biologi och naturkunskap,  
leg. lärare i biologi, naturkunskap och matematik

Vägg i vägg med mitt kontor på fjärde våning på Per Brahegymnasiet i Jönköping finns den mest 
fantastiska samling av organismer från världens alla hörn. Elefantkraniet, myskoxen, bältan, 
kraken och (för den Harry Potter-invigde) bezoarer, är några av elevernas favoriter.  Flera tusentals 
föremål finns i de estetiskt vackra, antika montrarna. Några få gymnasieskolor i Sverige har en 
naturaliesamling av denna dignitet och frågan är hur den istället för att vara ett dött museum med 
begränsad åtkomst kan användas som en tillgång i undervisningen? 

vändes för att skapa denna samling? Hur gjorde Linné, Wallace och Darwin 
för att utforska jordens biologiska mångfald? Ansågs dessa metoder etiskt 
försvarbara då men inte nu? Dessa frågor sätter samlingen i en kontext och 
vi kan också fundera kring dagens naturvetenskapliga metoder som kan 
vara diskutabla ur ett etiskt och moraliskt perspektiv. Med kunskap om 
museets bakgrund kan fler elever uppskatta samlingen.
 
Biologisk mångfald och systematik 
Att fascineras över och lära sig om livets mångfald görs bra i museet. För 
nyanlända elever är våra fem svenska rovdjur mäktiga att se, men även älgen 
fascinerar. Mer exotiska arter som nilkrokodil, myrslok och kapybara fängs-
lar andra. Många drar efter andan då lådorna med de entomologiska sam-
lingarna dras ut. Att organisera liv är inte lätt. Eleverna får leta rätt på olika 
arter och försöka klassificera dessa i organismgrupper samt utreda släktskap. 
Hur organiserades liv förr och hur görs det idag? Visst är det förståeligt att 
Nautilus (pärlbåten) förr fördes till snäckor och inte bläckfiskar?
 

Här studeras kungsfiskare, härfågel och sillgrissla av Josefine och en elev          
Foto Tobias Palmberg.
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Evolution och naturligt urval 
Inom evolution finns många begrepp, modeller och teorier 
att exemplifiera i museet. Eleverna får upptäcka egna exem-
pel på konvergent utveckling, analoga och homologa organ, 
ornament, könsdimorfism, mimikry och samevolution. En 
övning som eleverna får göra är att välja en fågelart och stu-
dera dess näbb kopplat till artens födoval. Detta blir ett tyd-
ligt exempel på naturligt urval och fitness. De får även välja 
en organism, ta reda på var de lever och fundera kring vilka 
anpassningar arten har till dess habitat. Eleverna presenterar 
sedan sina exempel för övriga i klassen. 

Hållbar utveckling och bevarandeekologi
I museet har vi flera rödlistade arter och arter som inte längre 
finns i Sverige. I samlingen kan vi se Blåkråkan som senast 
häckade i landet 1950. Den vitryggiga hackspetten är fin att 
studera på nära håll då den är svår att få syn på i fält. Den är en 
av Sveriges mest hotade arter och idag finns det endast ca 25 
bofasta individer kvar i landet. Att få se dessa vackra arter gör 
att eleverna får en stark känsla för bevarandeekologi och hållbar 
utveckling. Våra fjällrävar som på 1800-talets kalla vintrar sköts 
i Jönköpings län visar på det förändrade klimatet vi lever i.
 
Jämförande anatomi och fysiologi
När vi studerar metabolism och katabola processer får varje 
elevgrupp studera en arts kranium. Utifrån kraniets anatomi 
funderar de på om det är en herbivor, omnivor eller karnivor. 
Hur ser hörntänder och kindtänder ut och hur är ögonhålor 
placerade? Vargens vassa hörntänder jämförs med den malande 
gigantiskt stora elefanttanden och gnagarens stora framtänder.
 

Jämförande studier av 
fåglars olika näbbar och 
koppling till födoval. 
Foto Tobias Palmberg. 

Här visas dagfjärilar från museets samlingar. 
Foto Tobias Palmberg.
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Andra värden med vår samling
Museet är en fin studieplats där eleverna får lugn och ro i en 
vacker miljö. Våra bild och form-elever på skolan, kommer 
gärna för att teckna av föremålen. Vår samling är även intres-
sant för forskning. Naturhistoriska riksmuseet har gjort DNA-
tester både på brunbjörnen och fjällrävarna för att säkerställa 
släktskap, flaskhalseffekter och vandringsvägar. 
 I några år har vi lärare anordnat en trivselaktivitet med våra 
naturelever vilket vi kallar ”Natt på museet”. Lärare och elev-
erna hittar på tävlingar i museet, äter god mat och har högläs-
ning i ett nedsläckt museum fullt med levande ljus. Kvällen 
avslutas med en lite läskig vandring i museet och i skolans 
bortglömda vrår. 
 Kanske kan aktiviteter som denna samt didaktiska övningar 
i museet väcka ett intresse och fascination för livets mångfald, 
och som en följd inspirera eleverna till att värna om dagens ho-
tade arter. Samlingarna är en del av vårt kulturarv och vår histo-
ria och det är fantastiskt att en samling av denna dignitet finns 
kvar i en gymnasieskola, tillgänglig för eleverna. Den finns där 
som ett monument över en tid där forskning bedrevs på ett helt 
annat sätt än idag, och som har lagt grunden till stor kunskap. 
Museet är en kunskapsbank om jordens biologiska mångfald 
som jag är tacksam över att kunna använda i min undervisning. 

Några av museets vackra föremål, till vänster en silvertärna skjuten 
av en av Per Brahegymnasiets fd elever, Salomon August Andrée, på 
Spetsbergen 1883. Foto Tobias Palmberg.

31 MAJ FREDAG
10-12  Lysekil Guidning på Havets hus med bland annat vid 

Klappakvariet. Akvariechefen Helen Sköld kommer 
vara med oss hela dagen. 

12-13.00 Lunch
13-16.00 Träff med gymnasielärare från Gullmarsgymnasiet
17-18.30 Årsmötet
ca 18.30 Middag

Resten av fredagskvällen, samvaro

1 JUNI LÖRDAG 
9.30 Åktur med Belona och bottenskrap.
 Artbestämning och diskussioner om havet.

Hemfärd på lördag kväll eller söndag morgon.

Utsikten över Fiskebäckskil från berget ovanför Klubban (det stora vita huset). Minnen från Klubbankursen 1962 Foto Monica Svensson

Biologilärarnas förenings årsmöte 2019 
i Fiskebäckskil, Klubbans biologiska station

30 MAJ KR HIMMELFÄRDSDAGEN, TORSDAG.
Ankomst till Fiskebäckskil - första natten erbjuder vi inkvartering på Kristineberg - Sven Lovén Center - för den som vill 
komma dagen före årsmötet. Vi kommer efterföljande natt att bo på Klubbans biologiska station.
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Museisamlingar som inspiration  
till biologistudier
Text och Foto Mikael Wingård, fil. lic. f.d. lektor på Celsiusskolan i Uppsala och 
universitetsadjunkt på Kulturgeografiska institutionen vid Uppsala universitet.

Vi som är biologilärare minns säkert studerandet av samlingarna på institutionernas museer. I 
mitt jobb som lärare i biologi, naturkunskap och geografi har jag också haft förmånen att använda 
institutionsmuséernas samlingar för studiebesök. Tyvärr har Uppsala universitets resurser inte räckt 
till för att hålla alla samlingar tillgängliga för besök, och samlingarna är också utspridda i olika 
byggnader.

 En önskedröm vore ett nytt museum för utbildningsändamål 
som rymmer alla samlingarna i en enda byggnad, och att fö-
remålen där är utställda på ett pedagogiskt och attraktivt sätt. 
Jag antar att alla de som lägger ner ett engagerat arbete i våra 
svenska museisamlingar har visioner och förhoppningar om 
att få möjligheter till att göra de fina samlingarna mer att-
raktiva. Därför vill jag här kort berätta om hur man i polska 
Krakow kunnat skapa ett attraktivt utbildningsmuseum.
 Den 3:e oktober 2018 hade jag i anslutning till en semes-
terresa förmånen att få en guidad visning på det nya muséet 
för zoologi, antropologi, paleontologi och geologi på Jagellon-
ska universitet i Krakow. Universitet grundades 1364, och är 
därmed ett av de äldsta universiteten i världen. Liksom våra 
universitet i Sverige har det expanderat och därmed fått nya 
institutionsbyggnader. För de naturvetenskapliga institutio-
nerna finns ett nybyggt campus med spårvägsförbindelse från 
centrala Krakow.
 I en av institutionsbyggnaderna har de fått förmånen att i 
två stora salar bygga upp ett museum som på ett attraktivt sätt 
visar stora delar av universitets biologiska samlingar. Utställ-
ningarna i museet är ännu inte helt färdigställda och är därför 
än så länge endast öppet för universitets egna utbildningar. 
Inom några år kommer samlingarna att kunna visas för en 
större publik. De zoologiska och antropologiska samlingarna 
visas tillsammans i en stor del, som också rymmer ett galleri 
för gästutställningar. Vid vårt besök i oktober 2018 visades där 
en stor samling av uppstoppade djur från olika centraleurope-
iska museer. Speciellt med den utställningen var att merparten 
av de uppstoppade djuren kommer från beslag av olovlig jakt. 
I den andra salen finns paleontologiska och geologiska sam-
lingar. Det är svårt att med en mobilkamera ta bra fotografier 
på föremål i glasmontrar men jag hoppas ändå att bilderna ger 
läsaren ett smakprov på vad samlingarna visar.''
 Den paleontologiska avdelningen har montrar som illustre-
rar livet under olika geologiska perioder både med fossil och 

En närmare titt i den 
här montern kan 
vara en skrämmande 
upplevelse då den 
illustrerar olika 
dödsorsaker såsom 
våld mot huvudet 
och skelettcancer. 
Skelettdelarna 
kommer från polska 
stenåldersgravar.

I den här glasmontern illustreras fiskarnas systematik och 
evolution.
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med elva dioramor med uppbyggda modeller. Mer om dem 
kan du läsa på hemsidan för The Natural Education Center of 
Jagellionan University, kamyk.pl/models/cep.php
 I den geologiska avdelningen håller man på att bygga upp 
montrar med olika slags mineraler ordnade efter kemisk sam-
mansättning och kristallstrukturer. Här visas också ett flertal 
gamla mikroskop och spektroskop som använts för forskning 
och undervisning i mineralogi. Utställningen innehåller också 
stora modeller av jordens inre och av geologiska och natur-
geografiska processer såsom plattektonik, vulkanism och hur 
glaciärer formar landskapet.
 Staden Krakow besöks årligen av ca 8 miljoner turister, va-
rav ca 1,2 miljoner personer besöker den närbelägna saltgru-
van i Wieliczka. Kristaller av koksalt kan få en kubisk form. 
Storleken på dessa kristallkuber varierar, och kan ibland bli 
riktigt stora. I entrén till den geologiska institutionen visas i 
en monter två meterstora kristallblock med kuber vars sida är 
mer än en dm. 
Krakow har många andra intressanta turistattraktioner, bl.a. 
en stor botanisk trädgård, Ogród Botaniczny, ogrod.uj.edu.pl/
english. Trädgården är omgiven av murar och staket. Entrén är 
bara skyltat på polska, men inne i trädgården finns det skyltar 
på engelska och latin.
 De zoologiska samlingarna är ordnade efter olika teman som 
illustrerar systematik och etologi utifrån evolutionära proces-
ser. I många av montrarna kombineras olika gamla preparat 
såsom fiskar i burkar med formalin med bilder och uppbyggda 
modeller. Det som tilltalar mig mest med montrarna i denna 
stora zoologiska utställning är att det är de gamla insamlade 
djuren som utgör kärnan. 
 Olika teman ger sedan en fördjupad förståelse. Jag tycker att 
jag i min biologiutbildning fick mycket värdefulla kunskaper 
i museernas samlingar. Men jag skulle tro att dagens biologi-
studenter i det nya museet i Krakow i kan få ut ännu mera 
värdefulla kunskaper.Figur 1: I den här glasmontern illustreras 
fiskarnas systematik och evolution.

I denna monter visas ett flertal olika ammoniter.

För varje geologisk period finns ett uppbyggt diorama. I denna 
monter är det en miljö från karbonperioden som illustreras med bl.a. 
med jätteormbunkar, stora mångfotingar och skorpioner

Ett block av koksalt 
utställt på Geolo-
giska institutionen 
vid Jagellonska 
universitet i 
Krakow.
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Att bygga egna lägerplatser.

Elwin ville besöka naturskyddsområden för att 
möta utrotningshotade djur. Envist övertalade han 
sina föräldrar att besöka avlägsna områden för att 
särskilt få se lemurer, men också andra djur. 
Det finns nästan inga vägar i Madagaskar, resor-
na och förhållandena var mycket svåra. De reste 
med olika lokala invånare, på deras sätt och vill-
kor. Vid ett tillfälle fick de gå till fots i över fyra 
dygn, 16 mil, i djup lera, genom små byar och 
leva nästan enbart på ris och lokalt kaffe. De fick 
själva rena vatten på sin färd. 
 Elwin mötte allt han mötte med öppet hjärta. 
Forskare, boende och skogsvaktare, alla visade 
respekt för Elwins förmåga att möta människor 
och djur. 
 Elwin gillar djur, foto, musik och har en djup 
nyfikenhet i livet. Han är intresserad av att åter-
vända till Madagaskar och göra en dokumentär-
film som kan visa hur öns hela mångfald av väx-
ter och djur håller på att försvinna. Elwin vet att 
djuren försvinner snabbt. 

· Med utställningen vill Elwin öka medvetenhe-
ten om de miljöproblem som plågar Madagas-
kar. Bilderna är ur tonåringens perspektiv. 

· Madagaskar har förlorat mer än 90 % av sin 
viktiga regnskog

· 92% av befolkningen i Madagaskar lever i 
extrem fattigdom

· Många djur, speciellt lemurer, är utrotningsho-
tade arter. 80-90% av alla Madagaskars djur är 
endemiska, dvs finns inte någon annanstans på 
jorden

· En hektar skog i Madagaskar har en allvarliga-
re effekt på den globala, biologiska mångfalden 
än en hektar skog på annat håll

· 75% av all vanilj kommer från Madagaskar, 
planteringarna förstör öns ekologi

Det vilda Madagaskar
Foto Elwin Clark Schäring, Göteborg. Text Jeanette Schäring, konstnär

Under en period på tre månader reste 13-årige Elwin tillsammans med sin familj i Madagaskar, ön 
på Afrikas sydöstra kust. Först med sin mamma Jeanette Schäring, svensk textilkonstnär, som hade 
en gästvistelse där, och när Elwins pappa, Nya Zeeländare, senare kom visade Elwin vägen.

Elwin Schäring, uppvuxen i Gårdsten, Göteborg
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 Elwin Clark Schäring och hans mamma Jeanette Schäring

Närbild av en kameleont
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Ett möte med det vilda
Text: Karin Pilkvist
Bild: Britta Pilkvist, Leg. lärare, biologi och naturkunskap,  Erik Dahlbergsgymnasiet

Serengeti. Mötet med den oändliga savannen gör något alldeles särskilt med besökaren. Det gäller 
oss också, vi som åkte in bland det vilda, bland lejon, elefanter, leoparder och giraffer i oktober 
2018.

Resor till Kolmården eller Borås djurpark i all ära, att se djuren 
i det vilda är verkligen något helt annat. Det tar andan ur en 
när elefanthjorden betar några meter från jeepen, när lejon-
flocken ligger och dåsar alldeles nära, när gnuhjorden galop-
perar förbi och river upp ett sandmoln, när näsorna alldeles 
tydligt kan definiera att vi närmar oss en “hippo pool” full 
med flodhästar.
 Tanzania är ett turistland på uppåtgående, inte minst bero-
ende på de stora fantastiska nationalparkerna. Serengeti, den 
mest berömda, går upp emot gränsen mot Kenya där den an-
sluter till den kenyanska delen av samma savannmiljö, Maasai 
Mara. Serengeti med sina vidsträckta grässlätter och akaciasa-
vann är en bra bit större än Skåne i storlek. Här lever djuren 
på sina egna villkor, parken skyddades första gången 1921 och 
fick nationalparksstatus 1951. Uppskattningsvis 2,5 miljoner 
individer av gräsätare, herbivorer, strövar över savannen. Rov-
djuren är inte heller få, Serengeti är en av de platser där även 
en tillfällig besökare kan vara säker på att få se lejon. 30 olika 
rovdjursarter finns det här.

• Karin & Britta vid Ngorongorokratern 

• Ung elefant som tar en sanddusch
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• Noshörningen är den av ”the big five” 
som är svårast att få syn på i Tanzanias 
nationalparker. Vår chaufför hade inte sett 
en noshörning på tre månader, när vi fick 
syn på det här fina exemplaret.

• Chlorocebus pygerythrus (en primat i 
släktet gröna markattor)

 Utsikten från vår jeep, där vi ser hjorder av 
zebra, skridande giraffer, stadiga bufflar, sprit-
tande thomson-gaseller... Ja, det är slitet att säga 
“Edens lustgård”, men det är ju så det känns. På 
vissa områden av parken reflekterar vi att land-
skapet faktiskt är rätt så likt Österplana vall på 
Kinnekulle. Böljande kullar med gräs, buskar 
som betats, mindre träd. Ett så vackert landskap, 
men här utan inhägnader för betesdjur, skötsel-
planer, regelbunden slåtter eller annan mänsklig 
ansträngning. Här är det balans, en balans där 
födan räcker till, en balans som gör att arterna 
överlever (även om just den där buffelns liv tog 
slut på flodbanken, där lejonet nu ligger mätt 
och sover i solen). 
 Hemma i Sverige igen fastnar blicken på nå-
got som flimrar förbi i nyhetsbruset: Världsna-
turfondens rapport “Living Planet Report 2018” 
har precis släppts. En omskakande läsning, mel-
lan 1970 och 2014 har det skett en 60-procentig 
nedgång av antalet ryggradsdjur i världen. “Vi 
kan vara på väg mot den sjätte massutrotningen” 
konstateras det i rapporten. Människans extrema 
dominans visar sig bland annat i att de däggdjur 
som inte består av människor eller människors 
boskap är en försvinnande liten del. Bara fyra 
procent av alla däggdjurs biomassa räknat i vikt 
utgörs av dessa vilda djur som elefanter, giraf-
fer, tigrar och andra arter. Människan står för 36 
procent av biomassan och vår boskap för hela 60 
procent. Den biologiska mångfalden krymper i 
snabb takt.
 Nu är det december och minnet av Tanzania är 
levande. Slöa juldagar ägnas åt att sortera bilder 
på alla minnen, men också till att läsa julklapps-
böcker. Årets Panda-bok “Ett vildare liv. En bok 
om det vildas återkomst” av Magnus Lundgren 
och Staffan Widstrand inspirerar. Boken slår ett 
slag för “rewilding”. När urbaniseringen dund-
rar på kan det innebära ett hopp för det vilda i 
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fjärran landsbygd i både Europa och andra delar av världen, 
menar författarna. Om situationen hanteras klokt, kan kan-
ske även Europa få tillbaka stora områden i ekologisk balans, 
där djur- och växtliv kan utvecklas? De skriver: “Tänk dig en 
Serengeti-liknande slätt med mängder av storvuxna betesdjur 
– i Skåne. Tänk dig tusenhövdade hjordar med uroxe, visent, 
vildhäst, kronhjort, vildren, vildsvin – i Skåne. Tänk dig sedan 
Alaskaliknande mängder av lax och öring - fast i våra svenska 
åar och älvar”. De skriver om hur praktiskt taget alla livsmil-
jöer kan bli ett eller flera steg vildare, ofta genom förvånans-
värt små insatser. 

Flodhästar ligger och latar sig i många vattendrag.
Afrikansk buffel får hjälp med hygienen av en rödnäbbad oxhackare.

När jag tittar in i det gula ögat hos det vilande lejonet på en 
av bilderna från Serengeti, hur han liksom forskande stirrar på 
mig, då tänker jag att jag hoppas på en vildare framtid.

Lästips: 
“Ett vildare liv. En bok om det vildas återkomst” Magnus 
Lundgren & Staffan Widstrand, Votum & Gullers förlag 2018
WWF “Living planet report 2018”   
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Både leoparden (ovan) och lejonet (nedan) kan konsten att vila, Serengeti är en bra plats att finnas på för den som är en stor katt.
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Efter lite inledande information delades eleverna in i mindre 
grupper och de fick sen cirkulera mellan fyra olika aktiviteter. 
På en av aktiviteterna fick eleverna lära sig mer om människans 
evolution. Upplägget var mycket likt det som LiUs biologistu-
denter möter på sin allra första kurs på kandidatprogrammet i 
biologi, som handlar om just evolution. 
 I små grupper fick eleverna texter att läsa, grafer och figurer 
att studera och frågor att diskutera och gradvis kunde de ut-
veckla mer och mer förfinade hypoteser om hur evolutionen 
kan ha gett upphov till de skillnader i hudfärg man kan se mel-
lan folkgrupper från olika delar av världen. Till exempel kunde 
eleverna utifrån en graf, som visar nivåerna av vitamin D i blo-
det hos kanadensare med olika etniskt ursprung, konstatera att 
även kanadensare med europeiskt ursprung har suboptimala 
nivåer av vitamin D. Denna insikt ledde till diskussioner både 
kring hur hudfärg kan förväntas evolvera i framtiden och ef-
fekterna av kostberikning i folkgrupper med olika mattradi-
tioner. 
 En annan av aktiviteterna var inriktad på etologi och hand-
lade om hundens beteende och interaktion med människan. 
Eleverna fick efter en liten introduktion först observera en 
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Exempel på graf som diskuterades för att förstå hur hudfärg hos 
människa evolverat. Från Gozdzik et al. 2008, reproducerad under CC 
BY-2.0.

Linnédagarna 2018
Sammanställning av Jenny Hagenblad, biträdande professor, vid Linköpings Universitet

Den tredje september 2018 välkomnade Institutionen för fysik, kemi och biologi (IFM) vid 
Linköpings Universitet (LiU) ett femtiotal gymnasieelever som är intresserade av biologi för en 
heldag med olika biologiska aktiviteter kopplade till den forskning och undervisning som görs på 
avdelningarna för biologi och teoretisk biologi.

hund och dess ägare när hunden ställdes inför ett olösligt pro-
blem. Eleverna fick ett protokoll där de kryssade i när hunden 
interagerade med problemet eller ägaren. Uppgiften avrunda-
des med en diskussion om eventuella svårigheter och hur man 
kan tänka när man ska studera djurs beteende.
Eleverna fick sen en demonstration på när en hund tränades 
att utöva ett nytt beteende med hjälp av en klicker. Som av-
slutning fick eleverna pröva på att med samma metod träna 
varandra till att utföra specifika beteenden, något som gav 
upphov till mycket skratt och fniss.
 På den tredje aktiviteten fick eleverna fundera över skillna-
der och likheter mellan ett skogsekosystem och en stad när det 
gäller kretslopp av kväve. Utgående från begreppet ekologiskt 
fotavtryck fick de i grupper beräkna sitt kväve-fotavtryck via 
hemsidan n-print.org. Avslutningsvis diskuterade grupperna 
varandras resultat i termer av vad livsstilen betyder för hur 
mycket naturresurser var och en av oss förbrukar.
 Den fjärde aktiviteten bestod av fysiologiska mätningar som 
eleverna fick utföra på varandra. De fick först lyssna på en 
YouTube-föreläsning om fysiologiska faktorer som begränsar 
syreupptagningsförmåga hos människor. Efter en kort dis-

Hunden försöker lösa ett olösligt problem där godisbitar ligger 
oåtkomliga bakom fastskruvade plexiglasskivor.
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Årets Sverigefinal genomfördes som vanligt i Stockholm sista 
helgen i januari. 24 ungdomar från grundskolans åk 9 och 
gymnasiets åk 1 tävlade på Vetenskapens hus i kemi, fysik och 
biologi. 
 Tävlingshelgen inleddes med en social dag med uppskat-
tade besök på Nobelmuseet och Naturhistoriska riksmuseet. 
Sex elever går till europafinalen i Portugal senare i vår. Biolo-
giuppgiften gick ut på att jämföra märg- och spritärter både 
genetiskt och strukturellt.
 Här kommer några kommentarer från tävlanden:
”Jag tyckte det var kul att få använda sig av tidigare färdigheter 
och kunskap för att lösa nya okända problem”.
 ”Älskade båda museerna, spenderade lite för lång tid i 
lekrummet på NRM dock. Tävlingarna hittills varit väldigt 
utmanande med extremt roliga och välgenomtänkta”.
 ”Jag tyckte NRM var jätteroligt, visste inte att giraffer har 
pigment på sina tungor”.
 ”I skolans värld gör man sällan mer komplicerade experiment 
än typ bereda lösningar eller räkna på lite massa. Här fick vi 
riktiga labbar kändes det som, och det blev roligt på riktigt”. 
 ”En sån här chans får man bara en gång i livet. En inblick i 
hur det kan gå till när man arbetar utöver det vanliga. Kul att 
träffa alla smarta människor».
 ”Biologiuppgiften var annorlunda och applicerade många 
koncept som man vanligen ser utan sammanhang”. 
Biologiövningen var gjord av Bioresurscentrum.

Finalister blev:
Elev Skola Kommun
Marcus Blixt Kitas gymnasium  Göteborg
Angelie Emling  Näsbydalskolan Täby
Ask Hällström Gymnasiesk Spyken Lund
Stina Regnér Procivitas Gymn. Malmö
Hampus Serneke  Katedralskolan  Lund
Anton Strand Pär Lagerkvistsk. Växjö

Årets EUSO-final i Sverige
Sammanställning av Minna Panas

Alla deltagarna i den svenska EUSO-finalen 2019

Angelie Emling mikroskoperar

kussion om grundläggande koncept fick eleverna göra egna 
mätningar medan en av dem cyklade på en ergometrisk cykel. 
Aktiviteten slutades med analys av resultaten och en diskus-
sion om deras betydelse för hälsan.    
 Mellan de olika aktiviteterna, vid lunch och fikapauserna, 
fanns möjligheter för eleverna att prata lite närmare med med-

verkande lärare och forskare. De lärare och forskare som del-
tog var genomgående mycket imponerade av de deltagande 
elevernas kunskapsnivå och biologiintresse. Sammanfatt-
ningsvis var dagen mycket uppskattad från LiU-håll och vi 
ser fram emot att välkomna till Linnédagar igen 2019.
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Otaliga är de långa promenader som matte och jag gjort, mest 
i vår närmiljö, mina simturer och det tålamod jag fått visa när 
matte fotograferade örter och insekter. Undrar just hur många 
mil vi har gått? Jag tänker ge er några exempel på naturupple-
velser som fastnat i mitt minne och lite om varför jag är hund. 
 Redan första morgonen i Högheden förstod jag att jag ham-
nat rätt i livet. Husse och jag for ut i skogen och efter fyra km 
stod fyra älgar framför oss! Jättekul! När jag jagade iväg dem 
hann inte husse med, trots att han körde skoter. Älgarna och 
jag sprang en bra bit, men så vände jag hemåt – jag var hemma 
långt före husse; och fick mycket beröm för att jag kommit hem!
 Det fick jag också när jag tog hand om ett par skabbrävar. 
Den första hittade jag uppe i skogen och bar hem den, den 
andra tog jag ”hand om” inne i vedboden. Det var nog bra för 
rävarna, de slapp svåra plågor. Vi kollade mina antikroppar, 
inga mot skabb fanns så det var skönt!
 Jag heter Zeke och är en Alaskan malamute. Visserligen har 
man kallat mig både Sibirian husky och varg, så nu tänker jag 
passa på att ge er lite information om mig själv och mitt liv. 
Många har också kallat mig björn! Ni skulle nog vilja veta hur 
många björnar jag sett när matte och jag vandrat i skogen. En 
gång kom en björn från väster och gick över vägen, kanske 
100 m framför oss. Jag lyckades stoppa matte genom att stå 
still, sedan sätta mig ner och slutligen ligga ett par minuter. Då 
hade björnen gått förbi oss och vi kunde fortsätta.
 Matte låg på sjukhus ett tag och sedan gick vi bara korta, 
långsamma promenader ett långt tag. Man måste ju anpassa sig! 
Hon blev bättre så efter något år var vi igång igen! Jag var nog 
alldeles för vild och galen i yngre år! Under en promenad med 
husse gjorde jag en tokrusning, hoppade över ett lä (högt staket 
i skogen), och slet av mitt korsband i vänster bakben. Gissa om 
det tog ont!? Men är man tuff så är man – jag klagade inte, fa-
miljen såg att jag haltade. Operation! Men det gick bra. Matte 
sa att jag hade hjälpt henne att börja gå igen, så nu hjälpte hon 
mig. ”Min uppgift är att skämma bort dig” sade hon.
 Jag har haft många vänner som Kosmos, Leja, Kiera, Oscar 
och ett antal lapphundar.  Mina bästa vänner har varit renar-
na. De kommer från fjället, oftast i november, och stannar till 
april. Varje dag komm mina kompisar för att mata renarna 
och deras hundar blev förstås mina lekkamrater. Jag lovar, jag 

Zekes historia
Text och foto Monica Svensson (och Zeke)

Ni som läst Biologen under de senaste åren har nu och då fått en glimt av vår hund, Zeke. Vi har 
varit tillsammans under nästan 15 år, han kom till oss när han var 3,5 år, han saknade språk men 
var relativt väluppfostrad trots drygt 2 år i ensamhet i hage. Och han blev med tiden allas vår 
biologivovve! Här berättar han själv.

Matte och jag - undrar om det var något viktigt?

har aldrig skadat någon ren. Om en hund angripit mig brukar 
jag trampa på den, och så är det bråket över. Är man störst så! 
Däremot är ”en död ren, en god ren”.
Under en av våra sista promenader såg och hörde jag en pärl-
uggla flyga mot oss. Den svepte ljudlöst över oss och matte 
blev helt lyrisk. Hur kunde jag, 15 år med grå starr och riktigt 
dålig hörsel upptäcka ugglan? En upplevelse att minnas.

Mattes faktaruta
Rasen Alaskan Malamute är en av Grönlandshundarna, den 
kraftigaste av slädhundarna. 50 kg tung och 70 cm hög, ett 
riktigt kraftpaket i unga dagar. I en speciell tävling springer 
hundarna över 700 km under riktigt långa arbetspass och 
med tung packning (7gånger hundens vikt!). Zeke var inte 
tränad att dra ett släp, men blev en mycket trevlig säll-
skapshund.
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Några bilder ur mitt fantastiska liv

• Upptill ett porträtt på en snygging
 Och en busig Zeke som badat i sot

• Foton till vänster: 
 En klättring
 Renen är god
 Rehab efter operationen
 På hängbron över Vindelälven vid 
 Mårdseleforsen

• Till höger:
 En simtur för att säga hej till 

metarna
 Med en renkompis
 Med Hannah
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En Chihuahua blandras och en Grand danois visar den  
stora variationen av hundars storlek på grund av avel.
en.wikipedia.org/wiki/ 
Image:IMG013biglittledogFX_wb.jpg

Hunden som människans bästa vän kan ha funnits betydligt längre än vi 
trott. En ny studie visar att hundens föregångare skiljdes från vargen redan 
någon gång mellan 27 000 och 47 000 år sedan (kan förstås diskuteras!). 
Gråvargen har visat sig vara den enda förfadern till hunden, alla hundar bär 
på varg-DNA, utan några spår av andra Canis-arter.
 (Den genetiska studien är publicerad i den vetenskapliga tidskriften Current 
Biology. Två av de som varit med och tagit fram studien är forskaren Pontus 
Skoglund, verksam vid Stockholms universitet och Harvard University i USA 
samt Love Dalén vid Naturhistoriska riksmuseet.
Länk: cell.com/current-biology/abstract/S0960-9822(15)00432-7)
 Vargens domestisering till hund tog säkert lång tid, troligen kom vilda 
vargar till människor för att de fann mat och matrester i närheten. Hundar 
som kunde äta människans stärkelserika mat och bete sig rätt var troligen 
våra hundars tidiga anfäder.
Genetiska analyser har visat att hundraserna genetiskt är ganska lika. Den 
äldsta gruppen är genetiskt närmast vargar, som de asiatiska spetsarna Aki-
ta, Alaskan malamute, Grönlandshundar och Sibirien husky. 
 Vallhundar som Shetland sheepdog, Irländsk varghund, Sankt bern-
hardshund har stora genetiska likheter med greyhound, mops och borzoi. 
Kanske härstammar vallhundarrna från dessa raser, alternativt har de an-
vänts vid aveln.
 Jakthundarnas historia är inte så gammal, några århundraden bara. Hir 
hör pudlar, keeshound, Norsk älghund, Grand danois, Dobbermanpincher 
Basset hound, Schnauzer, Gloden retriver och andra retrivrar, spaniels och 
terrier. I andra änden, minst varglika är rottweiler, mastiff, bulldog och boxer.

Lite om modern hundforskning
Det bedrivs otroligt mycket forskning på hundar, deras genetik, sjukdomar 
och beteende. 
 Ett exempel från SLU: Izabella Baranowska Körberg har kunnat påvisa 
genen som styr vit pälsfärg (MITF-genen). Denna gen förknippas även 
med avvikande pigmentering och dövhet hos mus och människa. Dövhet är 
också vanligare hos vita hundar. Avhandlingen: pub.epsilon.slu.se/8320/
 Hundens frisyr kan variera mycket, den kan vara lång- eller korthårig, 
krullig eller slät. Hunden har 78 st kromosomer men bara tre gener styr hur 
pälsen ser ut. En enda gen styr om hunden är kort eller långbent. 
 DNA från över 1 000 hundar tillhörande 80 olika raser har jämförts. Ge-
nen FGF5 avgör hårlängden hos hundarna. En speciell mutation i den ge-
nen innebär att hunden blir långhårig. En variant av en annan gen, KRT71, 
ger krulligt hår. En förändring hos en tredje gen, RSPO2, resulterar i strä-
vare hår och en tydlig mustasch. Det senare är typiskt hos raser som sträv-
hårig tax, skotsk terrier och schnauzer. Människa har genom selektivt urval 
styrt detta under de senaste 200 åren.
 Flatcoated retrieverprojektet är en långtidsstudie av en årskull – man följer 
Flatcoated retrievers födda 2012 genom livet! För projektet behövs en bio-
bank bestående av blodprover från alla deltagande hundar samt tillhörande 
hälsostatus. Hälsoinformation samlas in av flatcoated retrieverklubben ge-
nom att hundägaren med jämna mellanrum får fylla i en enkät via webben.

Vad vet vi om hunden? Hundar, astma och allergi
Forskare vid Uppsalal universitet och Karolinska 
institutet har studerat kopplingen till astma och 
allergi för olika sorters hundar. Här lite om deras 
resultat:
 Barn som under sitt första levnadsår bor med 
hund har 13% mindre risk att senare utvecklar 
astma. Det kan bero på att hundfamiljer har en 
mer hälsosam livsstil eller också kan hundens 
mikroflora påverka barnets immunförsvar. Barn 
med astma eller allergi kan få svårare symtom vid 
hundkontakt.
 Två eller fler hundar i familjen ger barn 21% 
lägre risk för astma än om man bara har en hund. 
Den ökade exponeringen för bakterier kan leda 
till skydd mot astma, men även här kan livssti-
len hos hundfamiljen, som mer utomhusvistelse, 
spela roll.
 Tikar ger 16% mindre risk för astma än han-
hundar. Här spelar kanske prostatan en roll. Dä-
remot verkar hundens storlek inte spela någon 
roll för astma.
Det finns inga allergivänliga hundraser! I stu-
dien fann man inga belägg för att vissa hundraser 
skulle ge lägre allergirisk. Att barn som bott med 
en pudel har 27% högre risk kan däremot bero 
på det genetiska arvet.
 236 000 barn som bott med hundar under 
sitt första levnadsår ingick i underlaget för forsk-
ningen.

Källa: Scientific Reports, november 2018 
Medicinsk vetenskap nr 4 december2018
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Nala
50% Rottweiler

12,5% AmStaff (American Staffordshire Terrier)
12,5% Keeshound
25% Avelsgrupp 5

NALAS DNA-TEST
Även hundar DNA-testas nu för tiden. Hunden Nala är en ”gatukorsning” och hon fick göra ett DNA-test.  
Så här ser resultatet ut. Nala har alltså tre - fyra olika raser i sin släkttavla.

 Rottweiler  AmStaff Keeshound Avelsgrupp 5

MorFar

Föräldrar    
Generation P

farmor 
& farfar

mormor 
& morfar
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Landskapsblommor - landskapsträd
Text ooch foto Monica Svensson

Stockholms dagblad uppmanade i maj 1908 
landets botaniklärare att komma med förslag på 
landskapsblommor, en idé som härstammade 
från USA. En lista togs fram och professor Veit 
Wittrock från Botaniska trädgården i Stockholm 
bearbetade den. 

Fyra landskap fick var sitt träd:
· Blekinge: Ek
· Hälsingland: Tall - efter klagomål fick det bli lin
· Medelpad: Gran
· Skåne: Bok -  efter klagomål blev det prästkrage

Fler landskap protesterade, men inte lika vild-
sint som Hälsingland och Skåne, så de fick ingen 
ändring.

Den svenska tallen har välkända kottar, 
medan Contortatall har kottar direkt på 
stammen.

• Här till vänster en riktigt 
gammal ek som står i 
Hässelby strand. Den har 
fortfarande riktigt många 
grenar med blad, trots 
att den bara har skalet av 
stammen kvar. Man kan 
se rakt genom den!

Granarna är från Västerbotten. De blivande kottarna 
har en fantastisk färg.

• Den andra eken stod 
i Uppsalatrakten och 
Britt-Marie Lidesten visar 
på oxtungsvamparna som 
fanns där. Resten av eken 
är sedan länge borta.
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Bakgrund
Iden om att odla med eleverna föddes 2014. Vi startade detta 
år ett miljöprojekt på skolan som vi kallade ”Hållbar framtid”. 
Som en inriktning inom projektet skulle våra mellanstadieele-
ver utforska begreppet hållbar livsmedelsproduktion. För att 
få praktiska inslag valde vi att starta småskalig odling i några 
pallkragar på skolgården. 
 Odlingen föll väl ut och vi märkte snabbt att det fanns ett 
brett intresse bland våra elever för odling. Vi har därför valt att 
satsa på odling och göra den till ett permanent inslag i skolans 
hälso- och profil.
 Idag odlar vi på flera sätt på skolan. Vi har ett väl tilltaget 
och modernt skolträdgårdsland med stora upphöjda bäddar. 
Vi har ibland odling som ”läxa” över sommarlovet. Odling 
sker även i varmbänkar för att få en så tidig skörd som möjligt. 
Slutligen ägnar vi oss även åt mer teknisk inomhusodling i 
form av Micro Leaf, Hydroponi och Aquaponi. Syftet med 
flera av metoderna är att förlänga säsongen och möjliggöra  
odling under hela året.

Odlingsexperiment ett sätt att forska i skolan?
Förutom olika odlingstekniker arbetar vi även undersökande 
med våra odlingar. Det har under en tid varit populärt bland 
pedagoger att tala om att man “forskar” med sina elever. Det 
är dock diskutabelt om arbetet verkligen kan kallas forskning 
eftersom man oftast ej kommer fram till något nytt. Med 
odlingen som verktyg anser jag att man på sätt och vis kan 
börja närma sig ett undersökande arbetssätt som kan liknas 
vid forskning. 
 Variablerna vid odling är i det närmaste oändliga och det 
finns fortfarande en stor mängd odlingsförsök som ej är gjorda. 
Huruvida det är forskning eller ej beror snarare på undersök-

ningarnas omfattning, noggrannhet och kvalitet på själva do-
kumentationen än på själva undersökningsområdet. Det finns 
fortfarande mycket nytt att lära inom odling!
 I mitten av oktober inledde vi en undersökning på våra 
hydroponiska odlingar. Frågorna vi ställde var kring produk-
tiviteten. Det är tjejerna i åk 8 som har haft huvudansvaret. 
De har hela hösten noga dokumenterat hur mycket som skör-
dats. Efter jullovet avslutades mätningarna och det var dags att 
räkna. Det blev en fantastisk ämnesövergripande uppgift med 
funderingar kring kilopriser på grönsaker, effekt på belysning, 
strömförbrukning, skillnad på fasta och löpande kostnader 
och så vidare. 
Tjejerna lyckades riktigt bra!
 
Odlingens fördelar
Resultaten de fick är också anmärkningsvärda. Under de 110 
dagar undersökningen pågick tjänade lådan med koriander helt 
och hållet in sina kostnader. Värdet på koriandern översteg både 
vad låda och belysning kostade samt löpande kostnader som el 
och näring. Basilika och dill fick en något högre faktor på 2,7 
respektive 2,4. Detta betyder att även dessa lådor och belysning-
ar kommer vara helt intjänade på tre odlingsperioder. 
 Odlingen hade även andra fördelar. Alla tre grödorna sma-
kar MYCKET mer än köpta färska bladgrönsaker. Mer lokal-
odlade än så här kan nog inte heller grönsaker vara. Mellan 
fönstret och grytan de hamnar i är det ca 10 meter. 
Utöver undersökningen om produktivitet har mellanstadieele-
verna även undersöka hur temperaturen påverkar grobarheten 
i de hydroponiska odlingar. Även på detta område har vi en 
känsla av att vissa grödor svarar väldigt väl på att vi på olika 
sätt värmer fröet. Vi får se när denna undersökning kan startas. 
 Att arbeta undersökande med odlingen som verktyg tillför 
mycket rent pedagogiskt. Eleverna får göra saker på riktig. Det 
de gör betyder verkligen något. - Det finns många undersök-
ningar kvar att göra. 

* Basilika växer fortfarande och är ganska produktiv. Om vi 
fortsätter mätningarna kan därför effektiviteten på denna grö-
da fortfarande öka.

Odla i skola
Text Andreas Andersson, NO-lärare på Axonaskolan i Tollarp

Jag driver sedan drygt fyra år ett missionsprojekt som jag kallar Odla i skola. Projektet är icke-
kommersiellt och bygger på övertygelsen om hur bra det är med trädgårdsarbete och odling för 
skolelever och förskoleelever. Jag skriver själv i bloggen “Odla i skola” och finns på flera sociala 
plattformar.

Dessa slutna odlingar med ek-
plantor satte jag igång för nästan 
två år sedan. Då var plantorna 
ca fem cm höga. Bilden är tagen 
i höstas. Nu har den ena plantan 
fått bruna blad nedtill och fällt 
några. De börjar växa ur sina 
flaskor också. Minna Panas



Kråkor  
Cord Riechelmann

Översättning från tyska av 
Nina Katarina Karlsson
Omslag & form Pauline
Altmann
Antal sidor: 156
Utgivning: Maj 2018
Naturläror 1
Förlag: Ersatz Stockholm
ISBN 978-91-87891-81-6

Boktips från Minna

Kråkor. En kärleksförklaring  
till de svarta fåglarna 
Kråkor är liten vacker bok om kråkor och korp-
fåglar. Den tar ett stadigt grepp om läsaren ge-
nom att berätta om kråkornas utbredning över 
jorden och särskilt deras nära relation till männ-
iskor. Redan på vikingarnas tid fanns korparna 
nära människan och åt sig mätta på slaktavfall. 
Vikingarna tyckte om korparna som de utnämn-
de till sin stridsfågel. 
 Men människor har långt ifrån alltid tyckt om 
kråkfåglar vilket tas upp i berättelsen om hatet och 
det grymma jagandet av kråkor eller korpfåglar 
som ansågs vara skadedjur i Europa och USA. 
Bokens kapitel innehåller också berättelser om 
Hitchcocks kråkor, om Konrad Lorentz kråka och 
tjugo biologiska porträtt av olika kråkfåglar. Detta 
är en bok att ge bort i present till fågelvännen eller 
till den biologiskt intresserade som också vill förstå 
mera om människans motsägelsefulla förhållande 
till naturen. När vi älskar den och när vi hatar den. 
 Naturläror är en serie böcker som berättar om 
naturen, om djur och växter, om svampar och 
människor, om landskap, stenar och himlakrop-
par, om det besjälade och det obesjälade, om 
främmande och förtrogen natur. Serien redigeras 
av den tyska författaren Judith Schalansky och 
under 2018 utkom fyra titlar på svenska.
 I serien ingår också Holger Teschkes bok om 
Sill, Petra Ahnes Vargar och Andrea Grills Fjärilar

Fotografierna visar Peter och Rosemary Grant på ett besök och en föreläsning som 
de gav på inbjudan av Göteborgs biodiversitetscentrum (GGBC) vid Göteborgs 
universitet i november 2018. Foton Minna Panas
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The Beak of the Finch, A Story of Evolution in Our Time
Jonathan Weiner har skrivit prisbelönta populärvetenskapliga böcker sedan 
1980-talet. Han undervisar också på Columbia University om vetenskap-
ligt skrivande. 
 The Beak of the Finch berättar om det tålmodiga arbetet som forskarna 
Rosemary och Peter Grant har gjort under de senaste 40 åren, sedan 1973,  
i Galapagos skärgård. Varje år har de tillbringat en period mellan tre och sex 
månader med sina teammedlemmar på den karga vulkaniska ön Daphne 
Major (talgoxe på svenska). 
 Forskningsmetoden har bland inneburit inventeringar av alla frukter och 
frön inom noga markerade inventeringsrutor. Frönas hårdhet testades och 
indexerades med hjälp av en McGill nötknäckare. Man fick fram en skala 
från de hårdaste fröna för Cordea lutea (14) och det lättaste och mjukaste 
som var Portulaca (0.35). Teamet lärde sig till slut att genom en snabb blick 
identifiera de vanligaste fröna. 
 Framför allt har finkar fångats upp under alla år för att ta näbbarnas 
olika mått och relatera detta till evolutionära förändringar. Boken innehål-
ler mängder med intressant beskriven information om ett gediget arbete 
om den i realtid pågående evolutionen, livsformernas förändring. 
 Se även de fantastiska filmer som är gjorda av forskarparet Grant om 
deras forskning på Galapagos youtube.com/watch?v=mcM23M-CCog.

The Beak of the Finch 
Författare Jonathan Weiner

Första utgåvan 1995, reviderad version 2014
Paperback English 
Antal sidor 332
Kan också fås som CD-Audio
Förlag: Random House USA Inc
Nyutgåva Vintage Books
ISBN 10: 067973337X
ISBN13:  9780679733379
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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 Helene Hultquist  

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 1548 medlemmar! Den drivs av  
Biologilärarnas förening.

FORSKNING MED PROBLEM

Minna:
Nature Briefings
Kommer Kina att lyckas med bomullsodlingar på månen?
Kinas månlandare Change´e-4 har nått fram till månen och satt igång 
med uppdraget att göra Kina till det första landet som ska odla växter 
på månen. Farkosten har installerat en miljö med frön av bomulls-
plantor som är besprutade med näring, luft, vatten, jäst och ägg av 
bananflugor. Månlandaren har redan kommit in i Guinness rekordbok 
då den som första den första rymdfarkosten gjort en mjuk landning på 
månens baksida.

Monica:
”Månträdgården” i Kinas månlandare har dött
Publicerad17/1
Den kinesiska rymdstyrelsen rapporterar nu att den lilla biosfären om-
bord på månlandaren Chang’e-4, som det tidigare har rapporterat om, 
har dött. Troligen har växterna frusit ihjäl. Det har nämligen blivit 
natt på månen, och natten varar i två veckor. Mörkret gör att tempera-
turen går ner till -170 grader.
Det blev ett kortvarigt experiment för månkolonin.

Månbilen Yutu-2 landade på månens baksida tillsam-
mans med Chang'e 4 den 3 januari i år. Foto: AFP, China 
National Space Administration



www.biologilararna.se

POSTTIDNING B

Vid obeställbarhet skickas tidningen till: Anders Niklasson, Lundbygatan 7B, 418 76 Göteborg

Nummer Ansvarig Bokning av annonser Utgivning
Nr 2, 2019 AU 10 april V 21/22
Nr 3, 2019 AU 22 augusti V 40/41
Nr 4, 2019 AU 28 oktober V 50/53
Nr 1, 2020 AU 28 januari V 11/12

Utgivningsplan Biologen 2019/2020

Ledare. Minna Panas  ......................................................................... 2
Museet i min undervisning - att få en museisamling  
att komma till liv!  Josefine Erlandsso ................................................ 3
Museisamlingar som inspiration till  
biologistudier Mikael Wingård ......................................................... 6
Det vilda Madagaskar   
Jeanette Schäring  och Elwin Clark Schäring .........................................  8
Ett möte med det vilda  Karin Pilkvist och Britta Pilkvist  .............. 10
Linnédagarna 2018 Jenny Hagenblad ................................................ 14
Årets EUSO-final i Sverige Minna Panas ........................................ 15
Zekes historia Monica Svensson ....................................................... 16
Nalas DNA-test  ............................................................................. 19
Landskapsblommor - landskapsträd Monica Svensson ................... 20
Odla i skola Andreas Andersson  ....................................................... 21
Boktips från Minna  ....................................................................... 20
Forsknings förändringar & problem 
Monica Svensson och  Minna Panas  .................................................... 23
Fotosyntesen,  Katarina Jurstedt ....................................................... 24
Linnédagarna 2019,  Britta Pilkvist .................................................. 24

Här kommer en lektionsplanering som jag an-
vände i NO i grundskolan. 
Måste bara få dela med mig av en upplevelse jag 
fått tillsammans med mina fyror - känslan av att 
lyckas!  
 Vi har jobbat med biologi (växter) där ett av 
målen var att känna till fotosyntesen. 
Nu kortar jag ner och tar inte med en mängd 
omkringarbete:

1. Vi pratade om klorofyll vilket sen ledde oss  
in på fotosyntesen (bara ordet var omöjligt).

2. Vi tittade på instruktionsfilmer om  
fotosyntesen. 

3. Vi gjorde en EPA omkring begreppet.
4. Alla ritade en bild i akvarell - träd och  

fotosyntesen.
5. Jag avidentifierade bilderna och vi såg Austins 

Butterfly om kamratrespons. Sen delade jag 
in eleverna i grupper om tre och de fick ge 
respons till en bild (Two stars and a wish). 

6. De fick tillbaka sin bild och sen rita en ny - 
nu med nya erfarenheter.

Nu kan jag säga att i princip ALLA mina 35 elever 
känner mycket väl till fotosyntesen! 

Fotosyntesen
Text Katarina Jurstedt

Linnédagarna 2019
Text och foto Britta Pilkvist
Nu är det dags att ansöka om att få skicka en elev 
till Linnédagarna 2019! Linnédagarna arrangeras 
för gymnasieungdomar med ett stort intresse för 
biologi. Biologilärarnas förening har anordnat 
Linnédagarna varje år sedan 1964 på olika plat-
ser i Sverige. I år är det Biologilärarnas förening 
i Jönköping tillsammans med Erik Dahlbergs-
gymnasiet som står för arrangemanget. 
 Linnéstipendiaterna får fyra innehållsrika da-
gar, 1-4 september. Under dessa dagar får elev-
erna en heldag på Linköpings Universitet där de 
får vara med om föreläsningar och laborationer. 
En heldag ute i fält kommer också att anordnas. 
Välkommen att ansöka på 
biologilararna.se/linnedagarna/anmalan-skola/


