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Och nu har Greta träffat påven!
Här kommer nu ännu ett fullmatat exemplar av Biologen - vi
hoppas att det skall förgylla er försommar! Först en inspiration till
en e-lektion av Sara Schesny och Annika Julkonen, så berättar Åsa
Tidestad hur man vinner tävlingen VVS-hjältarna. Mikael Wingård
ger tips på hur man kan använda kartor i biologiundervisningen.
Några artiklar, lämpliga inför sommaren, är ett boktips, Livet i havet, gräsmattans ekologi som Ralf Carlsson ger oss från skriften Finlands natur och Minnas info om våra björkar. Susanne Fabricius har
varit på Madeira och ger ett utförligt resereportage. Andreas Andersson, som även senare kommer att skriva om sin undervisning, ger här
fina tips om att odla på skolan. Om det känns stort kan man ju odla i
flaskor som Kennert Danielsson.
Biologen avslutas med några spår efter vintern och Minnas axplock
från Nature Briefings april 2019. Vi uppmärksammar också den för
Sverige nya fågelarten Wilsonbeckasin.
Nu finns resultatet av rapporterna från vinterfågelräkningen 2629 januari. Fantastiskt många har deltagit i år, 21 513 rapportörer!
Listan av vanliga fåglar toppas av talgoxen (Parus major). Tvåa är
pilfink (Passer montanus) som passerat både blåmes (Cyanistes caeruleus) och gråsiska (Acanthis flammea). Mer och resten av listan
finns att läsa på till exempel naturskyddsforeningen.se/ och birdlife.
se/evenemang/vinterfaglar/
Och nu räknar vi älgar! Svt visade i slow tv ett område vid Ångermanälven. Under tre veckor sändes programmet live dygnet runt i
SVT play. Varje dag under sex timmar var det direktsändning i kunskapskanlen.
I flera tusen år har älgarna vandrat samma leder i området för att
komma till sommarens rika betesmarker. Det är riktigt fascinerande
att titta på skog och vatten i TV - långa stunder händer ingenting,
men så plötsligt simmar en eller flera älgar över älven. Även renar
finns här och många såg säkert den (enda) ren som upptäckte en
kamera - riktigt underhållande!
I programmet tas också upp hur otroligt viktig älgen varit för våra
förfäder som levt sida vid sida med skogens konung i närmare 9000
år. För många var älgen en överlevnadsfaktor, en död älg kunde räcka
som middagsmat nästan ett år. Man konserverade, gjorde inläggningar och torkade kött.
Det är intressant att även icke-biologer har följt programmen och
pratat om dem. Hoppas att ni inte missat dem!
Nu ser vi fram mot årsmötet 30/5 - 1/6 i Fiskebäckskil!

Glöm inte betala
medlemsavgiften!
Monica Svensson

Och till sist en hälsning från
vår nya biologenvovve Nalo!

Att engagera med en e-lektion
Text och foto Sara Schesny, museipedagog, NO-lärare och utvecklare av Uppdrag
miljöövervakning och Annika Julkunen, NO-lärare åk 9, Viktor Rydberg Vasastan

Kan en digital lektion, e-lektion, om DNA-teknik engagera en hel klass? Ja, faktiskt. För det var vad
som hände när vi testade ett helt nytt lektionsupplägg i tre niondeklasser i Stockholm. “Eleverna
blir lugna, det märks att de blir engagerade” sade Annika Julkunen, en av lärarna, efteråt.
Under 2017 tog DNA-forskare vid Naturhistoriska riksmuseet fram ett studiematerial för yrkesverksamma miljöövervakare. Hösten 2017 fick jag möjligheten att anpassa DNA-skolan till att kunna användas i grundskolan och
gymnasiet. Det var en chans att skapa ett nytt koncept för inlärning där olika
medier blandas för bästa resultat, och samtidigt förmedla autentiska forskningsmetoder i samarbete med forskarna.

Att utveckla för skolan
A och O när man skapar ett framgångsrikt onlinekoncept är ett engagerande
scenario, som drar in eleverna redan vid första skärmbilden. Scenariot behöver inte vara autentiskt, men det ska vara trovärdigt. I det ursprungliga
materialet finns tre filmer som visar arbetsgången vid provtagning, extraktion och analys av miljö-DNA, eller eDNA (environmental DNA). Filmerna
presenterar viktig information på lämplig nivå och på ett pedagogiskt sätt,
så dem ville vi behålla. Alltså behövde storyn byggas utifrån dem. I filmerna
används bäver som exempel, så det var ganska klart att bävrar skulle finnas
med i scenariot på något sätt.
Storyn vi landade i var att bekymrade medborgare hör av sig till länsstyrelsen för att de har sett att bävrarna i en nationalpark verkar ha försvunnit.
I stället har det dykt upp en ny art. Eleverna blir genast miljöövervakare på
länsstyrelsen och ska ta reda på vad som har hänt.
För att göra scenariot mer verklighetsnära och samtidigt visa på vilka resurser som finns, ville vi att eleverna skulle använda någon av de offentliga forskningsdatabaserna online. Valet föll på den internationella DNA-databasen
BOLD, där eleverna får mata in fyra olika DNA-sekvenser och matcha dessa
mot databasens nära sex miljoner registrerade arter. Detta visade sig bli det
mest uppskattade inslaget i hela e-lektionen. ”Va?! Skulle vi bara matcha fyra
arter?!” sa flera av eleverna efteråt.

Sara Schesny, museipedagog, NO-lärare och
utvecklare av Uppdrag
miljöövervakning

Annika Julkunen,
NO-lärare åk 9, Viktor
Rydberg Vasastan

hon, och fortsätter ” Om man bara har en lektion är
det bra om eleverna gör några avsnitt i förväg för att få
mer tid till diskussionen.”
Syftet med Uppdrag Miljöövervakning är att
visa en praktisk tillämpning av DNA-teknik. Den
kan också öppna upp för resonemang kring biologisk mångfald och miljövård. En förhoppning är
att materialet ska väcka intresse och nyfikenhet för
yrken där miljöövervakning ingår.
Hela e-lektionen med diskussionsfrågor ligger
öppet på Naturhistoriska riksmuseets hemsida, fritt
för vem som helst att använda. Gå gärna in och
testa om du tycker att lektionsmaterialet motsvarar
dina förväntningar! www.nrm.se/uppdrag-miljo

Blandat lärande för ett flippat klassrum
För att tillgodose så många inlärningsstilar som möjligt valde vi att blanda
film, text och interaktiva övningar online med klassrumsaktiviteterna laboration (DNA-extraktion) och en avslutande gruppdiskussion. Hela konceptet
funkar för den som vill flippa klassrummet, eftersom onlinedelen är självinstruerande och kan göras av eleverna i förväg som en hemuppgift. På så sätt
går det att lägga mer lektionstid på diskussionen, där eleverna får använda de
kunskaper som de tillägnat sig i e-lektionen.
Läraren Annika Julkunen skickar med några tips till den som vill testa Uppdrag Miljöövervakning i sin klass. ”Det är svårt att hinna göra både e-lektionen
och diskussionen vid samma tillfälle. Dela hellre upp arbetet på två lektioner” säger
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Det blev knäpptyst i klassrummet när eleverna började
jobba med e-lektionen. Samma sak hände i alla tre
klasserna som testade materialet.
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VVS-hjältarna, en tävling i tiden
Text och foto Åsa Tidestav, Läraskolan
I januari såg jag en annons för tävlingen VVS-hjältarna och
blev nyfiken. Jag läste lite om innehåll och upplägg och insåg
att det här är intressant och bra, men det bör ske som ett tema
med flera ämnen. Redovisningsmetoden, att göra en film, passar vår skolas profil “Skapande och entreprenörskap.” Jag visade
materialet för vår so-lärare som genast blev intresserad. Även
hemkunskaps- och slöjdläraren var intresserade.
Vilken klass och hur? Av tradition brukar man ofta läsa om
vatten i årskurs sju men på vår skola jobbar vi i treårscykler och
ingen på högstadiet hade ännu läst om vatten så vi kunde tänka
oss alla våra klasser. Vad lär man sig i det här projektet? Hur
svårt är det? Vilka elever kan göra en bra film och har förmåga
att jobba på egen hand i ett projekt? Vi bestämde oss för att
fråga våra nior om de var intresserade av att delta och svaret var
ett rungande JA!
Att prata vatten och till exempel rening med elever i nian
ger andra möjligheter än med en sjua. De har bra kunskaper
om atomen, fällningar, kretslopp och miljö som gör att det går
att fördjupa undervisningen. Dessutom har de kommit långt i
sitt tänk om att ta personligt ansvar för miljön, att fundera på
vad de kan göra för att vattnet och världen ska må bättre, vilka
vanor de har och hur det påverkar samhället och miljön. Vår
nia hade dessutom precis jobbat med mänskliga rättigheter och
de globala målen så de visste mycket om det.
Under ett par veckor använde vi flera lektioner till att jobba
med de färdiga lektioner som fanns på VVS-hjältarnas hemsida. Vi lärare delade upp lektionerna mellan oss utifrån kompetens med förhoppning om att det skulle bli en helhet för eleverna. I materialet fanns förslag på exit tickets som vi använde.
Det eleverna producerade där har vi till stor del använt när vi
bedömt deras kunskaper och för att utvärdera våra lektioner.
Med vetskapen att projektet skulle sluta med ett grupparbete
och en film på max en minut var det viktigt att redan här lägga
in möjligheter till feedback och bedömning på individnivå.
Veckan därefter avsattes till att eleverna i grupper började
jobba med sina filmer. Målgrupp och budskap för filmen valdes
först och sedan började alla fundera på hur de skulle presentera
detta i filmform. Att filmen fick vara max en minut var en stor
utmaning. Det tvingade eleverna till något de har svårt för, att
begränsa sig. Jag tror att den begränsningen höjde kvaliteten
på deras filmer då de måste ta ställning till vad som är viktigt
att förmedla. Grupperna gjorde helt olika filmer: några elever
åkte till vattenverket och filmade, andra var skådespelare själva
eller intervjuade allmänheten och den grupp som tillslut vann
tog filmklipp från internet som de satte musik, text och tal till.
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Om tävlingen
Låt dina elever i årskurs 7-9 tävla genom att använda deras
kunskaper om betydelsen av vatten och värme (VVS) i vår
vardag. Målet är att de ska skapa en film som påverkar
andra att göra hållbara val. Filmen kan utformas på många
olika sätt. Exempelvis kan den fokusera på situationer
i hemmet utan värme, vatten och avlopp för att väcka
uppmärksamhet kring fördelarna med teknik och vanor
som bidrar till en hållbar inomhusmiljö.

Åsa Tidestav, Läraskolan

För att sedan gå vidare i tävlingen gällde det att jaga likes till
sin film. Det var en bra tanke av arrangörerna för på det sättet
spreds filmerna och deras budskap. Övriga elever på skolan,
elevernas familjer, släkt och grannar lockades att se och gilla
våra filmer och vi fick föräldrar att sprida dem på sina arbetsplatser och på sociala media. Filmerna fick flera hundra likes
och på det viset tog de sig till final. I finalen tittade en jury
från VVS-branschen på de mest populära filmerna och valde
ut vinnarna.
Mina elever tog alla tre priser i tävlingen. Charlotte Fryklund från VVS-Branschens Yrkesnämnd kom och delade ut
diplom och checkar till eleverna och ett par dagar senare fick
vi dessutom vara med i direktsändning från Radio Uppland.
Klassen planerar nu en resa till Göteborg där de ska gå på Universeum för prispengarna.
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Här finns filmerna som eleverna tävlade med:
https://www.youtube.com/watch?v=MKMT-J5gm2g
https://www.youtube.com/watch?v=P7Q6O2JVxf8
https://www.youtube.com/watch?v=WLwKSnQ0wEA

Charlotte delar ut stipendiet

Radio Uppland sänder från vårt klassrum.

Kartor till exkursioner och fältstudier
Text och Foto Mikael Wingård, fil. lic. f.d. lektor på Celsiusskolan i Uppsala och
universitetsadjunkt på Kulturgeografiska institutionen vid Uppsala universitet.

För att planera och genomföra exkursioner och fältstudier i biologi, naturkunskap och geografi behövs
olika kartor. Under de senaste åren har det kommit allt fler möjligheter att ladda ner olika kartor som
kan användas i undervisningen.
Jag har alltid använt kartor i min undervisning. Som ny biologi-lärare i Sigtuna kommun på 1970-talet införskaffade jag
fina tryckta exemplar av Topografiska kartan från Lantmäteriverket och en jordartskarta från SGU. Tryckta kartor är fina
och värdefulla. De kartor som finns i skolornas samlingar bör
vårdas väl, och användas i undervisningen. Men nackdelar
med tryckta kartor är hög kostnad och otympliga format. Nu
finns det nya möjligheter att skaffa användbara kartor där man
själv kan anpassa utformningen. Kartor behövs både då vi ger
oss ut på en kort tur i skolans närhet eller på mer omfattande
exkursioner.
Då jag ska ge mig ut i naturen vill jag allra först få en överblick över området. Bäst lämpat för det är Terrängkartan i
skala 1:50 000. Föregångare till denna var Topografisk karta
över Sverige, ofta kallad grönsaksbladet, som gavs ut med början 1954. På 1980-talet började Topografiska kartan att ersättas
av Gröna kartan med samma bladindelning.
År 1999 fick Sverige ett nytt officiellt referenssystem SWEREF 99, och Lantmäteriet började att ge ut den nya kartserien
Terrängkartan som trycks på båda sidor av pappret. Nu har
Lantmäteriet e-tjänsten Kartutskrift där du kan välja område,
ladda hem och skriva ut kartor i olika pappersformat (websida, Lantmäteriet, kartutskrift). I Kartutskrift går det att välja
mellan Terrängkartan i skala 1:50 000 och en karta i skala
1:10 000 med fastighetsindelning. Kartorna i skala 1:50 000
är så kallade. Creative commons (websida, Creative Commons,
Sverige) och får fritt användas till skillnad från kartorna i skala
1:10 000 som endast får användas för privat bruk. Till skolundervisning rekommenderas därför utskrifter av Terrängkartan.
På hemsidan finns en tydlig instruktion till att välja område,
anpassa information och nedladdning i pdf-format. Detta ger
dig möjlighet att ha kartfilen i en mobiltelefon, läsplatta eller
som utskrift på papper.
Inför en exkursion kan karta i A4-format skrivas ut och delas
ut till eleverna. Om du skriver ut i A4-format rekommenderar
jag att ha teckenförklaringen på baksidan. Kvaliteten på trycket vid utskrift blir inte riktigt lika bra som kartorna från Lantmäteriets tryckeri, men fullt tillräckligt. Den låga kostnaden

Biologen nr 2 • 2019

för egna kartutskrifter jämfört med inköpta tryckta kartor gör
det möjligt att varje elev kan få en utskriven karta att använda.
Terrängkartan ger en bra översikt med vägar, byggnader, sjöar,
vattendrag och terrängformer. För att förstå förutsättningarna
för ett exkursionsområde är terrängkartan mycket användbar.
Eftersom nedladdade terrängkartor har pdf-format kan delar av
kartan kopieras (s.k. ögonblicksbild) och klistras in i en presentationsfil eller i en textfil. Här visas ett exempel på detta där
jag klippt ut en del av en terrängkarta. Kartbilden visar norra
delen av sjön Fysingen som ligger i Sigtuna kommun. Under
kartbilden har jag klistrat in skala från teckenförklaringen. Varje

Urklipp från terrängkarta (Lantmäteriet) över norra delen av sjön
Fysingen i Uppland.
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ruta på terrängkartan är 1 km x 1 km. Till vänster i figuren har
jag ritat in två pilar. Jag har använt programmet Powerpoint och
därefter sparat bilden i filformatet TIFF, och därefter beskurit
bilden i ett bildbehandlingsprogram. Den övre pilen pekar på
en samlingspunkt där det går bra att parkera cyklar, och den
nedre pilen pekar på en bra utsiktspunkt över sjön.
Till en biologiexkursion där ekosystem studeras behöver
vi ha information om abiotiska faktorer. Sveriges geologiska
undersökning, SGU, erbjuder digitala kartor på tjänsten Kartgeneratorn med åtta olika geologiska teman som kan beställas som pdf-filer och skickas till din e-post (websida, SGU,
kartgenerator). Dessa teman är berggrund, jordarter, geofysik,
geokemi, grundvatten, maringeologi, strandnivå och jorddjup. Mest användbar är jordartskartan.
För området vid Fysingen är det skala 1:50 000 som ger
bäst upplösning. Jordartskartering kräver ett omfattande fältarbete, och därför varierar det mellan olika platser i landet när
SGU utförde karteringen. På sidan 2 på nedladdade jordartskartor finns information om karteringen och vilken presentationskala som är lämplig. Har man valt en mindre bra skala
för att presentera informationen går det enkelt att göra en ny
beställning.
Den skapade jordartskartan för området vid sjön Fysingen
har en omfattande teckenförklaring. Till figuren har jag gjort
ett urklipp från kartbilden och ett urval av förklaringar. Då
eleverna förbereder sig för fältarbetet kan de med fördel få
utskrivna kartor och läraren kan visa olika detaljer i en presentation på terrängkartan, jordartskartan och andra kartor.
Beroende på vilka mål som finns med exkursionen kan olika
urval av teckenförklaringar göras till presentationer.
Den gröna formationen på jordartskartan är en rullstensås
bestående av isälvssediment. Här vid Fysingens västra sida är
det Stockholmsåsen som utgör de högsta partierna i landskapet. Denna ås är ca 60 km lång och sträcker sig från Västerhaninge i Södermanland och norrut via Stockholm (Brunkebergsåsen) upp till Östuna i Uppland. De mörkgröna prickade
banden visar var krön finns på åsen. Rullstensåsar är avlagringar från isälvar som gick inne i inlandsisen och de äldsta
delarna avlagrades nära mynningen.
De ljusblå partierna på jordartskartan är morän, och de partier med morän som finns här är sandiga. Morän är den vanligaste
jordarten i Sverige. De röda partierna på kartan är urberg. Här
går berggrunden i dagen, dvs. saknar jordtäcke. Även partier
med mycket tunna jordlager redovisas som urberg.
De högre liggande delarna i området består sålunda av isälvssediment (en rullstensås), urberg och morän. Övriga delar
i området består främst av sediment som avlagrats i isjöar och
hav. De mörkgula partierna är glacial lera som avlagrades i
Baltiska issjön medan de partier som är orange eller ljusgula

Urklipp från jordartskarta (SGU) över området runt norra delen av
sjön Fysingen i Uppland.

avlagrats efter istiden. Runt sjön finns också gyttja och torv.
För att få mer geologisk och naturgeografisk information
kan med fördel andra teman från SGU:s kartgenerator väljas
ut. På berggrundskartor framgår bl.a. vilka olika bergarter som
finns i området och läge och riktning för deformationszoner i
berggrunden.
Genom att studera strandlinjekartor från olika tider går det
att få förståelse för hur olika jordlager har bildats och lägen för
forntida bosättningar. Då jämförelse mellan olika teman ska
göras är det smidigast att i kartgeneratorn beställa alla teman
samtidigt eftersom kartorna då kommer att täcka exakt samma
område. I lektionsalen kan kartor med olika teman sättas upp
på en vägg eller på en skärm. Vid användande av produkter
från SGU bör läraren ha informerat sig om upphovsrätt för
produkter från SGU (websida, SGU, Upphovsrätt).
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Vid arbete med kartorna är det viktigt att eleverna
gör jämförelser mellan olika teman. På terrängkartan framgår tydligt terrängens form och de höjdskillnader som finns. Om undersökningsområdet
ligger i en sluttning så framgår lutningen och riktningen på terrängkartan medan information om
de geologiska förutsättningarna finns att hitta på
jordartskartor och berggrundskartor. Genom att
jämföra kartor med egna observationer skapas
djupare förståelse för landskapet och dess ekologi.
Användande av kartor gör det t.ex. lättare att dokumentera och förklara hur växtligheten är beroende av lokalklimatet.
Exkursioner och fältstudier är en viktig och inspirerande del i undervisning. Vid exkursionerna
till området vid Fysingen var det upplevelsen av intensiv fågelsång i blommande snår av slån och hägg
som dominerade. Likaså var det imponerande med
skedand, skäggdopping med flera fåglar ute på sjön
och kärrhök seglande uppe i luften. Men mitt starkaste minne är ändå de två eleverna i årskurs 7 som
jublade över att framgångsrikt ha identifierat talgoxe och bofink med hjälp av fågelboken.

Här på Tunåsen där backsipporna blommar är stenarna och sandkornen runda.

Referenser - websidor
Creative Commons Sverige, creativecommons.se/
Lantmäteriet, Kartutskrift, lantmateriet.se/
kartutskrift
SGU, Kartgenerator, sgu.se/produkter/kartor/
kartgeneratorn/
SGU, Upphovsrätt, sgu.se/produkter/kundtjanst/
upphovsratt-for-sgus-produkter-och-material/
Utsikt mot Övre Föret i Fyrisån. Fågeltornet på västra sidan syns och det är
Uppsalaåsen i bakgrunden.

Kungsängsliljor på Kungsängen i Uppsala
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Guckusko från Bergby-Häverö naturreservat juni 2018
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”Livet i havet” – snart för hela Sveriges kust!
Text och foto Helen Sköld /Havsmiljöinstitutet

Den digitala fälthandboken ”Livet i havet” som
presenterar Östersjöns marina arter och miljöer
har under 2018/2019 utvecklats så att den nu
även ska täcka Västerhavet.
Målgruppen är som tidigare skolor och allmänhet. Både kommunikatörer och experter har varit delaktiga i att skriva nya texter och faktagranska materialet. Medverkande universitet och
institut är Stockholms universitet, Göteborgs universitet, Umeå
universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, Havsmiljöinstitutet
och Havets Hus i Lysekil.
Satsningen kunde genomföras tack vare finansiering via Havsoch vattenmyndigheten (HaV) med medel öronmärkta för marin pedagogik.
Fälthandboken kan även användas som app i mobiltelefon eller på paddor. Det går även att använda den off-line på museer
och liknande som artdatabas för besökare.
Den uppdaterade ”Livet i havet” lanseras officiellt i maj 2019.
Håll utkik på hemsidan! havet.nu/livet/

Kammussla

Ny inventering av en invasiv
fiskeart i Hallands län

Solaborre

Seanalytics har fått i uppdrag att inventera utbredningen
av solaborre (Lepomis gibbosus), en invasiv fiskart som
nyligen upptäckts i en damm i Norra Halland. Fisken kan
sprida sjukdomer och kanske konkurrera ut inhemska arter
och myndigheterna vill undersöka om den spridit sig till
andra vattendrag i kommunen.
Man har använt ett skräddarsytt eDNA-protokoll,
speciellt utvecklat för att kartlägga spridningar av djurarter
som uppträder i mycket få antal. Det kan till exempel vara
sällsynta arter eller en främmande art som just etablerats.
Metoden är så känslig att enstaka individer i ett vattendrag
kan spåras, även om själva fisken (eller musslan) inte kan
hittas.
Traditionellt upptäcks invasiva och främmande arter i
hav eller vattendrag genom observationer, dykning eller fiske. eDNA protokollen ger helt nya möjligheter att få tidiga
varningssignaler om en pågående etablering. Riskerna kan
snabbt bedömas och utbredningen i till exempel dammar,
sjöar och åar begränsas. Resultaten kan förhoppningsvis
ge länsstyrelsen ett underlag för åtgärder som skall hindra
ytterligare spridning av solaborre.

Info från Norra Halland tidning

Sjöros
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Gräsmattans ekologi

– eller hur man omsätter ekologiska teorier i praktik i trädgården
Text och Foto Ralf Carlsson, lektor i biologi och geografi vid Ålands lyceum
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2/2006

Ralf Carlsson
Skribenten är lektor i
biologi och geografi vid
Ålands lyceum

För den naturintresserade känns det ibland – i synnerhet på
våren och försommaren – som om tillvaron är fylld av en
massa ”måsten”, som tidsmässigt kolliderar med viktiga händelser ute i markerna. En av dessa regelbundet återkommande
plikter är skötseln av trädgården. Det tar sin lilla tid att klippa
gräsmattan och minst lika lång tid att sköta om rabatterna,
även om andra i familjen oftast klarar av det senare. Med
jämna mellanrum framkommer också önskningar om att det
skulle vara så trevligt om den eller den vilda växtarten rotade
sig i vår trädgård.
När jag växte upp ute på landet, slogs gräset med lie en gång
per år (vill jag minnas men har kanske fel) och man avundades
grannens välklippta gräsmatta på andra sidan landsvägen. Med
åren och efter ett antal gräsmattsklippningar har jag kommit
till insikten att en nyklippt gräsmatta är bland det fulaste som
finns i denna värld! Det där med trädgårdsarbete blir ju inte
lättare om man, som undertecknad, är lat av naturen och helst
skulle klippa gräset så sällan som möjligt. Det finns dock en
fördel med klippandet – man har tid att tänka, framför allt på
hur man kan slippa eländet.
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Fortsätter att växa efter klippningen
Gräs växer, i motsats till olika träd och örter, strax ovanför de
så kallade noderna (knutorna) på stammen och alltid finns det
någon eller några tillväxtpunkter som undgår gräsklipparen, vilket gör att gräset fortsätter att växa så länge temperaturen hålls
över några få plusgrader.
Hur kom det sig då att det räckte med att man slog gräset med lie en gång per sommar när jag växte upp? Svaret är
att man slog gräset när det hade blommat färdigt någon gång
kring midsommar. Då hade gräset uppfyllt sin uppgift – att
sätta frö – och efter det för det en ganska stillsam tillvaro.
För några år sedan bestämde jag mig för att låta delar av gräsmattan vara oklippta tills blomningen var över, varefter jag
sedan efter ett tag mejade ner det höga gräset med lie eller
trimmer. De närmaste grannarna tittade nog litet misstänksamt i början, men inom ett par år anlade de själva en så kallade
vildäng på sin gräsmatta. Anledningen var troligen att de noterade att det dök upp en del vilda sommarblommor på mina
oklippta fläckar efter ett tag.
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Invasion av vilda växter
Olika örter har naturligtvis olika krav på sin växtmiljö. På de
torrare delarna av gräsmattan börjar säsongen med att svalörten (Ranunculus ficaria) blommar och den följs efter ett tag
av nunneört (Corydalis solida), blåsippa (Hepatica nobilis) och
backskärvfrö (Thlaspi caerulescens). I början av juni är det sedan dags för jordreva (Glechoma hederacea), humlelusern (Medicago lupulina) och olika arter av veronika. På högsommaren
lyser en fläck röd av backnejlika (Dianthus deltoides), medan
andra delar av gräsmattan domineras av vitklöver (Trifolium
repens), rölleka(Achillea millefolium) eller grässtjärnblomma
(Stellaria graminea).

En gräsmatta som aldrig klipps skulle snart växa igen och
bilda en artfattig, ganska trist miljö genom att några få konurrenskraftiga arter tar över. En gräsmatta som klipps varje
vecka, eller oftare, vilket tycks vara idealet i ekostaden Mariehamn, kommer att bli synnerligen artfattig – i praktiken
bara en enformig gräsmatta, genom att inga andra arter än det
sådda gräsfröet ges chansen att komma upp.
Om man däremot ”slarvar” med gräs- klippningen kommer artrikedomen att öka. Det visar sig alltså att så länge störningen inte är för stor så bidrar den till en ökad artrikedom.
Störningen skall vara lagom stor, intermediate disturbance, för
att leda till största möjliga artantal. Man kan ytterligare välja
att klippa en del avsnitt av gräsmattan mera eller mindre intensivt. Störningar av det här slaget leder till heterogenitet och
ju flera biotoper (=ju mera heterogent) ett landskap innehåller,
desto större antal arter får plats.

Backnejlikan blommar på ett torrt parti av gräsmattan i juli.

Där jag ser att daggkåpor (Alchemilla spp.) eller helt nya arter
är på väg upp lämnar jag en liten fläck oklippt tills det har
blommat färdigt. Till och med orkidén tvåblad (Listera ovata)
har genom dessa åtgärder rotat sig på min stadstomt.
Jag har gjort en snabbinventering av artantalet, som i detta
nu torde röra sig om sammanlagt närmare hundra inhemska
vilda örter och gräs på min cirka 1 200 kvadratmeter stora tomt.
Vid sommarstugan, som befinner sig i en före detta löväng i en
allmänt artfattigare bergs- och barrskogsmiljö, har jag påträffat
närmare 130 olika arter på tomten. Där har jag inte ens någon
gräsmatta (vilket Gud förbjude!), utan i princip slår jag gräset
en gång per år.

Slarvig gräsklippning ger flest arter
Hela proceduren går att förklara med hjälp av ekologiska teorier
och den viktigaste i sammanhanget är den så kallade intermediate
disturbance hypothesis, som saknar svenskt namn men som
kunde översättas med ”lagom störningshypotesen”. En störning är, per definition, en händelse, som innebär förlust av
biomassa eller organismer eller som på annat sätt förändrar
landskapet med avseende på mängden tillgängligt utrymme
eller födoresurser eller på den fysiska miljön.

I ett oklippt parti av gräsmattan
frodas bland annat rölleka och
grässtjärnblomma. På den klippta
ytan i förgrunden ses vitklöver.

Backskärvfrö är en art som blivit
vanlig vägkantsväxt på Åland
under det senaste decenniet

Övergödda gräsmattor
Man kan också fråga sig vilken betydelse gödslingen av gräsmattor har. Att till exempel maskrosorna frodas i gräsmattan
beror på alltför mycket näring, i första hand kväve. En jordbrukare gödslar med något över 100 kilogram kväve per hektar och år för att kunna skörda 3–5 ton vetekärnor eller någon
motsvarande gröda. Om man följde de skötselråd för gräsmattan som gavs ännu 1990, skulle kvävegivan per hektar och år
vara 150-300 kilogram! Då skall man inte alls vara förvånad
över att maskrosorna tar över och att klippning krävs minst en
gång i veckan, för man har ju satsat på en större hektarskörd i
gräsmattan än i bondens åker.
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Även om gräsmattsgödsel i dag är kvävefri finns det kvar en
hög kvävehalt sedan länge och med nederbörden tillförs uppskattningsvis 10–15 kilogram kväve per hektar och år. Med
dessa fakta i bakhuvudet strävar jag efter att avlägsna allt det
gräs jag slår, så att gräsmattan förhoppningsvis småningom ska
svältas ut.
Växter har som regel ganska bra spridningsförmåga och om
de bara finns i ens omgivning kan man nog räkna med att de
med litet tur också kan dyka upp och rota sig på ens tomt.
Dessutom finns det en mycket stor fröreserv, så kallad fröbank,
i marken. Det kan vara fråga om tusentals livsdugliga frön per
kvadratmeter, som väntar på att förhållandena skall bli sådana
att de kan gro. Då man slår en ovårdad gräsmark dyker det
inom kort upp ”nya” arter. Om man rör om i markens ytskikt
finns det en chans att ännu fler ”nya” arter gror och växer upp.

konkurrerar om näringsämnen med dillen, jordgubbarna, rädisorna eller vad man nu odlar. I fråga om blomrabatterna blir
definitionen på ogräs genast mera flytande och personligen
tycker jag att till och med vitplister (Lamium album), som
vandrar in i rabatten kan vara riktigt charmerande.
Jag anser vidare, att eftersom Mariehamns stad går ut med
att kalla sig ekostad (vad nu det sedan innebär?), bör man
satsa mera på ekologisk trädgårdsskötsel, det vill säga låta naturen ha sin gång så långt det är möjligt. Förstavelsen ”eko-”
respektive ordet ”ekologisk” har blivit tomma modeord, som
används utan att man tänker på att så fort människan började
odla försvann det ekologiska; i naturen växer ingenting i raka
rader eller i monokultur!

Överdriven ogräsjakt

I övrigt får jag nog ofta intrycket att trädgårdsskötsel för
många människor är det ultimata sättet att visa vem som bestämmer och ett sätt att tillfredsställa ett uppdämt behov att
styra naturen genom att rensa bort oönskade, så kallade ogräs,
som ersätts med förädlade varianter av främmande arter i raka
rader eller andra arrangemang.
Vad är ogräs förresten? I fråga om egentliga trädgårdsland
är det naturligtvis spontant invandrade örter eller gräs som

Kulturlandskap behöver vård
Ett faktum är att till de allra artrikaste miljöerna hör lövängarna, som ju är ett typiskt kulturlandskap. Ett av de tidigaste
misstagen i den moderna naturvården var när man inrättade
Ängsö nationalpark i Norrtälje skärgård, på svenska sidan av
Ålands hav. Då trodde man på fullaste allvar att lövängen var
ett naturlandskap och all landstigning på Ängsö var förbjuden
eftersom naturen skulle få sköta sig själv. Vid en inspektion
några år efter inrättandet fann man att lövängen hade börjat
växa igen med buskar och sly och att flera arter hade försvunnit.
Under de allra senaste åren har man kommit fram till att till
och med en av de oftast visade naturtyperna på TV, savannen,
egentligen är ett kulturlandskap. Utan regelbundna bränder,
som ofta startas av människan eller blixtnerslag, skulle savannen snabbt utvecklas till ett snårigt busklandskap. För ett antal
år sedan besökte jag naturreservatet Maasai Mara i Kenya i
slutet av torrperioden och kunde lätt räkna ut att en enda
slarvigt kastad cigarrettfimp kunde ha startat en brand. Efter
solnedgången kunde man ju faktiskt se att så i princip var fallet.
om man avspanade horisonten kunde man se lågor åt alla håll
borta i fjärran.
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Främmande gräsart
Ett gräs som ofta sås in med gräsmattsfrö är det icke
ursprungliga, engelska rajgräset (Lolium perenne). Detta
tuvade gräs växer mycket snabbt och ju mer det klipps
desto bättre växer det. En rajgräsmatta ser alltid slarvig
och tofsig ut efter någon vecka.

Om björkar - och några påväxter
Text Minna Panas, foto Minna Panas & Monica Svensson

2
1
1. Snömärkeslav Parmelia olivacea
2. Blåslav Parmelia physoides

Vårtbjörk och glasbjörk är våra vanligaste arter inom
släktet björkar. Kännetecken på vårtbjörk (Betula
pendula) är bland annat årsskotten med de gulaktiga
hartsvårtorna och de långt hängande grenarna. Den
kallas också ofta hängbjörk. Vårtbjörk blir sällan
äldre än 100 år trots att den klarar sig bra i näringsfattiga jordar och i blåbärsrisskog.
Glasbjörk (Betula pubescens) har fjuniga skott.
Glasbjörken är tetraploid med 56 kromosomer. Det
betyder att den har fyra kromosomuppsättningar
till skillnad från vårtbjörk och dvärgbjörk som är diploida med 28 kromosomer. Glasbjörken klarar sig
bättre på fuktigare växtplatser med mera begränsade
syretillgång än vårtbjörken. Glasbjörken är vanligare Vägglav Xanthoria parietina
i norra Sverige än vårtbjörken. Söderut är det mera
jämnt mellan arterna. Glasbjörk är det enda av våra
björkarter som utsätts för ett svampangrepp som
leder till så kallade häxkvastar.
Dvärgbjörk (Betula nana) är en typisk norrländsk
växt men kan förekomma ända nere i Skåne. Dvärgbjörk är en av de första växterna som vandrade in i
Sverige efter istiden.
Källor:
Björk, trädet, människan och naturen.
Balkong förlaget
Wikipedia
Slånlav Evernia prunastri

Kustsnurrmossa
Dicranoweisia cirrata
Häxkvast, orsakas oftast av
sporsäckssvampen Taphrina

Dvärgbjörk Betula nana
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Madeira – Atlantens pärla
TEXT OCH FOTO SUSANNE FABRICIUS

Äntligen blev den av, resan till Madeira. Ett spännande äventyr för en biolog som mig till den
blomsterrika ön norr om Kanarieöarna.
Madeira är en ö som lockat mig som resmål länge. Men skildringar om
den korta landningsbanan med nät i slutet för att fånga upp plan som inte
hunnit bromsa tillräckligt, har hittills stoppat mig. När jag så fick höra av
biologvänner som besökt ön, om hur fantastisk den är och att de förlängt
inflygningsbanan med en bro, beslöt jag mig för ett par veckors visit. Kanske blev det den sista långa resan jag gör med tanke på klimatet.
Ön Madeira är ungefär lika stor som halva Öland och ligger norr om
Kanarieöarna och sydväst om Portugal. Klimatet är subtropiskt till tropiskt
och ön har en behaglig temperatur året om för oss nordbor. Här finns inga
farliga djur och nästan ingen kriminalitet. Det känns helt lugnt att promenera runt i staden Funchal även kvällstid.
Madeira är en gammal portugisisk koloni som har ca 300 000 invånare.
Portugiserna som kom hit på 1420-talet upptäckte att ön var obebodd,
trots att den troligen varit besökt av sjöfarare redan för 2 000 år sedan.
Sjöfararna under ledning av kapten Zarco upptäckte att växtligheten på ön
var imponerande. Den bördiga jordmånen var perfekt för träd, frukter och
blommor och friskt vatten porlade i de många bäckarna längs de slocknade
vulkansidorna. Zarco förklarade snabbt Madeira för portugisiskt territorium, vilket blev mycket lönsamt för Portugal under lång tid framöver.
De första invånarna kastade ankar i staden Funchals naturliga hamn på
öns sydsida. Namnet kommer från det portugisiska ordet ” funcho ” som
betyder fänkål. Ovanför hamnen växte mängder med lakritsdoftande fänkål. Nybyggarna anlade snabbt terassodlingar på bergssluttningarna med
hjälp av slavar från Afrika och Kanarieöarna och började odla sockerrör,
vindruvor och spannmål. Snart blev Madeira den största leverantören av
socker till Europa.
Man byggde också bevattningsanläggningar för att leda ned vattnet från
de regnrika bergsområderna i norr till de torra soliga odlingarna i söder.
Vattenkanalerna, levadorna, används fortfarande för att leda vatten ned till
invånarnas odlingar och är dessutom uppskattade som vandringsleder för
turisterna. Odlarna nere i dalen får beställa och betala för vatten som levereras regelbundet via kanalerna uppifrån bergen. Något som är mycket
billigt, eftersom det finns gott om vatten tack vare de rikliga regnen uppe
på höjderna. Självklart gav även vi oss iväg på levadavandringar både på
egen hand och med inhemsk guide. Efter att ha passerat många stup längs
vattenvägen i den bergiga terrängen kom vi efter några timmar fram till
bussen och guiden öppnade sin ryggsäck. Ur den drog han upp det långa
rep han burit på, för att kunna hissa sig ned till de som eventuellt ramlat
ned och avgöra hur pass skadade de var. Kanske tur att han inte visade det
innan vandringen!
Under åren har många berömdheter passerat ön. När Chistoffer Columbus besökte ön 1478 för att köpa socker blev han förälskad i en flicka från
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Susanne utanför den tropiska trädgården

• Levadavandring
• Vår levadaguide

grannön Porto Santos, som han senare gifte sig
med. Även kapten Cook besökte ön på sin första
världsomsegling och Napoleon gjorde att stopp
här för att bunkra vin på väg till exilen på Saint
Helena.
Anfall av sjörövare var vanligt och 1566 anfölls
Funchal av ca 1 300 franska sjörövare som dödade alla i sin väg. Sjukhem, kyrkor och kloster
plundrades. En grupp nunnor tog med sig värdesaker och lyckades fly över bergen till en skyddad
dal på över tusen meters höjd där de kunde överleva anfallet tack vare de kastanjeträd som växte
där. Av kastanjerna malde man mjöl och bakade
bröd och vatten fanns det gott om i bäckarna.
I dag är ”Nunnornas dal” ett uppskattat turistmål. Längs vägen dit har man planterat mängder med eukalyptus för att suga upp vatten längs
bergssidorna. Dessutom fungerar de som brandväggar eftersom träden brinner dåligt. Under slutet av 1800-talet började många politiker, författare och förmögna personer upptäcka Madeira.
Churchill satt gärna och målade här när han
besökte ön 1949 och lär ha skrivit delar av sina
memoarer på Reid´s hotel i Funchal

En ny bekantskap för mig i staden var tulpanträdet, Spathodea campanulata, med tulpanstora röda blommor i toppen. Även kapokträdet, Ceiba
pentandra, med sina hängande päronstora frukter var vanligt. Det kallas
också silkesbomullsträd. När frukterna öppnar sig sprider de sina frön med
vitt silkeshår över gatorna på samma sätt som asparna gör hos oss. Kapokfröna drar inte till sig fukt och ger inte allergier och används bland annat
till båtkuddar, täcken och täckjackor. Här och var såg vi också jättestora
rumsgranar, Araucaria spp, och drakblodsträd, Dracena draco. Drakblodsträdet som bara växer vilt på Madeira, Kanarieöarna och Kap Verde är släkt
med liljekonvaljer och har röd sav som bildar kåda, drakblod. Förr i tiden
färgade man tyger och försökte göra guld av den.

Drakblodsträd

Tulpanträdsblommor

Som biolog finns massor att upptäcka framförallt botaniskt. Inne i staden är trädgårdarna
överfulla med färggranna exotiska blommor och
gatorna är kantade av palmer och plataner. Platanerna med sina lönnlika löv, taggiga frukter och
vackra stammar med avflagad bark har hittats i
fossiler som är över 110 miljoner år gamla. Att
det finns så många plataner i städer sägs bero på
att de renar luften från bilavgaser. I hotellträdgårdarna och upp längs bergssidorna finns massor
med lundar med vackra olivträd.

” Nunnornas dal ”
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Den botaniska trädgården

Papegojblomma

Blomkolv av Monstera

Monarkfjäril
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Kapokträd med frukter

Ett besök i de botaniska trädgårdarna som ligger på bergssluttningen ovanför Funchal rekommenderas. Enklast tar
man sig upp via en linbana med liftkorgar nedifrån hamnen.
Den tropiska trädgården var magnifik med trädormbunkar
och urgamla olivträd som troligen planterats av romare redan
på 200-talet f. Kr. och senare fraktats till ön. Trädgården var
anlagd runt en bäck som porlande slingrade sig ned till en
vacker liten damm. Över bäcken kunde man ta sig med hjälp
av röda utsirade broar i kinesisk stil. På vägen såg vi blommande Monstera, Monstera deliciosa, med jätteblad. De stora
blomkolvarna är ätbara och lär smaka som en blandning av
ananas och banan.
Längs stigen ned mot Svandammen såg vi gula forsärlor
som lockats till närheten av vatten. Stora fjärilar som monarkfjärilar, Danaus plexippus, och indisk amiral fladdrade långsamt runt bland de många färggranna blommorna. Amiralen,
Vanessa indica vulcania, finns bara på Madeira och på Kanarieöarna. De vandrande monarkfjärilarna, med en vingbredd
på 10 cm, finns både där och även på Azorerna, Nya Zeeland
och i Australien. Genom att larverna äter giftiga växter klarar
sig sen de vuxna fjärilarna från att bli uppätna av fåglar genom
att de smakar illa. I Svandammen simmade mycket riktigt ett
par svanar och stora oranga koi-karpar. På stranden låg en vattensköldpadda och solade sig lojt.
Trädgården används för forskning och sköts av en miljöstiftelse. Nu var det dags att besöka den botaniska trädgården
som dock blev en besvikelse eftersom många av växterna var
angripna av diverse skadedjur och stora delar av trädgården var
avstängda. Från de botaniska trädgårdarna kan man åka släde
längs vägarna ned till Funchal. Trots att de sköttes av stadiga
män avstod vi och promenerade istället en timme i brant nedförsbacke hem med rejäl träningsvärk i vaderna för mig i flera
dagar som följd.
Nere i hamnen ligger ett träskepp i gammal stil bland ett par
stora kryssningsfartyg. Det byggdes inför en filminspelning
med Beatles. Modell var Columbus skepp som besökte ön
1478 och 1498, då han gjorde sin sista resa till nya världen. I
dag används skeppet för att ta ut turister på valspaning. Bland
de valar man kan få syn på finns delfiner, kaskeloter, knölvalar
och späckhuggare.
År 2010 drabbades staden i samband med 500-årsfirandet
av en kraftig storm som medförde omfattande översvämningar. Många dog och hus, vägar och broar förstördes. Men tack
vare innevånarnas gemensamma arbete och fina sammanhållning syns i dag ingenting av förödelsen.
Madeiras inre är täckt av urskog. Det är en kvarleva av den
lagerträdsskog som täckte stora delar av södra Europa fram till
den senaste istiden. Unesco utsåg ett stort skogsområde med
lagerträd till världsarv 1999. Ja, detta är verkligen en ö att besöka och bevara för framtiden!
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Den tropiska trädgården

Olivträd

LÄSTIPS:
Flora de Madeira, Escudo de Oro
Topp 10 Madeira, pocketguide
Resa till Madeira av Bertil Svensson,
Ica bokförlag 2005

Columbus skepp
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Ni vill odla på er skola... VARFÖR?
Text och foto Andreas Andersson, NO-lärare på Axonaskolan i Tollarp

Har du någon gång gjort det där förbjudna. Suttit på en fortbildningsdag och känt besvikelse över
kollegornas entusiasm. Du har tyst tänkt för dig själv. ”Åh nej! Ska vi nu lägga en massa energi
på detta? Jag som verkligen MÅSTE lägga krutet på att få 9B att förstå evolutionen!” Ja, kanske
överdriver jag en smula, men som passionerad biologilärare och odlings-missionär har jag allt oftare
börjat fundera i dessa banor. Hur får man ett helt kollegium att jobba åt samma håll… och måste de
verkligen det?
Det händer att skolor som ligger i startgroparna för att komma
igång med odling anlitar mig som föreläsare. Jag kommer dit i
egenskap av lärare, odlare och inspiratör. Jag brukar inleda med
att berätta om vår skola. Bakgrunden, hur vi kommit igång med
odlingarna och om de odlingstekniker vi använder.
Efter detta brukar jag fråga. VARFÖR vill ni börja odla på er
skola? Ibland blir det helt tyst. Ingen har tänkt på det. Man har
bara bestämt ATT göra det. Ibland händer det att en eldsjäl i
kollegiet känner sig lite ansvarig för situationen. Det är hen som
gått till rektorn och bett att få ta dit mig. Tystnaden är pinsam
och som svar på min fråga börjar hen räkna upp en massa fördelar med odlingen. Det är jättebra att tänka på fördelarna. Men
ser alla andra i kollegiet dessa fördelar på samma sätt?
Även om det kan finnas väldigt många olika syften med
odling tillsammans med barnen, och även om man säkert
kommer att uppfylla flera av dem, tror jag det är av stor vikt
att man bestämmer vilka man primärt vill uppfylla. Att alla i
kollegiet vet varför. Detta kan i sin tur definiera hur man jobbar. Hur omfattande odlingen skall vara, vilka som skall vara
involverade och om man till exempel skall hålla liv i odlingarna över sommarlovet eller ej. Alla i personalen måste kanske
inte vara delaktiga om de inte vill. De som vill kan till exempel
ta en större del och istället få hjälp och avlastning med andra
arbetsuppgifter. Det finns en poäng i att så många som möjligt
deltar, men inte till vilket pris som helst.
Eftersom jag tänkt en hel del på detta har jag nedan sammanställt en lista med olika syften. I verksamheten kan man använda odling som:
• ett verktyg för att uppfylla mål i läroplanen
• ett verktyg för att skapa en gemenskap på skolan och samlas
kring något som alla har glädje/känner delaktighet i.
• ett verktyg i demokratiprocessen för att få en levande
skolgård.
• meningsfull aktivitet på tider där så behövs och som
inte behöver vara kopplade till läroplanen (temadagar,
fritidshem, håltimmar, elevens val osv)
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• verksamhet för vissa elever (ett ställe att varva ner för
hyperaktiva, ett ställe att gå till för de som alltid ”blir klara
med provet tidigt”)
• ett sätt att bli självförsörjande på vissa grönsaker till
skolköket
Andreas Andersson
arbetar som NO-lärare
på Axonaskolan i Tollarp.
Sedan fyra år odlar han och
kollegorna med sina elever.
Andreas kommer med
jämna mellanrum dyka upp
här i tidningen med mindre
artiklar. Syftet är att
inspirera och väcka tankar.
För att följa Andreas och
Axonaskolans arbete kan
du gå in på sidan www.
odlaiskola.se och därifrån
klicka vidare till valfri
plattform. Andreas finns
på både på Facebook,
Instagram, Youtube och
som blogg under namnet
Odla i Skola.

Även om man utgår från målen i läroplanen är det ändå frågan
vilka mål man vill uppfylla. Det kan tex vara att:
konkretisera teoretiska begrepp i ETT ämne som till exempel
hemkunskap eller NO.
• vara en plattform för ett ämnesövergripande arbete.
• vara ett sätt att belysa läroplanens centrala innehåll
och övergripande arbetsmetoder
• arbeta med enterpinöriellt lärande.
Fundera på vilka syften ni har på er skola. Om det bara är att
visa några mål i en kursplan, är kanske ett skolträdgårdsland att
ta i. Detta kan skapa mer osämja än glädje i kollegiet. Det kanske räcker med en pallkrage, eller några krukor i klassrummet.
Förutom ovanstående syften ser jag glädjen för kunskaper
som ett viktigt mål i sig. Detta mål tycker jag ALLTID skall
finnas med. Jag missionerar odling, men missionerar egentligen först och främst passion. Jag vill att lärare skall visa passion, glädje och stolthet. Vi skall inspirera eleverna och få dem
att förstå det fina med bildning och kunskaper som är det
viktigaste och roligaste som finns.
Jag vet att jag sticker ut hakan när jag säger att jag verkligen
inte gillar den fokus som de senaste åren legat på själva bedömningen. Det har nästan blivit så att man är en bättre lärare
för att man är bra på att bedöma. Ju mer detaljerade matriser
man har över elevernas kunskaper, desto bättre. Jag tror inte
att mina elever som vuxna kommer se tillbaka på sin skoltid
och fundera på hur duktig jag var på att bedöma och kryssa
matriser. Jag tror istället de kommer att komma ihåg mig som
en passionerad, nördig biologilärare som verkligen bidrog till
att öppna deras ögon för biologi, odling och NO i synnerhet
och kunskaper i allmänhet.
Även om jag just skrivit en massa om mål och syfte är det
viktigt att inte tappa bort den stora bilden. Att inte glömma
bort att skolans primära mål är att forma goda samhällsmedborgare kapabla att ta hand om sig själva och vara en del av
samhället och dess demokratiska beslut. Ett steg i denna process kan faktiskt vara så enkelt som en påse frön och en kruka.
…och om du som läser detta är rektor, politiker eller tjänsteman inom skola och barnomsorg så vill jag skriva en extra
rad till dig här. Jag uppmanar dig att hitta de där passionerade
medarbetarna i din verksamhet och ge dem förutsättningar att
göra det de verkligen vill och brinner för. För vissa personer
kan det innebära något så enkelt som några pallkragar och ett
par säckar jord. Jag har fått dessa möjligheter av ledningen
på min skola och här sitter jag och skriver om mina elevers
odlingar och försöker få andra att ta efter.
Tänk vad bra det kan bli!

Foton från en temadag den 22 mars då vi startade upp uteodlingarna
för säsongen. Foto Philip Palmstierna (Elev åk 9).
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Ett akvatiskt slutet ekosystem
Text och foto Kennert Danielsson, biolog/geovetare och numer trädgårdslärare i
Göteborgs botaniska trädgård och arbetar aktivt med lärande för alla åldrar.

Under flera år har jag försökt inspirera elever att ta till flaskan… och göra ett eget limniskt ekosystem!
Det är vanligare att folk håller ett stycke landekosystem inneslutet i en flaska eller burk. Det slutna ekosystemet, Ett ”Wardian case”, är ett utmärkt läromedel i grundläggande ekologi:
en modell för biosfären och dess slutna kretslopp. Namnet
”Wardian case” är en namngivning efter den brittiske skeppläkaren Nataniel Bagshaw Ward som utvecklade ett system att i
slutna glaskontainers transportera värdefullt ömtåligt växtmaterial mellan de brittiska kolonierna.
Under senare år har jag alltmer testat och försökt få andra
att testa ett limniskt slutet ekosystem - ett med sötvattensliv.
Det är minst lika lätt. Eller svårt, beroende på hur man ser det.
En fördel med det limniska systemet är att man (konstigt nog)
lättare kan hålla det fritt från påväxt, dessutom slipper man ju
störande kondens på kärlets väggar.

Hur gör man?

Så här har jag prövat i mina mest lyckade försök: lägg ett par
små torra lerbitar i botten för att säkra mineraltillgången, täck
över med sand. Stoppa i plantor som skall rotas. Fyll försiktigt
på med ett par cm vatten. Använd LEVANDE vatten, dvs fullt
med liv från ett aktivt akvarium eller från en sjö (inte klorerat
kranvatten)! Släpp ner några småstenar så att rötterna hålls
på plats! Använd gärna en smal pinne till att peta iordning
din plantering. Stoppa gärna i en dränkt pinne, trädrot eller
liknande. Det blir en extra kolkälla, men också ett ställe för
javamossa, vattenormbunke etc att fästa vid och växa snyggt
på! Fyll försiktigt vatten i flaskan och stoppa i eventuella växter
som inte skall rotas, tex flytväxter. Lämna ett par cm utrymme
överst i flaskan med luft.
Gamla oliv- eller rapsoljeflaskor, väl urdiskade, fungerar
fint. En fördel att de har platta sidor så inte bilden blir så
förvrängd som i en rundad flaska. En literflaska är utmärkt,
men så liten flaska som 33 cl kan fungera fint om man väljer
lämpliga små-vuxna arter. Ju mindre flaska desto svårare är det
att få systemet i balans.

Växtarter att kombinera

Här följer några förslag på växtarter att kombinera i en välplanterad liten ”life in a bottle”.
De första två finns i såväl högväxande som småvuxna former, revar sig med utlöpare och bildar, om de har näring, utlöpare med nya plantor. Det samma gäller Javaormbunken, som,
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Kennert Danielsson är, sedan sju år tillbaka, verksam som trädgårdslärare i
Göteborgs botaniska trädgård och arbetar aktivt med lärande för alla
åldrar. Dessförinnan under 25 år undervisningsintendent vid Göteborgs
Naturhistoriska Museum, och under sju år föreståndare för en av landets
första naturskolor. Kennert är biolog/geovetare, utbildad vid Göteborgs
universitet samt har en internationell masters i vuxenutbildning från
Linköpings universitet. Foto:Minna Panas

till skillnad från de förra, helst inte rotar sig i sand utan på en
dränkt rot eller trädgren. Ett stycke dränkt ved kan ju också
fungera bra som en extra kolkälla och bidra med näring till akvarieväxterna. Vallisneria växer snabbt, Anubias jämförelsevis
långsamt, men däremot växer denna bra även vid svagt ljus.
Javamossan bildar skyddande snår för smådjur. Detsamma gäller flytväxterna Riccia fluitans, Pistia och Salvinia.
Här är de vattenväxter vi framförallt har kombinerat:

·
·
·
·
·

Vallisneria spp (-flera arter)
Anubias spp
Microsorum pteropus, Javaormbunke
Vesicularia dubyana, Javamossa
Riccia spp

Ytterligare växtförslag:

20

· Egeria densa, Stor vattenpest - kallas ofta för Elodea
· Ceratophyllum demersum, Hornsärv. Dessa rankor är mycket
effektiva på att rena vattnet men har nackdelen att de
behöver vila efter cirka 12-15 månader, då de vissnar ner.

Vissa flaskor väntar på att förslutas

Gamla oliv- eller rapsoljeflaskor

· Helanthium tenellum (Echinodorus tenellus)
Dvärgsvärdplanta
· Pistia stratiotes, musselblomma, och
· Salvinia natans, simbräken

”Trädgårdsmästare”

Bra ide att lägga i ett par ”trädgårdsmästare”, det vill säga sniglar eller sötvattenskräftdjur, till exempel japanska sötvattensräkor, som kan hålla sidorna rena från algpåväxt. Viktigare är
dock att man sätter i tillräckligt med växter i flaskan för att
binda så mycket näring att det inte räcker för mikroalger!

Att försluta och förvara systemet

Stäng din flaska, och placera den på ett ljust ställe i rumstemperatur. Aldrig i direkt sol! Bäst är ett norrfönster.
Vänta med att försluta den fullständigt tills systemet har stabiliserat sig, efter typ en vecka eller en månad, så du hinner se
att du känner dig nöjd med din odling. Komplettera under
tiden med mer material om du vill, till exempel med någon
mer planta.
Vissa av de limniska ekosystemen har nu varit aktiva och
lyckosamt förslutna i över två år. Dessa system har varit på
en respektive tre liter. Hittills har ingen räkpopulation klarat
sig längre än ett och ett halvt år. Vill man pröva med fisk, till
exempel guppy (förslagsvis vildformen) eller gambusia, så får
man räkna med inavel som gör att populationen håller ännu
kortare tid i dessa små volymer.

Nästa projekt som jag tänker låta testa är marina slutna
miniakvarier. De saltvattensarter jag hittills testat utan större
succé hör hemma i hällkar och instängda miljöer längs västkustens stränder.
Tacksam för respons och era egna förslag!
Fler tips kan du få på botaniskas hemsida: botaniska.se/siteassets/botaniska/dokument/barn--skola/odla-med-barn--faktablad-mm/slutet.miniakvarium.pdf
Lycka till!
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Spåren av vinter är nu borta
Text och foto Monica Svensson

Andreas och älgen
Diskussionerna och historierna kring
allmänbildning och namn på djur i
alla dess former, på FB Biologilararna,
väckte ett gammalt minne hos mig.

Ren, spår med renens runda klövar

I Biologen nr 1/2012 tog vi farväl av Andreas.
En av mina kollegor, Andreas Ehn som många av
oss minns med stor glädje, berättade om en tentamen på hela biologikursen på gymnasiet och
som gjordes av en vuxenstuderande. Detta var
nog under 1980-talet.
I rummet fanns Andreas, ytterligare en kollega
och tentanden. Första frågan gällde hur älgen livnär sig. Svaret blev ”på småfåglar”. Hur gör älgar
för att få tag på småfåglar? Den sparkar ihjäl dem!
Här får bisittaren svårt att hålla sig för skratt!
Andreas: Använder inte älgen sina horn? För
visst har älgar horn? (Andreas medgav att han
hade försagt sig.) Jo, älgar har horn som de kan
döda småfåglar med. Hur går det till? I all sin
vänlighet avbröt nu Andreas denna tentamen så
svaret på sista frågan fick vi inte höra.

Älg med spetsiga klövar

Tjäder/Orre

Hare

Ekorre

Biologen nr 2 • 2019

22

Biologilärarnas förening
Biologilärarnas förening är en ideell och partipolitiskt obunden intresse- och
ämnesförening. Syftet är att stimulera intresset för biologi i hela skolan, fungera 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 nationella 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 betalar 190 kr, pensionärer och studerande 60 kr.
Som medlem stöder man föreningens verksamhet
och får tidskriften Biologen.

Föreningens styrelse

Gilla oss på Facebook

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

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.

Mer info finns på föreningens hemsida:

www.biologilararna.se

NATURE BRIEFINGS APRIL 2019
Här presenteras ett axplock av Natures korta vetenskapliga
berättelser. Minna Panas har samlat in dem.
En 102-år gammal kolerabakterie avslöjar sina hemligheter

Forskare har sekvenserat en bit av en kolerabakterie som samlandes in under första världskriget och som tros vara den äldsta
existerande allmänt tillgängliga DNA-biten i världen. Efter att
ha lagrats i mer än hundra år visar den levande mikroben hur
koleramikroben attackerar och lämnar spår på antibiotikaresistens.
Att gå hungrig påverkar barn för resten av livet

Osäkerhet kring livsmedel och tillgång till mat är på väg öka i
världens rikaste länder. I Förenta staterna går en av fem barn
hungriga till skolan. Förenta nationerna har kallat barnfattigdomen i Storbritannien ”inte bara förnedrande, utan en
social tragedi och en ekonomisk katastrof ”. Med fokus på
Storbritannien, rapporterar tidningen Mosaic om ökningen av
näringsrelaterade sjukdomar och långtidseffekter av livsmedelsfattigdom på barnens liv.

En musmodell för den mest vanliga formen av hjärtfel

Forskare har skapat en ny modell för att studera en obehandlingsbar form av ett hjärtfel som drabbar miljoner människor.
Orsakerna till problemet hos människan är komplexa. Forskarna kombinerade två riskfaktorer hos möss – övervikt med
glucose intoleranse och högt blodtryck.
En ny hominidart upptäckt

Människans släktträd har vuxit med ytterligare en gren efter
att forskare funnit kvarlevor av en tidigare okänd art i en grotta
på ön Luzon, i Filippinerna. De har namngett den nya arten
för Homo luzonensis. Ben och tänder från minst två vuxna
och ett barn verkar indikera att H. Luzonensis var mindre än
en genomsnittlig modern människa och kan ha varit anpassad
till att klättra i träd. 2004 avslöjade en annan forskargrupp ett
fynd av en annorlunda urtidsmänniskoart – Homo florensiensis på den indonesiska ön Flores.
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Tvillingastronauten studsade tillbaka från genetiska förändringar
NASA:s två nästan helt identiska tvillingastronauter Scott och Mark Kelly har fått tillbaka sin
nästan identiska genom. Detta är ett slutsatsen
på en studie som spårade hur Scotts kropp påverkades under en närmare ett-årig rymdflygning
2015-2016, medan Mark stannade på jorden.
Flera av de knappast märkbara genetiska, biokemiska och andra förändringar som hade påverkat Scott försvann genast när han återvände från
rymden. En genetisk förändring som påverkade
hans kromosomer, bestod i sex månader efter
återkomsten till jorden. Delar av kromosomerna
inverterade eller flippade ända-till-ända. Detta
leder till skador på DNA och kan vara kopplat
till de höga nivåer av radioaktivitet som han utsattes under tiden i rymden.

Det oroliga havet
Utgivningsplan Biologen 2019/2020
Nummer
Nr 3, 2019
Nr 4, 2019
Nr 1, 2020
Nr 2, 2020

Ansvarig
AU
AU
AU
AU

Bokning av annonser
22 augusti
28 oktober
28 januari
10 april

Utgivning
V 40/41
V 50/53
V 11/12
V 21/22

Internationell oro växer snabbt allteftersom belägg
ökar för skadliga effekter av ljudstörningar av olika
slag som militära navigationsljud, seismiska undersökningar, oljedrillning, muddring och båtmotorer.
Forskare har blivit akustiska letare som söker efter
tysta zoner och ljudmässigt oroliga miljöer för att
förstå vad som händer när ljudnivåer förändras.

Ny fågelart i Sverige - något för Club300!
Text Monica Svensson
Sent under söndagkvällen 2019-04-14 hördes ett nytt fågelläte vid Karboda, Knypplan-vägen i norra Uppland. Efter mycket funderande om vad
det var, en pärluggla, en hökuggla eller en enkelbeckasin, så visade det sig
vara en Wilsonbeckasin, Gallinago delicata. Lätet påminner om pärlugglans, men dubbelt så snabbt.
Wilsonbeckasinen var rejält felnavigerad! Den är en flyttfågel som häckar
från Aleuterna och Alaska till södra USA och övervintrar så långt söderut
som norra Sydamerika. IUCN kategoriserar arten som livskraftig. Världspopulationen uppskattas till två miljoner individer.
Under måndagskvällen hade hundratals personer samlats vid ett kalhygge
söder om Örbyhus för att få en glimt av wilsonbeckasinen. Området Skyttorp-Knypplan är för uppländska skådare ett välkänt område för skogsfågel.
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