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Problematiskt förslag till ny kursplan i biologi 
Vad vill vi att eleverna ska kunna om biologi som är grundläggande 
och nödvändigt? Hur kan kursplanen stödja arbetet med att utveckla 
elevernas intresse och fascination för det levande? Hur avspeglar kurs-
planen den revolution som biologiämnet genomgått under senare år?  
I dessa frågor borde en revidering av grundskolans kursplan i biologi 
ha startat, men det förslag till ny kursplan som presenterats lämnar en 
hel del att önska.
 Uppdraget till Skolverket innebär bland annat att minska innehållet 
i kursplanerna och öka fokuseringen på fakta. Tyvärr har det delvis lett 
till översiktliga och svårtolkade formuleringar, samt till att nödvändiga 
kompletteringar inte har gjorts. Vi ser inte att betoning på grundläg-
gande faktakunskaper har ökat. Ett uttalat mål har dessutom varit att 
åstadkomma en tydligare progression genom grundskolan, men vi an-
ser att en sådan konsekvent, genomtänkt struktur saknas. 
 Hösten 2020 planeras de reviderade kursplanerna träda i kraft. Bio-
logilärarnas förening och Bioresurs har dels genom möten på Skolver-
ket, dels via underhandskommentarer och remissvar lämnat synpunk-
ter. Vi har dessutom, tillsammans med Nationellt resurscentrum för 
fysik, Svenska fysikersamfundet, Svenska kemisamfundet och LMNT, 
skickat en skrivelse till Skolverket med gemensamma synpunkter. 
 Nedan lyfts några punkter från både Bioresurs och Biologilärarnas 
förenings remissvar.  

• Förslagen till kunskapskrav är bantade till en bråkdel i  
förhållande till de nuvarande och bygger på svårtolkade värdeord.  
Betygssättningen kommer knappast att underlättas och betygen 
bli mer rättvisande med de föreslagna kunskapskraven. 

• De nuvarande formuleringarna om fältstudier och andra under-
sökningar ersätts i kunskapskraven av ”systematiska undersök-
ningar”. Litteraturstudier och enkäter är ju också systematiska 
undersökningar och man riskerar att det som bildar grunden för 
naturvetenskaplig kunskap, det praktiska arbetet, inte kommer  
att prioriteras på skolorna.   

• Kunskapen om arterna är central för att förstå ekologi och  
miljöfrågor, men detta är nedtonat.

• Formuleringarna är otydliga beträffande om naturvetenskapliga 
förklaringar ska jämnställas med andra förklaringsmodeller som 
saknar vetenskaplig grund. 

• Celler nämns endast i samband med människokroppen. Hur ska 
elever förstå skillnaden mellan växter och djur och hur fortplant-
ning går till utan kunskap om celler som en grundläggande enhet 
hos alla levande organismer?

• Punkten om att elever ska ta del av aktuell kunskap har tagits 
bort. Inget om den kunskapsexplosion som rör livets minsta  
beståndsdelar finns med och DNA nämns inte. Hur ska elever 
förstå de möjligheter som öppnas genom kunskapsutvecklingen 
inom cell- och molekylärbiologi, inte minst när det gäller  
medicinska tillämpningar? 

• En tydlig progression i undervisningen om exempelvis  
människokroppen saknas. 

Detta är några exempel på sådant i kursplaneförslaget som är proble-
matiskt och vår förhoppning är att det sker förändringar i linje med 
våra önskemål. 

    Brittmarie Lidesten



3  Biologen nr 4 • 2019

Pennan lever! 
Om gammaldags undervisning och hur digitalisering hotar den praktiska biologin

Text och bild Ellekari Haraldson, lärare på Munkagårdsgymnasiet

Du som är så ung, inte ska väl du ha så gammaldags undervisning. Kommentaren kom från en äldre 
kollega på ett arbetslagsmöte under mitt första år som biologilärare på gymnasiet. Du ska ju lära 
oss allt det nya, med datorerna och så. Inte hålla på med penna och papper,  fortsatte kollegan med 
ett, lätt ironiskt, leende.

Kanske är det just för att jag precis genomlidit femton år av konstruktivistisk 
pedagogik med meningslösa gruppdiskussioner, loggböcker och eget arbete som 
jag nu medvetet väljer att styra min egen undervisning åt precis motsatt håll. 
Tänkte jag. Men svarade med ett tyst leende tillbaka.
 Under lärarutbildningen drillades vi i presentationstekniska hjälpmedel, 
diskussionsforum och det vidgade textbegreppet. Hösten 2011, lagom till 
min andra termin i pedagogik fick jag ett vikariat som lärare på naturbruks-
programmet. Eftersom lärarutbildningen till stor del bestod av hemtentor 
gick den utan problem att kombinera med en halvtidstjänst.
 Jag fick ta över två klasser en bit in på terminen och kastades direkt in 
i DNA-avsnittet i Biologi 1. Några år tidigare, i en omfattande en-till-en-
satsning hade läroböckerna bytts ut mot silverglänsande laptops. Men det 
digitala material som fanns att tillgå var knapphändigt och ostrukturerat. 
Jag skrev därför mestadels på tavlan och eleverna skrev efter. Det fungerade 
fint, men ett problem var att eleverna sällan hade koll på sina lösblad. Så till 
termin två utvecklade jag konceptet till en egen arbetsbok. Eller, bok är ett 
starkt ord, men en offertmapp med några bilder och 35 blanka sidor - en 
för varje genomgång jag hade planerat att ha under kursens gång.

De förbjudna läxorna
Vikariatet förlängdes och jag började 
sakta reflektera över min undervisning 
och de resultat den gav. Ryktet om att 
jag tvingade alla elever att skriva för 
hand och att jag delade ut skriftliga 
läxförhör varje vecka möttes inte av 
odelad entusiasm i kollegiet. Ge inte 
eleverna läxor, då får du bara en massa 
samtal från arga föräldrar varnade en 
erfaren kollega. Men magkänslan fick 
styra, och framför allt kändes det roligt 
att undervisa. Eleverna var fokuserade 
och engagerade och vi byggde varje lek-
tion tillsammans. Mina genomgångar 
öppnade upp för intressanta diskussio-
ner, som i helklass gynnande även de 
mer tystlåtna eleverna. Jag införde en 
”Google-lista” på tavlan, där alla nyfikna 
sidospår och kluriga frågor anteckna-
des, och sen gicks igenom i slutet av 

lektionen. På så vis kunde jag behålla strukturen 
i genomgångarna samtidigt som elevernas nyfi-
kenhet uppmuntrades, och när jag tillsammans 
med klassen letade efter svaren på deras frågor 
fick de på köpet undervisning i informationssök-
ning och källkritiskt tänkande.
 Dessutom verkade någon form av underlig-
gande flockinstinkt göra att även de mindre 
engagerade eleverna också ville hinna anteckna 
det som resten av klassen skrev. Den som för ett 
ögonblick lagt fokus på sin mobil protesterade 
högljutt när jag var på väg att sudda tavlan och 
gå vidare till nästa moment. Jag behövde sällan 
tillrättavisa elever eller be om deras uppmärk-
samhet, utan istället lärde de sig själva att det lö-
nade sig att vara uppmärksam. Inte minst när det 
sju dagar senare kom ett läxförhör på exakt det 
som vi antecknat på lektionen. De korta förhö-
ren avdramatiserade de större examinationerna 
och gjorde att jag kontinuerligt hade koll på att 
eleverna var på rätt spår.

Arbetsbok i Biologi 1:
En offertmapp med listor på ord och 
begrepp, diagram, utvalda artiklar 
samt tomma sidor för anteckningar. 

Penna och papper fungerar i de flesta situationer. Här 
är artikelförfattaren under fältarbete på Hideaway 
Island, Vanuatu
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 Givetvis går det inte att bygga en kurs enbart på föreläsningar, 
men med genomgångarna som grundstomme blev efterföljande 
laborationer, dissektioner, exkursioner och skrivuppgifter mer 
givande. Visst finns det undantagsfall där jag ger svaga elever 
färdiga anteckningar på förhand, men i stort har jag samma 
koncept idag, åtta år senare.
 Offertmappen innehåller nu fler bilder och tabeller, och 
mina PowerPoints uppdateras kontinuerligt med aktuella ex-
empel. Men trots genomgående positiva kursutvärderingar 
och uteblivna arga föräldrar känns det ibland som att det jag 
gör är något fult, något jag inte borde hålla på med. Som att 
jag motarbetar systemet. Efter så många års lärarutbildning 
borde jag väl ha kommit längre ifrån den didaktik som mina 
föräldrar använde för tjugo år sen, eller? Och nog för att jag 
har skinn på näsan, men att känna sig som en bakåtsträvare vid 
29 års ålder är inte särskilt tillfredsställande.
 I egenskap av förstelärare har jag det senaste året haft förmå-
nen att få åka på diverse fortbildningar om skolutveckling och 
däribland BETT-mässan (British Educational Training and 
Technology) i januari i år, kombinerat med ett antal skolbesök 
i London. Bland lärplattformar, programmerbara minirobotar 
och praktiska iPad-förvaringar var mässans hetaste nyheter VR 
och AR, virtuell verklighet och förstärkt verklighet på svenska. 
Med Google Expeditions virtuella verklighet kan du ta med 
dina elever till Amazonas regnskog eller Antarktis isflak och 
likt en reseledare styra vad eleverna ser på sina skärmar. You 
don’t even need to leave the classroom anymore! utbrast den entu-
siastiska utställaren medan hon vände och vred sig med iPaden 
framför sig. Vad som lät som en lätt klaustrofobisk mardröm 
för mig var uppenbarligen ett bra säljargument för andra.

Modern teknik är billigare än bra lärare
Under parollen Buy an iPad, save a frog lanserades appen Frog-
gipedia och utsågs 2018 av Apple till iPad App of the year. Den 
virtuella grodan placeras med hjälp av en iPad på vilket bord som 
helst och kan sen, lager för lager skalas av ända inpå skelettet. 

Whiteboardpennor i flera 
färger gör anteckningarna på 
tavlan både roligare och enk-
lare att läsa. Här genomgång 
av DNA-molekylens uppbygg-
nad i Biologi 1. 

Vid mer komplicerade struk-
turer får eleverna halvfärdiga 
bilder (överst) som vi sedan 
gemensamt bygger vidare på 
under lektionens gång (ne-
derst). Här genomgång av 
örats anatomi och fysiologi i 
kursen Djurens Biologi. 

Den luktar inte och kräver varken plasthandskar eller skalpel-
ler. Jättebra – tycker djurrättsorganisationer och inköpare av 
skolmaterial. Det här är bara ett av många exempel där digitala 
programvaror presenteras som alternativ till praktiska övningar.
 Under skolbesöken på en handfull olika skolor i London 
fanns det en genomgående röd tråd. Lärarna hade ungefär dub-
belt så många undervisningstimmar jämfört med oss svenskar, 
och själva undervisningen bestod till stor del av färdiga, digitala 
moduler – konstruerade av andra lärare på skolan eller direkt 
inköpta från läromedelsförlag. Den enskilde lärarens behov av 
planeringstid var således minimal, men så också möjligheten att 
anpassa innehållet efter elevgruppen och dagsformen.
 Ser man förbi nyhetens behag finns en mindre behaglig sida 
av digitaliseringen. Det var något som framför allt rektorer 
och skolledare lyfte fram vid våra skolbesök i England som i 
efterhand skavde i mig. Digitala lösningar gör det enklare att 
både styra och underhålla fler elever samtidigt. Vilket på skol-
budget-språk betyder fler elever per lärare. Och hur argumen-
terar vi för heldagsexkursioner och laborationer i halvklass när 
”allt” finns i det virtuella rummet? Att biologi är ett laborativt 
ämne som kräver utrustning, förberedelsetid och ändamålsen-
liga salar är långtifrån självklart för alla.
 Det är knappast en nyhet att djupinlärning gynnas ju fler 
sinnen som aktiveras, och nu kommer allt fler rapporter som 
pekar på att digital undervisning rent av kan ge sämre resultat. 
Men vad som är populärt och modernt inom skolvärlden lan-
dar inte alltid i logik och förnuft. I flera år har digitala under-
visningsmetoder och strategier lyfts fram som det nya idealet 
att sträva mot. Lärare som förnyar undervisningen med IT 
belönas med guldäpplen och digitalisering sätts ofta som syno-
nym till positiv utveckling. Allt var såklart inte bättre förr, och 
visst finns det en uppsjö av bra filmer, övningar och artiklar på 
nätet, men de bör användas på ett genomtänkt sätt.
 I takt med att digitala enheter och programvaror blir allt bil-
ligare kommer kommuner och skolledare att kunna spara stora 
summor på att byta ut traditionell, välfungerande undervisning 

mot flippade klassrum och 
virtuella laborationer. I de 
diskussionerna kommer 
vi biologilärare att behöva 
vara en kritisk motpart om 
vi vill fortsätta undervisa 
med ett levande klassrum, 
figurer på tavlan, jord un-
der naglarna och solsken i 
blick. 
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Slutdestinationen är Funäsdalen Hotell & Berg, beläget vid Funäsdalssjön. 
Hotellet är utgångspunkten för 2019-års upplaga av Botanikdagarna 17-21 
juli och mitt hem under de närmsta dagarna. Efter en fantastisk tvårätter-
smiddag med slående utsikt över en vackert apelsinfärgad himmel speglad i 
sjön, är det dags för Botanikdagarnas första samling. Här presenteras guider 
och ledare tillsammans med de kommande tre dagarnas hektiska program; 
fjällvandring, exkursioner och föreläsningar. Botanikdagarna har officiellt 
börjat!
Botanikdagarna är ett årligt läger som hålls i Sveriges olika miljöer och 
landskap. Lågfjällslandskapet i Härjedalen blev destinationen 2019. Delta-
garna utgörs av medlemmar i Sveriges botaniska förening samt några stu-
derande som erbjudits stipendier av föreningen. Med fantastiska guider, 
slående natur och kultur med olika lokala inslag är Botanikdagarna något 
för likväl den inbitna botanisten som den med nyfunnet intresse! Jag själv 
kommer dit som en nyfiken men relativt okunnig stipendiat utan förkun-
skaper utöver de biologikurser jag läst under gymnasietiden. 
 Andra dagen är det Stor-Mittåkläppen som står på schemat. På sina 1200 
meter över havet lockar Mittåkläppen såväl vandrare som botanister med 
sin slående utsikt och rika fjällflora. Alpstenbräken, fjällveronika och di-
verse vide är endast några av alla de arter vi identifierar under vår färd 
mot höjderna. Efter någon timmas klättring har vi tagit oss upp på toppen 
och jämsides med renar blickar jag ut över fjällandskapet. Den otroliga vyn 
som jag möts av är slående: öppna vyer och böljande landskap omringat 

Utsikt från Funäsdalen Berg & Hotell

Lisa Lövgren

Botanikdagarna 2019
Text och bild Lisa Lövgren, som tog studenten från Erik Dahlbergsgymnasiet 2019

Jag ser ut genom fönstret och det som möter mig är mörka, täta gran- och björkskogar. Efter drygt 
ett dygn på resande fot känns det fantastiskt att de öppna slätterna, glesa hyggena och lövskogarna 
som min resa hittills erbjudit, äntligen bytts ut mot det härjedalska landskapet.

av avlägsna grannfjäll. Tidigare har jag aldrig va-
rit i fjällen på annat än slalomskidor och det är 
just nu som jag faktiskt förstår vad jag gått miste 
om. Tillbaka på hotellet bjöds det på ytterligare 
en fantastisk middag där bland annat brunkul-
lan diskuteras, en förtrollande och djupt mörkt 
färgad orkidé som vi självklart inte gått miste 
om. Därefter hålls den första föreläsningen som 
handlar om Härjedalens myskoxar, deras histo-
ria, utveckling och dagliga skötsel. 
 Tredje dagen är en dag med något mindre bota-
nik men desto mer kultur och lokalt engagemang. 
Vi får ta del av gammal tradition och ekologiskt 
värdefulla områden när vi vandrar på myrslåt-
termarkerna Sølendet inom Norges gränser och 
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uppleva säterlivet vid Sandåsvallen. Dessutom får vi en inblick 
i Härjedalens autentiska kultur genom föreläsningar om sa-
misk arkeologi och historia samt renskötsel och den livsstil 
denna medför. En dag med mycket intryck och information 
avslutas, till botanisternas stora förtjusning, med ett föredrag 
om arbetet kring rödlistan och olika floror. 
 Torkilstöten är likt Mittåkläppen ett lågfjäll med fantastiska 
vyer och typisk härjedalsk natur, och vårt huvudmål under den 
fjärde och sista officiella dagen. Här kan återigen botanisterna 
grotta ned sig i det de älskar allra mest och även jag får chans 
att beskåda och lära mig identifiera bland annat dvärgyxnen, 
en liten orkidé, och den violetta vippvedeln under vandringen. 
Även om jag fortfarande inte kan nämna fler än ett knappt tiotal 
växter utöver de allra vanligaste njuter jag av utflykten, av det 
lilla jag faktiskt kan och finner det rogivande att umgås med 
botanisterna med sina näsor i floran eller i marken. Vid lunch 
känner jag mig ännu en gång livskraftig där jag står, 1400 meter 
över havet på ytterligare en fjälltopp med sagolik utsikt. 
 Om Mittåkläppen reser sig likt en ensam jätte bland gröna 
vida och böljande slätter, är Torkilstöten en gigantisk platå 
omgiven av syskonfjäll och den glittrande Sylsjön. Jag sätter 
mig på ett stenblock och njuter av den friska luften och av vin-
dens ylande som bryter den annars fridfulla tystnaden. Jag kan 

Klippveronica, Veronica fruticans och nedtill
Brunkulla, Gymnadenia nigra

På toppen av Torkilstöten
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återigen konstatera hur fantastisk den svenska 
naturen är och den mäktiga känslan överväldigar 
mig. Denna känsla består när jag fortfarande inte 
kan sluta förundras över det storslagna landska-
pet vi har i Sverige och ständigt befinner oss i 
under bussturen tillbaka mot Funäsdalen. 
 Fjälluften har gjort mig gott och efter en sista 
fantastisk trerätters middag tillsammans med det 
botaniska sällskapet och avtackning går jag och 
lägger mig något ambivalent. Jag är oerhört lyck-
lig över dessa fyra dagar och att de har bjudit på 
sällsynta växter, större kunskap och slående vyer 
tillsammans med trevligt sällskap, fantastiska 
guider och god mat. Samtidigt är jag väl medve-
ten om morgondagens långa resa mot betydligt 
lägre höjder. Trots detta somnar jag fort.

Tack Sveriges botaniska förening för 2019-års 
upplaga av botanikdagarna! Och tack för att 
ni också låter oss studerande och nyfikna få 
ta del av det.

Sällskap av renar på Stor-Mittåkläppen

En del av gruppen på Torkilstötens topp.
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Jag heter Helen, är 18 år, tog Studenten vid Katedralskolan i Lund och ska 
börja på universitetet i Cambridge. Jag har sedan tidigare haft ett stort in-
tresse för biologi men Biologiolympiaden förändrade min syn på ämnet. 
Redan under första uttagningsprovet insåg jag att biologin i det här sam-
manhanget var annorlunda. Frågorna krävde mycket mer kreativt tänkande 
och applicering av kunskap än de frågor man normalt stöter på i skolbänken. 
Detta gjorde att jag började läsa på mer om biologi och tänka till på fler sätt 
när jag stötte på biologiska frågor. Därför var det en fantastisk känsla att få 
veta att jag skulle vara med i den internationella tävlingen.
 Mina lagkamrater bestod av Alfred Peterson från Vislanda, Eric Berquist 
från Uppsala och Tomas Thure från Jönköping, och vi fick uppleva en ba-
lanserad blandning mellan prov och nöje i Ungern. Öppningsceremonin 
hölls redan dagen vi anlände. Varje delegation fick gå upp på scen i alfabetisk 
ordning och visa upp sig själva. Det var väldigt kul att se så många i fina folk-
dräkter. Värdarna bjöd även på uppträdande av ungersk folkdans som defi-
nitivt fick alla att rikta uppmärksamheten mot scenen igen mellan alla tal.
 De praktiska proven var bland de svåraste prov jag gjort. Jag har aldrig förr 
känt tidspress på samma sätt. Det var mycket som skulle göras, upp till tre 
olika labb-projekt på varje delprov på 90 minuter med teorifrågor emellan. 
Många koncept var också nya för mig så jag fick lista ut mycket från instruk-
tionerna. Samtidigt var det väldigt roligt att bli utmanad på det här sättet. 
Tänkandet blev kvickare och problemlösningsförmågan bättrades. Dock, 
nästan som för att testa våra psyken ytterligare var det förseningar mellan de 
fyra delproven som drog ut dagen något enormt. Jag vet inte när jag någonsin 
kommer att dissekera kycklingnacke klockan 21.30 igen (se bild). 
 Å andra sidan var dessa förseningar utmärkta för att bekanta sig med nya 
människor. Eftersom varje delegation var uppdelade i fyra grupper som ro-
terade mellan delproven var alla tvungna att prata med deltagare från andra 
länder. Även om vi alla egentligen tävlade emot varandra kändes det inte 
alls som att någon skulle konkurrera ut någon annan. Vi diskuterade istället 
provfrågorna och jämförde våra nationella uttagningsprov, bland mycket 
annat. Stämningen var väldigt trevlig och det var kul att prata med andra 
unga biologiintresserade. 
 Teoriproven var lika utmanande när det gällde tid. Jag träffade inte en 
enda person som blev klar med proven. Dock var det väldigt givande att 
brottas med svåra frågor. Det är en fantastisk känsla när man först ser en 
fråga som ser omöjlig ut men sedan lyckas lösa den. 
 Före, mellan och efter de praktiska och teoretiska proven var det ex-
kursioner. Vi gick på tipspromenad i Szeged, besökte en kulturarvspark i 
Ópusztaszer och spenderade en hel dag i Budapest. Bland annat fick vi lära 
oss lite mer om Szegeds historia, prova på traditionell ungersk kampsport Jag när jag dissekerar kycklingnacke

Jag och Alfred övar konsten att kasta pinnar

Invigningen i Nationalteatern i Szeged

IBO 2019
Text och foto Helen Linwen Yan, Katedralskolan i Lund 2019

Hade någon frågat mig: ”vilken är den bästa upplevelsen du varit med om?”, hade jag svarat den 
Internationella Biologiolympiaden i Szeged, Ungern, utan tvekan. Biologiolympiaden var något alldeles 
unikt och givande på så många plan och jag känner mig oerhört lyckligt lottad som fått vara med!
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Med deltagare från Thailand, Taiwan och Syrien

Efter prisceremonin

På Hjältarnas torg i Budapest

och se många fina sevärdheter. Utöver dessa aktiviteter fick 
vi även lära oss lite ungersk folkdans samt bada i den stora 
vattenparken intill hotellet. Dessa dagar gav oss också chan-
sen att träffa fler människor från olika länder. Syrien, Taiwan, 
Sydafrika, Australien, Tadjikistan, USA, Schweiz, Rumänien, 
Singapore, Mexiko, men även våra grannar Danmark, Norge 
och Finland. Det blev många vänner från massa olika ställen. 
Så på många sätt var veckan även en semester.
 När det närmade sig avslutningsceremonin på den sista da-
gen var det blandade känslor. Alla var ivriga att få veta resulta-
ten men ingen ville att veckan skulle vara slut. Det var väldigt 
kul att själv ta en silvermedalj och att det gick så bra för mina 
fantastiska lagkamrater! Eric och Alfred tog varsin bronsme-
dalj och Tomas fick ett hedersomnämnande. Det känns bra att 
vi triumferade som bästa landet i Norden! Arrangörerna bjöd 
oss på en sista danskväll och alla tog vara på de sista timmarna 

med sina nyfunna vänner. Det var många som valde sällskap 
istället för sömn den natten och som en av dem kan jag säga 
att jag inte ångrar det. 
 Den internationella biologiolympiaden var en resa som gav 
många nya lärdomar. Jag har blivit bättre på problemlösning 
och lärt mig mycket mer om biologi, samtidigt som intresset 
för ämnet har ökat. Utöver det har jag lärt mig mer om an-
dra länders kultur, blivit kapabel att placera ut fler länder på 
världskartan och fått vänner från över hela världen. 
 Slutligen vill jag tacka Tomas, Alfred och Eric för att ha 
varit så goda lagkamrater samt våra jurymedlemmar Lena, Ulf 
och Alice för alla tips och översättningarna, och även alla lärare 
som var på träningslägret för deras stöd. 
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Invigningen med sedvanlig parad av alla deltagande lag och 
mycket folkdans var på kvällen samma dag i en gammal fin 
teaterbyggnad. Därefter skiljdes vi från eleverna som bodde på 
ett annat hotell än vi så att vi inte kunde träffa dem förrän de 
olika tävlingsmomenten är över.
 Redan nästa dag var det dags för oss tre ledare att börja job-
ba med att diskutera och översätta frågorna. Ledarna i år var: 
Ulf Larsson, Hvitfeldska gymnasiet i Göteborg, Alice Carls-
son, läkarstudent från Uppsala som tävlade vid IBO 2014 och 
undertecknad från Malmö Borgarskola. 
 Vid årets olympiad var det mycket som genomfördes en-
ligt gamla rutiner. Provet genomfördes på papper, det har varit 
digitalt med olika varianter de senaste åren, det var återigen 
fyra praktiska delprov jämfört med tre förra året och i år var 
det också flera olika typer av frågor och inte endast sant- och 
felpåståenden som det varit de senaste sex åren. 
Det praktiska provet genomfördes på tisdagen så det skulle 
göras klart på måndagen. Det blev en lång arbetsdag! Årets 
praktiska prov hade följande innehåll: 

1.  Tunnskiktskromatografi för att identifiera olika sockerar-
ter i honung. Identifikation av stärkelsekorn från olika 
växter genom mikroskopering. Konstruktion av en mikro-
biell bränslecell med jästceller i glukoslösning.

2.  Göra en standardkurva för en blodglukosmätare med ka-
librering för temperaturen. Gelelektrofores på DNA från 
cellinjer som behandlats med crispr-cas9 metoden. 

3.  Studera blomställningar för att identifiera olika gräs med 
en bestämningsnyckel. Bestämma sammansättningen av 
en gräsmark genom chi-tvåberäkningar från givna 
data. Dissektion av en kycklingvinge och hals för att ta 
fram en nackkota samt en minst 8 cm lång nerv från 
vingen. 

4.  Bioinformatik med Geneious Prime-programmet för att 
undersöka bakteriers resistens mot olika antibiotika och 
sammanställa till ett fylogenetiskt träd. Ett annat simu-
leringsprogram användes sedan för att undersöka vilka 
nerver som används för att orientera sig i omgivningen. 

IBO 2019 i Szeged, Ungern
Text och foto Lena Lundquist

Efter en bussresa tvärsöver Ungern, från Budapest till Szeged i södra Ungern sammanstrålade de 
fyra eleverna och vi tre ledare.  Vi flög från olika ställen i Sverige och anlände därmed vid lite olika 
tidpunkter den 14 juli. De deltagande eleverna Helen Yan från Katedralskolan i Lund, Alfred 
Petersson från Katedralskolan i Växjö, Eric Bergquist från Rosendalsgymnasiet i Uppsala och Tomas 
Thure från Erik Dahlbergsgymnasiet i Jönköping. 

Som det framgår av innehållet är det väldigt mycket som ska 
genomföras under varje laboration som varar i 2 tim. Det är 
nästan omöjligt att hinna med alla delarna av uppgifterna, så 
det är mycket stressande för eleverna. Sen blev det tyvärr en 
hel del förseningar så det blev en mycket lång dag för eleverna. 
Våra elever lyckades bäst på delprov 4, bioinformatik och si-
mulering, och de lyckades också ganska bra med delprov 1, 

De fyra deltagarna med sin guide. Eric, Helen, guiden, Alfred och Tomas

Material till laboration 2
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tunnskiktskromatografi och mikroskopering. Delprov 3 med 
blomställningarna och dissektionen av kycklinghalsen och 
vingen var det som de hade mest problem med. 
 På de praktiska uppgifterna och även på det teoretiska pro-
vet som genomfördes på torsdagen var det mycket räkneupp-
gifter. Det var betydligt fler beräkningar detta året jämfört med 
tidigare år så det var bra att våra elever var duktiga på matte! 
Mellan de praktiska och de teoretiska proven var eleverna på 
olika utflykter, bland annat till Budapest. Vi ledare var på ut-
flykt då eleverna skrev det teoretiska provet då vi fick, efter 
en busstur på pustan, uppleva en fantastisk uppvisning med 
hästar. Vi hade även en gemensam middag tillsammans med 
alla elever på torsdagskvällen då årets prov var avklarade, med 
en trevlig dansuppvisning och typisk Ungersk gulasch.
 När det slutligen var dags för prisutdelning hade vi ganska 
höga förväntningar, och de infriades! Eleverna lyckades fan-
tastiskt bra! Helen tog en silvermedalj, Alfred och Eric var sin 
brons och Tomas fick ett hedersomnämnande. Det är det bästa 
resultatet på länge och vi kan skryta med att vi var bättre än 
både Norge, Danmark och Finland i år! Hästuppvisning på pustan nära Lajosmizse

Ungersk folkdans Invigning, Nationalteatern i Szeged
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Linnédagarna 2019
Text Karin Erlandsson Foto Britta Pilkvist

Jag kan inte riktigt fokusera på läraren framme vid tavlan. Hon pratar om hästens anatomi och hur 
viktigt det är att vi kan dessa delar inför provet vi ska ha. Hade ni frågat mig för en vecka sen hade jag 
tyckt att lektionen var det mest intressanta jag gjort. Men nu. Nu är jag precis tillbaka på skolan efter 
fyra fantastiska dagar på Linnédagarna 2019. Jag befinner mig fortfarande på Omberg med otroligt 
roliga människor och intressanta och fullspäckade dagar.

Jag log lite när min biologilärare i våras sålde in Linnédagarna till oss. Det 
skulle ju vara hemma. Men det lät intressant så jag gick lydigt och anmälde 
intresse den kvällen och fick höra att det var jag och en elev till som var intres-
serade. Jag skulle få veta om jag fått platsen om två dagar. Redan dagen efter 
fick jag veta att det var jag som skulle få åka och att jag behövde anmäla mig 
själv. Innan jag hann sluta ettan fick jag veta att jag i september skulle få åka 
ihop med femtio andra elever på fyra dagar fyllda med biologi.
 Efter sommarlovet började jag skolan och gick en vecka innan det var 
dags att åka hem till Jönköping för att på söndagen möta upp alla ungdo-
mar i min egen ålder som också var intresserade av biologi. Vilket äventyr 
jag hade framför mig. Vad jag inte visste var hur bra det skulle bli. Jag tyckte 
såklart att det var lite kul att jag åkte hem för att gå på Linnédagarna trots 
att jag under dessa dagar skulle vara skåning. 
 För er som inte vet eller inte minns pluggar jag häst och naturvetenskap 
på en skola som heter Bollerup utanför Ystad. Så på söndag eftermiddag 
när jag och mamma tråcklat oss förbi brobyggen och vägarbeten var jag 
äntligen på plats. Om jag var nervös? Såklart jag var. Det var ändå fyrtiofyra 
andra ungdomar att lära känna på bara fyra dagar. Jag intalade mig själv att 
vi alla var i samma sits eftersom vi alla kom ensamma från just vår skola. 
Längst in vid gate elva möttes jag av ett berg av väskor och några andra 
människor som jag såhär i efterhand är så glad att jag fick träffa. 
 Första kvällen på Omberg var sådär stel som det alltid är när man sätter en 
massa nya människor som inte känner varandra på ett och samma ställe. Jag 
hade så många flashbacks till hur det var att börja helt ny på en internatskola 
den kvällen. När vi gick och la oss var jag ändå ganska nöjd. God mat, fin 
natur, roliga människor och en skön säng att sova i. Att ställas inför att möta 
en massa nya människor som man har intresset för biologi som enda gemen-
samma intresse och som man dessutom umgås väldigt intensivt med under 
några få dagar är verkligen det bästa sättet att lära känna nytt folk på. Det var 
på Linnédagarna jag för första gången på länge fick känna att jag faktiskt inte 
var ensam. Att jag också fick vara med. 
 Under måndagen var vi på LIU och hade en heldag med bara biologilek-
tioner. Vi pratade om allt ifrån varför vi har olika hudfärg och om hundens 
och dess instinkt att ta hjälp av människan. Dessutom började vi den dagen 
med att få lära oss om syreupptagningsförmåga i blodet och mäta EKG. Mån-
dag kväll var vi ett helt gäng och tittade på solnedgången uppe vid Ommas 
Borg. Måndag kväll blev snabbt måndag natt och jag var väldigt glad efter det 
att jag gått och lagt mig den kvällen. Vilket roligt gäng med människor vi var. 
 Dagen efter började med en lika bra frukost som dagen innan. Denna 
tisdag skulle vi vara utomhus hela dagen och besöka både Naturum Tå-

kern och Omberg. På Omberg delades vi upp i 
två olika grupper. Den grupp jag blev tilldelad 
skulle först gå ut i den fantastiska lövskogen som 
omslöt Omberg. Inne i den fantastiska, och för 
mig lite ovanliga typen av skog, skulle vi i min-
dre grupper göra våra egna museum i naturen. Vi 
fick små lappar där det kunde stå något som till 
exempel ”ett blött djur” eller ”något ovanligt”.
 Vår uppgift var att hitta så många saker i natu-
ren som möjligt som kunde representera det som 
stod på lapparna. Som något ovanligt kunde man 
till exempel ta en ryggkota av ett djur eller varför 
inte en fuktig spindel som ett blött djur. Vi fick 
fria händer att skapa vårt eget museum och jag 
och min grupp gick all in i uppdraget och tog 
allemansrätten på största allvar då vi bestämde 
oss för att inte plocka något utan lägga ut lap-
parna på sakerna istället. (Tycker vi kan få lite 
extra cred där). 

Karin Erlandsson
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Efter att våra museer var skapade och vi hade 
visat upp dem för resterande grupper fick vi ett 
nytt uppdrag som stor grupp. Vi skulle hitta sa-
ker som passade in på de nya lapparna vi fått men 
nu handlade det mer om ekosystemtjänster och 
det som naturen ger oss människor. Jag hade en 
lapp med syrefabrik på. Ett självklart val då var 
såklart att ta ett blad. Det visade sig snabbt att 
det där bladet inte bara var en syrefabrik utan 
det fanns så många andra saker ett löv från trädet 
också kunde vara. 
 När uppdragen var slutförda blev det en snabb 
fika och sedan byttes grupperna. Nu var det vår 
tur att få en guidning i Ombergs fantastiska na-
tur och bli förhörda på de växterna och ibland 
djur vi passerade. Vi började med att vår guide 
slaghåvade under några sekunder för att visa oss 
hur fantastiskt mycket insekter det finns, fast vi 
inte ser dem. Sen sattes våra kunskaper om växter 
på prov och tillsammans kunde vi lösa de flesta 
arter som vi fick frågan om. Jag är glad att det 
inte var ett prov där jag själv skulle visa mina 
kunskaper. Det hade inte gått så bra för mig då.
 Promenaden, en bit in i skogen, avslutades la-
gom till de första tunga dropparna regn började 
falla. Så vi hoppade in i bussen, busschauffören 
körde oss till Naturum Tåkern och när vi väl kom 
dit regnade det faktiskt inte. Lunchen dukades 
därför upp utomhus. Ett stort misstag. När de 
första hunnit sätta tänderna i mackorna kom de 
första regndropparna även till Tåkern och alla 
flydde fältet in på Tåkerns fantastiska naturum. 

Paddorna var uppskattade bekantskaper Malin Granlund Feldt, föreståndare och Naturvägledare vid Naturum Tåkern, berät-
tar om växterna på Omberg

Fotojakt på Omberg
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Som de riktiga biologer vi var trotsade vi regnet efter att ha ätit lunch och 
begav oss ut för att studera vattenlevande organismer och fågelskåda. Min 
grupp började med att studera liv i vattnet och det utlystes en tävling till 
den lilla grupp som kunde få flest olika arter. Trots att min grupp inte vann 
så tycker jag att vi kämpade på väl och jag stötte på flera varelser jag knappt 
visste fanns. 
 Vi fågelskådade också, precis som den andra halvan av gruppen gjort (även 
om några var mer upptagna med trollsländor). Trots att fågelskådningen ty-
värr är något jag tappat intresset för med åren är Tåkern en fantastisk plats för 
fågelliv och den kunskap som mina kurskamrater hade var otrolig den med. 
Vi hann gå en sträcka i utkanterna av Tåkerns vass under fågelskådningen och 
jag var glad men så där härligt trött efter att ha varit ute en hel dag när jag 
satte mig på bussen på väg tillbaka till vandrarhemmet.
 Efter en fantastiskt god kvällsmat var jag ensam uppe och tittade på sol-
nedgången och passade på att skriva ner i min dagbok hur dagen varit. Trots 
att jag hade fantastiska människor runt mig och att jag som sagt för första 
gången på länge inte kände mig ensam så var den där stunden bara min och 
att få se solen sjunka är något helt fantastiskt. Kvällen toppades dessutom 
med charader där vi i små grupper skulle gestalta olika saker som hade 
med biologi att göra på olika sätt. Min grupp skulle gestalta övergödning. 
Utan ord och utan texter. Som vi skrattade åt kepsen och den fantastiska 
imitationen av en bonde med sin traktor. Jag kände mig nästan som att vara 
tillbaka på skolan där alla bönder finns. För vår charad innehöll en bonde, 
en åker (på bild) och stolar som illustrerade en sjö. Först en blå sjö. Det vill 
säga blå stolar som sedan på grund av övergödningen blev en grön sjö. Allt-
så gröna stolar. Kvällen avslutades med en promenad i byn och beskådning 
av stjärnor. Det blev en riktig lägernatt, lite sömn och mycket umgänge.
 Sista dagen började med att vi alla gick upp för att äta frukost. Persona-
len i köket fixade en lika bra frukost som de andra dagarna. Men det kändes 
redan under frukosten att detta var sista dagen eftersom det låg en känsla av 
trötthet efter en lång natt och lite ledsamhet över att det skulle ta slut idag. 
Som vi hade sagt så många gånger dagen innan skulle vi gärna gjort lägret 
längre om vi kunnat. Fått uppleva allt igen. Efter utcheckning och inpack-
ning i bussen begav vi oss mot Jönköping. 
 Vi var något sena på plats vid Erik Dahlbergsgymnasiet men föreläs-
ningen vi fick där om Vätten och om varför just Vätten är så unik var väl-
digt intressant. För mig var den nog så intressant eftersom jag är uppvuxen 
bredvid Vätten och det är en sjö jag associerar väldigt mycket med hemma. 
Att få höra att Vätten dessutom mår så pass bra som den gör var otroligt 
skönt. Jag lärde mig mycket om Vätten trots att jag som sagt har bott i när-
het av den hela mitt liv. 
 Efter Erik Dahlbergsgymnasiet skulle vi alla fyrtiofem ta oss till Per Bra-
hegymnasiet tvärs igenom stan. Med ledning av den av oss som gick på Pe-
set, som jag som Jönköpingsbo kallar skolan. Inne på Per Brahe fick vi alla 
lägga ifrån oss vår packning och ta trapporna upp till våning fyra och det 
fantastiska biologimuseum som Per Brahegymnasiet har. Vi fick titta och 
gissa oss till vilka skallar som var i vilken grupp och vilket djur det skulle 
kunna vara och såklart beskåda allsköns uppstoppade djur. Det museet fas-
cinerade mig när jag var där inför gymnasievalet och det fascinerade mig 
nu. Det är ett fascinerande museum.

Resultatinsamling och sortering av  
vattenorganismerna pågår

Lennart Johansson, lärare vid 
Erik Dahlbergsgymnasiet håvar

Vanlig groda, Rana temporaria



14  Biologen nr 3 • 2019

Helt plötsligt var klockan 13.50 och för många av oss skulle 
första tåget avgå från Jönköpings station om tjugo minuter. 
Samtidigt som det ropades ut i högtalarna på stationen att tå-
get mot Nässjö skulle avgå knäpptes det en något stressad bild 
av gruppen och vi sa hej då till de vi lärt känna men som inte 
skulle med oss mot Nässjö. Jag som hatar avsked försökte få 
det överstökat så fort som möjligt och många av oss skulle ju 
faktiskt vidare mot Nässjö tillsammans. 
 På Nässjö station var det dags för ännu ett avsked. Jag hade 
mentalt gjort mig redo för att den här eftermiddagen skulle 
innehålla en hel del avsked. Men jag var fortfarande inte ensam, 
vi var fortfarande ett gäng som skulle söder ut. Det slog mig 
när jag stod på stationen att jag var den enda som skulle vidare. 
Alla andra skulle ju hem men jag skulle till skolan. Samtidigt är 
väl det någon form av hem som jag hade konstaterat någon dag 
tidigare när jag fått frågan om hur det är att bo på internat. Det 
var först på Lund station, när jag var den enda som skulle med 
tåget mot Simrishamn och Tomelilla som jag för första dagen 
på länge kände mig ensam. Trött, lite nedslagen och lycklig över 
det som hänt kom jag tillslut tillbaka till skolan och först då slog 
det mig på riktigt vilken fantastisk resa jag fått vara med om. 
Hur lycklig jag var över att jag fått göra den.    
 Så som jag sa när Linnédagarna närmade sig sitt slut. Vilken 
fantastisk Sverigeresa jag skulle ha framför mig om jag bestämde 
mig för att besöka alla de andra som jag träffat under dagarna. 
Även om jag inte minns namnen på ens en niondel och inte 
hunnit prata med ens hälften är jag väldigt glad att jag träf-
fat alla. Att vi gjorde detta ihop. Så den hästgalna, småländska 
skåningen som kanske pratade hål på en del av er som jag hann 
prata ordentligt med och säkert fick en del att tröttna på mina 
långa utläggningar om Jönköping och mitt liv på skolan tackar 
för att just du som var med under dagarna gjorde det så bra. 
 Tack till alla kunniga människor som lärde oss om era om-
råden, till er som fick försöka hålla koll på oss, till alla an-
dra runt dagarna och störst tack till er andra fyrtiofyra Lin-
néstipendiater 2019 för att ni gjorde det helt magiskt. Ingen 
nämnd, ingen glömd. Jag skulle lätt göra om det om jag fick 
göra det mer er, inte med några andra!

Kjell Antonsson, Länsstyrelsen Östergötland går igenom dagens 
fångst.

Naturum Tåkern

Trollslända
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Kartor och annan bakgrundsinformation  
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.

Då vi genomför exkursioner och fältstudier i skolan är syftet att eleverna ska få förståelse för natur och 
samhälle. Vid dessa undersökningar studeras ofta specifika områden och frågor, som sedan relateras 
till allmänna och mer generella frågor. 

Det här sättet att arbeta gör att vi får behov av att kunna hitta 
aktuell information om våra lokala exkursionsmål och stu-
dieområden. Med exemplet Stadsskogen i Uppsala gör jag en 
översikt med tips om hur sådan information kan letas fram 
och tolkas. På motsvarande sätt kan du som lärare med dina 
elever ta fram information om era egna exkursionsområden. 
I min undervisning så har jag ofta använt skolans närområde 
under lektionstid. Då mer tid har funnits har vi gjort exkur-
sioner längre bort från skolan. 
 Vi har också haft veckolånga lägerskolor med fältstudier 
och fjällekologi med dagsturer. Kartor och annan geografisk 
information har då alltid varit till stor nytta. Information som 
jag beskriver här har det gemensamt att den handlar om plat-
ser och innehåller lägesbundna data. Informationen ger därför 
också underlag till miljöfrågor och andra samhällsfrågor. 
 En god start är att börja med tryckt information. För Stads-
skogen finns en tryckt folder med besöksinformation. Vid 
några av stigarna in i området finns informationstavlor där 
besökare gratis kan ta en folder, och få tips. Foldrar för Stads-
skogen och andra naturreservat finns också tillgängliga gratis 
på biblioteken och kommuninformationen. Foldrarna kan 
också laddas ner som pdf från Uppsala kommuns hemsida. 
Alla kommuner i landet ger ut information om naturområ-
den, men utförandet varierar.

Informationstavla på en av stigarna in i Stadsskogen. I facket nere till 
vänster finns foldrar på svenska och engelska.

Höga träd utmed en av Stadsskogens större stigar.

 Stadsskogen ligger i sydvästra delen av Uppsala och om-
ges av stadsdelarna Kungsgärdet, Kåbo, Rosendal, Norby och  
Eriksberg. Skogen är trots sitt stadsnära läge en riktig skog 
med ett rikt naturliv. Största delen av området är gammal skog 
med gamla tallar. I skogen finns också exempel på människans 
användning av naturresurser såsom rester av åkrar och fågel-
dammarna som är vattenfyllda stenbrott. Från Stadsskogen går 
det i väster ut en korridor med skog mot Hågadalen. Korrido-
ren är en viktig förbindelselänk för fyrfota djur.
 Eftersom området är lättillgängligt är det många skolor  
som gör exkursioner här. Uppsala universitets biologiska och 
geologiska institutioner finns också inom gångavstånd och  
använder skogen i sin undervisning.

Ett bra sätt att få en översikt över ett område är att starta med 
en terrängkarta i tryckt form. I klassrummet eller för att ha 
med sig ut i naturen är en utskrift i A4-format behändig att 
hantera. Lantmäteriets terrängkartor i skala 1:50 000 ger en 
överblick över landformer och markanvändning, och är an-
vändbara för att diskutera hur olika områden förhåller sig till 
varandra. På kartan nedan framgår hur Naturreservat Stads-
skogen ligger i förhållande till centrala Uppsala i nordost, och 
att skogen omges av bebyggda stadsdelar. På kartan syns också 
skogsremsan som förbinder Stadsskogen med Hågadalen och 
större skogsområden i väster.
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 Eftersom Terrängkartan numera är Creative 
Commons är dess innehåll fritt att använda. Detta 
har medfört att terrängkartan finns tillgänglig i 
ett flertal applikationer. Själv har jag i min mobil-
telefon en ”app” som heter Lokalsinne med ter-
rängkartor över Sverige och Norge. Följ instruk-
tionerna för nedladdning av applikationer till din 
mobiltelefon eller läsplatta.  Terrängkartan som 
”app” är praktisk att använda då det är lätt att 
zooma in och zooma ut. Framförallt tycker jag 
att det är ett bra komplement för privat bruk vid 
promenader i skog och mark.

För datorer, mobiltelefoner och läsplattor finns det applikationer med satel-
litbilder och flygfoton. Mest känd är förmodligen Google Earth. I samtliga 
dessa applikationer är det, för områden i Sverige, Lantmäteriet som levererat 
flygfotografierna. Beroende på när flygfotografierna köptes in, så varierar de i 
ålder för olika delar av Sverige. Även om flygfotografierna är några år gamla är 
de som regel tillräckligt användbara för skolan. På flygbilderna över området 
vid Stadskogen finns t.ex. inte alla nya hus på Rosendalsfältet med, men för 
biologiexkursioner med växt- och djurliv som huvudfokus påverkar detta inte 
användbarheten. På flygbilderna över skogen går det att få en översikt över 
var det finns lövskog, barrskog och öppna områden. Om undersökningar 
om samhällsplanering ska göras har flertalet kommuners hemsidor specifik 
kartinformation som komplement till applikationernas flygfoton.
 För naturreservat och andra skyddade områden ger länsstyrelsen i res-
pektive län ut information som är användbar vid planering och genom-
förande av exkursioner. En ny digital karttjänst för skyddade områden är 
Naturkartan där kartdelen har terrängkartan som underlag och guider med 
informativa texter och bilder för olika besöksmål i Sverige.
 Efter att ha tagit del av all denna allmänna information kan man gå vida-
re och fördjupa sig i naturgeografisk och geologisk information. Via SGU:s 
Kartgenerator kan jordartskartor m.m. beställas och levereras via e-post. På 
dessa kartor finns utförliga teckenförklaringar, vilket underlättar förståel-
sen av informationen på kartorna. Ännu mer naturgeografisk och geologisk 
information finns att hitta på tjänsten SGU Kartvisare. Här går det bra att 
studera kartorna direkt i en webbläsare. Tjänsten är användarvänlig, men 
för att tolka informationen krävs en hel del förkunskaper. För jordarter fö-
reslår jag därför att studera tryckta kartor från Kartgeneratorn innan kartor 
studeras direkt i webbläsare. Till Kartvisaren hör en ca fem minuter lång in-
struktionsfilm med användbar information. Kartorna är uppbyggda av flera 
olika kartlager som kan tändas och släckas. Metoderna med att framställa 
kartor i lager kallas för geografiska informationssystem som förkortas GIS.

Terrängkarta över sydvästra Uppsala. Varje ruta är 1000 m x 1000 m. Stadsskogen ligger öster om mitten på kartbilden. 

Ett par exempel på Länsstyrelsens informationsblad 
från norra Sverige. Layouten är likadan på alla.
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 Då jag vill hitta nya områden att leta svamp på använder 
jag numera Kartvisarens jordartskarta.  Då börjar jag med att 
studera hur det ser ut för mina favoritområden, och kan med 
hjälp av jordartskartan och terrängkartan leta fram områden 
med liknande förutsättningar.
 Då vi är ute i naturen med elever hittar vi ibland fornmin-
nen, och funderar på vad det är. Alla kända fornminnen i 
Sverige, finns registrerade i databaser hos Riksantikvarieäm-
betet (RAÄ). Det finns en karttjänst som heter Fornsök, och 
på denna går det att zooma in till vilket område som helst i 
Sverige. I Stadsskogen finns endast ett fornminne, en ristning 
i sten från 1885. På sidorna av den närliggande Hågadalen 
väster om Stadsskogen finns däremot ett flertal fornminnen 
från bronsålder och järnålder. Intressant är att jämföra läget på 
dessa, med strandlinjekartor från SGU.
 Fornsök är i likhet med Naturkartan konstruerad som geo-
grafiskt informationssystem. Nere till höger på skärmen går 
det att välja vilket kartlager som ska visas och vilka lager av 
övrig information som ska visas. 
 Om vi vill få information om hur markanvändning och be-
byggelse har förändrats finns det en hel del information att 
hitta på historiska kartor. Lantmäteriet har på sin hemsida 
en databas med över en miljon historiska kartor. Tjänsten är 
gratis och kartorna kan laddas ned och skrivas ut. Vilka slags 
kartor och mängden som finns varierar mellan olika delar av 
landet. 
 För Stadsskogen och dess omgivningar är mängden kartor 
så stor att det kräver mycket arbete att leta fram och tolka 
äldre storskaliga kartor. Däremot finns det flera användbara 
småskaliga kartor såsom generalstabskarta, häradsekonomiska 
karta och ekonomiska kartor.
 För att hitta och se detaljer i landskapet är orienteringskar-
tor mycket användbara. Många orienteringsklubbar har kartor 

Fågeldammarna i Stads-
skogen är rester av  
stenbrott från andra 
halvan av 1800-talet. Vid 
dammen på bilden har 
ett konstgjort vattenfall 
byggts vilket  förbättrar 
vattencirkulationen.

till försäljning, men det finns också möjligheter att ladda hem 
orienteringskartor från Svenska Orienteringsförbundets kart-
databas, Omaps.
 För många svenska tätorter finns sedan några år tillbaka 
aktiviten Hitta Ut där lokala orienteringsklubbar produce-
rar uppdaterade kartor med kontroller i stad och mark. Även 
dessa kartor finns tillgängliga i Omaps.
 Syftet med den här artikeln var att ge en översikt över hur 
information kan hämtas in och användas i undervisning. 
Främst är översikten ett smörgåsbord över vad som finns till-
gängligt. I tidsskrifter och på webben finns mycket mer infor-
mation att hitta, och för varje område finns unik information.

Fornsök, Riksantikvarieämbetet, https://app.raa.se/open/
fornsok/

HittaUt, https://www.orientering.se/provapaaktiviteter/
hittaut/

Lantmäteriet, Kartutskrift, https://www.lantmateriet.se/sv/
Kartor-och-geografisk-information/
Kartor/kartutskrift/

Lantmäteriet, Historiska kartor, https://historiskakartor.lant-
materiet.se/historiskakartor/search.html

Omaps, Svenska orienteringsförbundet, https://www.omaps.
net/sv

SGU kartgenerator, http://apps.sgu.se/kartgenerator/mapor-
der_sv.html

SGU kartvisare, https://apps.sgu.se/kartvisare/

Uppsala kommun, Stadsskogens naturreservat, https://www.
uppsala.se/globalassets/dokument/friluftsomraden/stadssko-
gen_folder_12s_dec2017.pdf
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Ett lokalt naturvårdsprojekt om biologisk mångfald 
- i ekosystemens tjänst 
Text och foto Maria Lindqvist, lektor i hållbar utveckling, Kullaviksskolan, Kungs-
backa kommun

Hösten 2017 tog Maria Lindqvist initiativ till ett lokalt naturvårdsprojekt och skrev en LONA  
ansökan som handlar om att lära om syftet med ekodukten över E6:an vid Sandsjöbacka i Kungsbacka 
kommun. 

Foto PEAB

Projektet varade i ungefär ett år, inkluderade 5 klasser i åk 3 
från Kollaskolan och hade följande fokusområden: lära mer 
om biologisk mångfald i den lokala närmiljön, kunskapsut-
veckling om ekosystemtjänster och förstå syftet med ekoduk-
ten det vill säga grön infrastruktur. 
 Ekologiundervisning i år 5 på Kollaskolan startade redan i 
januari månad 2018 och i mars månad beviljades projektansö-
kan av Länsstyrelsen. Glädjeropen var många eftersom tre år 5 
klasser med sina tillhörande pedagoger nu kunde se fram emot 
ett spännande projektsamarbete tillsammans med Trafikver-

ket under kommande tre terminer, vt 18, ht 18 och vt 19. 
Projektet genomfördes i samverkan med biologexperter från  
Trafikverket och resultatet av elevernas kunskapsutveckling 
och praktiska arbete på ekodukten presenterades under det 
första officiella studiebesöket för allmänheten, lördagen den 
1:a september 2018. Projektarbetet har fortsatt under vt 19 
på Kollaskolan med målet att lämna över projektets stafett-
pinne till kommande års 5 klasser på Kollaskolan att förvalta 
kunskapsutvecklingen om den biologiska mångfalden på eko-
dukten.
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Biologisk mångfald
Biologisk mångfald är ett myller av levande organismer i eko-
logiskt samspel och tillsammans utgör de förutsättningar för 
ekosystemtjänster och mänskligt välbefinnande. Denna mång-
fald av arter återfinns på olika nivåer, till exempel olika arter, 
inom arter eller mellan arter, listan kan göras lång. Biologisk 
mångfald kan även beskrivas som ett pedagogiskt begrepp för 
att beskriva levande organismer på olika hierarkiska nivåer 
som till exempel gener, arter, samhällen eller ekosystem och 
samtidigt med olika biologiska attribut som till exempelkom-
position, struktur eller funktion. 
 Det är väl känt att vi människor är beroende av biologisk 
mångfald och fungerande ekosystem för vårt välbefinnande. 
Höga levnadsstandarder och ett teknikintensivt konsumtions-
samhälle tar stora markytor i anspråk för till exempel råvaru-
utvinning eller byggnation av vägar vilka i sin tur på olika sätt 
bidrar till minskad biologisk mångfald. Men, markanvänd-
ning kan även designas för att gynna den biologiska mång-
falden och grön infrastruktur t.ex. en ekodukt är ett exempel 
på markanvändning som bidrar till positiva effekter på den 
lokala biologiska mångfalden. Om detta handlar Kollaskolans 
år 5 elevers LONA-projekt med syfte att lära mer om biologisk 
mångfald och ekosystem i den lokala närmiljön.

Grön infrastruktur och hållbar utveckling  
i undervisningen 
Huvudsyftet med ekodukten i sig är flerfaldigt bland annat 
att minska barriäreffekten längs E6:an genom faunapassager 
över den befintliga vägen genom en kombination av mindre 
faunaåtgärder och en större ekodukt. Och att ekologiska vär-
den på olika sätt binds samman och biologisk mångfald ökar 
genom dessa insatser samt att ekodukten skapar speciella bio-
topområden för att främja detta. Men ekodukten bidrar även 
till att öka trafiksäkerheten genom att minska viltolyckorna 
då djuren kan gå över ekodukten. Trafikverkets ekoduktpro-
jekt handlar dessutom om en effektiv utredningsmetod, ett så 
kallat pilotprojekt, för faunapassager där kunskap förs vidare 
internt och externt om hur barriäreffekten kan minskas och 
hur ekodukter kan byggas.
 Det övergripande syftet med elevernas pedagogiska projekt 
var att inkludera hållbar utveckling i undervisningen och dess-
utom i flera undervisningsämnen. Av den anledningen var syf-
tet med projektet pedagogiskt flerfaldigt. Det första syftet var 
att öka engagemanget och kunskapen om biologisk mångfald 
och ekosystemtjänster hos eleverna. Fortsättningsvis syftade 
projektet även till att bidra till kunskapsutveckling om vilka 
miljöproblem och utmaningar som till exempel vägar, järnvä-
gar och samhällen, det vill säga barriärer, har för effekter på 
djur och den miljö de lever i, till exempel habitat, därmed 
öka förståelsen för syftet med ekodukten och så kallad grön 
infrastruktur.

Elevernas projekt syftar därmed till att öka förståelsen för hur 
en ekodukt eller andra faunapassager kan skapa goda förut-
sättningar för att bibehålla och/eller öka den lokala biologiska 
mångfalden. Eleverna har även under tekniklektionerna trä-
nat sina kunskaper och förmågor om brokonstruktioner, håll-
fasthet och resonerat om hur E6:an påverkar den biologiska 
mångfalden, då motorvägen utgör en barriär mellan olika 
grönområden. Eleverna har dessutom tränat på att resonera 
ekonomiskt kring en brobyggnation och konstruerat funktio-
nellt designade miljöer med syfte att bidra till ett varierat land-
skap för att gynna den lokala biologiska mångfalden. Detta 
medförde att lektionerna ofta kopplat till förutsättningar or-
ganismer behöver för sin överlevnad, varför det varit intressant 
att undersöka marken som utgör lokala organismers habitat.
 
Ämnesövergripande undervisning 
En utmaning med att inkludera hållbar utveckling i under-
visningen är att miljö- och hållbarhetsfrågor är ämnesövergri-
pande, vilket gör att eleverna behöver kunna se världen ur ett 
tvärgående perspektiv det vill säga lära sig att se samband och 
system som går över ämnesgränserna. Genom ämnesövergri-
pande undervisning och med olika pedagogiska metoder som 
till exempet inomhus- och utomhuspedagogik tränade elev-
erna på att förstå olika samband i naturen. Det är samtidigt väl 
känt att barn mår bra av att vara i naturen och det finns studier 
som visar att barn som förstår naturen också skyddar den. 
 Delar av undervisningen som ingick i projektet förlades del-
vis i naturen i form av fältstudiedagar på ekodukten vilket gav 
eleverna möjlighet att tillbringa tid i naturen och samtidigt 
lära om syftet med ekodukten, betydelsen av biologisk mång-
fald, ekosystemtjänster och sambanden till hållbar utveckling. 
 Två biologer från Trafikverket undervisade eleverna på eko-
dukten och i skolan om biologisk mångfald och grön infra-
struktur. Eleverna visade stort intresse för biologilektionerna 
och blev även medvetna om yrken som till exempel ingenjör 
och biolog. Eleverna var även intresserade av hur mycket bron 
egentligen kostade att bygga. Eleverna tränat sig på att hantera 
sitt eget lärande både individuellt och i grupp.
 

Dovhjortspassage viltkamera ekodukt 20190728
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Fältstudier 
För att komma till ekodukten åkte eleverna med abonnerad 
buss, en klass i taget vid olika tillfällen för att genomföra fält-
studier. Fältstudierna genomfördes vid sidan om och på eko-
dukten. Eleverna inventerade olika habitat på flora med hjälp 
av till exempel artbestämningsnycklar, luppar och spadar. 
Eleverna inventerade även våtmark, skog och äng, faunade-
påer till exempel stenrösen för ormar, död ved för nedbrytare 
och mikroorganismer, små hus för hasselmöss,  mörka träski-
vor (under vilka olika kräldjur trivs), stigar för större däggdjur, 
letade efter smådjur som t.ex. insekter, grodor, spindlar, snig-
lar, fladdermus och reflekterade över varför det är bra för den 
biologiska mångfalden att röja igenväxta marker. Vidare har 
eleverna byggt biotoprutor, och satt upp insektshotell. En del 
av inventeringsarbetet bestod även av att inventera ekoduk-
ten på stora däggdjur och Trafikverkets viltkameror levererade 
bilder på nattaktiva djur som t.ex. dovhjort, rådjur, älg, räv 
och vildsvin med mera. I maj månad, 2019 följde eleverna 
upp växternas utveckling på ekodukten för att dokumentera 
utvecklingen i naturen.

Foton från Trafikverkets viltkameror år 2018 - 2019 vid ekodukten 
vid Sandsjöbacka.

E6 Ekodukt Sandsjöbacka   Puktörneblåvinge på ljung
Foto Maria Lindqvist
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Lite nederbörd
Våren och sommaren 2018 var vädret soligt och varmt med 
ganska lite nederbörd, vilket engagerade eleverna som var in-
tresserade av vem som skulle vattna ekodukten över sommar-
lovet. För detta fanns det en av Trafikverket anställd person 
som ansvarade för bevattningen av ekodukten. Det viktiga var 
att bygga och ge bra förutsättningar, inklusive tillgängligt vat-
ten, för utveckling av habitatområden som liknar den lokala 
närmiljön där lokala arter trivs.
 
Det första officiella studiebesöket
Eleverna har under fältstudiedagarna varit med om en natur-
upplevelse genom att se, känna, lyssna till och lära mer om 
ekosystemen som ligger till grund för liv i vår närmiljö. Tillba-
ka in i klassrummet har eleverna tagit med sig nya erfarenhe-
ter från fältstudiedagarna och därefter bearbetat inventeringen 
med text, bild och mikroskop, för att koppla ihop praktik och 
teori under ytterligare lektioner i klassrummet. Torsdagen den 
30:e augusti 2018 invigdes ekodukten och lördagen den 1:a 
september 2018 deltog en grupp elever under det första of-
ficiella studiebesöket för allmänheten genom att visa upp sitt 
arbete på plats och berätta om biologisk mångfald och dess 
betydelse för ekosystemtjänster.

Styrdokument och långsiktiga effekter
Projekte kopplar till styrdokument för hållbar utveckling Sjutton 
globala hållbarhetsmål som är framtagna genom internationella 
överenskommelser för medlemsstaterna i FN. Kollaskolans eko-
duktprojekt fokuserade på det globala miljömålet nummer 15, 
Ekosystem och biologisk mångfald och delmål 15.5, Skydda 

den biologiska mångfalden och naturliga livsmiljöer. Projek-
tet inkluderade även fem av åtta medborgarkompetenser av 
EU:s mål för medborgarkompetens  och syftar till att träna ett 
flertal olika förmågor som t.ex. att kommunicera på moders-
målet och att i tal och skrift tolka begrepp, tankar, känslor, 
fakta och åsikter samt träna på matematisk, teknisk och digital 
kompetens. Av Sveriges sexton nationella miljökvalitetsmål in-
kluderade projektet fyra nationella miljökvalitetsmål. Levande 
skogar, god bebyggd miljö, ett rikt odlingslandskap, ett rikt 
växt- och djurliv. Kollaskolans ekoduktprojekt inkluderade 
även ett flertal av målen för flera undervisningsämnen som 
t.ex. Sv, SO, NO, Ma och Tk och hållbar utveckling, Lgr11. 
 De långsiktiga effekterna av projektet kommer att vara 
ökade kunskaper om ekosystemtjänster, vår närmiljö och en 
utvecklad medvetenhet om vilken betydelse naturen har för 
biologisk mångfald och mänskligt välbefinnande. I nästa steg 
leder dessa kunskaper och förmågor till att eleverna kan ställa 
frågor och genom förslag och initiativtagande kan bidra till en 
positiv utveckling av sitt närområde och därmed hållbar ut-
veckling. Ett annat exempel på en långsiktig effekt är att elev-
erna kan genom praktiska och digitala undersökningar följa 
upp t.ex. kräldjursinventering, hasselmus eller följa växter på 
bron eller göra röjningsinsatser. 

Hasselsnok Foto Maria Lindqvist
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Från vänster bakre raden Maria Lindqvist lektor och projektledare, 
Hanna Gilbert pedagog år 5, elever från år 5 och Kristina Apelgren 
pedagog år 5 som under den 1:a september 2018 deltog under det
första officiella studiebesöket för allmänheten.

Logotypen för det globala 
miljömålet nr. 15

Logotypen för delmål 
nr. 15.5
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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 1703 medlemmar! Den drivs av  
Biologilärarnas förening.

Under 30 augusti till 2 september 2020, anord-
nar Biologilärarnas förening i samarbete med 
Erik Dahlbergsgymnasiet ännu en omgång av 
Linnédagarna. 
 Vi kommer att bo på Borghamn Strand vid 
Omberg. Under en dag kommer vi att besöka 
Linköpings Universitet, där eleverna får uppleva 
föreläsningar och laborationer. På tisdagen kom-
mer vi att hålla till vid Omberg och Tåkern för 
att uppleva den härliga naturen. 
 Under februari månad kommer en inbjudan 
att skickas ut via vår Facebooksgrupp, samt i 
brevform. 

Har du en elev som brinner lite extra för biologi?

GLÖM INTE MEDLEMSAVGIFTEN FÖR 2020
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Ekolsunds arboretum 
Huvudallén i höstdimma

Vi börjar kl 10 på fredagen med aktiviteter på 
det nyöppnade Baltic Sea Science Center på 
Skansen. Efter gemensam lunch finns möjlighet 
att besöka Skansen och Skansens akvarium. På 
eftermiddagen åker vi till Brunnsta gård utanför 
Bålsta för inkvartering, årsmöte och middag.
 Efter en god natts sömn gör vi en exkursion 
till Hjälstaviken och får sen en guidning av det 
Aboretum som finns vid Ekolsunds slott. Efter 
lunch fortsätter färden till Enköping där vi besö-
ker de berömda trädgårdarna. Därefter skiljs våra 
vägar efter  som vi hoppas givande dagar i goda 
vänners sällskap. Mer information om anmälan 
mm. kommer senare.

VARMT VÄLKOMNA ÖNSKAR STYRELSEN 
GENOM CHRISTINA BROMAN OCH SUSANNE FABRICIUS

Föreningens årsmöte 2020 kom-
mer att hållas i Stockholm med 
omnejd. Boka in fredagen den 22 
och lördagen den 23 maj!

på Skansen

Biologilärarnas Förenings  
Årsmöte 2020


