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Nu har vi alltså nytt år, årets första, helt nya, Biologen är här, vädret är
alldeles nytt och framför allt får vi programmet till årets välplanerade
årsmöte. Världen har dessutom drabbats av ett helt nytt virus, Coronaviruset. Vi hoppas att det inte utvecklar sig till en pandemi!
BF:s AU har redan haft sitt första möte, denna gång i Bålsta. BF:s
FaceBooksida är nu förstärkt med vår logga. Minna har sökt ämnesföreningsstödet från Skolverket. Linnédagarna kommer att anordnas
i Jönköping igen. Diskussioner om nästa plats för evenemanget 2021
- 2023 pågår. Om du som läsare har något önskemål, så hör av dig till
ordförande!
Mycket arbete pågår, bland annat med hemsidan, bioresurs, EUSO
och IBO. Skolverkets arbete med nya kursplaner där biolog saknas vid
kursplanearbetet pågår också.
Biologen 1 inleds med ett besök som Susanne Fabricius har gjort i
det världsberömda Project Eden i Cornwall, England. Erik Kohlström
beskriver arbetet med ekosystemtjänster i Naturum Vattenriket, Kristianstad där det finns pedagogiska verktyg för olika åldrar.
Per Ehn och hans kollegor på Högsbyskolan i Hemse, Gotland, har
ett projekt för att bevara gutemålet med samarbete mellan humaniora
och naturvetenskap. Från en ABC-bok i gutniska till dörrskyltar och
kalendrar har hela personalen och alla elever blivit engagerade. Här
finns många fina tips för undervisningen, allt för att bevara den gamla
kulturen och språket! Nästa gång du åker till Gotland kan du ta med
dig namnen på växterna på gutniska, latin och svenska.
Kompost och nedbrytning från en Workshop presenteras av Birgitta
Johansson och elever i åk 4. Ulrika Wedding ger många förslag till
arbete med daggmaskar, bland annat flera web-adresser.
Martin Granbom från Spyken i Lund var med på sverigefinalen av
EUSO och berättar om stipendiaternas program utanför tävlingen.
Minna har fotograferat hela gruppen. Biologiuppgifterna handlade om
processer som sker i lökens växtceller och växtcellers uppbyggnad och
cellmembranets permeabilitet. Uppgifterna i tävlingen uppskattas av
eleverna och kommenteras som det roligaste och svåraste man gjort.
Läs mera om EUSO på sidan 21.
I tidningen hittar du också några boktips, Åsa har skrivit om Frisk
utan fusk där vetenskap och hälsotrender tas upp. Monica rekommenderar Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna, utgiven av
Artdatabanken vid SLU. Den nya utgåvan tar upp 78 av de cirka 800
arter av bladmossor som finns i Sverige, ett par tidigare tar upp resten
av bladmossorna. Minna tar upp en gammal favorit, Smådjur i sjö
och å, nu i ny upplaga. Och så avslutas numret med några tankar kring
att bo i snölandet i norr från Monica.

Glöm inte betala medlemsavgiften!
Monica Svensson

		

Biologilärarnas Förenings årsmöte 2020
Text: Christina Broman

Föreningens årsmöte hålls i år i Brunnsta By i Bålsta men programmet innehåller mycket
mer än det formella mötet.
Vi börjar i Stockholm där vi samlas utanför huvudingången
på Skansen 9:45 fredagen den 22 maj. Vi besöker nyöppnade
Baltic Sea Science Center. Där får vi tillfälle att se och prova
en laboration.
Vi äter gemensam lunch på Gubbhyllan. Efter lunchen kan
man se andra delar av Skansen innan vi blir hämtade med buss
utanför huvudingången klockan fyra.
Vi åker till Brunnsta Gård utanför Bålsta där vi får våra
rum, har årsmöte och sedan njuter av middag i Theodors lada.
Nästa morgon klockan nio hämtar bussen oss för transport
till Hjälstaviken. Där tittar vi på fåglar och vårblommor, men
provar också delar av det som gjorts för att öka tillgängligheten
kring sjön.
Det blir lunch utomhus men vid regn under tak. Sedan
väntar guidad tur i Ekolsunds arboretum inklusive en hel del
information om slottets historia.
Bussen kör oss sedan till stationen i Bålsta. Därifrån går
buss till Arlanda, pendeltåg till Stockholm och fjärrtåg mot
Göteborg.
Du får vara med på föreningens bekostnad men behöver betala
resan till och från Stockholm själv. Har du lång resa och behöver
övernatta mellan torsdag och fredag hör av dig till Christina
Broman.
Om intresse finns kan vi ordna en exkursion torsdag kväll.
Din anmälan vill vi ha senast 15 april till Christina Broman
email: chbroman@gmail.com eller 0702594407.

Dessa kan vi få se:
Vinbergssnäcka
Slånbär i blom
Backsippa, Pulsatilla Mill.
Gräsänder (fyra foton av Monica
Svensson).
Från Baltic Sea Science Center
Theodors lada

Varmt välkomna önskar Styrelsen

genom Christina Broman och Susanne Fabricius

Naturreservatet Hjälstaviken Utsikt från Kvarnberget och en spång
som tar oss ut mot vattenytan

Ekolsunds slott. Bild: Wikipedia.
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Besök i ”Project Eden” i Cornwall 2019
Text och foto Susanne Fabricius

Tredje gången gillt tänkte jag när jag åter besökte Cornwall. Den här gången skulle det bli av - ett
besök i Eden. De världsberömda växthusen i södra England.
”Utan växter skulle det inte finnas något liv på jorden” är grundtanken som
förmedlas av detta enorma project som av många räknas som världens mest
spektakulära trädgård. Vi hittar den i mitten av Cornwall i södra delen av
England. En mycket vacker grön del av landet full med vackra trädgårdar och
med en vegetation som påminner om den man hittar i subtropiskt klimat.
Project Eden består av enorma bubbelformade växthus, biomerer, där
det största är 240 meter långt och 55 meter högt. Guiden berättade att Towern skulle få plats inuti det. Växthusen är så stora att de hamnat i Guiness
rekordbok som världens största självbärande kupoler.
Slingrande stigar leder besökarna runt i en stor utomhusträdgård som är
öppen året runt med växter från hela världen. I trädgården är flera olika växthuskupoler placerade. Hela anläggningen rymmer över en miljon växter.
Mannen bakom projektet är Tim Smit som år 2001 med sina kompanjoner
fick i uppdrag att återställa det enorma sår som uppstått när man utvunnit
kinesisk lera ur marken. Det ”vita guldet”, kaolin, användes bland annat för
att framställa fint papper och tegel samt vid porslinstillverkning. Projektet
bekostas dels av engelska staten och dels privat och lockar enorma mängder
besökare under hela året. Här ordnas varje år skördefester och konserter.
Förutom växthusen finns matställen och en del som rymmer en konstisbana där besökarna kan åka skridskor. Inne i en av kupolerna kallad ”the
Core” kan man lära sig mer om oss själva och vår utveckling och vad som
händer inne i kroppen. Anläggningen tar också emot skolklasser från olika
stadier som får möjlighet till guidade visningar och att göra egna laborationer.
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I det största växthuset finns regnskog med spännande hängbroar och vattenfall. Här leds man runt i olika nivåer ända
upp under det höga taket mellan stora palmer, bananträd och
exotiska växter. På gångstigarna får man se upp för familjer av
springande pärlhöns med plymer på huvudet och överallt hörs
och syns rödhakar som trivs i bladverket. Tydliga skyltar berättar om de olika växterna och deras användning och förekomst.
Mycket pedagogiskt!
Grannväxthuset rymmer en trädgård med växter från Medelhavsområdet. Även den uppdelad i olika delar med kartor
över varifrån växterna är tagna. Här hittar vi doftande mimosa
och även ökenväxter som kaktusar. Sympatiskt är att besökarna uppmanas att sitta ned och njuta av miljön i de olika
delarna.
Ett besök på Edens lustgård gör verkligen skäl för namnet,
särskilt för biologer. Här kan man även övernatta, något som
vi dock avstod från. Men gärna ett återbesök!
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En bild från laboratoriet
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Naturens nyttor

Att arbeta med ekosystemtjänster i skolan
Text: Erik Kohlström, naturvägledare på naturum Vattenriket i Kristianstad

En vanlig frukost är full av ekosystemtjänster. För att skapa en ostmacka behövs en åker där vi kan
odla säd, men också betesmarker för mjölkkorna. Tomater, äpplen och blåbär behöver pollineras
av insekter, och hönan behöver mat för att kunna lägga ägg - kanske mask, kanske havre, kanske
fiskmjöl. Till och med träbordet vi sitter vid har en gång vuxit i en skog.
Varje dag använder vi hundratals olika funktioner och resurser som direkt eller indirekt kommer
från naturen. Det är detta som kallas Ekosystemtjänster.
Begreppet ekosystemtjänster
Ett paraplybegrepp som innefattar så många olika pusselbitar
är inte helt lätt att ringa in. Att vi kan bygga bord av ett träd är
inget konstigt, och virkets värde låter sig ganska enkelt mätas i
pengar. Men hur sätter vi ett värde på trädets förmåga att rensa
luften från skadliga partiklar? Och hur mäter vi lugnet, välmåendet och inspirationen som skogen ger? Och kanske viktigast
av allt – hur gör vi för att kunna fortsätta använda naturens
nyttor på ett hållbart sätt?
Begreppet ekosystemtjänster är komplext och mångfasetterat, men samtidigt närvarande var vi än tittar. Därför är det
också en utmärkt ingång till ämnesövergripande diskussioner
som samtidigt bottnar i elevernas vardag.
Inom naturum Vattenrikets pedagogiska verksamhet träffar vi elever från förskoleåldern upp till universitetsnivå, och
förhållandet mellan människa och natur är relevant i alla de
teman vi berör. Vår pedagogik utgår alltid från den konkreta,
lustfyllda lärupplevelsen, och vi strävar efter att närma oss det
stora genom det lilla. Vi tror också på att låta eleverna använda
både huvud och kropp och lära genom att göra.
Under de senaste åren har vi arbetat fokuserat för att ta
fram metoder som belyser begreppet ekosystemtjänster ur
olika vinklar på ett enkelt, rörligt och roligt sätt. Projektet har
mynnat ut i tre pedagogiska verktyg som vänder sig till olika
åldersgrupper. Idag används de både i vår egen verksamhet och
av lärare i Kristianstad och i andra kommuner.

Sam Peterson och Erik Kohlström, pedagoger vid naturum Vattenriket

De tre verktygen
Sagan om det lilla äppelträdet – för barn i förskola och åk 1-3
Det lilla äppelträdet längtar efter att få sina första egna äpplen, men vägen dit är lång. Vi följer trädet från vårens blomning via sommarens fågelkvitter och regnskurar till de magiska
höstdagarna när frukterna börjar mogna.
Sagan om det lilla äppelträdet – för de yngre barnen

7

Biologen nr 1 • 2020

I berättandet skildrar vi de processer och samspel som behövs
för att ett äpple ska bli till, från fotosyntes till pollinering och
nedbrytning. I sagan ingår också interaktiva moment där barnen samlar äppelpoäng, till exempel genom att agera nyckelpigor och mumsa i sig bladlöss.
Pollineringsleken Pollinera Mera – för barn i åldrarna 9-12 år
Att arbeta som humla är tufft, det märks när man provar. Pollinera Mera är en fartfylld utelek där det gäller att samla pollen (i form av gurkmeja) från så många pappersblommor som
möjligt. Efter ett svettigt jobbskift väntar lönesamtal. Vad är
egentligen en rimlig timlön för en humla? Och vad skulle ett
äpple kosta om vi behövde betala människor för att pollinera
blommorna? Pollineringsleken handlar om ekosystemtjänsternas ekonomiska värde, och fungerar finfint för elever med
spring i benen.

Pollineringsleken Pollinera Mera vänder sig till mellanstadiet

Vattenrikeblomman – för gymnasiet och uppåt
Vattenrikeblomman är ett verktyg för att undersöka ekosystemtjänsterna på en viss plats ur en mängd olika perspektiv.
Med hjälp av uppgiftskort går klassen systematiskt igenom
området och identifierar ekosystemtjänster i fyra olika kategorier. Dessa graderas enligt en enhetlig skala genom att fälla ut
poängblommans kronblad. Uppgifterna bygger på etablerade
inventeringsmetoder som används i professionella sammanhang.

De stora perspektiven
Begreppet ekosystemtjänster är komplext och omfattar många
olika processer och företeelser. Därför blir det extra viktigt att
koppla de teoretiska resonemangen till upplevelser och praktiska övningar. Att förklara mekanismer för fröspridning blir
till exempel betydligt enklare när eleverna själva har kardborrar i tröjärmarna.

Vattenrikeblomman används med uppgiftskort i fyra kategorier

Ätbara växter som nypon är ett exempel på ekosystemtjänster

Att arbeta i fält blir ett välkommet avbrott från klassrummets vardag
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När vi ber elever att berätta om sina upplevelser från ett arbetspass med
Vattenrikeblomman är det många som återkommer till det positiva i att vara
utomhus. Att jobba i fält beskrivs som ett roligt avbrott från vardagen i klassrummet, och när vi upplever naturen uppstår också ett behov av att diskutera
det vi ser. I det läget blir det relevant och kul att erövra de teoretiska bitarna.
Samtidigt krävs det förstås viss förkunskap för att kunna ta in alla de aspekter
och intressen som ingår i ekosystemtjänstbegreppet. Därför är det viktigt att
börja tidigt. Elever som har lärt känna Det Lilla Äppelträdet eller löneförhandlat som humlor i unga år har ett försprång - både i detaljerad sakkunskap
men också i den generella förmågan att se större sammanhang. Nästan allt vi
människor gör berör och beror på ekosystemtjänster - från vardagsfrukosten
till den globala storpolitiken. I vårt komplexa samhälle behöver alla ha en viss
överblick, och att ha perspektiven med sig gör det lättare att fatta kloka beslut
genom hela livet.
Faktaruta:
Naturum Vattenriket är besökscentrum för Biosfärområde Kristianstads
Vattenrike. I uppdraget ingår pedagogisk verksamhet för alla åldrar. Vi träffar
ett hundratal skolklasser per år.
De pedagogiska verktygen ”Sagan om det lilla äppelträdet”, ”Pollinera
mera” och ”Vattenrikeblomman” finns att ladda ned gratis från Vattenrikets
hemsida (vattenriket.kristianstad.se/pedagogiskt-material) Poängblommor
kan beställas via mejl.
Filmen Ekosystemtjänster i Vattenriket berättar mer om vad ekosystemtjänster är och hur vi jobbar med att bevara och utveckla dem. (vattenriket.
kristianstad.se/godaexempel/film-om-ekosystemtjanster-i-vattenriket)

Eleverna jobbar självständigt och gör egna
bedömningar

Mer info och material för nedladdning finns här:
https://vattenriket.kristianstad.se/pedagogiskt-material/

Kontaktpersoner:
Erik Kohlström, Naturvägledare
erik.kohlstrom@kristianstad.se

Tel: 073-8532328
Sam Peterson, Naturpedagog
sam.peterson@kristianstad.se

Tel: 073-8532374

Bihotell

Diskussionerna blir ofta mycket intressanta
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Biologin får gutamålet att blomstra på Högbyskolan i Hemse
Text och foto: Per Ehn, lärare i moderna språk Högbyskolan, Hemse, projektledare
Gutniska i Skolan

”Fastän jag inte vill göra er dotter till en mycket stor botanist, tror jag icke desto mindre att hon
alltid kommer att ha nytta av att lära sig riktigt se vad det är hon betraktar.”
Jean Jacques Rosseau i sitt första brev till Ma chère cousine, 22 augusti 1771
Om ett språk dör
Det brukar sägas att det är språket som bär en kultur. Omistliga värden försvinner alltså om ett språk dör. Gutamålet på Gotland är starkt hotat. Men
på södra Gotland finns vissa områden där språket ännu talas. Dock finns
det bara en enda högstadieskola i denna landsdel: nämligen Högbyskolan
i Hemse.
För några av oss lärare och personal på denna skola känns det därför
väldigt angeläget att hitta undervisningsformer och projekt som kan stärka
gutamålet bland eleverna och på skolan i övrigt. Visst vore det fantastiskt
om vi kunde ha schemabunden undervisning i gutamål, som löpte genom
hela för- och grundskolan. Och om vi kunde ha avlönad personal och ett
adekvat läromedel för detta. Ett sådant mål är komplicerat att uppnå, men
vi har bestämt oss för att försöka. I någon ände måste vi börja detta arbete.
Ett viktigt moment har varit att helt enkelt synliggöra gutamålet och göra
det till en del av vår miljö. Det parallella studiet av växter och djur tillsammans med bild och gutamål har visat sig vara en nyckel till framgång.

Mobilisering med penslar och herbarium
För vad kan vi egentligen konkret göra för att stötta vårt hotade lokalspråk
med de förutsättningar vi har på en kommunal skola vad gäller ekonomi,
aktuella läroplaner, pressade tidsscheman och annat? För oss är svaret alltså
ämnesövergripande arbete. Det handlar om humaniora och naturvetenskap
i samverkan. Jag har börjat inse att framför allt botaniken har en särskild
förmåga att föra samman olika åldersgrupper och ämnesföreträdare för en
gemensam sak.
Vårt första ämnesövergripande arbete var produktionen av en ABC-bok
på gutniska, år 2011 (Gotlandica förlag). Till sina texter hade eleverna gjort
rika illustrationer och även spelat in en medföljande CD med inläsningar
på gutamål. Flest antal sidor fick kapitlet om öns fåglar.

Tvestjärt från ABC-bok på gutniska
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Riddarskinnbagge från
ABC-boken på gutniska
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Artikelförfattaren Per Ehn Fotograf: Tove Sjögren

Översättning av J:
Gravanden är en av Sveriges 245 häckande fåglar, det finns många sådana på Gotland. Det svenska namnet gravand kommer
från att den tycker om att häcka i hålor på marken. De gillar också att häcka i ladugårdar. Spillkråkan ser ut som en punkare
med svart huvud och röd tuppkam. En av de första flyttfåglarna som kommer tillbaka till Gotland är tofsvipan, vissa av dem dör
tyvärr när det kommer snöstormar.

Elever målar fåglar till ABC-bok på
gutniska

Två sidor ur ABC-bok på gutniska: fåglar
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Det fanns ett sug efter att få fortsätta måla utifrån detta tema. Vi lät därför
hela årskurs 7 få dekorera dörrskyltar till alla skolans klassrum. Givetvis var
temat den lokala floran, faunan och gutamålet. På övervåningen i skolan
har alla klassrum en skylt med en fågel och dess namn på gutamål. Nedervåningens korridorer har sina respektive tema med blommor, insekter,
frukt och bär, samt träd. Varje skoldag, år ut och år in, möts alltså skolans
elever och personal av lokal flora och fauna samt gutamål. Det blir en del
av vår skolas gotländska identitet.
Inför förra året, 2019, gav vi ut en kalender med bara gotländska fåglar
(Feuglar) som eleverna målat. Fåglarnas namn angavs på gutamål och latin.
Kalendern mötte stor uppskattning och vi insåg tidigt att den måste få en
uppföljare 2020.

vid
skyltar
dörrar
s
m
u
r
s
klas
Blåklocka (batmanshatt, men eleverna
läser det Batman’s hatt )
Framsida feuglar 2019

Skata
Sädesärla

Tacka
Sugga

Gråsugga
Bokstaven Þ finns även i det isländska
alfabetet.
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Kalender Maj 2020

Gräshoppa

12

Sida ur ABC-bok på gutniska, änget

Temat skulle bli blommor och bär (Blómar auk ber) och vi ville ha med
kalendern som en del i en större botanisk satsning. Biologilärarna dammade av de gamla växtpressarna som stått oanvända i ett antal år och vi
började tänka i termer av växtinsamling till hebarium och samtidigt låta
eleverna måla av växterna med inspiration av Linnés och Rudbecks verk.
Vår satsning är bara i sin linda och det är egentligen först fram emot våren,
då vi gör utflykter i de blomstrande ängena, vi kan se vilket genomslag vår
satsning egentligen fått.

Många ringar på vattnet
Att år 2020, i högstadiet, samla och pressa växter, för att sedan noga studera
och måla av dem, är det verkligen motiverat? Vilka kunskapskrav skulle det
kunna kopplas till? Vidare jobbar vi ju faktiskt mot en digitalisering, för att
bara nämna ett motargument. Man kan ju, exempelvis, helt enkelt använda
mobilen och någon ny app för att klara artbestämningen. Precis som man
kan använda Google translate för att slippa använda en ordbok. Det kan
vara behändigt att slippa omständliga floror, akvarellfärger och strulande
växtpressar.
Naturligtvis utesluter det ena inte det andra. Det viktiga är kanske att
ordentligt fråga sig vad vi vill ha ut av ett ämnesövergripande projekt som
skisserats ovan. Vår erfarenhet är att det handlar om att våga se synergieffekterna och stärka elevernas olika begåvningar. Det kan handla om begåvningar och intelligenser som vi inte ser eller uppmärksammar i den mer
ordinarie undervisningen. Vi måste våga testa nya ingångar för att väcka
elevernas intresse. Genom att sätta bollen i rullning kan vi testa detta i
praktiken. Sedan, framöver, får vi utvärdera det hela ordentligt.
Flera intressanta iakttagelser kan vi göra redan nu. Här ska nämnas bara
några. För det första ska ju växterna samlas in. Det visade sig att idrottsläraren, oväntat eller inte, gärna ser att eleverna har konkreta små uppdrag
när de är ute på våra så kallade vandringsdagar, då vi promenerar i naturen mycket i ett lagbyggande syfte. Ett insamlingsuppdrag ger struktur och
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ytterligare mening. Många elever saknar det
taktila, handfasta, i undervisningen. Här får de
chansen att vandra, plocka, pressa, sortera, lukta,
känna, måla, umgås i naturen och så vidare.
En ny bekantskap, i alla fall för några av oss på
humaniorasidan, är Svenska Botaniska Föreningen, med säte i Uppsala. De har stöttat oss på alla
möjliga vis från det att vi kontaktade dem. Vi har
fått svar på våra frågor och bland annat har vi fått
en uppsättning med det utmärkta arbetsmaterialet Växter jag mött. Det är som en flersidig broschyr med en mängd avmålade blommor i små
rutor. Man kan ge sig ut på jakt för att ”kryssa”
de olika växterna, samtidigt som man fyller i datum och växtplats. Förhoppningsvis kan vi få ett
gäng elever att tända på detta och även fortsätta
kryssningen under sommarlovet, exempelvis vid
den traditionsenliga och festliga slåttern.
Tillbaka i klassrummet finns mycket att diskutera och arbeta med. Vad måste man titta på
för att kunna artbestämma växten? Vad har växterna använts till efter gammalt? Vad händer om
de inte finns kvar i framtiden? Kan man ta DNA
från sitt herbarium om 50 år? Varför heter växterna som de gör på gutamål, latin och svenska?
Vad är latin? Vad är gutamål? Vad kan de lokala
växtnamnen lära oss om samhället då och nu?
Stämmer det att några av de lokala artnamnen är
något nedlåtande mot kvinnor?

Akarblomo Foto: Anna Lund
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Innan Jul skulle vi ha vår traditionella öppet huskväll på skolan. Ett klassrum tillägnades kalenderprojektet under temat
Botanik och Gutamål. En dag kom vaktmästaren Leif Olsson,
som bara hade någon vecka kvar till pension, och frågade om
jag kände till samlingen av pressade växter som ligger i källaren. Nej, det gjorde jag inte. Och ändå hade vi hållit på ett
tag med vårt projekt. Det visade sig att det bland annat fanns
över 100 år gamla pressade växter, plockade i socknar nära oss.
Vi exponerade ett antal av dem på öppet huskvällen och
gjorde en efterlysning om någon visste något mer om henne
som en gång plockat växterna. Var det kanske en tidigare elev?
Kanske någon nuvarande elevs farmors mor? Tanken svindlade. Vi har ännu inte löst gåtan. Dessutom visade vaktmästaren
en för mig helt okänd fotobok. Nämligen foton från när Gustav VI Adolf invigde vår nuvarande skolbyggnad 1953. Vilka
fantastiska blomsterportaler och dekorationer man gjort med
kungens monogram. Precis som sådana där man läser om i
böcker om gotländska bröllop. Man ser framför sig hur elever,
lärare och föräldrar ger sig ut i markerna för att hitta det bästa
av blomster. Vilken inspiration! Tänk om vi inte dragit i gång
vårt ämnesövergripande projekt innan vaktmästaren gick i
pension…

När fagningblómo blommar
Sedan många år tillbaka fagar de flesta grundskolor på Gotland en dag under våren. Vi ger oss alltså ut i de ängen som
ligger närmast där eleverna bor och räfsar bort löv, grenar och
annat. Detta ska ske när vitsippan, fagningblómo, blommar.
Det handlar dels om att göra eleverna delaktiga i floravårdsarbetet, att komma ut och röra på sig i naturen och att samarbeta. Det är också ett viktigt möte mellan skola och samhälle.
Vi är några som är lite oroliga över om fagningsdagen verkligen kommer att bli kvar på skolan, när den fagningsansvarige
kollegan, Hardy Petterson, om några år går i pension. På vår
skola står traditionen ännu ganska stark, men man har hört att
den ifrågasätts på andra håll. Vad skulle man då ifrån skolans
sida kunna göra för att lyfta intresset och förståelsen för denna
viktiga institution och allt den representerar? Jag tror läsaren
vid detta lag förstår vilken typ av verktygslåda och metoder jag
tänker att man kan använda...

Några fakta om kalenderns växter
Býsork, Orchis ustulata, Krutbrännare. Krutbrännare Býsork betyder ”pojke från byn”. Med byn avses staden Visby. De ”välartade” pojkarna från Visby kändes igen på sina karaktäristiska
studentmössor och krutbrännaren med sin ”topp” påminner
om dem.

Biologen nr 1 • 2020

14

Översättning F:
Vitsippa eller slåtterblomma. Slåttern sker genom att en
äng slås årligen med hjälp av lie eller slåtterbalk, det sker
runt midsommar. Då blommar slåtterblomman som ofta
blandas ihop med vitsippan som blommar under fagningen. När jag var på slåtter så började vi runt 09.00 och
slog fram till lunch och sedan fortsatte vi fram till eftermiddagskaffet. Därefter lekte vi gutniska lekar, t.ex. dra hak,
rövkrok, spark blaistre och herre på vågrät stång.

Niapur, Rosa Canina, Nypon. Namnets ursprung är ovisst.
Tyffelblómo, Cypripedium calceolus, Guckusko.
Namnet ”týffel” avser blommans mycket karaktäristiska stora
”toffel” eller ”sko” i vilken den kan fånga insekter.
Lindber, Vaccinium vitis-idaea, Lingon. Namnets ursprung är
ovisst.
Stikkelsber, Ribes uva-crispa Krusbär. Stikkel betyder spets och
syftar här på bärbuskens taggar.
Rauþber Fragaria vesca Smultron. Rauþber översätts ”Rödbär”.
Det latinska artnamnet vesca kommer av vescus som betyder
ätbar eller njutbar.
Fagningblómo Anemone nemorosa Vitsippa. Blommar när det
är dags att faga, alltså räfsa ihop löv med mera i blomsteränget.
Fallsiaukblómo, Papaver rhoeats, Kornvallmo. Växten ansågs
lindra fallsjukan, alltså epilepsi.
Akarblómo, Centaurea cyanus, Blåklint.
Gutniskans akar betyder åker.
Batmanshatt, Campanula persicifolia, Blåklocka. Det gutniska
namnet kanske kan härledas till de svenska örlogsmännens (båtmännens) blå hattar.
Salmber, Rubus Caesius, Blåhallon. Salmber betyder ”Salomos
bär”. Salomo var en viktig person i Bibeln.
Torskblómo, Adonis vernalis, Våradonis. Det gutniska namnet
kan antyda att det är dags för torskfiske vid blomningen. Adonis syftar på att blomman är lika vacker som den fagra grekiska
guden Adonis.
Siau mans styrko, Hypericum perforatum, Johannesört. Används
bland annat för att krydda och färga brännvin. Den som druckit
för mycket kanske upplever sju mans styrka. Man trodde att den
kunde fördriva onda andar genom att man hängde den ovanför
en bild som föreställde det onda. Släktnamnet Hypericum betyder just ”ovanför bild”. På svenska har Hypericum perforatum
slagits samman och blivit Hirkum pirkum, ett annat ord för
brännvin. Enligt sägnen började blomman växa där Johannes
Döparen en gång halshöggs och marken bloddränktes. Om
man gnuggar de gula blommorna i en äkta Johannesört mellan
sina fingrar, kommer det röda blodet fram.
Sveinblómo, Taraxacum Ruderalia, Maskros.
Svinen valde blomman av en särskild anledning. Förmodligen
handlade det om att uppnå en bättre matsmältning.

Författarens e-postadress: per.ehn@edu.gotland.se
Läsarna får gärna höra av sig. Kanske har någon idéer,
synpunkter eller frågor. Självklart delas gärna erfarenheter om
någon annan skulle göra något projekt där våra erfarenheter
kan komma till nytta.

Kalender januari 2020

Berätta om vår kompost
Text: Birgitta Johansson och elever i årskurs 4, Bjurslättsskolan i Göteborg,
Minna Panas, Göteborgs universitet.
Foto: Birgitta Johansson och Marie Paulsson

Efter att ha tagit del av ”TÄNKA SOM EN FORSKARE” – FORTBILDNING FÖR LÄRARE,
en 3-dagars workshop på Göteborgs universitets marina forskningsstation, Tjärnö (Bohuslän),
fick jag inspiration till vårt arbete om bland annat kompostering i årskurs 4.
Under kursens gång genomförde vi alla steg i en vetenskaplig
studie och fick en struktur som vi kunde använda i vår fortsatta undervisning. Vi gjorde även observationer i olika miljöer
utifrån vilka vi sedan utformade olika undersökningar.
Vårt arbete om kompostering tog sin början tillsammans
med eleverna, då vi samtalade om vad som händer med alla
löv som faller av träden på hösten. I NO boken läste vi om
nedbrytarna som tog hand om nedfallna löv, vissna växter och
döda djur. Det blev vår utgångspunkt för kommande veckors
studie av vad som händer i vår glaskompost.
Enligt läroplanen, LGR11, i biologi ska man utföra enkla
fältstudier och experiment. Eftersom eleverna och jag inte
kände varandra så startade jag med att planera vår undersökning/vårt experiment. Eleverna har varit delaktiga i utförandet
från att placera maskar, jord, löv och tomater, morötter, kiwi i
komposterna till att avsluta genom att iordningställa en trädgårdskompost. Vår kompost blev en del i vår skolträdgård, där
våra nedbrytare/maskar numera finns.

Så här berättade våra elever om hur vi gjorde
· Vi fick skära maten morot, kiwi och tomat och löv till maskarna och sen fick alla lägga i det i komposten. För att vi ska
se hur komposten utvecklas när vi har nedbrytare/maskar.
· Jag tror det är bra att ha kompost i klassrummet för vi lär
oss om vad som händer.
· Se när maskar gör mat till jord och hur de bor under
marken.

Kan man lära sig något av att ha en kompost i
klassrummet?
I kunskapskraven i biologi åk 4-6 ingår att elever ska utveckla
förståelse för samband om biologiska sammanhang. Undervisningen ska också främja elevers nyfikenhet på och intresse
för naturen.
Arbetet med kompostering tar upp maskars nedbrytning av
organiskt material som en form av ekosystemtjänster och av
människans beroende av naturen.
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Jag har inte sett någon
nedbrytare men jag vet
att de finns kvar, sa en
av eleverna, kommenentaren visar att de
förstått att det finns liv
trots att inte allting är
synligt.

Eleverna i åk 4 visade kunskaper och förståelse
för människans beroende av naturen genom
kommentarer såsom
· Ja, det kan man för om vi inte kunde någonting om kompost så skulle vi inte veta vad
som händer och att maskar också tar hand om
kompost.
· När du är i bamba (matsalen) så kanske du
inte äter upp alla ärtor du kanske du slänger
det och då kan det bli kompost men det är
också ett problem för i typ hela världen så
slänger vi mycke mat och det är inte bra för
miljön så tänk på det nästa gång du tar ärtor i
bamba, TA DET DU ORKAR!!
· Att maskar äter all kompost så det blir jord.
· Vi har komposten i klassrummet för att det
kommer bli gräs och då kommer vi få mer syre.
För att vi kan andas frisk luft i klassrummet.
· Att visa när vi kastar kompost så det blir jord.
· Jag gillar kompost väldigt mycket för att det
känns för mig att jorden blir renare och bättre
och att jag blir bättre på att slänga frukt.
· Man kan lära sig om hur maskar bor och hur
de gör mat till jord och när de gräver gångar i
jorden och hur det ser ut under marken där de
bor och att de äter upp grönsaker och frukter
och då blir det jord.

Vi samlar material till vår trädgårdskompost.

• För allt är så spännande och underligt
man lär sig nya saker hela tiden!

En annan elev uttryckte, för man vet
liksom inte hur de lever deras egna liv,
alltså maskarnas liv, för de har deras egna
liv i jorden och vårt här på marken så det
är väldigt roligt att se.

Vid Tjärnö marina
laboratorium pågår universitetsutbildning och
forskning. Skolklasser
och turister är välkomna
på olika aktiviteter. Här
finns fartyg, fältutrustning,
välutrustade laboratorier
och akvarier, matsal och
förläggningar. Året runt
arbetar 70 personer på
fältstationen, som tillhör
Göteborgs universitet.

• Vi tömmer vår glaskompost
och undersöker innehållet.
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Nedbrytarna bereder jorden för ny generation växter
Enkla öppna experiment för att studera kompostens nedbrytare
Text: Ulrika Wedding

Att studera daggmaskarnas födoval är spännande och enkelt att förbereda. Samla in några daggmaskar
och jämför deras utseende. Om utseendet skiljer sig är de olika arter.
Den stora daggmasken Lumbricus terrestris har
kanske inte samma födoval som den mindre
Lumbricus rubellus. I slutet av denna text finns
lästips bland annat med en nyckel som kan användas för att artbestämma daggmaskarna. Lägg
daggmaskarna i stora krukor med förberedd jord.
Lägg förslagsvis en daggmask i varje kruka.
Diskutera vilka faktorer som kan vara avgörande för daggmaskens födoval. Är trädslaget viktigt? Eller är det av större betydelse hur nedbrutet
lövet redan är som har störst betydelse, finns det
löv som daggmasken inte tycker om att äta eller
äter den av alla? Finns det löv som daggmasken
föredrar framför andra? Kanske är det också så att
olika daggmaskarter föredrar olika föda? Samla
löv med från olika träd och löv med olika ålder.
Föredrar kanske daggmaskarna gröna blad? Eller
redan delvis nedbrutna höstlöv? Om daggmasken föredrar löv från vissa trädslag, vad skulle då
det kunna bero på? För att svara på det kanske
man behöver veta lite mer om hur daggmasken
bryter ner sin föda, och vilka miljöfaktorer som
gör att daggmaskar trivs eller inte trivs. Innan
försöket startar tänk på att det oftast är lättare att
dra slutsatser om man har en undersökning med
så få variabler som möjligt.
Stansa ut lika stora lövbitar och fördela dessa i
krukorna. Anteckna och rita av försöksuppställningen. Ställ krukan i ett mörkt skåp. Öppna och
studera vad som hänt efter en natt under några
dygn. Något som kan vara extra spännande är att
följa daggmaskens insamling av löv. Använd en
digital kamera med infraröd ljuskälla och spara
filmen från natten. Gör alla daggmaskar lika när
de äter eller har de olika beteende?

Läs mer om hur att bygga en egen kompost

https://www.orebro.se/
download/18.2bea29ad1590bf258c52a47/1484207124203/
Hemkompostering%20av%20hush%C3%A5llsavfall_2013.pdf

En jäsningskompost på japanskt vis.
https://sverigesradio.se/sida/artikel.
aspx?programid=110&artikel=6887760

En mikroskompost som studeras i klassrummet.

https://bioresurs.uu.se/
wp-content/uploads/2017/08/Bilagan2009_2_kompost.pdf

Fakta om kompostens förutsättningar och organismer.
https://www.botaniska.se/
siteassets/botaniska/dokument/barn--skola/tips--studiematerial/kompost/skylt-2-vad-sker-i-komposten.pdf

Råd vid hemkompostering

https://www.orebro.se/
fordjupning/fordjupning/tips--rad-kring-vatten--avfall/
rad-vid-hemkompostering.html

Biogasanläggningen i Örebro

https://www.orebro.se/f
ordjupning/fordjupning/sa-arbetar-vi-med/matavfall.html

Artbestämning av daggmaskar, och lite fakta:
https://web.archive.org/web/20160304191012/
http://www.vaxteko.nu/html/sll
/slu/semin_vaxtodlingslara/SEV917/SEV917.HTM

Lycka till!
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EUSO, Sverigefinalen 2020
Text: Martin Granbom, Lektor i biologi på Gymnasieskolan Spyken i Lund
Foto: Martin Granbom

Första anhalten på EUSO-äventyret blev lunch på Pizza Hut för de 27 förväntansfulla deltagarna som
kvalificerat sig till sverigefinalen i Stockholm. Med maximalt påfyllda energiförråd tågade vi alla sedan
till Nobelmuseet i Gamla stan.
Vi fick en intressant guidning som huvudsakligen handlade om familjen
Nobels historia och bakgrunden till Alfred Nobels framgångar. Som skåning tycker jag att det var väldigt intressant att få höra att familjen Nobel
från början hette Pettersson och kom från Nöbbelöv – en ”förort” till Lund.
Någon i familjen Pettersson tyckte att det vore trevligare med ett annat
namn, och släkten kallade sig Nobel, efter Nöbbelöv!

Martin Granbom och Ulrika Wedding
Foto Minna Panas

Vår guide, Jakob, berättar om Alfred Nobel och nobelprisets
historia på Nobelmuseet

Med oss fanns också Viktor Jonsson som var deltagare i EUSO-finalen
för 17 år sedan, och som nu forskar inom materialfysik. Han höll en inspirationsföreläsning inne på Nobelmuseet, och några av de viktigaste budskapen var att reflektera över hur man lever för att kunna nå så långt som
möjlig i jakten på sina drömmar. Först och främst är det ju viktigt ATT
drömma, så föreläsningen handlade bland annat om drömsömn, fast ur två
olika perspektiv. Just sömn har ju också visat sig vara en faktor som påverkar de flesta mer än vi förstår och det är viktigt att prioritera sömn även om
det finns mycket lockande naturvetenskap runt omkring en!
Föreläsningen avslutades med en del fysiskexperiment som sammanställdes på en skärm med hjälp av Viktors specialbyggda analysprogram.
Mycket fascinerande och inspirerande!
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Viktor Jonsson höll ett inspirerande föredrag och
utförde några fysikexperiment.
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Nästa stopp på eftermiddagen var Naturhistoriska riksmuseet, och på vägen dit var det härligt att
se hur snabbt det går att lära känna främlingar.
Det pratades till höger och vänster och det kändes som om jag hamnade mitt en grupp vänner
som var ute och gick. -Fantastiskt!
På museet fick vi en guidning med cirka 10
stopp som vår skickliga guide, Louise, ansåg var
extra intressanta. Det handlade inte bara om fascinerande fakta (som att vi fick se en av världens
8 monterade pungvargar) utan också om hur
museet arbetar med att öka intresset för naturen
och hur de deltar i forskning genom att samla
på individer som kan användas för provtagning
m.m. Vi fick känna på valbarder vilket var ganska
coolt. Det kändes precis som naglar, vilket ju iofs
inte var så överraskande eftersom de är skapade
av samma protein.
Efter guidningen fick vi röra oss fritt i en
halvtimme och se så mycket vi hann. På översta
våningen fanns den tillfälliga utställningen, Microsculpture. Den bestod av insektsfoton som var
uppförstorade till 5 meter breda, färgsprakande,
detaljerade konstverk. Man kunde verkligen förundras över naturens design!
Efter att alla deltagare checkat in på vandrarhemsbåten af Chapman, avslutades kvällen med
en brakmiddag på Mongolian BBQ. Mätta och
nöjda var det sedan dags att koja och få sin viktiga sömn för att klara morgondagens utmaningar
på bästa sätt.
Martin Granbom, som haft förmånen att
få vara med finalisterna under finalhelgen.

Vår guide, Louise, visar riktiga valbarder och besvarar massvis av frågor

Ett av många imponerande foton
av insekter på utställningen
Microsculpture av Levon Biss

Årets deltagare i sverigefinalen av EUSO
Foto: Minna Panas

Tjeckien nästa!
Text: Minna Panas
Årets sverigefinal av EUSO, European Union Science Olympiad
gick traditionsenligt på Vetenskapens hus i Stockholm. Ungdomarna kommer att tävla i Tjeckien 10-16 maj. Vi önskar er stort
lycka till!
Biologilärarnas förening medverkade vid konstruktionen av de
nationella uttagningsfrågorna och Resurscentrum för biologi och
bioteknik (Bioresurs) ansvarade för laborationen och teorifrågorna vid sverigefinalen. Ulrika Wedding och Martin Granbom
från Biologilärarnas förening agerade som bedömare och domare
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av biologiuppgifter och laborationer tillsammans med
Kerstin Westberg från Bioresurs.
Följande elever blev vinnarna i årets sverigefinal av EUSO:
Sofija Bojovic, Bergska gymnasiet Finspång
Arvid Ekberg, Påvelundsskolan Göteborg
Julia Mårtensson, Malmö borgarskola Malmö
Linda Nordmark, Mörbyskolan Danderyd
Anton Strand, Katedralskolan Växjö
Aron Stålmark, Engelbrektsskolan Stockholm

Norra Västerbotten under vintern
Text och bild Monica Svensson

Om du bor söder om Gävle har du kanske inte besökt ”Norrland”, det vill säga inlandet, vid den här
tiden på året? Jag bor i norra Västerbotten och har lika långt till Skellefteå som Arvidsjaur, i typiskt
skogsland. Vad kan man se och uppleva här uppe under vintern?
Väder och vind
I år har vädret inte varit sig likt. Vi har haft långa perioder med nollgradig
temperatur samtidigt som vi fått mycket snö. Snön ger ljus, att vandra i skogen när det är fullmåne är fantastiskt och ljust som mitt på dagen. Vi har
också haft ovanliga dagar med blåst. Det har varit tillräckligt för att hålla
vindkraftverken igång. De finns lite här och lite där, 7 st på Brännliden, 5-6
på Aldermyrberget och så småningom något färre än 1000 st i Markbygden...

Vyer
En färd genom vårt landskap bjuder på fina vyer, skog bryts av utsikt över
dalgångar och sjöar. Här kan vi se berget Vithatten där en enorm älg kommer att grensla dalen mellan topparna. Vi passerar den gamla järnvägen
mellan Jörn och Arvidsjaur där en testbana för tåg planeras. I Jörn finns
förresten Sveriges vackraste järnvägsstation, numer även på ett frimärke.

Växt- och djurliv
Vintertid kan barrskogen vara vit av snö medan de avlövade träden lyser
mörka. Skogen är lavrik, det man mest ser är den svarta hängande manlaven. Här är vi i skogslandet där vissa samer har sina renar på vinterbete. Just
i år är betet svårt för renarna med ett islager nära marken, så de inhägnas
och utfordras med pellets och ensilage i en ”renhjäla”. Och verksamheten
iakttas från luften av korpar som hoppas på mat och uppvaktning av det
motsatta könet. Under ett par veckor hade vi faktiskt en varg i närheten tills
den avlivades av Länsstyrelsen! Vargen hade dödat några renkalvar.
Spår av de rävar och harar som tillbringar sin tid här är vanliga. Vissa år
matas rådjur.

Talltitan verkar
inte ett dugg
ängslig!

Berget Vithatten - tänk er en älg som står med frambenen på toppen till
vänster och bakbenen till höger
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Småfåglarna klarar vintern bra, även om det är kallt, tack vare
sina specialiteter. Blodkärlen i de smala benen går i spiral och
värmer gott. Vi matar fåglarna och får många olika besökare
som talgoxar, blåmesar, talltitor, grå- och grönsiskor, många
domherrar. Nötväckor är relativt nya här, gråspett och lavskrika mindre vanliga. Ibland lyckas jag få se ringduvor, järnsparv
och rödhake. Några ekorrar gillar fågelmat. Under årens lopp
har jag haft mer än 50 arter vid fågelbordet!
Resultatet av årets fågelräkning 31 jan - 5 febr gjorde Talgoxe Parus major till vinnare med 103 547 räknade exemplar,
tvåa blev Grönsiska Spinus spinus 84 371, trea blåmes Cyanistes caeruleus 83 478 och fyra Pilfink Passer montanus 82
891stycken. Därefter kom domherre, skata, kaja och grönfink.
Som städpatrull kommer bergfinkarna i stora flockar och
kollar fröskal under fågelbordet när våren kommit.

Boktips Från Minna...
Smådjur i sjö och å
Författare: Lars-Henrik
Olsen
Översättare: Ulf Svedberg,
Jan-Erik Svensson,
Mikael Olsson
Illustratör: Jakob Sunesen,
Bente Vita Pedersen
Antal sidor: 243
Utförande: Inbunden
Utgivning: 2019-05-20
Förlag: Gyldendal i samarbete med Mareld Media
Upplaga: 2
ISBN 9788702270655

Smådjur i sjö och å
är en ny bearbetning av guiden med samma titel som
kom ut för första gången 1999. I den förnyade guiden
har namnsättningen reviderats enligt Artdatabankens
Dyntaxa hösten 2018.
Fältguiden tar upp de flesta av de mer än 500 smådjur
som man kan träffa på i sötvatten i Sverige och den övriga
Norden. Bokens över 800 illustrationer är gjorda av två
av Danmarks skickligaste naturillustratörer och texten är
skriven av zoologen Lars-Henrik Olsen. Boken är lagom
stor för att orka bära med sig ut i naturen men är också
användbar i klassrummet om man vill titta på infusionsdjur i mikroskop.
Bokens planscher över livsmiljöer med mera ger också
svar på frågor som ”vad det är som har minerat näckrosens blad” (kolvflugan) eller var man kan hitta svärmande
insekter eller hur en näringskedja ser ut i en ren sjö eller i förorenat vatten och mycket mer än så. Denna bok
är med sitt aktualiserade innehåll en given referens- och
artbestämningsbok i biologiklassrummet men också en
vacker och informativ bok för den nyfikne.
Minna, BF:S ordf

Talgoxe, nötväcka, blåmes,
sidensvans och en kissande ren

Var är grannens hus??
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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, 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 1703 medlemmar! Den drivs av
Biologilärarnas förening.

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

Boktips Från Åsa...
Frisk utan fusk, vetenskapliga
svar på hälsomyter
Text: Maria Ahlsén, biokemist och Jessica Norrbom,
molekylärbiolog, båda från
Stockholms Universitet
Antal sidor: 208
Utförande: Inbunden
Utgivning: Oktober 2019
Förlag: Fri tanke
ISBN 9789188589491

Frisk utan fusk, vetenskapliga svar på hälsomyter
Detta är en lättläst bok som börjar med att förklara hur man
vetenskapligt testar olika mediciner och deras hälsoeffekter.

Här finns en tydlig koppling till skolans mål om vetenskapligt arbetssätt och det är ett bra kapitel för att lära sig mer om
källkritik och faktaresistens. Början av boken kan läsas/användas separat om man vill.
Därefter tar man upp en hälsotrend i taget och utreder vad
som ligger bakom, den vetenskapliga förklaringen, forskning
kring ämnet och vad en läkare ger för råd i frågan. Ämnena är
t ex basisk mat, gluten, detox, bantning och energidryck, alltså
det vi läser om och ser mycket budskap kring i media.
Jag är no-lärare och skulle gärna sätta denna bok i händerna
på mina elever på högstadiet. Ja, åtminstone ett kapitel var.
förutom det första allmänna som alla behöver ha med sig för
att läsa vidare. Eleverna kommer förstå budskapet och resonemanget. Delar av den kemiska bakgrunden kan det vara bra
att kunna mer kemi för att förstå men det är inte det viktiga
i boken.
En populärvetenskaplig bok som behövs i dessa dagar och
som jag varmt rekommenderar. Utom för den som vill hitta en
genväg till bättre hälsa...
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Nr 2, 2020
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Ansvarig
AU
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AU

Bokning av annonser
10 april
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31 oktober
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Utgivning
V 21/22
V 40/41
V 50/53
V 11/12

Material till Biologen skickas till Monica Svensson:
monsv32@gmail.com
Texter i Word och originalbilder separat
Annonser ansvarar Christina Broman för, chbroman@gmail.com

Många av oss minns
säkert de gamla fina
plancherna!
Idag kan vi alla ta
fantastiska foton,
även av små detaljer
om vi vill.
Fotot visar troligen
Nordlig björnmossa,
Polytrichastrum
alpinum.
Planchen med
björnmossa är tagen
i skolplanchmuseet i
Fjällboheden utanför
Jörn, Västerbotten.

... OCH Monica

Bladmossor: Vitmossor – knappnålsmossor
Bryophyta: Sphagnum–Tetrodontium
Text Niklas Lönnell och Tomas Hallingbäck
Bild Christopher Reisborg
Antal sidor: 414
Utförande: Klotband
Utgivning: 2019-12-16 ArtDatabanken, SLU
ISBN 9789187853524
Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna

Bladmossor: Vitmossor – knappnålsmossor
Bryophyta: Sphagnum–Tetrodontium
För en person som liksom jag bor i myrarnas land är
det här en guldgruva! Ni har väl upptäckt att arbetet
med Nationalnyckeln nu äntligen fortsatt och nyss
kom första delen av de nya böckerna.
2005 publicerades den första volymen och hittills har totalt 19 stycken utkommit. Här får man
inte bara namnen på alla landets växt-, djur- och
svamparter utan också mycket annan information.
44 vitmossarter presenteras, men också alla sotmossor, klubbmossor, såg- järv- vridbjörn- grävling- och
björnmossor, bland annat.
Varje art presenteras med teckningar och foton,
många tecknare och fotografer är med, i text får
vi kännetecken, levnadssätt och utbredning bland
annat.
Ni har väl inte missat att titta på ett blad av en
vitmossa i mikroskop, ett enkelt sätt att förstå hur
mycket vatten som kan bindas i till exempel en myr.
Det är inte alldeles enkelt att artbestämma mossor,
men man kan i alla fall njuta av naturens vackra
mångfald i Nationalnyckelns volymer.
Monica i Jörn

www.biologilararna.se

