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Jubileumsåret 2018 snart slut
Så har BF snart firat sitt 85-årsjubileumunder hela detta år. Vi minns 
resan till Åland med glädje men också den sköna varma sommaren 
som ställt till så mycket elände för våra matproducenter. 
 Det kanske är dags att påminna om vår senaste svältkatastrof. Året är 
1867. I princip hela Skandinavien upplevde en exceptionellt kall och 
sen vår. Vintriga förhållanden rådde även i söder under maj månad. 
1867 var ett svältens år – och ett rekordår för svensk spannmålsexport. 
Hela landets jordbruksexport ökade kraftigt under hela 1860-talet, 
framför allt exporten av havre. Londons hästdragna spårvagnar gick 
på svensk havre. En stor del av den fattiga befolkningen i framför allt 
Norrlandslänen tvingades att leva på och under svältgränsen. 

Illustration av svälten i Norrland ur 
tidningen Fäderneslandet, 1867. En 
moder ligger döende medan sonen 
äter på en känga och en man täljer 
bark från trädet utanför.                   
llustration från Wikipedia.

 Nödhjälpsarbete gav en viss lindring, men man måste i sitt för-
svagade tillstånd arbeta för att få hjälp. Myndigheterna ansåg att li-
dandet delvis var självförvållat och en följd av bristande hushållning.
 Vi kämpar än i dag med väder och klimat. Sir David Attenbo-
rough besökte Sverige och berättade om sina farhågor inför framti-
den och Minna Panas informerar oss om hans tankar.
 BF gratulerar professor Alexandre Antonelli till hans nya och viktiga 
arbete för biologin på Kew Garden. Louise W Boucher på Malmö Bor-
garskola berättar om ett teaterprojekt, initierat av en konferens i Haag.
 Christina Broman påminner oss om att rapportera till ”Vinterfåglar 
inpå knuten”. Jag bor ju i Västerbottens inland och har ännu inte följt 
Christinas uppmaning, men jag har räknat arter. Nu är jag uppe i 53 
olika arter som jag sett från köksfönstret! Christina tar också upp trå-
den med dissektionen av en kyckling under titeln Hur kan fåglar flyga? 
 Johan Lindell berättar om sitt arbete vid Sigtuna Naturskola, ”na-
turfritids”. Britta Pilkvist och stipendiaten Wilda Nilsson berättar 
om årets Linnédagar och Minna förklarar varför man byggt Ekoduk-
ten vid Kungsbacka utifrån information på Trafikverkets hemsida.
Här finns också information om Djur i forskningen, regler och rikt-
linjer för forskning, puls en hel del annat som kan vara av intresse.

Bf önskar er 
trevlig höstläsning!

Monica Svensson
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Mitt i allt det dystra vill han se framåt.
- Jag tror att det finns hopp för vår planet. Människan kommer 
inte att utrotas inom en snar framtid, men den slags värld som 
mina barnbarn och barnbarnsbarn kommer att växa upp i kom-
mer nog inte att se ut som vår, säger han.

En oro Sir David burit på länge
Attenborough har länge burit på en oro för utvecklingen på 
jorden. Det finns så många stora problem som måste adresse-
ras: befolningsökningen, det förändrade klimatet, den stigande 
temperaturen i haven och skövlingen av skogarna.
 - Redan på 50-talet förstod jag, och många andra med mig, att 
flera arter var utrotningshotade. Och kanske var det när jag såg 
skövlingen av skogen jag blev medveten om de hot vi står inför.
 Medan han uppmuntrar alla att leva miljövänligt så anser han 
att nyckeln finns hos makthavare och politiker.
 - Hur kan vi hjälpa världens nationer och myndigheter att 
ta steg i rätt riktning? Det enda sättet att färdas framåt är att vi 
måste övertyga våra politiska ledare, säger han.
 Sir David påpekar att det inte finns några beslut som löser 
frågan på några få år. Makthavarna måste våga fatta tuffa beslut 
som kanske inte får effekt förrän om 25 eller 50 år. Han refere-
rar till EU:s ordförande Jean-Claude Juncker, som med hänvis-
ning till klimatet sagt: ”Vi vet alla vad som borde göras, men 
vad vi inte vet är hur vi ska bli omvalda när vi väl har gjort det”.

Attenborough uttalar sig också om den  
ökade rasismen
När han växte upp tog hans familj hand om två judiska flickor 
vars föräldrar dödats i koncentrationslägren under andra världs-
kriget. Sir David ser den ökande rasismen som ett uttryck för 
miljöförstöring.
 - Rasismen och intoleransen är en katastrof. Och den har för-
värrats av befolkningstillväxten. Motsättningarna kommer att 
öka. Jag tror att vi måste uppträda som helgon om vi ska und-
vika att det förvärras ytterligare.

Vi står nu vid ett vägskäl när det gäller vår planet
- Vi är beroende av naturen för varje andetag vi andas och varje 
tugga mat vi äter. Vi är helt beroende av denna värld. Vi har orsa-
kat problem, men jag vill tro att vi också kan handskas med dem 
och hitta en lösning.
- Jag hoppas att vi ska ta vårt förnuft tillfånga.

Fakta om Sir David Attenborough från Tidningarnas 
telegrambyrå (TT)
Han föddes 1926 och bor i Richmond, utanför London.
Han är utbildad inom zoolog och har ett långt yrkesliv som 
författare och programledare i TV.
Han har fått flera betydelsefulla utmärkelser. Han adlades 
(1986), fick Order of Merit (2005), och blev hedersdoktor vid 
Uppsala Universitet (2007). 
När han har tillfrågats om det sitt största ögonblick som natur-
filmare svarade han så här: ”När jag första gången dök och fick 
se djurlivet kring korallreven.”
Han har gjort flera kända TV-serier som ”Livet på jorden” 
(1979), ”Den levande planeten” (1984) och ”Däggdjurens liv” 
(2002).
Det finns några speciellt kända TV-ögonblick med honom. Till 
exempel  när när bergsgorillorna tar av honom skorna i ”Liv 
på jorden” (1979) eller när han mötte den ensamma sköldpap-
pan George  på ”Galapagos 3D” (2013) eller hans vargskrik och 
gensvar från en hel flock i ”Däggdjurens liv” (2002–03) och 
inte minst hans möte med den blinda noshörningsungen Nicki 
”Afrika” (2013) samt mötet med blåvalen i ”Däggdjurens liv” 
(2002–03).

Sir David Attenborough på besök i  
Göteborg på sin 92-årsdag
Text och foto Minna Panas, CUL-doktorand på Göteborgs universitet Institutionen 
för biologi och miljövetenskap

I början av september besökte David Attenborough Göteborg för att motta ett hederspris och tala 
vid The Perfect World Foundation’s klimatkonferens. 
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Det senaste han är känd för är som talare och hederspristagare 
vid The Perfect World Foundation’s klimatkonferens i Göteborg 
hösten 2018.
Under klimatkonferensen passade han samtidigt på att plantera 
ett magnoliaträd från Kina i Göteborgs botaniska trädgård.

Några av årets talare på konferensen
Bethanie Carney Almroth vid Göteborgs universitet, som fors-
kar inom ekotoxikologi och miljövetenskap och  ingår i forskar-
gruppen på institutionen.
 Sir David Attenborough, världens mest kända natur- och 
djurjournalist, och mannen bakom den brittiska rösten i de 
flesta av naturprogrammen på TV under de senaste 40 åren.
Dr. R.K Pachauri, före detta ordförande för FN´s Klimatpanel 
och mottagare av Nobels Fredspris 2007.
 Sarah, The Duchess of York, The Perfect World´s globala 
ambassadör höll i paneldebatten. Mats Torring, Affärsutveck-
ling på Stena Recycling Rags & Lars Jacosson, grundare av The 
Perfect World Foundation och solenergibolaget United Sun 
Systems. Shannon Elizabeth, skådespelerska som också driver 
den ideella organisationen Animal Avengers. James Cosmo, 
skådespelare som är mest känd som Jeor Mormont i Game of 
Thrones, men också har ett stort engagemeng i bevarandefrågor. 
Palle Stenberg, VD på Nudie Jeans som vill arbeta för att göra 
världen mer rättvis genom just jeans.  Sophie Pollman, Interna-
tional Animal Rescue.
 Kvällen avslutades med underhållning där fokus naturligtvis 
cirkulerade runt utdelningen av ”The Perfect World-priset”, 
som delades ut till Sir David Attenborough.

Bethanie Carney Almroth

Sophie Pollman, Dr. R.K Pachauri, med flera

Taegen Yardley
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Alexandre Antonelli blir  
forskningschef för Kew Gardens
Alexandre Antonelli, professor i biologisk mångfald vid Göteborgs universitet och föreståndare för 
Centrum för globala biodiversitetsstudier tar nu över jobbet som forskningschef för Kew Gardens.  
Käll: Science.gu.se/nyheter

Royal Botanic Gardens, Kew, i västra London har över 1000 
anställda och 500 frivilliga arbetare. Trädgården har funnits i 
259 år och har världens mest omfattande samling av växter och 
svampar. Här finns 30 000 arter under odling, över sju miljoner 
herbariumväxter, 1,2 miljoner svampar, 50 000 DNA-prover 
och två miljarder frön från 36 000 arter. Över 300 forskare ar-
betar med att kartlägga den biologiska mångfalden runt om i 
världen, med samarbeten i 110 olika länder.
 – Det är en otrolig ära och fantastisk möjlighet att få leda 
en sådan viktig verksamhet. Förlusten av biologisk mångfald är 
ett av de största hoten mot mänskligheten och den botaniska 
och mykologiska forskningen kan förse beslutsfattare med den 
information de behöver för att säkra en hållbar samhällsutveck-
ling, säger professor Alexandre Antonelli.
 Uppdraget består i att sätta kurs för Kew Gardens forskning 
genom att utveckla visioner och konkreta mål, vidareutveckla 
samlingarna, etablera internationella samarbeten, och bygga 
upp en laboratorieverksamhet i världsklass. Alexandre Antonelli 
kommer också att fortsätta bedriva egen forskning inom tropisk 
mångfald och evolution.
 – Det är ju en stor ära för Alexandre och det måste vara fan-
tastiskt för honom. Och det är glädjande för oss i den bemär-
kelsen att Kew rekryterar sin nya chef från Naturvetenskapliga 
fakulteten vid Göteborgs universitet. Samtidigt är det också en 
stor förlust för institutionen och fakulteten när vi mister en av 
våra framgångsrika forskare. Men vi hoppas att han ska kunna 
ha kvar någon form av koppling till Göteborgs universitet. Vi 
önskar honom förstås lycka till, säger Göran Hilmersson, dekan 
vid Naturvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet.

Forskning som fått genomslag
Alexandre Antonelli disputerade vid Göteborgs universitet 
2008. Efter en post-dok vistelse i Schweiz fick han jobbet som 
intendent för Göteborgs botaniska trädgård 2010 och började 
bilda en egen forskargrupp vid Göteborgs universitet, där han 
hittills handlett över 65 studenter och post-doktorer.
 Hans forskning har fått stort genomslag och han har tillde-
lats ett flertal priser och stora forskningsanslag, från bland annat 
Stiftelsen för strategisk forskning, Europeiska forskningsrådet, 
Vetenskapsrådet, och Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. Han 

har också varit aktiv ledamot 
inom Sveriges unga akademi, 
ordförande för samarbetsrådet 
mellan Göteborgs universitet 
och Göteborgs botaniska träd-
gård, och temaledare inom 
BECC-samarbetet (Biodiversity 
and Ecosystems in a Changing 
Climate) mellan Lunds och 
Göteborgs universitet.
 Under senare år har An-
tonelli främst jobbat med att 
bygga upp Gothenburg Global 
Biodiversity Centre (GGBC), 
en centrumbildning med 13 
partnerorganisationer i Väst-
sverige, vars syfte är att stärka 
biodiversitetsforskningen och 
öka samverkan med samhäl-
let. Centrumet har nyligen flyttat in i nya lokaler på Botaniska 
trädgården och har, tack vare flera utåtriktade aktiviteter och 
vetenskapliga publikationer, fått stor uppmärksamhet i pressen 
och inom forskarsamfundet.
 – Samtidigt som det är en stor förlust att Alexandre lämnar 
vårt universitet så är jag oerhört glad för hans skull. Nu ska vi 
se till att fortsätta att utveckla det viktiga samarbete som han 
har byggt upp mellan vårt universitet och Göteborgs botaniska 
trädgård, säger Eva Wiberg, rektor vid Göteborgs universitet.
Alexandre Antonelli tillträder den nya tjänsten den första fe-
bruari 2019.

Alexandre Antonelli, en av 
Biologens författare!

Royal Botanic Gardens, Kew The Palm House and Parterre UNESCO 
World Heritag
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“A Theatrical Experiment and An  
Experimental Collaboration!” 
What happens when the theatre room becomes a science lab? Women in Science - An odyssey!

Text och bild Louise W Boucher, Malmö Borgarskola

För drygt ett år sedan fick jag och min kollega Sarah Glendinning, möjlighet att delta vid IB Global 
Conference 2017 i Haag. En av huvudtalarna, Tony Wagner, talade om att dagens elever inte bara kan 
se sig som individualister utan de ska kunna kollaborera och vara innovativa dvs. ”to think outside the 
box”, tänka kreativt, utan restriktioner och våga lämna gamla, utstakade vägar.

Wagners föreläsning inspirerade oss båda. Vi ville utföra ett 
kollaborationsprojekt som involverade båda våra två undervis-
ningsämnen där Sarah undervisar Theatre på IB-programmet 
och jag undervisar Biology. 
 Inför årets IB Global Conference kom en allmän inbjudan om 
att lämna in en ansökan där man t.ex. berättar om ett projekt 
man genomfört. Om ansökan godkänds håller man en timmes 
presentation där man berättar om sitt projekt för intresserade 
deltagare på konferensen.
 Nu började Sarahs och min brainstorming om vad vi ville 
göra. Vi visste att vårt samarbete skull handla om Theatre and 
Science så vårt projekt kom att kallas: ”What happens when the 
Theatre room becomes a Science lab?”
 Dottern till en god vän hade i julklapp fått boken Women in 
Science – 50 Fearless Pioneers skriven av Rachel Ignotofsky. Vi be-
stämde nu att ämnet för projektet skulle bli ”Women in Science”. 
Vi skickade in vårt bidrag i februari 2018 och i april fick besked 
om att det hade antagits!
 En dag i juni presenterade vi vårt projekt för de elever som 
valt teater som ett av sina sex IB-ämnen. Vid starten av ht18 
hade vi nu ca fyra veckor på oss att introducera, förbereda samt 
framföra resultatet av vårt projekt. 
 Jag hade sammanställt en kronologisk lista över kvinnliga ve-
tenskapsmän och hade dessutom med mig Ignotofskys bok att 
bläddra i. Eleverna hittade snabbt olika personer som de identi-
fierade sig med och började de fördjupa sig i deras liv samt deras 
vetenskapliga arbete. Det visade sig att vi behövde fler deltagan-
de elever. Vi kontaktade PreDP-gruppen där 10 elever visade sig 
vara intresserade av att delta i vårt projekt. 
 Som lite extra inspiration hade en av eleverna sökt informa-
tion på nätet om ”Women in Science”. Astrofysikern Jocelyn Bell 
Burnell berättar i en TED-talk bland annat om den allmänna sy-
nen på kvinnor inom naturvetenskapen som hon har fått möta 
genom åren. Från denna film kom dessutom följande två citat; 
”The best collaborations are those that are with a range of people 
from different backgrounds, groups, places etc.”, “Being surrounded 

with people the same as you is comfortable, but you don’t get dif-
ferent perspectives”.
 Våra elever valde att ”våga göra det som känns obekvämt” 
när de nu började arbeta med vårt projekt. De delade in sig 
i fyra huvudgrupper som kunde sägas representerade fyra tea-
terscener/klassrum: ”The room of responsibility, The Room of 
living statues, The Room of Poems, The Nobel Price Ceremony 
Room”
 Det planerades, regisserades, syddes, byggdes, repeterades 
och kollaborerades. Mycket ”egentid” gavs till vårt projekt, både 
elevernas och vår egen! Vi hade en elev som älskade att sy och 
som tog på sig uppgiften att sy upp kläderna som skulle repre-
sentera kvinnorna i rummet för levande statyer.
Vi hade varit tydliga med att berätta att vi valt att fokusera på 
kvinnor inom vetenskap men det kunde lika gärna ha fokuserats 
på etnicitet, religion, socioekonomisk bakgrund med mera! 
Projektet framfördes på skolan 19/9 som en cirka timmes lång 
föreställning inför inbjudna familjemedlemmar, skolkamrater, 
lärare och rektorer på skolan. 
 I början av oktober presenterade jag och Sarah elevernas pro-
jekt med hjälp av en PP- seminarierum vid IB Global Conferen-
ce 2018 i Wien. Det var lite nervöst men samtidigt var vi väldigt 
nöjda och stolta över vad vi hade åstadkommit tillsammans med 
våra väldigt duktiga elever!
 De deltagande eleverna genomförde en skriftlig utvärdering 
genom att svara på följande frågor; “I used to think – now I 
think”, My own involvement in this project, What has the pro-
ject taught me generally? About myself, About the chosen topic, 
About using theatre as a method of presentation/exploration, 
Would I like to do something like this again?
 Deras svar på utvärderingen visade sig väldigt positiva för 
mig och Sarah. Här följer några citat: “Honestly, when I started 
theatre I was scared that my acting abilities wouldn’t be enough. 
I was scared that it would turn out that I was a terrible actress 
and I wouldn’t be able to do anything like this. Now I feel com-
pletely differently. I am extremely proud of myself and how I 
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managed to act, I really felt like I was Dr Joan B. Procter when 
I was standing in front of the audience and I hope they felt it 
too. I have learnt much more about how females and minorities 
aren’t really represented in science and how much they have ac-
tually done for the world without being credited.”
 ” At the beginning I could not see how science and theatre 
could go together, adding to the fact that I thought we had to 
act as a character. Later in the process, however I found out the 
fun and engagement in the project, where anybody could do 
anything. So, now I believe it was very original from anything I 
did before and worth it.”
 ” I learned that theatre is a useful tool, which can be used to 
simply communicate complex topics to large amounts of pe-
ople. It also allows the presenter to broach the subject in a more 
creative/artistic manner.”
 ”When I first heard about the project I just imaged a typical 
powerpoint presentation where one would inform the audience 
about women in science and then have a small play which 
would be as an example. However, when we started giving ideas 
and planning I realised it was totally something else. We would 
have different small plays in different classrooms, which would 
then vary. We got to inform the audience in different ways as 
well as leave different impacts on them afterwards.”
 ” I’m not a great actor but acting can still be enjoyable.” 

För oss som lärare innebar projektet att det tar tid från vårt van-
liga arbete som att planera/utföra lektioner, möten, gymnasie-
arbeten mm. Även problem med att få låna elever från deras 
schemalagda lektioner med andra lärare. 
För egen del har detta projektet gett mig mycket på flera plan, 
jag har fått en ny vän, jag har fått en inblick i ett helt annat un-
dervisningsämne där jag samtidigt har fått se eleverna som jag 
undervisar i biologi i en annan lärsituation. Det har inneburit 
ett kollegialt lärande på alla sätt!

Källförteckning för projektet:
1. Ignotofsky, Rachel. Women in Science - 50 Fearless Pioneers.
2. Wagner Tony. Creating innovators
3. Jocelyn Bell Burnell at TEDxStormont 
youtube.com/watch?v=UBCM0oJR8F4
4. Jocelyn Bell Burnell Awarded $3m For Pulsar Discovery, 
Decades After She Didn’t Get The Nobel Prize For It;
sciencealert.com/dame-jocelyn-bell-burnell-1967-pulsar- 
discovery-special-breakthrough-prize-fundamental-physics
5. EMBO reports – Gender and Science; https://www.ncbi.
nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2427376/ 
6. PLOS  One – Gender Stereotypes in Science Education 
Resources;  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/
PMC5112807/ 
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Naturfritids - att väcka nyfikenheten tidigt
Text johan lindell, sigtuna Naturskola

Människor och samhället har mycket att vinna på en kontinuerlig och nära kontakt med naturen, 
något som dagens unga dessvärre saknar i allt större utsträckning. För att ge barn möjligheten att 
uppleva och känna sig bekväma i naturen, samt förhoppningsvis väcka ett livslångt intresse för 
friluftsliv, måste biologi och övrig naturvetenskap ha en tydlig koppling till utomhusverksamhet. 
I Sigtuna kommun visar en färsk satsning på ”naturfritids” att naturskolans utomhuspedagogik i 
kombination med fritidshemmets läroplan kan få nyfikenheten att sprudla hos unga barn.

Biologilärare kan ofta drömma sig bakåt i tiden och dra sig till 
minnes situationer, platser och inte minst människor som väckte 
ett livslångt intresse för naturen och friluftsliv. Kanske var det 
utflykterna till skogen med mormor och en välsorterad fikakorg? 
 Eller det målmedvetna letandet efter smultron och kantarel-
ler vid skogsbrynet på sommarlovet? Själv erinrar jag mig med 
värme alla spännande utflykter och hajker med scouterna, och 
så klart David Attenboroughs fascinerande naturskildringar 
som öppnade dörren till en magisk värld.
 Ett frö av nyfikenhet och vördnad inför naturen kan onek-
ligen gro i en uppsjö av sammanhang, men en stark gemen-
sam nämnare bland dessa är rimligtvis just närkontakten med 
naturen. Livet i dagens urbana samhälle – fyllt av stress, krav 
och förväntningar – står tyvärr ofta i bjärt kontrast till de käns-
lor och upplevelser som vi pedagoger förnimmer från vår egen 
barndom. Samtidigt får längtan efter friluftsliv, avslappning och 
enkelhet allt fler människor att söka stillheten och upplevelser 
i just naturen.
Tyvärr saknar dagens barn i allt större utsträckning en nära och 
enkel kontakt med naturen. Anledningen till detta bottnar na-
turligtvis i många faktorer: Vårt samhälle blir mer och mer ur-
bant allt eftersom fler människor inklusive barnfamiljer flyttar 
in i städernas täta bebyggelse, med effekten att grönområden 
värda namnet hamnar allt längre bort; barn har många andra 
möjligheter att snabbt ”upptäcka” sin omvärld genom internet, 

TV och datorspel; och 
det brusande informa-
tionsflödet i vår mobila 
värld pockar ständigt på 
uppmärksamhet. 
 Det är inte underligt 
att många unga kän-
ner sig obekväma eller 
rent av oroliga bortom 
bebyggelsens bekväma 
vrår, och många är de 
biologilärare och naturpedagoger som vittnar om denna nega-
tiva trend. I mitt arbete som lärare på Sigtuna naturskola möter 
jag exempelvis dagligen elever som upplever naturen som främ-
mande, för att inte säga närmast fientlig: ”Åh nej, måste vi ut i 
naturen?”
Människors allt bräckligare relation till naturen är onekligen 
en oroväckande utveckling, särskilt som omställningen till ett 
hållbart samhälle både lokalt och globalt lyfts fram som allt vik-
tigare. Hur ska vi kunna utbilda eleverna till medvetna sam-
hällsmedborgare, när basen för en hållbar utveckling – insikten 
att vi är en del av naturen och beroende av den – kontinuerligt 
eroderar? 
Biologilärare med lång erfarenhet vittnar om en stadigt försäm-
rad förståelse för naturen omkring oss bland skolbarn, vilket 
även elevfrågor i stil med ”Vad är en grävling?” eller ”Hur växer 
potatis?” visar. Det är alltså oerhört viktigt att vi pedagoger ger 
eleverna möjlighet att uppleva och förstå naturen, en uppgift 
som kompliceras av ett späckat schema och krävande kurs- och 
ämnesplaner.
För att stärka kopplingen till naturen har Sigtuna kommun se-
dan länge satsat på naturnära pedagogik genom sitt samarbete 
med Sigtuna naturskola. Sigtuna naturskola är en av landets 
äldsta, med en verksamhet som startades i mitten av 1980-talet. 
Det finns idag ungefär 90 naturskolor runt om i landet. Dessa 
är samlade i Naturskoleföreningen med ett gemensamt mål att 
stödja och främja utvecklingen av utomhuspedagogik, vilket 

Att bygga egna lägerplatser.
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innebär att man förenar pedagogiska aktiviteter med utomhus-
vistelse. En tydlig fördel är att ”man lär sig bäst om naturen i 
naturen” (Naturskoleföreningen). 
 Sedan 2014 är Sigtuna naturskola tydligt integrerad i Barn- 
och ungdomsförvaltningen och den ordinarie grundskoleverk-
samheten i Sigtuna kommun. Även om inga barn är ”skrivna” 
på naturskolan får alla kommunens elever göra planerade aktivi-
teter tillsammans med naturskolans pedagoger sex gånger under 
kalenderåret 2/3:an samt vid lika många tillfällen när de går i 
årskurs fem. Samtliga tillfällen är pedagogiskt planerade för att 
så bra som möjligt passa läroplanens och de naturorienterande 
ämnenas syften, centrala innehåll och kunskapsmål. Natursko-
lans personal och resurser ger möjligheter att stärka framförallt 
de moment i undervisningen som av olika skäl är svåra att ge-
nomföra utförligt på kommunens olika grundskolor. Konceptet 
”att lära in ute” ger också skolbarnen en möjlighet att faktiskt 
komma närmare naturen.
 Sedan våren 2018 har Sigtuna naturskola även arbetat med 
naturfritids – ett sätt att ”ta naturen till fritidshemmet” genom 
att besöka skolorna efter den ordinarie skoldagens slut. Fritids-
hemmets verksamhet följer precis som grundskolan den läro-
plan som lanserades 2011 (Lgr 11), men fick i och med den 
tredje upplagan 2016 en egen del (”del 4”) i läroplanen. Där står 
bland annat att undervisningen i fritidshemmet ska ”erbjuda 
eleverna en meningsfull fritid” samtidigt som natur, utevistelse 
och hållbar utveckling återfinns både under syfte och centralt 
innehåll (undervisningen i fritidshemmet omfattas ej av kun-
skapskrav).
 Huvudtanken med naturfritids är att skapa aktiviteter som 
lockar till ”en meningsfylld fritid” och ger eleverna trygga upp-
levelser i naturen. Eftersom varje tillfälle är ungefär en och en 
halv timma långt gäller det att aktiviteten är väl förberedd, tar 
tillvara på barnens nyfikenhet, och ger dem möjlighet att träna 
samarbete för att stärka gruppkänslan. Dessutom gäller det att 
skapa entusiasm hos eleverna som ganska ofta ställer sig tvek-
samma till att de ska gå till någon närliggande skogsdunge när 
fritidshemmets alla aktiviteter lockar. 
 Under året har vi genomfört naturfritidsaktiviteter med ett 
antal olika teman och den allmänna responsen både från elever 
och fritidspersonal har varit överväldigande positiv. Låt mig kort 
beskriva några exempel på våra teman:
∙ Bygga egna lägerplatser. Eleverna samarbetar i små grupper 

och sätter upp egna vindskydd med hjälp av små presenningar, 
rep, och sittunderlag.

∙ Växtpressar. Barnen samarbetar för att hitta spännande väx-
ter i närområdet och bygger en enkel men effektiv växtpress 
för några växter de vill spara. När växterna väl är torkade kan 
fritidspedagogerna fortsätta undervisningen på fritidshemmet 
genom att låta barnen skapa konstverk av ”fynden” från na-
turen. Under själva aktiviteten kan man exempelvis prata om 

växters levnad, fortplantning och blommor och hur olika in-
sekter pollinerar blommorna i utbyte mot nektar och pollen.

∙ Fröodling. Vi tar med olika frön som är lätta att odla, exem-
pelvis krasse, pumpa, basilika, rädisor och majs (”Kan man 
plantera popcorn?!”). Barnen får göra iordning egna ”krukor” 

med hjälp av urklippta mjölkpaket och odlingsjord. Dess-
utom har vi skapat odlingslådor på skolområdet med hjälp 
av pallkragar och jord som kommunen hjälpsamt har delat 
med sig. Eftersom de frön som såtts måste vattnas tränar bar-
nen förmågan att ta eget ansvar; när fröet väl gror i krukan 
är ”vinsten” dubbel. I samband med fröodlingen kan man i 
enkla termer prata om fotosyntesen och hur djur – inklusive 
vi människor – är beroende av den energi och näring som 
växter bygger in i sina kroppar när de växer.

∙ Småkrypssafari. Barnen undersöker naturen och letar efter 
småkryp av olika slag. De använder olika fångstredskap som 
håvar och insektssugar, tar reda på vad de har hittat med hjälp 
av fälthandböcker och bestämningsnycklar, och berättar för 
varandra vad de har hittat. För att lyfta intresset kring naturen 
kommer vi att göra en extra satsning på biologisk mångfald 
under vårterminen i samband med Biologiska mångfaldens 
dag 2019, den 22 maj (se biomfdag.se/ för förslag på olika 
aktiviteter).

∙ Naturbingo. Barnen får en bingobricka med 5x5 rutor fyllda 
med olika uppdrag, som t.ex. hitta en skalbagge. Med hjälp 
av utrustning liknande den till småkrypssafari samarbetar de 
i små grupper och undersöker närområdet. När man får en 
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bingorad får man ropa ”bingo”. Utan att sporra tävlandet i 
sig blir det en spännande drivkraft för barnen att klara av så 
många rutor som möjligt. Vid slutet går vi igenom hela bing-
obrickan tillsammans.

∙ Skördefest. Under hösten erbjuder naturen en mångfald 
av goda smakupplevelser, något vi tar tillvara på genom att 
arrangera en skördefest. Barnen skär äpplen i småbitar och 
steker dem tillsammans med pannkakor i kolarpannor över 
öppen eld. För de som vill kan man krydda med kanel eller 
kardemumma. ”Det här var den bästa dagen i skolan någon-
sin!” sade en elev vid en skördefest nyligen, varpå resten av 
gruppen instämde euforiskt.

Ytterligare teman har bland annat handlat om plast i naturen, 
vegetarisk matlagning och orientering med GPS.
 Överlag har vi väldigt positiva erfarenheter från naturfritids. 
Upplevelserna varierar naturligtvis mellan olika fritidshem, 
elever och personal, men en utvärdering av verksamheten under 
vårterminen 2018 gav väldigt positiv respons från den fritids-
personal i kommunen som i någon utsträckning varit delaktiga 
i naturfritidsaktiviteterna.
 Detsamma gäller barnen själva; många barn blir väldigt be-
geistrade av aktiviteterna och undrar när nästa tillfälle blir. Vi 
lärare på naturskolan upplever tydligt hur många barn får en 
positiv ”kick” av att göra fritidsaktiviteter i naturen. Extra roligt 
är det när barn som visar negativ inställning vid starten av en 
aktivitet helt ”svänger om” och tycker att det är hur roligt som 
helst. Själv minns jag starkt ögonblicket då gruppens ”coola” kil-
le kom springandes ut ur ett buskage och helt utom sig av lycka 
och stolthet skrek ”jag har fångat en spindel!”. Det obestridliga 
beviset fanns mycket riktigt i tryggt förvar i hans insektssug.

 Även om naturfritids fortfarande är en relativt ny satsning 
inom Sigtuna kommun, så överensstämmer den positiva käns-
lan av verksamheten med flera av de styrkor som utomhusun-
dervisning visar. Men vilka effekter har då egentligen utom-
husundervisning och naturupplevelser som ”naturfritids” eller 
liknande verksamhet i landets naturskolor på elevers prestatio-
ner i skolan? I en omfattande kunskapsöversikt om hur skol-
prestationer påverkas av utomhusundervisning, regelbunden 
fysisk aktivitet och/eller naturkontakt lyfter Faskunger m.fl. 
(2018) flera positiva kopplingar till lärandet i grundskolan och 
elevers skolprestationer: ”evidensen är tillräckligt stark för att 
konstatera att utomhusundervisning bidrar positivt både indi-
rekt och direkt till skolprestation och skolresultat”, bland annat 
då ”undervisning i kombination med utomhusvistelse genererar 
en rad positiva effekter på elevers lärande, hälsa, fysiska aktivitet 
och deras personliga och sociala utveckling” (Faskunger m.fl. 
2018, s. 7). Författarna påpekar vidare att man bör överväga en 
förstärkning av utomhusundervisning i hela utbildningssyste-
met och nya insatser för att främja naturkontakt i grundskolan.
 Satsningen på naturfritids med naturskolan i Sigtuna kom-
mun fortsätter med nya tag under 2019. Möjligheterna för 
liknande utomhusundervisning och naturkontakt för skolbarn 
varierar beroende på förutsättningarna i varje enskild kommun 
och skola. Fundera på hur du som pedagog själv kan skapa till-
fällen för utomhusundervisning i naturen. Ta gärna kontakt 
med naturskolan i din kommun om du vill veta mer om vilka 
möjligheter de har att erbjuda.
Hör gärna av er till mig via e-post till  
johan.lindell@edu.sigtuna.se.  
 Om du är nyfiken på Sigtuna naturskolas verksamhet och 
naturinspirerade aktiviteter hittar du inspiration via @sigtuna-
naturskola på FaceBook och Instagram, samt på naturskolans 
hemsida (sigtunanaturskola.se).

KÄLLOR
Biologiska mångfaldens dag. biomfdag.se/ 

Faskunger, Johan; Szczepanski, Anders; och Åkerblom, Petter 
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utenavet.se pdfHtWord/klassrum_mehimmel_som_tak.pdf.

Lgr11 (2018). Läroplan för grundskolan samt förskole-
klassen och fritidshemmet2011. Reviderad 2018. Skol-
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Utenavet – nationellt nätverk för utomhusbaserat lärande.
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Vinterfåglar inpå knuten.
Text Christina Broman, Foto Monica Svensson

Några kommer varje dag, andra någon gång 
per säsong. Vi räknar dem bara några dagar 
per år nämligen den sista helgen i januari. 
Resultatet rapporterar vi till ”Vinterfåglar 
inpå knuten”.  
 Redan första året skrev man så här på 
hemsidan ”Nästa år hoppas vi att ännu fler 
rapporterar sina vinterfåglar till oss. Berätta 
om Vinterfåglar inpå knuten för en kompis 
som du vet matar sina fåglar!”
 Sveriges ornitologiska förening Birdlife 
Sweden har i 13 år genomfört räkningen av 

vinterfåglar med hjälp av frivilliga rapportörer.  Det är både privatpersoner, 
skolor och förskolor som deltar. Räkningen pågår sista helgen i januari; 
fredag till måndag. Så kom ihåg att räkna 25 – 28 januari 2019. För att 
rapportera kan du använda deras app, din dator eller ett vanligt brev. Som 
tack kommer det en tid senare en lista över årets resultat med kommentarer 
om förändringar sedan föregående år.
 2018 års lista visade en invasion av gråsiskor som slog ut pilfinken som 
tredje vanligaste art. Ingen fågel har hotat talgoxen som vanligaste gäst vid 
fågelmatningarna.
 Det finns en sida på nätet som redovisar resultaten från alla år som räk-
ningen skett. Texten från det första året berättar om vilken oväntad succé 
räkningen blivit. Man ber om ursäkt för att det tagit så lång tid att få fram 
resultatet. Anledningen var att de fått mata in över 7 000 rapporter i sin 
databas. Bara ca 3 000 hade använt internet för att skicka sitt resultat. Det 
kan man jämföra med utvecklingen av telefoner och appar som gör att man 
nu för tiden får årets resultat efter någon vecka.
 2010 fick man in 19 500 rapporter som redovisade mer än en miljon 
fåglar. Sedan dess har både antalet deltagare och antalet räknade fåglar sti-
git. Men antalet fågelarter och individantalet varierar kraftigt med det väder 
som råder ett visst år. Det varierar också med andra faktorer som föregående 
års häckningssäsong och tillgången på bär i naturen. 
 En slutsats som man kan dra är att grönfinkar minskat på grund av en 
sjukdom som drabbat den arten. Alla resultatrapporterna inleds med ett fan-
tastiskt foto på någon fågel. Det är en anledning till att gå tillbaka och titta 
även om man inte vill följa alla de siffror som forskare nu kan börja titta på.

• Gråsiskor

• Svartmes

Christina Broman
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Laborera med antocyaniner 

Text Ulrika Wedding, Foto Monica Svensson

Antocyaniner är växtfärgämnen som ofta finns i bär och kronblad. De förekommer i färger som är 
lila, röda och violetta. Det finns flera olika antocyaniner som skiljer sig i strukturen och därmed  
lite när det gäller färg.

Spännande och intressant med antocyaniner är att de ändrar färg 
vid olika pH och att de har antioxidativ effekt.  Här följer ett par 
exempel på laborationer man kan göra för att använda anto-
cyaniner som utgångspunkt för ett djupare resonemang kring 
frågor som – varför har växter färg? Är alla färger antocyaniner? 
Hur kan man undersöka om en växt innehåller antocyaniner? 
Vad är antioxidanter och varför är dessa nyttiga. (1)

pH
Börja med att visa hur antocyaniner växlar färg beroende på 
pH. Frys in rödkålsbitar som är skurna i 1 cm kuber. När det 
är dags att använda dem har cellerna sprängts och färgen kom-
mer lättare fram. Gör i ordning lösningar med olika pH från 
pH=1 till pH= 9 eller 11. 
 Antocyaniner sönderfaller i högre pH, där den gröna färgen 
uppkommer. För lägre pH gör laddningsförskjutningarna att 
elektronresonansen ger ämnet olika färg.
 
Vilka växter innehåller antocyaniner?
När detta är visat kan man undersöka vilka av följande växter 
innehåller antocyaniner, till exempel blåbär, lingon, hallon, 
rödbetor, björnbär, morötter, paprika, sötpotatis, jordgubbar, 
svarta och röda vinbär eller kronbladen från olika blommor 
som pelargonia, blåsippa, mjölkört och tulpaner med olika 
färg beroende på årstid. 
 Inför analysen är det bra att kort frysa in det som ska un-
dersökas i småbitar.
 
Halten av antocyaniner
En fördjupning är att undersöka vilken halt av antocyaniner 
som till exempel hallon har. Metoden bygger på att man an-
vänder innehållet av antocyaniner i blåbär som grund för en 
standardkurva. Antagandet är att blåbär har en halt av anto-
cyanin på 8 mg/g blåbär (torrvikt). (2) Det finns andra littera-
turvärden med en halt på 1,2 mg/g naturligt blåbär. Man kan 
också köpa antocyaniner för att använda som standard. (1000 
kr för 10g).  
 En förenklad metod bygger på att mäta absorbansen vid 
520 nm för en lösning med pH=1. Med blåbär som grund gör 
man en standardkurva. En mer noggrann metod bygger på 
att mäta absorbansskillnaden för ett bär vid pH=1 och pH=4 

eftersom också andra färgämnen som inte är antocyaniner kan 
ge en absorbans. 

Litteratur:
(1)  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/
PMC5465813/
(2) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/
PMC1082901/

Ulrika Wedding

Hönsbär, lingon, pelargonia, tranbär och blåbär



1312  Biologen nr 4 • 2018

Efter ett knappt år av planering gick årets Linnédagar av sta-
peln 2-5 september. Under Linnédagarna har vi ett upplägg 
där elever får möta universitetsvärlden en dag och en dag ska 
de få vara ute i fält för att möta den gröna biologin.
 Då vi i Jönköping varken har universitet eller biologutbild-
ning vände vi våra blickar mot Linköpings Universitet. Agneta 
Johansson med sina kollegor var snabba att lova att ta hand 
om oss en dag. Under dagen fick eleverna möta olika före-
läsningar och laborationer. På kvällen kom Lasse Söderström 
och Anders Berntsson från Jönköpings kommuns ekobuss och 
berättade för eleverna om vedlevande insekter och nattfjärilar. 
Under tisdagen fick eleverna vara ute med ekobussen. Lasse 
Söderström och Claes Hellsten visade eleverna runt i naturen, 
där de även fick prova att göra en inventering. 
 Kvällen gick i gemenskapens tecken där modiga elever tog 
ett kvällsdopp i klara, kalla Vättern och även deltog i Biologi-
festivalen där de i grupper genom charader, sång eller drama 
fick gestalta ett biologiskt begrepp som kamraterna skulle 
kunna lista ut. 
 Den sista dagen bar det hem mot Jönköping igen där Frie-
derike Ernold, Länstyrelsen Jönköping, höll en föreläsning om 
Vättern för alla Linnéstipendiater och alla elever som läser bio-
logi 1 på Erik Dahlbergsgymnasiet. 
 Snart börjar planeringen för nästa års Linnédagar och jag 
hoppas att du som lärare ger någon av dina elever möjligheten 
att få delta.

Linnédagarna 2018
Text Wilda Nilsson, Åre & Foto Britta 
Pilkvist

Låt mig börja med att säga wow, vilka underbart 
intressanta och lärorika dagar jag och 48 andra 
stipendiater fått uppleva! Jag är övertygad om 
att jag inte bara pratar för mig själv när jag 
säger att jag är otroligt tacksam över att få vara 
Linnéstipendiat 2018!

Linnédagarna 2018
Text och foto Britta Pilkvist

Vilka fantastiska dagar jag har fått vara med om! 
Att tillbringa fyra dagar tillsammans med nära 
50 biologiintresserade elever, goda kollegor och 
engagerade föreläsare och lärare är härligt.

Vår utsikt vid vandrarhemmet

Leen Nasri, Britta Pilkvist, Lennart Johansson

Under de fyra dagar som vi befann oss i Jönköping med om-
nejd fick vi göra allt som har med biologi att göra. Allt från 
praktiska labbar till långa seminarier och exkursioner ute i sko-
gen. En salig blandning med ett varierat innehåll, och vi har 
haft fullt upp! 

 Min resa startade redan under lördagen eftersom jag hade 
en 15 timmar lång resa framför mig. 20.35 satte jag mig på 
nattåget som skulle ta mig mot Stockholm. Väl på nattåget 
hade jag och min alldeles för stora väska sängen längst upp, 
och det var allt annat än lätt att bädda, få upp väskan och 
dessutom själv få plats. Till sist var allting fixat och för att inte 
störa mina rumskamrater så tog jag en promenad genom tåget 
och somnade sedan.
 Efter en snabbfrukost på T-centralen hoppade jag på nästa 
tåg, mot Skövde. Tåget gick smidigt och i Skövde bytte jag till 
ett tåg mot slutdestinationen, Jönköping. 12.01 klev jag ut ur 
tåget efter över 15 timmar på resande fot! Jag har nog aldrig 
sträckt på mig så mycket i hela mitt liv. På stationen mötte jag 
sju andra stipendiater och vi gick för att käka lunch eftersom 
de andra 41 inte skulle komma fram förrän tre till fyra timmar 
senare.
 Efter lunchen gick vi bara runt i Jönköping och konstate-
rade att det är precis som vilken annan medelstor svensk stad 
som helst, spännande. Vi tog en fika, handlade lite snacks och 
begav oss så småningom tillbaka till stationen. Väl där möttes 
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vi av ett hav av andra ungdomar men det tog inte lång tid innan jag hade 
pratat med varenda en. Det är så mycket lättare att anpassa sig till en ny 
grupp när alla har något gemensamt, och i just det här fallet hade vi ju det, 
fantastiskt. 
 Och sedan så startade hela resan, med schemalagda aktiviteter hela tiden. 
Under söndagskvällen så åt vi middag, fick våra rum, umgicks och njöt av 
hur vackert det var där vi bodde. Vi gick en tipspromenad, spelade kort 
och kollade faktiskt på ett Youtubeklipp som skulle underlätta inför mor-
gondagens föreläsningar. Kvällen avslutades i många skratt och när jag väl 
somnade var det med ett leende på läpparna.
 Måndagen startade med frukost 0630. Jag var så trött, men lycklig över 
att vara där. Dagen skulle tillbringas på Linköpings universitet där vi del-
tog i föreläsningar, labbar och seminarium bl.a. om hur hudfärgen har ut-
vecklats till följd av D-vitamin och folsyra, om hundens etologi och om 
hur klickerträning funkar. Vi pratade även om kvävets påverkan och våra 
kvävefotavtryck samt om V02max, som handlar om syreupptag kontra puls 
om jag inte är helt ute och cyklar. Mycket intressant, mycket lärorik. Väl 
hemma igen så var alla trötta men fullproppade på information och nya 
tankar. Efter middagen så spelade vi lite kort för att sedan prata om insekter 
och kolla på nattfjärilar.
 Under tisdagen var vi i skogen hela dagen, tråkigt tycker kanske du, men 
NEJ. Det var faktiskt mycket intressant och vi lärde oss om nyckelbiotoper 
och andra grejer som man vanligtvis inte skulle tänka på. Typ om svampar 
och spår efter insekter på trädstammar. Vi åkte med eko-bussen och våra 
diskussioner handlade om allt mellan himmel och jord. Vi skrattade och 
delade tankar och åsikter. Det var en lyckad dag. 
Under kvällen spelade vi kort, badade och hade en ”biologifestival” där 
vi fick chips, godis och saft medan vi kollade på varandras föreställningar 
baserade på biologiska begrepp. Min grupp fick proteinsyntesen, jag var 
mRNA. Det var verkligen roligt och alla skrattade åt varandra. Efter före-
ställningarna spelade vi kort och lekte lekar, och skrattade ännu mer.
Under onsdagen så var allt lite vemodigt. Vi städade, packade, och åkte till 
Erik Dahlbergsgymnasiet där vi lyssnade på en föreläsning om Vättern och 
sammanfattade så hela upplevelsen. Vi sa hejdå.

• Vedlevande insekter

• Claes får var uppskattade

Studium av nattfjärilar

Fysiklab



1514  Biologen nr 4 • 2018

 Och sedan var det slut, sedan skildes vi åt, en efter en hoppade på sitt 
tåg och vi alla tog farväl där på Jönköpings centralstation. Kl 18.07 startade 
min 14 timmars hemresa. Det var lite vemodigt att kliva på det där tåget 
när jag under de senaste dagarna varit fullkomligt omringad av människor, 
skratt och diskussioner. Nu var det bara jag och min tystnad kvar.
Jag trodde verkligen inte att jag skulle ha så pass kul som jag faktiskt hade, 
och att varenda en skulle vara en sådan fin och smart människa. Jag skulle 
ljuga om jag sa att jag var helt orädd när jag i våras valde att tacka ja till Lin-
nédagarna. Då for tanken genom mig att jag faktiskt inte alls skulle passa 
in. Men Linnédagarna kan vara en av de mest lärorika och roliga saker jag 
fått göra under hela min gymnasietid och jag är så tacksam över att jag fick 
åka. 
 Att lära sig saker är en sak, men att lära sig saker samtidigt som man om-
ringas av sina vänner är helt underbart. Att vi alla var så olika men ända fick 
så mycket fin vänskap att rota sig snabbt. Jag är så tacksam för dessa dagar, 
och om jag kunde så skulle jag göra om allt igen. Om ni läser detta - tack 
så mycket för att jag fick chansen att umgås med er under de här dagarna. 
Ni alla är guld värda! Jag vill också tacka alla fantastiska lärare, doktorander 
och föreläsare för att vi fick den här möjligheten och för att ni så väl tog 
hand om oss, det är tack vare er och det brinnande intresset ni har som får 
oss studenter att utvecklas och bli framtidens biologer. Tack så mycket för 
allt!

Härlig blomkålssvamp

Lars Altgärde, Erik Dahlbergsgymnasiet hjälper 
stipendiater vid inventeringen

Jönköpings kommuns ekobuss

Lasse Söderström och Claes Hellsten

Lyckades få nästan hela gruppen på bild
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Användandet av djur i forskningen har de senaste åren blivit en av de vik-
tigaste forskningsetiska frågorna. Å ena sidan är djurförsök viktiga för att 
t.ex. testa läkemedel så att de inte skadar människor. Å andra sidan menar 
många att vi har förpliktelser mot djuren och att vi inte kan låta dem lida 
för vår skull. Redan i Helsingforsdeklarationen sägs att medicinsk forskning 
skall respektera försöksdjurs välbefinnande. Hur det skall ske regleras i la-
gar, regler och frivilliga deklarationer från en rad håll. Det är inte bara själva 
försöket som kan vara moraliskt tveksamt: djuren föds upp under ibland 
besvärliga förhållanden, de transporteras sedan till forskningsinstitutioner 
för att förvaras under mer eller mindre goda former. Slutligen avlivas oftast 
djuret, vilket naturligtvis kan ske på skilda sätt. Det är således angeläget att 
säkerställa försöksdjurens situation ur många aspekter.

Djurförsök
Vad är ett djurförsök? Det är vad djuret används till som avgör huruvida 
något är ett djurförsök. Djurskyddslagens § 1 beskriver vad som räknas 
som försök:  när djur används för vetenskaplig forskning, sjukdomsdiagnos, 
utveckling och framställning av läkemedel eller kemiska produkter, under-
visning (om användningen innebär att djuret avlivas, utsätts för operativt 
ingrepp, injektion eller blodavtappning eller om djuret orsakas eller riskerar 
att orsakas lidande), samt andra jämförliga ändamål. 
Med djurförsök avses också framställning av djur med förändrad arvsmassa, 
om gentekniska, kemiska eller andra liknande metoder används. Även Eu-
roparådskonventionen om skydd av ryggradsdjur som används till försök 
och annat vetenskapligt ändamål definierar vad som skall räknas som djur-
försök. Märk att dessa definitioner inte alltid sammanfaller: Vad som ï ena 
fallet räknas till djurförsök gör det inte med nödvändighet i det andra. 
Därför kan numerära jämförelser mellan Sverige och övriga Europa lätt bli 
missvisande.
 Vilka djur får användas? Med försöksdjur avses enligt djurskyddslagens 
första paragraf djur som används i djurförsök eller som avses användas i 
djurförsök eller som har använts eller avsetts användas. De slags djur som 
föranleder etisk prövning är däggdjur, fåglar, kräldjur, groddjur, fiskar, 
rundmunnar och bläckfiskar.

Djur i forskningen 
Publicerat av Codex, regler och riktlinjer för 
forskning 2018-09-25

Djurförsöksetisk prövning
I Sverige är det först och främst djurskyddsförord-
ningen och djurskyddslagen som reglerar frågor 
kring djurförsök (samt Statens Jordbruksverks 
föreskrifter och allmänna råd om försöksdjur - SJ-
VFS 2012:26). Det finns även Läkemedelsverkets 
föreskrifter om kliniska läkemedelsprövningar på 
djur - HSLF-FS 2016:78.
Enligt 19 § i djurskyddslagen (SFS 1988:534) är 
det ett absolut krav att djurförsök endast får utfö-
ras om det syfte som avses med verksamheten inte 
kan uppnås med någon annan tillfredsställande 
metod utan användning av djur.
Hur sker prövningen av forskning som inbegriper 
djurförsök? Efter att Djurskyddsmyndigheten un-
der en tid varit ansvarig för föreskrifter och all-
männa råd kommer nu Jordbruksverket igen att 
ha detta ansvar. Etisk prövning av djurförsök är 
sedan 1979 obligatoriskt i Sverige. 
 Det finns sju djurförsöksetiska nämnder i lan-
det vars sekretariat är placerade vid domstolar. 
Prövningen skall enbart göras från en etisk ut-
gångspunkt och således är t.ex. ekonomiska aspek-
ter irrelevanta. Nämndernas beslut är bindande 
men kan överklagas. Varje nämnd består av 14 le-
damöter, varav ordföranden och vice ordföranden 
är domstolserfarna jurister. Av de tolv övriga leda-
möterna är ena hälften forskare, försöksdjurstek-
niker eller försöksdjurspersonal medan den andra 
hälften består av lekmän, av vilka några kommer 
från djurskydds-organisationer. Ledamöterna ut-
ses som regel för en tid av fyra år. (Från 1 januari 
2013 har även en central djurförsöksetisk nämnd 
inrättats som även i efterhand kan pröva genom-
förda djurförsök.)
 Enligt djurskyddslagen skall vid prövningen av 
ett ärende nämnden väga försökets betydelse mot 
lidandet för djuret. Nämnden får bifalla en ansö-
kan om djurförsök endast om en sådan använd-
ning kan anses angelägen från allmän synpunkt 
och förutsättningarna i 19 § 1-3 är uppfyllda, dvs 
om det syfte som avses med verksamheten inte 
kan uppnås med någon annan tillfredsställande 
metod utan användning av djur (’replacement’), 
om så få djur som möjligt används (’reduction’), 
och om djuren inte utsätts för större lidande än 
vad som är absolut nödvändigt (’refinement’).
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 Tillsammans brukar dessa tre krav betcknas 
som de tre ’r:en’. Etiskt godkännande får inte 
ges för djurförsök som medför svårt lidande som 
sannolikt kommer att bli långvarigt och som inte 
kan lindras (säger förordningen).
Forskare ska i sina projekt ha tydliga och förut-
sägbara kriterier när avbrytningspunkten nås i ett 
försök. Avbrytningspunkten utpekar var gränsen 
går för vilket lidande för djuret som kan accepte-
ras i ett försök. När ett djur når denna gräns och 
orsaken inte kan undanröjas, ska djuret snarast 
avlivas (se vidare DFS 2004:4 från Djurskydds-
myndigheten och OECD:s Guidance docu-
ment).
 En förändring med det nya EU-direktivet är 
ett krav på att de som arbetar med försöksdjur 
ska vara utbildade för denna uppgift. Tidigare 
kunde forskarna gå en försöksdjursutbildning 
inom två år från det att de började göra djurför-
sök men nu får inte forskning på djur påbörjas 
utan genomgången utbildning. På varje anlägg-
ning för försöksdjur ska det dessutom finnas ett 
djurskyddsorgan som ska arbeta med att främja 
djurens välfärd med fokus på att minska, förfina 
och ersätta djurförsök.

Hur kan fåglar flyga? 
Text Christina Broman 

I Biologen 3 2018 finns en utmärkt artikel om hur en grillad kyckling disse-
keras. Om man vill fortsätta på detta tema finns en beskrivning av hur man 
hos en rå kyckling kan dissekera fram och visa de ben och muskler som gör 
det möjligt för en fågel att flyga. Minna Panas har provat laborationen som 
är hämtad från Science in School  nummer 41. Där finns tydliga fotografier 
på fåglars flygmuskulatur. Har du lust att prova finns en översatt version på 
vår hemsida. 
 I YouTube-filmen ”How birds fly” berättar biologen Peter Cavanaugh om 
fåglars flygning. På sidorna 

ornithology.com/ornithology-lectures/flight/ och 
birdwatchingdaily.com/blog/2014/01/30/the-amazing-muscles-and- 
bones-that-make-birds-fly/ 

finns en jämförelse mellan människans armmuskulatur och fåglars flyg-
muskler. 

Minnas kommentarer
Bilderna i beskrivningen av dissektionen är mycket tydliga. Med hjälp av 
dem är det ganska lätt att separera de två bröstmusklerna från varandra 
även om den mindre muskeln lätt trasas i kanterna. Däremot tyckte jag 
att det i rått tillstånd var svårare att hitta stället där skulderbladet (scapula) 
och korpbenet (coracoid) och överarmsbenet (humerus) sitter ihop. Det går 
att hitta dragsenan som löper in i en kanal i överarmsbenet, men den är 
tydligare i tillagad form. Överarmsbenet och senan bildar tillsammans ”dra-
garen” (”pulley”) som gör att fågeln kan ändra vingens position och vinkel.

Flygmusklers anatomi
Fåglar har två flygmuskler i bröstkorgen som flygandet i första hand baseras 
på. Den stora bröstmuskeln har en dominerande roll och gör flygandet 
möjligt under olika flygförhållanden. Den stora bröstmuskeln trycker ner 
vingen i en nedåtriktad rörelse. Den mindre bröstmuskeln lyfter vingen i 
en uppåtriktad rörelse. Bröstmusklerna är fästa vid bröstbenskammen som 
ger en bred yta att fästa mot.
 Det är lätt att hitta det v-formade gaffelbenet. Precis bakom gaffelbenet 
finns korpbenen. De två benen är i ena ändan fästa mot bröstbenet och 
i den andra mot vingbasen. De fungerar som stödjepunkter för flaxande 
vingar och som pelare som hindrar kontraherande bröstmuskler att säcka 
ihop i området innanför revbenen.
 Överarmsbenet och den lilla bröstmuskeln supracoracoideus är ihopkopp-
lade med en dragsena på ett sätt som inte finns hos något annat ryggrads-
djur. Senan gör det möjligt för fågeln att ändra vingarnas vinkel och läge. 
Dragsenan löper in i överarmsbenet (humerus) vilket möjliggör ving- rörel-
serna.

Hund som ingick i Ivan Pavlovs djurförsök.
Av Rklawton - English Wikipedia, see below, 
CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/
index.php?curid=601191

Labradorvalp i det fria Foto Monica Svensson



Titta noga i ditt akvarium. Kan du se något som 
är speciellt eller underligt? 
 Eftersom vi letade efter den underligaste or-
ganismen på Jorden så tillbringade vi dagar i 
djungler, snorklade genom oceanernas djup och 
frös på nordpolen innan vi förstod att det mest 
bisarra djuret kanske befann sig närmare än vi 
hade tänkt. Dess förmåga att regenerera efter att 
den blivit ituskuren, dess egendomliga sätt att äta 
och det faktum att det inte har något cellåldran-
de och verkar vara odödlig kan tas som bevis för 
att Hydra vulgaris kan anses vara en av de mest 
speciella levande varelserna.

Hydra vulgaris 
Age category: 16+

Science in school issue 42 2017. 
Aleksandra Markowska och Halina Ravensdale (17 år), Poland

Science in school har haft en tävling i skrivande för olika åldersklasser, ”Vilken är den konstigaste 
arten på jorden”. Alexandra och Halina vann tävlingen för äldsta åldersklassen. Här återger vi deras 
inlägg i en översättning av Christina Broman.

Foto: Corvana/Wikipedia

 För att helt förstå på vilket extraordinärt sätt 
djuret får sin näring måste vi fokusera på utsidan 
av dess kropp. En Hydra vulgaris är vanligen 5 
till 15 mm lång, även om någon i sällsynta fall 
kan bli upp till 3 cm lång. Den är formad som 
en polyp. Dess enkla struktur som består av en 
cylindriskt formad kropp som avslutas med flera 
tentakler som fungerar som vapen. Nässelcel-
lerna innehåller nematocyter som har neurotoxiner 
som skickas ut i form av en mörk harpunlik tråd 
som paralyserar små vattendjur.

Djurets andra sida slutar med en fot som kallas basala skivan. Den används 
för att sätta sig fast på olika ytor. Det mest förvånande är att Hydra vulgaris 
till skillnad från andra djur måste göra om sin kropp för att kunna sluka sitt 
byte. Omvandlingen börjar med att celler omformas. Snart bildas en svart 
sorts mage och en springa. Efter konstruktionen av ”munnen” suger djuret 
i sig det paralyserade bytet medan springan som bildats stängs bakom det 
och krossar allt hopp om flykt. Hur chockerande detta kan tyckas så kom-
mer det att bli ännu mer underligt.

Dessa foton visar hur hydran snabbt kan öppna sin mun helt efter bara 13 sekunder.
” The hydra rips its face open every time it eats, then it heals its mouth shut”
Foton från University of California - San Diego

 Nu är det dags att göra en iakttagelse. Du kan testa Hydra’s förmåga att 
regenerera sig om du använder ett sterilt skalpellblad. Skär djuret i två delar. 
Efter några timmar kan du konstatera att den inte dog av att kroppen skada-
des. Precis som den Lerneiska hydran i grekisk mytologi är den kapabel att 
återbygga de segregerade delarna. Denna otroliga process kallas morfallaxis. 
Djuret omorganiserar sin kropp så att det bildas en ny mindre version av sig 
själv sen följer organismens tillväxt. 
 När vi skär itu en hydra kommer delen med en fot eller ett huvud att 
omvandla sig till en hel organism med ett nytt huvud eller en ny fot. En del 
som saknar både fot och huvud kommer att bilda en ny hydra med båda 
kroppsdelarna. När Ethel Browne gjorde experiment genom att transplantera 
en överdel och en fot av en hydra till den mittersta delen av en annan hydra 
upptäckte hon att det fanns en basal aktivatorgradient för fot och huvud som 

Den lerneiska hydran är ett mytolo-
giskt monster som lurar i träsk eller 
andra vattenrika områden. Hydran 
var en grotesk varelse med minst 
åtta huvuden varav det mellersta 
sades vara odödligt. För varje huvud 
som höggs av växte dessutom två 
nya ut.

Den lerneiska hydran. Attisk amfora från 500-talet f.Kr.
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ansvarade för att ett nytt huvud eller fot skulle bildas när det gamla skadats. 
Snart upptäcktes också att det finns en inhiberande gradient för fot respektive 
huvudända som förhindrade att mer än ett huvud eller en fot bildades. 
 De flesta känner till att människor byter sina hudceller ungefär var tredje 
vecka. Föreställ dig att hur underbart det skulle var om vi kunde byta ut 
alla andra celler från hela kroppen på samma sätt på samma tid. Det skulle 
göra oss odödliga. Det är exakt det som Hydra vulgaris gör - den slipper hela 
processen av åldrande, förlust av fertiliteten och döden. Det är nödvändigt 
att påpeka att det existerar ett specifikt mönster i naturen: djur som får 
avkomma tidigt, dör tidigt. Hydror får avkomma efter ett par dagar så de 
borde dö efter någon månad men det gör de inte. 
 För att riktigt förstå detta fenomen måste vi veta vad som händer på 
molekylär nivå. Det kontinuerliga utbytet av Hydra’s celler beror på dess 
stamscellers förmåga att förnya sig själva. Ett forskarlag i Kiel, Tyskland, 
upptäckte att FoxO genen (som också finns hos människan) bär ansvaret 
för att uppehålla aktiviteten i dessa celler. 
 Hydror kunde bli utmärkta försöksdjur för medicinsk forskning. En 
grupp av studenter vid University College London fann vid sin forskning 
att gener som är förbundna med neurodegenerativa sjukdomar är exakt li-
kadana i människor som i hydror. Hydra äger gener som är specifikt associe-
rade med Huntington’s sjukdom och Alzheimer’s. Vetenskapsmän fortsätter 
att studera hydror för att undersöka om de kan ersätta degenererade gener 
och på så sätt bota sig från tillstånden som nämndes ovan.
 För att sammanfatta tycker vi att dessa sötvattenspolyper är de egendom-
ligaste djuren på Planeten inte bara på grund av deras bisarra utseende eller 
deras knasiga ätvanor utan också för att dessa små varelser skulle kunna 
hjälpa oss att bryta genom de svårigheter som välutbildade doktorer inte 
kan klara av med patienter som har neurodegenerativa sjukdomar.
(https://www.eso.org/public/archives/schools/pdf/sis_0042.pdf
s 26, Issue 42 : Winter 2017)

Morfologisk förändring

Foto: Content uploaded by  
Ambrosone Alfredo

Reproduktion Regeneration

Länkar
1. Förstå hur Hydra’s celler rivs upp när den 

öppnar munnen på videofilmer från EurekA-
lert! och HowStuffWorks: 

∙ https://www.eurekalert.org/pub_releases/ 
2016-03/cp-itm030216.php 
(tinyurl.com/jyvft95)

 och 
∙	 https://www.stuffmedia.com/now/ 

hydra-mouth-video.htm
 (tinyurl.com/yc769jdd) 
∙		 https://www.eurekalert.org/pub_releases/ 

2010-03/uoc--uib031210.php  
(http://tinyurl.com/ yc72qn27)

2. Titta på animationen ‘The animal that 
wouldn’t die’ från Acon för att förstå Hydra 
vulgaris’ regenerativa kraft.

∙	 https://aeon.co/videos/the-hydra-s-amazing- 
resilience-challenges-ideas-that-all-living-
things-must-die 

 (tinyurl.com/ybkr8238) 

3. Läs om transkriptionsfaktor FoxO som regu-
lerar bevarandet av stamceller i den odödliga 
Hydra. Boehm A M et al (2012) FoxO.  

4. Titta på SciShow-videon om Hydras odödlig-
het och vad denna organism kan lära oss.

∙		 https://www.youtube.com/watch? 
v=4h-tUWjesyg 

 (tinyurl.com/y94vwudo)

5. Biologer har sekvenserat Hydras genom och 
upptäckt gener som kan linkas till Hunting-
tons och Alzheimers sjukdomar. 

∙		 https://www.eurekalert.org/pub_releases/ 
2010-03/uoc--uib031210.php 

 (http:/tinyurl.com/ yc72qn27)

6.  Lär mer om Collinslaboratoriets forskning 
om att använda Hydra vid University of 
California.

∙		 http://schoetzlab.ucsd.edu/research.html

• Sötvattenshydra Foto Przemysław Malkowski
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Ekodukten vid Kungsbacka
Informationen är hämtad från Trafikverkets hemsida
Foto Minna Panas

Varför har man byggt en ekodukt för 80 miljoner kronor över E6 vid Sandsjöbacka?

Endast faunaåtgärder i form av stängsling, viltuthopp och färist räcker inte 
för att öka de ekologiska sambanden över väg E6. För att förbättra möj-
ligheten att korsa vägen för ett brett spektrum av djur längs E6 krävs fler 
åtgärder. En stor ekodukt ökar förutsättningarna för djuren att sprida sig 
och vandra i större grönstråk samt minskar barriäreffekten för flera arter av 
djur, stora som små. Friluftslivet får en bättre tillgänglighet till grönområ-
den via ekodukten då man även kan vandra från Sandsjöbackaområdets 
vandringsleder vidare till östra sidan och dess skogsområden.

Har man byggt liknande större ekodukter som  
vid Sandsjöbacka?
I Sverige finns ett antal kombinerade faunapassager och småvägar, där både 
djur och fordon får samsas. Det finns ett mindre antal broar konstruerade 
enbart för djur och bara någon enstaka som har lite större bredd.
 Sverige kan lära av andra länder. I Europa är Tyskland, Polen Frankrike, 
Holland, Norge föregångare när det gäller byggnationer av större gröna 
ekodukter. För att Sverige ska kunna skapa en större mängd ekodukter är 
det viktigt att satsningar på faunapassager prioriteras i nationella infrastruk-
turplaner, inte bara för nya projekt men även för att förbättra befintligt 
vägsystem.
 Viktigt är att kommunernas samhällsplanering ger möjlighet till större 
stråk av gröna ytor så att man fredar ytor i anslutning till de större gröna 
ekodukterna på lång sikt. Detta möjliggör att djurens vandringsstråk inte 
byggs igen av andra störande verksamheter och tät bostadsbebyggelse.

Hur har man kommit fram till ekoduktläget?
Flera lägen studerades för bron under projekterings-skedet. Bästa läget för 
ekodukten har bestämts utifrån studier av ekologiska samband, djurens rö-

relsemönster, topografiska faktorer, möjligheter 
till god anpassning till landskapet, byggnadstek-
niska förutsättningar, hänsyn till miljöpåverkan 
och markanvändning samt via samråd med bland 
annat länsstyrelser och kommuner om grönst-
råksplanering. Ekoduktläget ligger i en tydlig 
grön korridor där vi efter byggnation kommer få 
en kontinuerlig grönstruktur över E6. Viktigt är 
att ekodukten via kommunernas samhällsplane-
ring fredas på lång sikt så att inte störande verk-
samheter eller nya barriärer skapas här.

Hur utformas ekoduktens ovansida?
Jordmånen är viktig för att rätt vegetation ska 
växa på ekodukten. Ovanpå ekodukten eftersträ-
vas näringsfattiga förhållanden och därför täcks 
ytan till stor del av sand. Tanken är att efterlikna 
det torra hedlandskap som återfinns i många 
områden i Sandsjöbacka natur-reservat. Även 
blommande örter, buskar och träd kommer att 
planteras. Bilder på ekodukten finns under do-
kument. Stor vikt har lagts på valet av de arter 
som planteras och frösås. Speciella småbiotoper 
anläggs för att skapa förutsättningar för en rik 
biologisk mångfald kring ekodukten, till dessa 
hör t ex flera bi-hotell, öppna sandytor, stenrösen 
och trädstockar.
 Faunaskärmarna på bron dras ca 20 m ut i 
terrängen. Befintligt viltstängsel kompletteras 
med faunastängsel vid ekoduktläget för att leda 
in även de mindre arterna till ekodukten. Målet 
är att skapa en obruten kedja av natur över eko-
dukten så att djuren skall känna sig trygga när de 
passerar över motorvägen.
 En ekodukt är en typ av faunapassage som 
leder ”hela ekosystem” över vägen. Ekodukter 
fokuserar inte på någon specifik art. Det är en 
stor skillnad mot exempelvis viltbroar och små-
viltstrummor där fokus ligger på ett fåtal arter. 
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Det är viktigt att landskapet ”flyter” över vägen i 
en obruten kedja. Det kräver en bredd på minst 
30–50 meter. Ingen fordonstrafik får gå över 
ekodukten och det är viktigt att närområdet är 
ostört.
 Vegetationen och jordmån på en ekodukt är 
viktig och utgår från den vegetation som finns 
omkring ekodukten. Biotoper som kan finnas på 
en ekodukt:
∙		torräng, fuktäng och sandiga ytor – bra för de 

flesta djur
∙		stenpartier – bra för kräldjur
∙		bihotell/sandpartier – bra för bin/insekter/

fjärilar
∙		buskar – bra för hasselmus finns längs kraft-

ledning
 vegetation, vedartade växter och träd – bra för 

större och mindre däggdjur och fladdermöss.

Vilka kommer att använda ekodukten?
Vi kan förvänta oss att ekodukten kommer användas av rådjur, älg, dov-
hjort och vildsvin som alla finns i närområdet. Men även mindre arter som 
räv, hare, grävling och hasselmus kommer att skapa nya stigar i landskapet 
och inkludera ekodukten i sina revir och hemområden. Kräldjur och flad-
dermöss kommer att gynnas av ekodukten. Bina får det särskilt bra, flera 
bi-hotell byggs i anslutning till ekodukten.
 Även människor kan röra sig över bron på sina vandringar men inga 
fordon är tillåtna eller kommer att kunna ta sig fram på denna ekodukt.

Insekthotell vid ekodukten

En 32 meter bred och 64 meter lång ekodukt med faunaskärm. Anpassad för större 
djur som älg, rådjur, dovhjortar, rävar, grävlingar och viltsvin. 
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Marine mammals  
science education
Översättning Minna Panas

Ett europeiskt projekt startades nyligen i Tyskland för att 
göra undervisning med vetenskapliga förtecken och veten- 
skapliga yrkesvägar attraktiva för ungdomar. Man använder 
marina däggdjur för att göra ungdomar intresserade av 
och duktiga på vetenskap.  

Redan från början har projektet blivit en stor framgång. Inom organisationen 
för projektet finns aktörer inom utbildning, miljövårdsorganisationer, företag 
och alternativa lärandemiljöer som naturum och publika akvarier. Var och 
en bidrar med sin expertis om marina däggdjur till projektet, från lärarut-
bildning till publik verksamhet med vetenskapligt innehåll. Enligt projektets 
koordinator Katrin Knickmeier är det mycket mera trovärdigt att kombinera 
expertis och arbeta konstruktivt tillsammans för att bekämpa det minskade 
intresset för de naturvetenskapliga utbildningsområdena (STEM). 
 Projektet valde marina däggdjur som innehåll av två anledningar. För det 
första visar unga människor ett ökat intresse mot just de marina däggdjuren 
och för det andra inkluderar området många av de vetenskapliga discipli-
nerna som fysik, biologi, ingenjörskap och veterinärstudier. 
 Som ett första steg utvecklas innovativa läromedel och material för under-
visning. Exempel är trycksaker och digitalt material, 3D animationer, pod-
cast-sändningar och interaktiva skärmar. Dessutom finns det färdiga under-
visningslådor som skolor kan låna hem för experiment i eller utanför skolor. 
Lärare får också utbildning för att testa lärandeverktygen. Samarbetet med 
lärarna är mycket viktigt då de är de som stor för kontakten med eleverna. 
 Varje land höll egna träningsläger/kurser, men i Danmark och Polen så 
höll man extra läger där lärare från andra länder kunde delta. Hundratals 
lärare har redan fått utbildning på dessa träningsläger. Även högstadieelever 
får delta vid projektets sommarskolor och lära sig om forskning och komma 
i kontakt med forskare på plats. Undervisningsmaterialet som produceras 
inom projektet översätts till franska, tyska, svenska, danska och polska. 
 Materialet finns att ladda ner på Scientix´s hemsida www-scientix.eu. 
Projektet är EU-finansierat för att knyta ihop alla EU-finansierade veten-
skapliga undervisningsrelaterade projekt och för att slå ett slag för och stötta 
samarbetet mellan lärare, forskare, forskare och beslutsfattare inom STEM 
(science, technology, engeneering, mathematics). 
 Information om projektet finns också på Yuotube, Facebook och Insta-
gram. Besök dem och ge en LIKE!
Adresser: sisnetwork.eu  ∙		scientix.eu  ∙		marine-mammals.com	

Top-Gray-seal

Top-Harbour-porpoise Top-Ringed-seal Top-Seehund

Boken beskriver över 700 djur och växter i havs- 
och kustområdena från sydligaste Nordsjön till 
Ålands hav. Boken tar upp de vanligare större dju-
ren och växterna ned till ca 20 m djup.
 Arterna beskrivs och visas med naturtrogna 
teckningar och många undervattensfotografier vi-
sar arterna i sina naturliga miljöer. 
 Boken beskriver också havet som livsmiljö och 
berättar om djurens och växternas levnadssätt och 
olika typer av provtagning. 
 Havets djur och växter vänder sig till alla med 
intresse för livet i våra hav och är en rik källa till 
den kunskap som behövs för att skydda och bevara 
dem för framtiden. 
 Boken är skriven av marinbiologerna Marianne 
Køie och Aase Kristiansen, båda knutna till Köpen-
hamns Universitet. Boken är den enda aktuella på 
svenska som beskriver både djur och växter i havet.
 Boken bygger på de tidigare böckerna Havets 
djur och havets växter.  Den nya boken har ny 
layout och de vetenskapliga och svenska namnen 
uppdaterats. Helt nya undervattensfotografier vi-
sar organismerna i deras naturliga miljö.

Text Marianne Køie 
och Aase Kristiansen

Teckningar: Susanne  
Weitemeyer
Mareld media
Antal sidor: 327
ISBN:978-87-02248-15-9

Boktips från Minna
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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 1502 medlemmar! Den drivs av  
Biologilärarnas förening.

Fyndet av en flicka på minst 13 år som föddes i nuvarande Ryssland för 
mer än 50 000 år sedan har visat sig ha föräldrar av var sin människoform. 
Denny som hon kallas var alltså barn av ett tidigt blandäktenskap, mamma 
var neandertalare och pappa en denisovamänniska. Svante Pääbo, professor 
vid Max Planckinstitutet för evolutionär antropologi i Leipzig, Tyskland, 
trodde först att hon var en neandertalare. Allt som finns kvar av henne är 
en benflisa på 2,5 cm.

Benflisa från Denny, 360 o
Photo Thomas Higham/Oxford 
University

Mitokondrierna i benflisan kom från en neandertalare. Det visade sig att 
varje kromosompar hos Denny  bestod av en kopia från en neandertalare 
och en kopia från en denisovamänniska. Hennes pappa visade sig dessutom 
ha påbrå från en neandertalare i sitt släktträd.

Dennys mamma var genetiskt mer lik neanderta-
lare från västra Europa än de från trakterna kring 
Denisovagrottan. Långt innan neandertalarna 
försvann för 40 000 år sedan rörde de sig alltså 
mellan västra och östra delarna av Europa.
 Informationen är hämtad från Forskning & 
Framsteg nr 8 2018

Vy från Denisovagrottan Photo: Bence Viola, Max 
Planck Institute for Evolutionary Anthropology

Turister framför Denisovagrottan

Neandertalare och denisova = sant!
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Utgivningsplan Biologen 2019

Probiotika kan ha annan effekt än 
dagens teori
Probiotika är kost med levande mikroorganismer. 
De kan finnas i mjölkprodukter och syrade grön-
saker och anses ha goda hälsoeffekter. En antibio-
tikakur anses slå ut tarmens naturliga magflora 
och teorin har varit att probiotika hjälper tarmen 
att återställa tarmfloran. Forskare har studerat  
ett antal patienter och det visade sig att det är 
tvärtom. Probiotikan koloniserade magtarmka-
nalen och hindrade de naturliga bakterierna från 
att växa tillbaka.

Studien har publicerats i tidskriften Cell.
Monica Svensson

Djurens internet
Biologen Martin Wikelski har en plan: inom de 
närmaste tio åren ska det finnas ett närverk av 
satelliter som följer hundratals djur i realtid. 
 Tidigare i år tog han första steget när hans 
teams första antenn installerades på ISS, Interna-
tional Space Station. Radiostyrda halsband och 
GPS har redan förändrat vår förståelse av djurens 
rörelser – för djur som kan bära tyngden av mät-
instrumenten och forskare som kan bära kostna-
den för instrumenten. 
 De nya markörerna är så små och billiga att de 
kan bäras av alla djur och kostnaden är så låg att 
biologer kan lägga till små däggdjur, fåglar, flad-
dermöss och insekter på deras lista.

Källa Nature Briefing

Lövsångaren är rekordhållare
Med sina 10 g flyger lövsångaren (Phylloscopus 
trochilus) 1 300 mil, från häckningen i norra Europa 
och Asien till övervintringen söder om Sahara! Den 
är den näst vanligaste fågeln i Sverige, bofinken van-
ligast,  och kan finnas i så stort antal som 15 miljoner.

Biologilärarnas årsmöte 2019
Förberedelser pågår inför nästa årsmöte som vi hoppas kunna hålla på 
Klubban i Fiskebäckskil och eventuellt under Kristi Himmelsfärdshelgen.

Det är dags att betala medlemsavgiften för 2019!
Vi välkomnar både nya och gamla medlemmar till ett nytt år med Biologi-
lärarnas förening! Och vi hoppas att du uppskattar det ideella arbete vi gör 
för biologi med Biologen, Linnédagarna, EUSO och IBO.
 Vi vill göra Biologen ännu mer ”användarvänlig” genom att den innehål-
ler fler praktiska idéer för undervisningen, t.ex. metodiska undervisnings-
tips, lektionsförslag, användbara webbsidor, program m.m. Du får gärna 
vara den som bidrar med sådana idéer.
 Du betalar medlemsavgiften till plusgiro 5 67 20-6.
Avgiften är 130 kr/år,för två personer i familjen 190 kr/år och för studeran-
de och pensionärer 60 kr/år. Som medlem får du fyra nummer av Biologen.

Saxat ur Råd & Rön nr 8 2018

Lövsångare White-
works, Dartmoor, 
Devon, England
Foto Aviceda - 
Eget arbete
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