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Årsmöte - förr och nu  

Biologilärarnas förening höll sitt första årsmöte i januari år 1935. På 
mötet bestämdes att föreningen skulle ge ut ett medlemsblad ”för 
tillvaratagande av föreningens intressen och i övrigt vara medlem-
marna till tjänst” med innehåll som skulle ”uppta frågor av aktu-
ellt intresse och värde för biologiundervisningen”. Meddelanden om 
nytt undervisningsmateriel och nyutkommen biologisk litteratur 
skulle också införas i den mån utrymmet medgav. 
 Medlemsbladet/tidskriften Biologen har under de senaste 85 åren 
kommit ut med fyra nummer per år till medlemmarnas glädje och 
nytta. Även det tredje numret 2020 följer intentionerna från 1935. 
Vi möter den engagerade mellanstadieläraren Anders Elm som tillde-
lades Kungliga Vetenskapsakademins lärarpris och vän av exkursio-
ner, tar del av Monica Svenssons och Anita Norlunds berättelser om 
insekter från var sin landsända, Erik Ljungströms lärofyllda text om 
hur man skriver och använder latinska namn. Vi får också följa med 
Karin Lindström till Biotopia i Uppsala för att få tips på hur man 
skapar lärorika egna erfarenheter av naturen. Mia Sandvik berättar 
också om hur man kan bedriva internationella samarbeten från klass-
rummet genom eTwinning. 
 Men vad hände på årsmötet för övrigt på årsmötet 1935? Jo, ett 
80-tal biologer besökte Högskolas Zootomiska institut för att upp-
leva ”experimentalzoologiska metoder” samt en film om lungfisken. 
På Norra Real i Stockholm fick man bekanta sig med biologiskt un-
dervisningsmateriel som projektionsapparater, eleganta insektskar-
tonger och sprit- och formalinpreparat. Ett besök genomfördes också 
på Riksmuseets Palaeozoologiska avdelning, dokumenterat genom 
fotografier och intervjuer av ”Stockholmpressen”. 
 Årets årsmöte hade planerats för att ta plats i Stockholms-området 
men ett annorlunda år på grund av Covid-19 pandemin tvingade 
BF att ställa om planerna. För första gången i föreningens historia 
genomfördes årsmötet online med hjälp av en Zoom-link. Sexton 
medlemmar, nya som gamla, deltog från norr till söder och öster 
till väster och en även på telefon från naturen. Inget ont om möten 
i etern, möjligheten räddade 2020 års årsmöte, men nästa år hoppas 
vi kunna genomföra årsmötet som det var planerat i trakterna kring 
Stockholm!  Se en bild från årsmötet på sidan 7.

Trevlig fortsatt höst till alla!
Minna Panas

ordf. i BF
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Intervju med Anders Elm
Text Britta Pilkvist, Erik Dahlbergsgymnasiet Jönköping, bild: privat

Intervju med Anders Elm, lärare på Hovslättsskolan utanför Jönköping, som har tilldelats Kungliga 
Vetenskapsakademins pris. 

Grattis! En sportfråga: 
Hur känns det?
– Det känns fortfarande 
helt osannolikt att jag fått 
detta pris. Jag blev faktiskt 
alldeles mållös när jag fick 
reda på det, och de som 
känner mig vet att det säl-
lan jag blir helt tyst…

Vad är det bästa med 
att vara biologilärare?
– Att man får vara ute i 
naturen och att det finns 
så mycket att uppleva och 
se som även ger mig häf-

tiga upplevelser och aha-ögonblick. Man upphör aldrig att 
förundras över hur fantastisk naturen är eller hur allt hör ihop.

Hur länge har du jobbat som lärare?
– 30 år - fantastiska år!

Du jobbar ju på mellanstadiet, varför har du valt att 
arbeta med den åldersgruppen?
– Jag har provat på lite olika åldrar men tycker att mitt sätt 
att undervisa med mycket humor (dålig…hrm) och engage-
mang passar just de åldrarna och även möjligheten att få vara 
ute mycket mer. Jag styr ju själv hur jag lägger upp undervis-
ningen.

Varför fick just du priset?
– Det har jag också funderat mycket över. Det finns så väldigt 
många duktiga lärare och jag tror att min skollednings moti-
vering, uppmuntran från kollegor och elever samt responsen 
från de elever jag haft har gjort att jag vågat testa lite nya saker 
som föll juryn i smaken - kanske främst att hela klassen hade 
kräftfiske en torsdagskväll!

Vilket är ditt bästa tips till den som är ny i yrket?
– Engagera dig. En engagerad lärare får jobba mycket men får 
väldigt mycket igen när eleverna märker att du är trovärdig i 
det du säger och gör. Och skaffa dig bra kollegor och glöm inte 
att skratta mycket på jobbet!

Anders Elm

Hur har ditt sätt att lägga upp din undervisning 
förändrats genom åren?
– Jag tror att jag arbetar mer efter att eleverna skall få uppleva 
saker och utgår från det vi ser när vi är ute (lämnar klassrum-
met) och drar slutsatser och ser samband. Det kan till exempel 
vara frågor som ”varför växer det inget där borta?” (under en 
gran – mörkt), ”varför har trädet flest grenar på den sidan?” 
(solsidan – söder) och så vidare. Saker som man sagt i klass-
rummet blir plötsligt självklara och ger många aha-upplevelser 
när man ser det ute i naturen.

Vad ska du göra med prispengarna?
– De 50 000 kronor som skolan fick ska vi använda till att 
komplettera och förnya vårt NO-material – kanske ett mikro-
skop. Den andra delen av prissumman kanske blir en resa - i 
Corona-tider – till Nordens Ark i Lysekil. Det är helt suveränt 
att se deras arbete med alla djur.

Tack för ditt engagemang för att sprida biologi bland 
våra elever, och än en gång ett stort grattis!

Kungliga Vetenskapsakademins motivering:
”För att han utgår från elevernas vardag och genom 
lustfyllda biologiexkursioner i närmiljön uppmuntrar 
och inspirerar både kollegor och elever att vilja lära”
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Det första man måste tänka på är att vetenskapliga namn alltid  
skall kursiveras i löpande text – men däremot inte nödvändigtvis 
i tabeller o.dyl. Släktnamnet skall alltid inledas med stor bokstav 
(versal) medan övriga ingående ord – alltså artepitet, under-
artsepitet, varietetsepitet och så vidare – oftast bör skrivas  
genomgående med små bokstäver (gemener). 
 I vissa fall kan det även vara korrekt att ett visst epitet skrivs 
med stor begynnelsebokstav, men då måste man veta vad man 
gör – och det är aldrig fel att skriva samtliga ingående epitet 
uteslutande med små bokstäver. Man skriver alltså till exem-
pel bok Fagus sylvatica, ripvide Salix glauca, odon Vaccinium 
uliginosum, vitsippa Anemone nemorosa, gul fetknopp Sedum 
acre, ängsklocka Campanula patula, solros Helianthus annuus, 
brännmossa Ceratodon purpureus, glansslinke Nitella flexilis, 
vägglav Xanthoria parietina, blek taggsvamp Hydnum repandum, 
[ofta (gul)] kantarell Cantharellus cibarius, rodnande flugsvamp 
Amanita rubescens, stenmurkla Gyromitra esculenta, kron-
hjort Cervus elaphus, mullvad Talpa europaea, ejder Somateria  
mollissima, gröngöling Picus viridis, åkergroda Rana arvalis, 
gråsej Pollachius virens, liten blåvinge Cupido minimus, husfluga 
Musca domestica, (röd) brännmanet Cyanea capillata. 
 Vad djuren beträffar är det vanligt att släktnamn och art-
epitet är identiska, så kallad tautonomi: älg Alces alces, skata 
Pica pica; däremot är namn av detta slag totalt förbjudna inom 
botaniken (inklusive mykologin). Inom delar av botaniken är 
underarts- och varietetsepitet allmänna; de skall då alltid före-
gås av en icke kursiverad, förkortad rangbeteckning (följd av 
punkt): vanlig smörblomma Ranunculus acris ssp. acris, späd 
ögontröst Euphrasia stricta var. tenuis, medan däremot inom 
zoologin endast en lägre rangnivå under art existerar, varför 
dess epitet skall följa direkt efter artepitetet utan någon rang-
beteckning: nordlig gransångare Phylloscopus collybita abietinus, 
fastlandsapollofjäril Parnassius apollo scandinavicus. 
 Vissa epitet kan även skrivas med stor begynnelsebokstav, 
företrädesvis då sådana som utgörs av egennamn (i nomina-
tiv eller genitiv): vitoxel Sorbus Aria, fjälldunört Epilobium  
Hornemannii, men ej heller dessa är det fel att skriva blott med 
små bokstäver, så om du är det minsta osäker, skriv alla epitet 
med gemener. 
 Högre ranger än släkte, alltså familjer, ordningar, klasser etcetera 
skall inte kursiveras alls i löpande text, utan man skriver exem-

Om vetenskapliga namn i tryck
Erik Ljungstrand, botanist

Tyvärr ser man mycket ofta vetenskapliga (”latinska”) namn, såväl botaniska och mykologiska som 
zoologiska, felaktigt skrivna i dagstidningar och andra periodiska publikationer. Förhoppningvis 
kan dock denna korta notis i den anrika ”Biologen”, utgiven av Biologilärarnas Förening, bidra till 
att återgivandet av vetenskapliga namn blir mera korrekt i framtiden.

pelvis fräkenväxter Equisetaceae, gömfröiga växter Angiospermae, 
kattdjur Felidae, insekter Insecta. Märk att den botaniska 
”koden” (nomenklaturregelboken) föreskriver ändelsen -aceae 
för växtfamiljer, medan den zoologiska dito har -idae för djur-
familjer; det är bara att acceptera att den botaniska och den 
zoologiska nomenklaturen är helt oberoende av varandra, var-
för det också finns hundratals exempel på ”interregnala homo-
nymer”, alltså släktnamn som finns både för växter och djur: 
brunörter Prunella kontra järnsparvar Prunella är ett hos oss 
väl känt exempel. Däremot är det lyckligtvis ovanligt att en 
växt och ett djur som har ”drabbats av” exakt samma veten-
skapliga namn, men ett exempel därpå är den västafrikanska 
orkidén Orestias elegans, där det finns en sydamerikansk tand-
karp som också heter Orestias elegans – ”så borde det väl ändå 
inte få vara!”.
 Något som stundom också ger upphov till tveksamheter 
är latinska förkortningar; en allmän regel är att plural marke-
ras genom att den sista bokstaven i förkortningen dubbleras. 
Således betyder ”Viola sp.” någon (obestämd) violart, medan 
”Viola spp.” står för flera olika violarter. På samma sätt bildar 
man plural av de ovan nämnda rangbeteckningarna: ”sspp.” 
och ”varr.”. Dessa förkortningar skall aldrig vara kursiverade, 
varken i löpande text eller annars.

Artikelförfattaren Erik Ljungstrand 

Ängsklocka 
Campanula patula
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På museet Biotopia i Uppsala använder vi oss helst av djur och natur som 
finns runt omkring oss i vår närnatur. Den verklighet som alla kan få upp-
leva. Att vara ute och observera eller samla organismer i naturen som man 
sedan undersöker är ett bra och roligt sätt att väcka nyfikenhet på naturen, 
och förankra sin kunskap i en helhetsupplevelse!
    
Leta, samla och undersöka! 
Med skolklasser och våra besökare på muséet går vi ofta ut och låter delta-
garna själva leta och samla in organismer. Vi har samlat till exempel småkryp 
på land, svampar, fjärilar, plankton eller småkryp i vatten. Vår efarenhet är 
att de egna fynden oftast upplevs som mycket mer intressanta och värdefulla, 
jämfört med det som någon annan hittat och visar!  
 Vi berättar först hur och var man letar, på ett sätt som är effektivt och 
säkert för djuren och deltagarna. Sen delar vi ut de redskap som behövs för 
att alla ska kunna delta. Vår erfarenhet är att de flesta människor (stora som 
små!) har en inneboende jaktinstinkt, och att söka, hitta och samla blir lätt 
till en spännande utmaning som engagerar!  
 Under samlandet är det bra om så många som möjligt upplever att de 
verkligen lyckas hitta något värdefullt. Pedagogens roll under själva samlan-
det blir att tipsa om hur man kan göra, var man kan leta och att uppmärk-
samma det som hittas. För att lyckas är förarbetet viktigare än man kan tro. 
Det gäller att välja ut en riktigt bra plats med många organismer där man 
kan leta. Den natur som vi på Biotopia har närmast tillgång till är en park-

Biologi på riktigt 

Av Karin Lindström, | PhD | Biotopia

Ibland hamnar biologiundervisning i skolan långt från verkligheten. Djur, växter och svampar 
blir bilder i en lärobok eller modeller av plast. Man läser om exotiska organismer som man 
aldrig sett, eller nånsin kommer att se i verkligheten. Även om det säkert ibland passar att 
sitta inomhus och lära sig saker om hur världen utanför fungerar, kan det också behövas en 
närmare och mer direkt kontakt med naturen. Då öppnas möjligheter att skaffa egna upplevelser                                                                       
som engagerar, och är förankrade i verkligheten!     

Att leta, hitta och samla är en aktivitet som engagerar! Här är en Vinbärsfuks insamlad 
under en utflykt på Fjärilsstigen i Uppsala i maj 2020. 

miljö mitt i stan. Så för att öka den biologiska 
mångfalden i närområdet har vi arbetat långsik-
tigt för att skapa bra livsmiljöer för diverse kryp. 
 För att öka mängden småkryp på land har vi 
till till exempel låtit gräset växa högt i vissa zoner 
och placerat ut klyvna stockar av lövträd i träd-
gården som fungerar utmärkt som småkrypsfäl-
lor. Under stockarna samlas tusenfotingar, snig-
lar, gråsuggor och andra spännande kryp som är 
lätta att hitta. Vattenorganismer och plankton 
samlar vi i en damm i parken eller i Fyrisån som 
rinner genom Uppsala. För fjärilar och svampar 
åker vi till naturområden med lämpliga miljöer. 
I Uppsala har vi ett artrikt naturreservat med en 
fjärilsstig, dit vi brukar förlägga våra fjärilsutflyk-
ter. 
 Man kan med fördel ta hjälp av lokala natur-
föreningar (entomologiska föreningen, botaniska 

Karin Lindström
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föreningen etc.) för att få tips på bra lokaler, och vad man kan hitta olika 
tider på året. Med tiden bygger man upp egna erfarenheter om vilka platser 
som fungerar bäst. Letandet och samlandet går att göra med många olika 
åldrar, alltifrån 3-4 åringar till vuxna. Många fängslas av utmaningen att 
försöka få tag på ett speciellt djur eller att hitta en spännande svamp.

Undersökning av egna fynd
När man sen har samlat in djuren, brukar vi ägna tid åt att undersöka och 
titta på fynden. Här blir den egna observationen viktig, och vi undviker 
ofta att lägga fram textböcker där man kan läsa om djuren för att på så 
vis uppmuntra den egna observationen. Det är en nyttig övning eftersom 
eleverna inte alltid litar till sin egen förmåga att göra observationer, utan är 
mer vana att förlita sig till det som står i böcker. 
 För yngre barn kan man be dem rita av det de sett, och för de äldre elever 
brukar vi låta dem välja ut en organism som de observerar särskilt för att 
sen visa och presentera sitt djur för klassen. Som pedagog kan man här fylla 
på med fakta om djuren och berätta mera om hur de lever. Vi låter eleverna 
fundera kring frågor som, är ditt djur ett rovdjur eller en växtätare? Hur 
många ben har djuret? Hur ser ögonen och munnen ut? Vilken grupp av 
organismer tillhör djuret? Man kan använda enkla bestämningsnycklar för 
att gruppera djuren så att krypen får namn.
  
Utrustning för undersökningar 
För den egna undersökningen har vi dukat upp med bra utrustning som 
eleverna kan använda på egen hand med instruktion. Den enklaste varian-
ten, som också kan användas i fält, är enkla burkluppar med lock där man 
placerar det man vill titta på och kikar genom locket. De fungerar bra för 
lite större djur, som sniglar och maskar. 
 Ett användbar redskap som vi använder på museet är en dokumentkamera 
med bra förstoring. Kameran kopplas till en skärm och fler personer kan 

I fält passar det bäst med enkla redskap för insamling och bestämning. Du hittar vår 
småkrypsnyckel på Biotopias hemsida. www.biotopia.nu under fliken ”gör själv”. 

undersöka djuren samtidigt. Det underlättar om 
man vill peka ut något i ett prov, eftersom flera 
kan titta samtidigt. Det är viktigt att dokument-
kameran har minst 10x förstoring (gärna mer). 
Det är bra att ha extra belysning med en inbyggd 
lampa, eller en skrivbordslampa som går att 
vinkla. Vissa dokumentkameror har möjligheten 
att ta kort och spela in video. Det kan vara kul 
för elever att kunna dokumentera det de hittat! 
Man kan också använda dokumentkameran för 
att visa upp och presentera de levande djuren på 
en större skärm för hela klassen, eller för att visa 
instruktioner eller bilder i en bok. 
 För de mindre organismerna har vi ett stort an-
tal stereoluppar, med förstoring upp till 40 gånger. 
De kan vara lite svårare att använda, men det bru-
kar gå bra för barn från mellanstadieåldern att på 
egen hand ställa in skärpan. Det är en fördel att 
kunna byta förstoring, t.ex mellan 20x och 40x. 
LED belysning bör vara standard år 2020, och ska 
ses som ett krav när man köper stereolupp idag. 
Köper man en stereolupp där ett av okularen går 
att ta bort finns kameror att köpa som passar istäl-
let. De går ofta att koppla till en dator och bilden 
visas lätt på en stor skärm. Där finns också möjlig-
heten att ta kort och spela in film. 
 Vi har på vårt museum även en helt inbyggd 
förstoringsstation, där vi byggt ett yttre skal runt 
en bra stereolupp, och luppen är kopplad till en 
fast skärm. Besökarna ställer focus med en ratt, 
men förstoringsgrad och övriga reglage är inbygg-
da i en låda och kan bara justeras av vår personal.
 Vill man titta på mindre plankton så behövs 
ofta en förstoring på runt 100x eller mer. Då är 

En vattendroppe kan rymma massor av liv! Ett  
planktonprov från dammen i Vasaparken fotat från 
skärmen till vår förstoringsstation.
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ett mikroskop ofta det bästa alternativet. Även 
här kan man byta ut ett av okularen mot en ka-
mera alternativt finns modeller med en tredje 
fattning för kameror (kallas ofta trinokulärt). 
 Det är ofta dåligt att köpa luppar och mikro-
skop särskilt ämnade åt barn. De är ofta av för 
dålig kvalité och det blir svårare att se det man 
tittar på. Undvik allt med junior i namnet!
Uppmärksamma det lilla livet! 
 Att visa upp naturens små underverk är ett 
viktigt uppdrag för oss biologer! Det tyckte även 
Carl von Linné redan på 1700-talet när han ar-
gumenterade för att uppmärksamma det lilla, 
men betydelsefulla livet, som finns runt omkring 
oss. En helt vanlig gråsugga, fjäril eller daggmask 
kan vara fascinerande och spännande när man 
får kunskap om djurens märkliga livscykel eller 
kan se alla detaljer i deras kroppsbyggnad. Med 
enkla verktyg, rätt kunskap och bra utrustning 
kan man skapa fina naturupplevelser för barn 
och vuxna i sin närnatur.

Med dokumentkamera kan man flera titta på samma prov samtidigt. Man kan även 
ta bilder av det man sett för att dokumentera. Här undersöker våra besökare ett  
vattenprov med småkryp från dammen. 

”Inga underverk äro större än de minsta”
 Carl von Linné

Några av deltagarna på BF:s årsmöte 2020

Årets årsmöte hölls online för första gången i föreningens historia. Deltagarna blev ansiktsrutor på skärmen som avhandlade punkter i dag-
ordningen. Visst funkade det men vi hoppas att nästa års årsmöte kan genomföras IRL, i det riktiga livet med exkursioner och studiebesök i 
Stockholmstrakten. I nummer fyra kommer en inbjudan till årsmötet 2021
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Det arbete som nu mestadels skulle skötas via zoom kunde ske var som helst 
och sommarhuset blev min reträtt. Eftersom detta sommarhus ligger i ett 
naturreservat, närmare bestämt Västra Getteröns naturreservat och den del 
som kallas Gubbanäsan, gavs jag extra goda möjligheter att studera naturfe-
nomen på nära håll mellan vårens alla digitala möten. 

”Gubbanäsan#

Hämpling – Linnaria cannabina 
Foto: Jörgen Norlundt

Coronatider på västkusten våren och sommaren 2020
Text och foto (om inget annat anges): Anita Norlund, Docent och Professor vid Borås 
Högskola, sektionen för pedagogisk utveckling och forskning

I mitten av mars meddelade rektor vid Högskolan i Borås, där jag arbetar, att vi med anledning av 
coronapandemin gick in i det som kallades ”läge gul”. Ganska snart blev vi rekommenderade att 
inte tillbringa mer tid än nödvändigt på arbetsplatsen. Mitt i eländet slumpade det sig trots allt så 
att vi nyss hade fått vårt sommarhus återuppbyggt efter en brand.

Artikelförfattaren
Anita Norlund
Foto: Suss Wilén

 Sommarhuset har vi haft sedan 2005. Vi hade tillbringat alla somrar där 
till och med 2014 då det tråkigt nog brändes ned av en okänd person. Det 
tog lång tid att få alla de tillstånd som behövdes för att bygga upp huset igen 
men nu lever vi här helt ’off grid’ med solceller, värmeanordning som går på 
gasol, förbränningstoalett med mera.
 När vi köpte det gamla huset fick vi veta att vi hade en riktigt bra fågel-
skådartomt. Det hade, tänkte vi då, varit respektlöst att inte börja fågel-
skåda så vi tog ganska snart upp den hobbyn. Med ett alltmer observant 
öga kunde också andra arter upptäckas; det kom spännande fjärilslarver och 
nattfjärilar till tomten (även på dagen). Det var så mitt intresse utökades 
och kom att inbegripa också insekter.

Fåglar
Det har verkligen varit lätt att följa fåglarnas an-
komst den här våren. Först kom ejdern och därefter 
i tur och ordning strandskatan, sädesärlan och ett 
hämplingspar. Göken kom den 15 maj och visade 
sig sedan flera gånger. En gång flög den bara ett 
par meter ovanför våra huvuden på tomten.

 Gärdsmygen byggde bo i vårt alltför yviga  
enbuskage. Tydligen bygger hanen flera bon och 
låter honan välja. Och vi fick faktiskt möjlighe-
ten att se tre ungar lite senare på säsongen. Vi 
kallar vår gärdsmyg Gärt precis som vi har döpt 
vår trogna koltrast till Kovid19!
 Ett extra roligt fynd var den sällsynta busk-
sångare som slog sig ner i en lummig trädgård 
bara en knapp kilometer härifrån. Där stannade 
den oväntat länge, i några veckor till och med, 
tills den en dag plötsligt var borta. En annan 
överraskning var den skedstork som vi hittade ett 
par mil söderut i juni. Kanske var ändå tomtkrys-
set på svarthakedoppping höjdpunkten! Tyvärr 
har jag inte foto på den.

Busksångare - Acrocephalus dumetorum 
Foto: Christer Andersson  
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Fjärilar
Här i Västsverige finns det möjlighet att stöta på ett åttiotal 
dagfjärilar men i år har det verkligen varit ont om dem. Den 
första som dök upp var en storfläckig pärlemorfjäril och det 
gjorde den redan den 22 april. Ett par dagar senare kom årets 
första mindre guldvinge. Den senare är den art som tillsam-
mans med kamgräsfjäril har varit den vanligaste. Makaonfjäri-
len som brukar vara relativt vanlig har inte visat sig alls.

Mindre guldvinge –
Lyacena phlaeas   

Storfläckig pärlemorfjäril–
Issoria lathonia 

 Vid en promenad i Hallands inland i slutet av maj råkade 
jag på mitt livs första smultronvisslare. Det var en glad bekant-
skap! Smultronvisslaren förekommer bara lokalt och det var 
säkert anledningen till att jag inte hade mött den förut. Den 
är för övrigt känd för att vara snabb och det stämmer - det var 
inte lätt att få ett foto av den.

Nattfjärilar
Under denna rubrik och framåt kommer jag att berätta om 
mina möten med nattfjärilar under den här speciella våren och 
sommaren. Jag fångar dessa fjärilar i två ljusfällor som jag fyller 
med ägg kartonger. På morgonen vittjar jag och fotograferar 
innan jag släpper ut fynden igen. Det händer också att jag 
hänger upp ett lakan och tar fram min starkare lampa.

Smultronvisslare– Pyrgus malvae

Lakanbelysning

Mätare  – Glimmalmätare
Ett fint fynd i mina ljusfällor blev glimmalmätaren (Eupithecia 
venosata) som kom under våren och som jag hade blivit tip-
sad om att hålla utkik efter. Den dök närmare bestämt upp två 
gånger i slutet av maj vilket är den tid på året då den börjar 
flyga. Glimmalmätaren är vackert mönstrad och ganska liten 
med sin vingbredd om mellan 17 och 24 millimeter. Den ses 
bara i södra halvan av Sverige. På fotot sitter den, likt många av 
de övriga nattfjärilar som jag kommer att visa här, på en av de 
äggkartonger som jag stoppar i fällorna.

Glimmalmätare – Eupithecia venosata
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Mindre purpurmätare
I några år har jag varit faunaväktare för mindre purpurmätare 
(Lythria cruentaria), en mätare som man ser även på dagen 
faktiskt. I år dök den upp redan den 23 juni, rakt framför mig 
på klipporna när jag hade tagit ett dopp i havet! Den är värd 
att faunaväkta, inte för att den (ännu) är sparsamt förekom-
mande men för att dess värdväxt bergsyra minskar i utbred-
ning. Och för att den är så vacker förstås!

Mindre purpurmätare –  
Lythria cruentaria

Nattflyn
Personligen tycker jag att nattflyna är den roligaste av natt-
fjärilsfamiljerna (jag kan faktiskt inte motivera varför!). I år 
har jag varit särskilt lyckosam med just nejlikflyn. Jag har fått 
mängder av praktnejlikflyn och några stycken av arten violett-
rött nejlikfly, men mest gläder jag mig åt fynden av blågrått 
nejlikfly (sex stycken) och gulbrunt nejlikfly (över 30 stycken). 
Gulbrunt nejlikfly är klassad som sårbar (VU) på rödlistan.

Blågrått nejlikfly –   
Hadena caesia

Gulbrunt nejlikfly –
Hadena perplexa

Spinnare och svärmare
Spinnare, svärmare och övriga makrofjärilar har ofta ett spek-
takulärt utseende. Om jag lägger ut bilder på sociala medier 
är det tveklöst dessa som får mest uppskattning. Mest populär 
på facebook var nog grön pilspinnare som tydligen gav mina 
vänner associationer till finsk marmelad eller till en minilim

Ligustersvärmare – Sphinx ligustri

 Grön pilspinnare är en liten art, bara 16-23 millimeter i 
vingspannet. Det ska jämföras med vår största svärmare, ligus-
tersvärmare. Den senare är långt ifrån sällsynt men för mig var 
den ny när den dök upp och orsakade mig en viss belåtenhet, 
det ska jag erkänna. Dess vingbredd uppgår till mellan 85 och 
125 millimeter - jag mätte min lite grovt till 118 mm.

Spetsvingat mossmott – Synaphe punctalis

Grön pilspinnare – Earias clorana    

Mikrofjärilar
I takt med att det blir färre kryss för mig att hämta bland mak-
rofjärilarna blir de små mikrofjärilarna allt mer spännande. I 
mikrofjärilarna inbegrips familjer som mott, malar och vecklare. 
 Ett mott som besökte mig för första gången den här sä-
songen är spetsvingat krattmott, en art som jag tidigare bara 
hade sett vid genomresa i Schweiz. Mest troligt är det tomtens 
käringtand som har lockat hit den. Den återfinns i södra och 
mellersta delarna av Sverige, i stort sett enbart utmed kusten. 
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 Vecklare utgör alltså en annan grupp bland mikrofjärilarna, 
en innehållsrik familj som innehåller en del ganska oansenliga 
arter medan andra är riktigt snyggt mönstrade. Två exempel 
på det senare är apelbarkvecklaren och ljungbrokvecklaren 
som båda blev nya bekantskaper för mig i år. 

Värdväxter
Som alla läsare redan vet har tomtens växter stor betydelse för 
vilka fynd som kan göras. Vår strandglim har till exempel visat 
sig vara riktigt viktig, inte bara för att locka hit glimmalmä-
taren utan också de fyra arter av nejlikfly som jag redan har 
nämnt. 
 Ljungbrokvecklaren som jag har presenterat tidigare är precis 
som namnet anger förtjust i den ljung som växer innanför och 
utanför vår tomt. Ljungen har också dragit till sig de många 
ljungjordflyn som jag har fått i sommar, liksom ett par ljung-
hedflyn.  

Apelbarkvecklare –  
Enarmonia formosa

Ljungbrokvecklare –  
Phiaris schulziana

Strandglim – Silene uniflora Ljungjordfly – 
Lycophotia porphyrea

Allra mest betydelsefulla verkar dock tomtens alla pilträd och 
sälgbuskar vara. Anne Sverdrup-Thygeson som skrivit den fas-
cinerande boken Insekternas planet talar om växten som ”en 
naturens startmotor”. Sälgen är alltså inte minst viktig på vå-
ren. Ofta när jag letar i litteraturen efter vilka värdväxter som 
har lockat hit mina nattfjärilar är det just dessa buskar som 

verkar ha stor dragningskraft. Alltså är jag väldigt glad över 
just dem, särskilt när den vackra långhorningen myskbock 
kommer för att dricka saften ur en stam. På just den här bilden 
besöker den faktiskt en av tomtens oxlar.

Myskbock – Aromia moschata

Avslutande kommentar
Det finns en mängd arter runtomkring oss – det gäller bara 
att ha ögonen öppna. Ett tips för att bli mer observant är att 
starta en facebookutmaning, något som min vän Karin Alsing 
och jag har hållit på med nu för åttonde sommaren. Sju veckor 
varje sommar lägger vi ut ett artfynd var (det ska vara nytt för 
den som lägger ut det men behöver inte vara nytt för båda). 
Vi har valt att tillåta arter från såväl flora som fauna. Det blir 
såklart svårare för varje år men vi hänger med än – ingen av oss 
har åkt ur hittills! Vi kallar aktiviteten #dagensart2020. Titta 
gärna på Instagram där vi publicerar våra fynd och där vi an-
vänder just den hashtaggen.
 När detta skrivs har det kommit signaler om att även hös-
ten innebär restriktioner på grund av covid 19-infektionen. 
Det är såklart tråkigt men det för samtidigt med sig bättre 
möjligheter än annars att följa höstens ankomst. Det tänker 
jag utnyttja och jag lovar mig själv att göra än fler utflykter till 
Hallands inland. 
 För mer info se #tusenfalken på Instagram och fyndplats 
Gubbanäsan, stuga Tusenfalken på Artportalen. 
Alla foton av mig, textförfattaren, är tagna med mobilkamera.

Jag vill tacka Pål Axel Olsson, professor i växtekologi, Lunds 
universitet, för att han har hjälpt mig att kontrollera att 
artbestämningen av fjärilarna är korrekt.
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Så nu sitter vi här sedan mitten av mars, sambon, hunden 
Nalo och jag, i vårt äldreboende som en riskgrupp och i själv-
vald karantän. Vad ska vi nu hitta på?
 En gång per vecka åker vi in till närmaste samhälle, Jörn,  
och snabbhandlar och så snabbt hem igen. Vi har följt myn-
digheternas rekommendationer så långt det går.
 Och så promenader med hunden Nalo. Ser ingen annan i 
byn, kanske inte så konstigt här bor bara sju personer permanent. 
Två arbetar som vanligt, norrmannen for till Norge och kan 
inte komma hem. De två övriga ser jag inte till! 
 Jag bär kameran med mig på promenaderna och nu börjar 
min karantänverksamhet ta form!

Vårfåglar
Vårfåglarna är på väg upp till oss. Först hörs ringduvornas fan-
tastiska strofer, sedan kommer bofinkhannarna till fågelbordet. 
Som vanligt är bofinkhonorna ett par veckor sena.
De svart-vita flugsnapparna slåss om holkarna - vinnaren fick i 
år tre holkar och tre honor. Han sjunger nästan oavbrutet i ett 
par veckor. Samtidigt talar herr Skata om att vi helst ska gå in, 
vi stör hans frieri. Ringduvor och rödvingetrast är tidigt här. 
liksom lövsångaren.

Koronatider våren 2020 i norra Västerbotten
Text och foto Monica Svensson

WHO deklarerade den 11 mars att covid-19 är en pandemi. Sjukdomen finns eller kommer snart att 
finnas i alla världsdelarna och kommer sannolikt att drabba alla världens länder. 
Myndigheterna utfärdade rekommendationer som att hålla två meters avstånd, tvätta händerna 
noggrant och inte handla själv i affären eller samlas i stora grupper,

Hona, till vänster, och hane av svart-vit flugsnappare

Herr Skata på spanRödvingetrast till vänster och lövsångare
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 Björkarna har slagit ut, sälgen blommar och gräset börjar 
lysa grönt. Tranor, svanar och andra flyttande fåglar har pas-
serat oss och våra fåglar ligger på ägg. Det är egentligen bara 
göken som är riktigt alert. Hon är kanske orsak till skatungens 
död. Dags för mig att byta inriktning!

Fjärilar
När vårfåglarna tystnar övergår jag till fjärilsfotografering. 
Men det är ont om dagfjärilar i år. Den första jag ser är en 
ganska illa åtgången vinbärsfuks, Polygonia c-album  (Linné 
1758). Den har övervintrat på någon frostfri plats. Vinbärs-
fuks trivs på vinbärsbuskar och på humle, honan lägger gärna 
sina ägg på ett solbelyst brännässlebestånd.
 Dagfjärilar är mest aktiva under dagen. Dagfjärilarna känner 
dofter med hjälp av ”klubbor” längst ut på huvudets antenner. 
De har stora facettögon och suger nektar med en snabel som 
kan rullas in och ut.  Vi har cirka 110 arter av  dagfjärilar i 
Sverige och över 19 000 är kända i världen. 

Grönsnabbvinge 
Björnbärssnabbvinge har  byt  namn  till Grönsnabbvinge,  
Callophrys rubi. Det  är den fjäril som kläcks först av alla dag-
fjärilar, och den flyger från slutet av april till in i juni. Grön-
snabbvingen är vanlig i öppen skogsmark. Larven är grön, 
ibland med smala gulgröna linjer, och den blir upp till 15 
millimeter lång, och lever bland annat på blåbär, odon och 
lingon.

Grönsnabbvinge, Callophrys rubi

En skatunge ligger i 
gräset, full av nedbry-
tare som rödsköldad  
asbagge

 Vinbärsfuks, Polygonia c-album

Enda amiralen 
som snabbt flög 
förbi. 
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Tosteblåvinge
Tosteblåvinge Celastrina argiolus, är den allra tidigaste av 
blåvingarna och flyger redan i maj. Larven lever på busken 
brakved. Tosteblåvinge finns i skogsgläntor och  i nästan all 
skogsmiljö. Det brukar finnas många olika blåvingar här i 
Högheden, men i vår är det här den enda arten.

Allmän ängsmätare, Ematurga atomaria

En mätarlarv på hjortron

Tosteblåvinge, 
Celastrina 
argiolus

Mätarfjärilar
Eftersom antalet dagfjärilar är litet i år fick jag upp ögonen för 
mindre fjärilar, men lika intressanta och vackra. Först några 
mätarfjärilar, en grupp vars larver ”mäter sig fram”. Som vux-
na påminner de om dagfjärilar. Honornas antenner har inga 
”klubbor”. men hanarnas är yvigt förgrenade. I Sverige finns 
320 arter av mätare.

Allmän ängsmätare
Mycket vanlig var en liten guldskimrande fjäril, Allmän ängs-
mätare, Ematurga atomaria, en nattfjäril som flyger även under 
dagen. Vingspannet är ca 25 mm. Den är vanlig i hela landet. 
Larverna  växer upp på ljung och förpuppas i marken. 

Blåbärslundmätare
Blåbärslundmätare är också en nattfjäril som flyger dagtid i 
maj - juni. Vanlig i hela landet. Den har ljusgröna vingar som 
bleknar snabbt och blir vita. Två rejält taggiga vita tvärlinjer, 
speciellt den yttre är typisk (men syns inte på bilden). Larven 
lever av blåbär och odon.

Blåbärslundmätare,  
Jodis putata

Överst, en hona.
Allmän ängsmätare hane underst, se hans yviga antenner.

Tosteblåvinge, Celastrina argiolus

Rutig buskmätare
Så ser jag en liten vit-svart rutig fjäril, på nära håll syns det att 
den är rutig och den är inte mer än ett par cm. Det är en ru-
tig buskmätare, Chiasmia clathrata. som föredrar örtrik ängs-
mark. Larven lever på klöver och blålusern. Den lever i Skåne 
och upp till Lule lappmark, i söder brukar den hinna med två 
generationer per sommar.
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Chiasmia clathrata. som föredrar örtrik ängsmark. Larven lever på klöver 
och blålusern. Trots att de flesta av dessa fjärilar är riktigt små är de dag-
flygande, så jag har fått lita till min syn, jag har inte använt något annat 
hjälpmedel.

Mindre fläckmätare
Flyger i maj till september i hela Sverige.                                                                                                  
Larvens värdväxter är björk, asp och Salix. Honan saknar oftast det svarta 
bandet tvärs över mitten av varje vinge.      

Vinbärsfuks: Uppifrån och ner: Larv (mörk i bakänden).  
Pupporna, Ute ur puppan för uppumpning av vingarna och  
helt klar

Rutig buskmätare, Chiasmia 
clathrata

Mindre fläckmätare, Lomaspilis marginata

Vinbärsfuksen visar 
stolt upp Undersidan 
på sina vingar. 

Vinbärsfuks
Och mitt i allt fjäriltittande kryper en larv in på bron. Det visar sig vara en 
vinbärsfuks och den hamnar nu i en plastburk med lite löv. Redan först da-
gen förpuppar den sig. Efter några dagar ser jag nästa puppa på en elsladd.
 Några veckor senare hade jag turen att komma ut just när fjärilen kom-
mit ut! Den vilade sig en stund så att vingarna fick pumpas upp med luft 
och stelna. Efter ett par försök lyfte vinbärsfuksen ut över rönnen och den 
var försvunnen. Nu väntar jag på den andra puppam.                                   
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Nattflyn 
Nattflyn Noctuidae är den största familjen inom fjärilarna med 
över 35 000 kända arter, cirka 430 är påträffade i Sverige. 
Vingspannet ligger oftast mellan 3 och 5 centimeter. Hanarna 
har mycket känsliga antenner och det räcker med enstaka mo-
lekyler av honans parfym för att hanen ska kunna hitta henne.
 En ny studie från Linnéuniversitetet visar att det geografiska 
utbredningsområdet för arter av nattflyn med en variationsrik 
färgteckning har expanderat snabbare och längre norrut.

Gulbrokigt slåtterfly
Gulbrokigt slåtterfly har gråbruna framvingar med två mörk-
bruna tvärband och en mörkbrun fläck långt ute vid framkan-
ten. Undersidan av vingarna och yttre delen av bakvingarna 
orangegula. Flyger under dagen.
 Eftersom det är ett litet nattfly och har en vingbredd av 25-
30 mm flyger den med mycket snabba vingslag, och man ser 
knappt hur den ser ut förrän den sätter sig. Fjärilen flyger på 
alla typer av ängsmark med rik örtvegetation och den flyger i 
solsken. Den förekommer allmänt i hela landet.  Larven lever 
på ärtväxter som käringtand och klöver, och förpuppning sker 
i en tunn spånad på marken.

Metallfly, purpurmetallfly
En fräsch fjäril har grön metallisk pudring vid bakhörnet. Sil-
vermärket i regel delat till skillnad från gammaflyets.Tydlig svart 
njurfläck som är kantad av guld och med smal midja. Larven 
har många värdväxter att välja på som Betula, Lamium, Lonicera, 
Senecio jacobaea, Solidago virgaurea, Sorbus aucuparia, Stachys 
sylvatica, Trollius europaeus, Urtica, Vaccinium.
 Jag trodde att det här var ett gammafly, men icke! Vill ändå 
berätta om det som hände i Finland 2018. ”Biblisk plåga” – 
monstersvärmen från söder totalförstörde Thomas skörd: 
 Det var en ovanligt varm sommar i Finland och svärmar av 
gammafly uppförde sig som gräshopppor. Larverna åt upp all 
grönska på rybsåkrar i östra Nyland. När man körde bil förbi 
åkrarna var fjärilarna i ett skede så många att det blev mörkt 
i bilen när svärmarna skymde solen. Man hade aldrig kunnat 
föreställa något sådant. Det är som ur en biblisk berättelse. Vär-
meböljan gjorde att flyet kunde få två generationer under som-
maren och alltså bilda stora svärmar.” Flyet finns över nästan 
hela världen, men överlever inte vintrarna i alltför svalt klimat. 

Ur den finska lantbrukstidningen HBL

Kalkfjällsmott (Fler mott på nästa sida)
Kalkfjällsmott förekommer tämligen sällsynt från Uppland till 
Torne lappmark. Vingbredd 18-23 mm. Gråbruna framvingar 
med gulbruna fjäll som försvinner med tiden. Två breda silver-
glänsande taggiga tvärband med svart kant. Mellan tvärban-
den finns 2 vita fläckar med svart. Larven lever i augusti till 
oktober i ett vävrör på blåbär, odon, lingon och ljung

Gulbrokigt slåtterfly Euclidia glyphica (Linnaeus, 1758)

Kalkfjällsmott Metaxmeste schrankiana (Hochenwarth, 1785)

Ett metallfly, kanske ett purpurmetallfly Autographa pulchrina

http://www2.nrm.se/en/svenska_fjarilar/m/metaxmeste
_schrankiana.html                               (Där finns mitt foto!) 
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Vitfläckigt ängsmott Anania funebris

En vinbärsfuks som 
klarade vintern men nu 
börjar vara utsliten!

Mott
Mott är vanligtvis små, men vingbredden kan växla mellan 12 
och 45 millimeter. De har smärt kropp och vanligen avlångt tre-
kantiga framvingar. I vila ligger framvingarna taklikt på de oftast 
bredare, sammanvikta bakvingarna. Larverna lever i regel i spun-
na rör på värdväxterna, eller i jorden vid deras rötter. Familjen 
omfattar omkring 20 000 arter, av vilka 210 finns i Sverige. 
 Till gruppen hör mott och mal vars larver är skadedjur som 
kan orsaka stora skador på textilier, som exempelvis kläder och 
möbler, men även läderprodukter.

Vitfläckigt ängsmott
Min favorit - otroligt vacker, men riktigt liten! Jag såg den direkt 
när den satte sig, de vita fläckarna på de svarta vingarna och de 
gula tofsarna på mellankroppen är så tydliga. Den har ett vings-
pann på bara cirka 20 mm! Den finns i hela landet och flyger 
i maj till juli. Larverna lever bland annat på gullris och ginst.

Slutsats
Som ni förstår så har jag inte haft några problem med karan-
tänstiden! Här redovisar jag en del av vad jag funnit i naturen 
runt huset. Allt funnet inom 100 meter från ytterdörren. När jag 
skriver detta är vi på väg in i augusti och några större fjärilar har 
passerat. Amiral har jag inte tidigare sett här. Och nu kanske det 
var samma vinbärsfuks som kom igen - nu ännu mer tilltufsad.
 Två exemplar av Svavelgul höfjäril Colias palaeno, dansade 
högt runt trädgården innan en av dem slog sig ner och tankade 
i smörblomman.
 Så här långt har jag fått en fin fortbildning!  Vad nu? Inga pro-
blem, det finns otroligt mycket att dokumentera i inlandet i den 
Västerbottniska naturen!

(Jourhavande biolog på NRM har kollat att artbestämningen är 
korrekt! Tack för det!)
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Ingen reser, alla möts
eTwinning är ett EU-program som ger personal i förskola, grundskola och 
gymnasieskola möjlighet att på digital väg samarbeta med andra skolor i 
Europa. Ett samarbete just inom biologiämnet kan, beroende på elevernas 
ålder, exempelvis handla om att klasser i flera länder jämför vårens framfart, 
diskuterar hälsosamma vanor eller samarbetar kring frågor om hållbar ut-
veckling. Det finns inga begränsningar, annat än att samarbetena ska vara 
läroplansenliga och ske mellan två eller flera skolor. I övrigt formar lärarna 
på egen hand projekten och innehållet, utifrån sina ämnen och behov. I  
eTwinningprojekten sker allt samarbete genom digitala verktyg. Ingen reser 
– men alla möts ändå. 
 ”Man bestämmer själv hur enkelt eller avancerat projektet ska vara. Ett 
par veckor eller ett helt läsår – det är upp till dig och dina projektpartner. 
Ni styr över planeringen, antalet aktiviteter och hur många länder ni vill 
samarbeta med. ”
 Det berättar Gabriela Petre Broman, matematik- och NO-lärare på Ha-
galidskolan i Staffanstorp. Gabriela har använt sig av eTwinningsamarbeten 
i undervisningen i nästan tre år och är även så kallad eTwinningambassadör.’

Flera sätt att hitta en samarbetspartner  
– och flera sätt att samarbeta på
eTwinnings nav är en plattform, där det finns olika sätt att hitta varandra 
för samarbeten. Som lärare kan du skaffa ett konto när som helst. Alla lärare 
har en egen profil och det finns också ett forum för partnersök, där använ-
darna kan bläddra bland andras projektförslag eller själva lägga upp en idé. 
På projektytan Twinspace kan lärare ladda upp material och kommunicera 
med sina projektpartner. Twinspace används ofta som ett nav i projektet, 
som lärarna länkar till och där de bäddar in andra digitala verktyg. 
 ”På Twinspace skapar man lätt internationella elevgrupper som samar-
betar i egna forum utifrån gemensamma instruktioner”, förklarar Gabriela 
Petre Broman. 
 Genom åren har hon samarbetat med lärare och klasser från många län-
der – från Norden och Baltikum i norr, till Spanien och Armenien i söder. 
 ”Allt samarbete på Twinspace har ökat elevernas digitala kompetens. Jag 
ser en enorm utveckling från årskurs 7 till årskurs 8 – efter bara ett år av 
internationellt samarbete – när det gäller att ta fram redovisningsformer. 
Eleverna är mycket snabba på att hitta rätt samarbetsverktyg och jag lär mig 
ständigt nya saker av dem”, berättar Gabriela. 

Autentiska mottagare skapar nyfikenhet
Tanken med eTwinning är att man genom att 
samarbeta och använda varandra som resurs lär 
sig av och genom varandra. Det gäller för både 
lärare och elever. Samtidigt lär deltagarna sig ofta 
också mer om varandra. Just autenticiteten i eT-
winningprojekten talar många lärare varmt om 
och den verkar ofta höja elevernas motivation.

Även Gabriela Petre Broman ser att 
autenticiteten ger ett mervärde:
”Med eTwinning får eleverna en autentisk mot-
tagare för sina tankar, någon annan än den betyg-
sättande läraren. De är i sin tur mottagare för an-
dras arbeten. Det leder till att eleverna utvecklar 
sin förmåga att själva jämföra och bedöma sina 
och andras resultat i relation till den egna arbets-
prestationen. Gemensamt för alla projekt vi har 
deltagit i är en genuin nyfikenhet hos eleverna 

eTwinning tar in världen i klassrummet
Text Mia Sandvik, Universitets- och högskolerådet (UHR), med personlig input från 
Gabriela Petre Broman, Hagalidskolan i Staffanstorp

Lets become more bee friendly, Wild nature to the rescue och Spring detectives är bara några av de 
hundratals samarbeten som i skrivande stund håller på att komma igång mellan lärare och deras 
klasser i Europa. Det handlar om större och mindre projekt på skilda teman, om projekt för olika 
skolstadier och där en mångfald av digitala verktyg används. Den gemensamma nämanaren: projekten 
har kommit igång via eTwinning och de har initierats av lärarna själva.

Mia Sandvik
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– en önskan att lära sig, utforska och jämföra resultat. Dessa 
egenskaper tycker jag annars är svåra att få fram i en tid när 
elevernas vilja att lära sig och prestera är mycket luststyrd.”

För Gabriela är det viktigt att öppna  
sin klassrumsdörr mot världen: 
”Att undervisa om de globala målen i ett stängt klassrum nå-
gonstans i Sverige känns för mig motsägelsefullt. Det är få 
saker som ger samma effekt på undervisningen som utbytet 
mellan elever i olika länder. Till exempel när elever i Spanien 
presenterar miljöproblem orsakade av turismen, och vi i Sve-
rige kan känna igen det och förstå att vi är en bidragande orsak 
till problemen. Eller när elever i andra länder frågar oss: ‘Är det 
sant att ni gör så här i Sverige?’.” 
”Klimatfrågan äger vi alla och genom internationellt samar-
bete ser jag en vilja att komma med ärliga, rimliga och genom-
tänkta lösningar. Biologin och miljöfrågor är överhuvudtaget 
ett självklart ämne för internationalisering,” tycker Gabriela.
 

Mervärde för läraren – på sikt för hela skolan?
eTwinning som nätverk syftar inte bara till projekt där eleverna 
kommunicerar och lär sig av och med varandra. Det handlar 
även om ett kollegialt utbyte mellan lärarna, genom både on-
linekurser och även diskussionsgrupper. Det finns exempelvis 
en grupp på temat hållbar utveckling och en för ”STEM-lära-
re”. På plattformen finns även funktioner för att hitta partners 
för samarbeten inom Erasmus+, EU-programmet som ger 
skolor möjlighet till finansiering för projekt, inklusive medel 
för resor eller fortbildning.
 Gabriela Petre Broman ser eTwinning som värdefull kompe-
tensutveckling och framhåller att det alltid går att lära sig något 
nytt, vare sig det handlar om ett digitalt verktyg eller ett nytt sätt 
att se på undervisningen. Även om hon är bekväm i det digitala 
har hon blivit överraskad av nya tips på användbara verktyg.  
 ”Precis som eleverna får läraren respons från en autentisk 
mottagare. eTwinning har öppnat mina ögon i många frågor 
som rör skolutveckling, digitalisering och internationalisering. 
På eTwinning finner du en mötesplats för kompetenta lärare, 
ivriga att lära av varandra och dela med sig av sina tips och idéer. 

Foto Ritva Metso
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Vem är du? Vad är din bakgrund som lärare?  
Berätta lite om din bakgrund! 
En sport-, musik- och naturintresserad person som nyligen 
passerat 50. Jag läste biologi och kemi vid Umeå universitet i 
början av 1990-talet och kompletterade sista året med ett år på 
lärarhögskolan med kurser i pedagogik och metodik. Började 
sedan lärarbanan på Komvux i Örnsköldsvik som ”hyrde ut” 
mig till att undervisa i biologi och kemi först delvis och sedan 
heltid på basåret som gavs i ett samarbete mellan Mittuniver-
sitetet (dåvarande Mitthögskolan) och Umeå universitet. Fick 
efter några år möjligheten till en doktorandtjänst vid Mitt-
högskolan med handledning även via Umeå universitet och 
SLU i Uppsala. Forskningsprojektet var en evolutionär studie 
av utveckling av tungmetalltolerans hos fjällarv (Cerastium al-
pinum, en nejlikväxt). Undervisade efter disputationen en tid 
som lektor vid Mittuniversitetet, bland annat på lärarutbild-
ningen, men sedan blev det faktiskt undervisning i Finland. 

eTwinning i ett nötskal
eTwinning är en del inom Europeiska unionens program Eras-
mus+ som ger möjligheter för personal i förskola, grundskola 
och gymnasieskola att samarbeta internationellt med andra 
skolor genom digitala arbetssätt. 
 eTwinning har funnits sedan år 2005 och finns i alla EU-
länder samt i andra länder i närområdet. Sedan starten har 
nästan 800 000 lärare registrerat sig på eTwinningplattformen, 
av dem är ca 11 000 från Sverige. 
 Ett eTwinningsamarbete kan med fördel kombineras med 
mobilitetsprojekt och strategiska partnerskap (skola) inom  
Erasmus+. Varje land har en support för eTwinning, som stöd-
jer, informerar, håller fortbildning och sprider lärande exempel. 
I Sverige finns supporten på Universitets- och högskolerådet 
(UHR). Varje land har även ett nätverk av erfarna lärarambas-
sadörer, som inspirerar och håller kurser. Intresserade förskol-
lärare- och lärare kan när som helst registrera sig i eTwinning.  
 
www.utbyten.se/eTwinning
www.etwinning.net

Tips för att komma igång med eTwinning

- Registrera dig på eTwinning.net. Locka eventuellt 
med några kollegor så att ni tillsammans kan utforska 
plattformen.

- Beställ en workshop eller en onlinepresentation av UHR 
eller kontakta en eTwinningambassadör för inspiration 
och goda råd. Eller sök på sikt en plats på ett av våra 
internationella seminarier, där du kan hitta projekt- 
partner på plats.

- Bläddra bland projektidéerna på plattformen – eller 
lägg upp en egen och vänta på svar från andra lärare.

- När du planerar projektet med din nyfunna  
lärarpartner: Börja smått. 

- Sprid gärna dina erfarenheter till skolledning och  
kolleger. 

Intervju med Ammie Berglund
Text Ammie Berglund

Ammie blev under sommaren 2020 utsedd till ny föreståndare för Bioresurscentrum. BF gratulerar 
Ammie och har intervjuat henne.

När min man gjorde en forskningsvistelse vid Helsingfors 
universitet var jag först barnledig, sedan undervisade jag en 
kort period på IB-programmet och sedan ett år på högstadiet 
i Grankulla kommun (svensktalande skola). Det var intressant 
att få lite inblick i vårt grannlands skolkultur. Och ett beståen-
de minne är när eleverna fnissade när jag pratade om ”rådjur” 
– ”Vad är det för DJ-uuur?” frågade eleverna. Haha, nyttigt att 
känna hur det är att inte äga språket helt i ett sammanhang. 
Tillbaka i Sverige återvände jag till mitt gamla gymnasium i 
Tumba där det både blev undervisning i biologi, kemi och 
naturkunskap under några roliga och lärorika år, inte minst 
kring språkutvecklande arbetssätt som jag tycker är ett intres-
sant område. Med en flytt till Uppsala 2011 fick alla i familjen 
cykelavstånd till både jobb och skola och ett fint naturreservat 
och här trivs vi riktigt bra. Nya arbetsplatsen i Uppsala blev 
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för mig Katedralskolan där jag haft förmånen att under många 
år ingå i ett stort kollegium med många trevliga och kunniga 
kollegor. 2012-2014 kombinerade jag undervisningen med att 
på deltid ingå som medarbetare i Bioresursgänget, i huvudsak 
som redaktör för Bi-lagan.

Hur har denna annorlunda sommar 2020 gått?  
Har du hunnit vara ute i naturen?
Jag har haft en lugn och skön sommar. Det är klart att det blivit 
mindre av sociala kontakter med släkt och vänner, men ett min-
dre behov av planering av resor har varit avkopplande. En resa 
blev dock av, till Grövelsjön för några härliga dagsturer på fjället. 
Hjortronplockning på kalfjället tillsammans med närmaste 
familjen är ett riktigt fint sommarminne. Annars har det blivit 
många promenader i skogen och en ny hobby är kajakpaddling 
där jag hittills fått se både häger och bäver på nära håll! Och 
så har jag i sommar börjat läsa om alla utgivna nummer av Bi-
lagan från starten. Det är riktigt intressant läsning. Så många 
bra artiklar och tips på undervisningsupplägg som presenterats 
genom åren. Mycket är fortfarande lika aktuellt, tänker exem-
pelvis på nr 1 av Bi-lagan 2009 med temat miljö och klimat. 
Hur tänkte vi då 2009 om hur det skulle vara 2020? Hoppades 
att klimat och miljöfrågorna skulle vara på god väg att lösas?

Vad tar du med dig av din lärarerfarenhet i den nya 
rollen som föreståndare på Bioresurs?
Att man kan undervisa på så många olika sätt och att det är 
många val som behöver göras hela tiden. Det finns inte ett sätt 
att planera en biologikurs som är bäst eller ett sätt att undervisa 
om ekosystem till exempel. Sammanhang och förutsättningar 
varierar. I min nya roll tänker jag att förståelsen för lärares kom-
plexa situation rent organisatoriskt och hur lärare tillsammans 
kan utveckla undervisning är viktigt att ha med sig för att kunna 

Ammie Berglund
Föreståndare på 
Bioresurscentrum

matcha stödmaterial med lärares olika behov. De flesta lärare som 
jag mött tycker det är roligt att arbeta tillsammans kring utveck-
ling av undervisning. De erfarenheter jag har av att koppla ihop 
undervisning och didaktisk forskning är något som jag hoppas 
ska gynna verksamheten. Under de två senaste åren har jag som 
lektor i Uppsala kommun handlett olika lärardrivna projekt vil-
ket varit jättespännande. Sedan har jag ju prövat och utvärderat 
många olika sätt att undervisa i biologi och bioteknik genom 
åren så förhoppningsvis kan jag bidra där också till den samlade 
kreativiteten och kompetensen som redan finns inom Bioresurs.

Vilka biologiska specialintressen har du? 
Jag är en ”allätare” när det gäller biologi. Valet av forsknings-
område under forskarutbildningen speglar i viss mån det. För 
att förstå hur anpassning till en specifik miljö kan fungera 
i naturen behövdes ett modellsystem med en art som före-
kom både på och utanför den miljön. Växten fjällarv går att 
hitta både på ”vanlig” mark och på tungmetallhaltiga jordar. 
Arbetet var spännande och roligt eftersom det både innebar 
fältarbete med insamling av växter runtom i Norden, genetiska 
analyser och växtfysiologiska experiment. Genetik, evolution 
och ekologi i ett sammanhang, det tilltalar mig. Ett intresse 
som vuxit fram under senare år är hur samhällsfrågor med ett 
naturvetenskapligt innehåll kan användas i undervisningen, 
sk SNI-undervisning. Det är inte minst aktuellt detta år när 
Covid-19-pandemin påverkar oss på så många sätt och där det 
biologiska och medicinska kunskapandet sker parallellt med 
att vi upplever effekterna på olika sätt. Om jag skulle välja 
en djurgrupp som jag tycker är speciellt intressant så kanske 
det får bli sniglar och snäckor: denna sommar har jag studerat 
leopardsniglar och spanska skogssniglar och ett antal snäckar-
ter som påverkar samspelet med mina små grönsaksodlingar 
hemma, haha.

Vad ser du framemot att uträtta på Bioresurs? 
Att fortsätta utveckla kontaktnätet med lärare som undervisar 
i biologi i alla skolformer för att få en bra bild av både de 
behov som finns av stöd och av pågående utvecklingsarbeten 
i landet som vi kan bidra till att sprida genom Bioresurs. Bio-
resurs ska självklart fortsätta med sina goda samarbeten med 
till exempel med Biologilärarnas förening, Kemilärarnas- och 
Fysiklärarnas resurscentra och NATDID. Att få in ännu mer 
av nationell och internationell biologididaktisk forskning i vår 
verksamhet är något jag vill verka för. Det är viktigt för mig att 
Bioresurs även i fortsättningen samspelar med viktiga aktörer i 
Skolsverige. Biologi är så viktigt att lära, inte minst för dagens 
och framtidens generationer!
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När jag 1997 bytte det vanliga lärarjobbet för att starta Eggeby 
Gårds Fältskola på Järvafältet ställde Pelle upp lite motvilligt 
och tillsammans byggde vi upp naturskolan. Han hade ju som 
han sa jobbat frilans i 17 år och var mån om sin frihet. 
 Eleverna kom inte bara från Järvaområdet utan från många 
olika Stockholmsskolor. De kom med sina lärare på besök under 
några timmar och hade många olika aktiviteter att välja mellan 
inom både natur och kultur. Bäst tyckte Pelle om att undervisa 
barn som kom från andra länder om den svenska naturen och 
visa på allt vi har tillgång till i Sverige tack vare allemansrätten, 
men också vilka skyldigheter vi har för att vara rädda om natu-
ren. Undervisningen skedde oftast utomhus under alla årstider 
och eleverna fick olika praktiska fältuppgifter. Pelle var oerhört 
populär och eleverna lyssnade hänförda på allt spännande han 
kunde berätta om allt från myror till häxkvastar i stora träd. 
Speciellt viktig tror jag han var för pojkarna som ofta saknade 
manliga förebilder. 
 Han var oerhört allmänbildad och kunnig inom hela biolo-
giområdet och kunde inte bara berätta om svampar utan om 
alla växter och djur han såg, även om det är för sin svampkunskap 
han kanske är mest känd. En viktig folkbildande insats var när 
han utbildade svampkonsulenter i Härnösand, som sen spred 
sina kunskaper i hela landet.
 Otaliga är också de studiecirklar och exkursioner han 
ledde inom olika biologiska verksamhetsområden. Biologi-
lärarnas Förening hade ofta Pelle som fortbildare, inte bara 
på svampexkursioner utan även på exempelvis fågelutflykter i 
Mälaren eller ute i skärgården med båten Josefine, där vi såg 
havsörn och gick iland och studerade spännande växer som 
Ramslök, Adam och Eva och Guckusko. 
 Även Naturhistoriska Riksmuseet utnyttjade Pelle flitigt 
under många år som uppskattad föreläsare och vid svamp-
utställningar. Han var alltid oerhört populär med sin charm, 
sin kunnighet och sin förmåga att berätta på ett spännande 
sätt om naturen.
 Efter fem år på Eggeby Gårds Naturskola beslöt han sig för 
att ägna mer tid till att skriva böcker om naturen och fram-
träda mer i massmedia för att göra det han allra mest brann 
för, nämligen att folkbilda. Han skrev en mängd pedagogiska 

Svampkungen Pelle Holmberg är död
Text Susanne Fabricius

En vän redan från studietiden och gammal kollega från arbetslivet är borta. 

svampböcker, som ersatte de gamla svampböcker som ibland 
till och med angav giftiga svampar som ätliga. 
 Tillsammans med sin hustru Ingrid skrev han även flera 
trevliga kokböcker som de även fick pris för. Han fick även 
WWR Kebos undervisningspris i biologi med motiveringen 
”Folkkär folkbildare för elever, lärare och många andra med 
starkt engagemang för vett och etikett i naturen”. Hans stora 
familj betydde mycket för honom och han åkte ofta till Rinkeby 
torg och köpte frukt, färska grönsaker och gott bröd till sina 
barn och ibland även till min familj.
 År 2016 fick Pelle tragiskt nog diagnosen Alzheimers sjukdom. 
Även det använde han i folkbildande syfte genom att öppet 
berätta i massmedia om hur sjukdomen drabbat honom och 
familjen. Vid mitt sista samtal med Pelle satt han uppe på ett 
tak i Gamla stan i Stockholm och hade en vidunderlig utsikt. 
Jag blev först lite orolig, men det visade sig att han var invol-
verad i en takplantering som han besiktigade. 
Han verkade glad och nöjd med livet trots sin sjukdom och vi 
kom överens om att jag skulle besöka honom på hans boende. 
Något som tyvärr inte blev av innan han alldeles för tidigt gick 
bort. Han blev 72 år.
 Sällan har någon lämnat så mycket biologisk kunskap efter 
sig till så många. Han var verkligen en sann folkbildare! Vi är 
många som kommer att sakna Pelle och minnas honom med 
stor tacksamhet!

Susanne Fabricius, 
vän och före detta kollega

Hösten 2004 engagerade Västerbottenskretsen av Biologilärar-
nas förening Pelle Holmberg som guide under en studiedag. 
Under hans inspirerande ledning vandrade vi omkring i Skel-
lefteå och fick lära oss inte bara om svampar utan också om en 
hel del annat matnyttigt.
 Fotot på nästa sida visar Pelle i kretsen av västerbottniska 
biologilärare.

Monica Svensson
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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 Renée Elfving 

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 1925 medlemmar! Den drivs av  
Biologilärarnas förening.

Pelle Holmberg
Foto: Monica 
Svensson
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Ett par foton från Ritva Metso som arbetar med 
e-twinning på finska Skolverket.   
Hon har fått två utmärkelser för projekt med andra 
europeiska lärare och sina elever.


