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2020 – ett annorlunda år  
Det är dags att summera året 2020. Vi vet ju alla vilket annorlunda, 
sorgligt och omvälvande år det blev. Pandemin ställde till det för 
alla i samhället, inte minst för föreningar och fysiska aktiviteter. På 
grundskolan fick man göra åtgärder för att kunna hålla avstånd mel-
lan elever och lärare och elever på gymnasiet och högskolor fick ställa 
om sin undervisning i mesta utsträckning på distans. 
 Det tog inte mer än två veckor så var vi där och lärde oss att zoo-
ma, chatta och använda allehanda nya former av verktyg. Sedan kom 
sommaren, det ljusnade både ute och i sjukdomsstatisktiken men 
såhär mot slutet av höstterminen med facit i hand om ökad covid-
19-spridning fick vi igen fortsätta eller gå över till distansundervis-
ning. En strimma av hopp (även om med en gnutta oro också) spri-
der sig med löften om vaccinationer 2021. 
 Som ett tecken på hur pandemin trängt sig in i medvetandet hos 
skolbarnen ser jag i en insamling av data jag hållit på med sedan 
2018 för första gången hösten 2020 ordet virus! Covid-19! Eleverna 
svarade på frågan vad de såg i två bilders miljöer och vad de tänkte 
skulle kunna finnas där fast de inte kunde se det. Bilderna ser ni här 
nedan. Vad tycker ni skulle kunna finnas i bildernas miljöer? Svaret 
på vilka ord och termer som eleverna använde mest ser ni längst ned. 
 Biologilärarnas förening har fått anpassa sig till tiden och nya ut-
maningar. Kretsarna har lagts ned men aktiviteterna fortsätter, även 
om det i vissa fall kan se annorlunda ut än förr i tiden. Britta Pilkvist 
håller i trådarna för den mycket populära Facebook-sidan Biologi-
lärarna, Linnédagarna ordnas årligen oavsett vilka utmaningar det 
kan innebära (snabb omställning till covidanpassning 2020), en ny 
omgång av Linnédagarna planeras med nya och ”gamla” krafter och 
våra möten genomförs mest på internet. 
 Som vanligt deltar vi i genomförandet av den naturvetenskapliga 
tävlingen för grundskolans nior och gymnasieskolans ettor som vi 
känner igen under namnet EUSO. Föreningen organiserar också den 
nationella uttagstävlingen av biologiolympiaden med ny landsko-
ordinator Renée Elfwing efter många framgångsrika år med Lena 
Lundquist som koordinator. 
 Och vi fortsätter att sätta ihop vår medlemstidning Biologen fyra 
gånger per år! Numret du håller i din hand innehåller läsvärda texter 
som belyser biologiämnet på olika sätt. Trevliga stunder med Biolo-
gen 4 2020 under den välbehövliga ledigheten och med en önskan 
om ett friskt och orosfritt år 2021!

Ordförande Minna Panas

Biologen 4-2020_ML.indd   2Biologen 4-2020_ML.indd   2 2020-12-16   21:452020-12-16   21:45



3  Biologen nr 4 • 2020

BF:S ÅRSMÖTE 2021
kommer att genomföras lördagen den 24 och söndagen  
den 25 april hoppas vi.
 
Planeringen är att vi har ungefär samma program som vi hade 
tänkt 2020. På lördagen möts vi på Skansen och får ett guidat 
program.  
 Därefter åker vi buss till Brunnsta Gård i Bålsta där vi har 
årsmöte, äter gemensam middag och övernattar.
 På söndagen åker vi till Hjälstaviken och hoppas få se många 
fåglar innan vi får en guidad tur i Ekolsunds arboretum.
 Vi vet ju ännu inte hur Coronaläget är vid den tidpunk-
ten. Risken är att mötet blir som förra årets Zoom-möte på 
Internet. 

Lägg in årsmötets datum i din kalender! 
Christina Broman chbroman@gmail.com och 
Susanne Fabricius susanne.fabricius@telia.com
svarar på dina frågor om mötet.

Ett mer utförligt program kommer i nästa nummer av Biologen.

PROGRAM FÖR BF UNDER 2021

Baltic Sea Science Center Östersjön på Skansen
Av Avery Jensen - Eget arbete, CC BY-SA 4.0, https://commons.
wikimedia.org/w/index.php?curid=81637629

Dags igen för 

VINTERFÅGLAR INPÅ KNUTEN
Äntligen något spännande, roligt och helt Coronasäkrat  
både för oss i riskgrupper och alla andra.

Vad ska man göra? Jo man ska spana på fåglarna utanför sitt fönster och 
räkna hur många man ser av varje art. Räkningen görs 29 januari till 1 
februari och när man är färdig rapporterar man in till Vinterfåglar inpå 
knuten.
 Efter en tid får man statistiken för årets räkning med kommentarer och 
jämförelser med andra år.
 Försök att mata fåglarna inte bara 
inpå knuten utan också utanför klass-
rumsfönstret. Finns inget fågelbord 
kanske det går att hänga upp några talg-
bollar. Artkunskapen mår säkert bra av 
att man repeterar mesarnas namn och 
utseende.

Lycka till och låt gärna räkningen bli 
en tradition.

2021 ÅRS LINNÉDAGAR
Nu är förberedelserna inför 2021 års Linnéda-
gar i Stockholm i full gång. De beräknas äga 
rum från söndagen 29/8 till onsdagen 1/9 2021.

Värdskola denna gång blir Östra Reals gymna-
sium och temat kommer att vara Östersjön, mil-
jö och hållbarhet i nära samarbete med Baltic Sea 
Science Center på Skansen.  
 Ungdomarna kommer att vara inkvarterade på 
det gamla fartyget HMS af Chapman som ligger 
förtöjt mittemot kungliga Slottet. 
 Det blir som alltid roliga och lärorika dagar 
med fältstudier, studiebesök, laborationer, före-
läsningar och mycket socialt umgänge. 
Liksom tidigare år kommer vi ta emot 50 
stipendiater och anmälan öppnar på Bio-
logilärarnas hemsida i mitten av januari. 

Vid frågor kan ni vända er till Johan Nordling på 
Östra Reals gymnasium

(MED RESERVATION FÖR CORONALÄGET)
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Linnédagarna 2020
Text: Britta Pilkvist, Lärare i biologi och naturkunskap  
vid Erik Dahlbergsgymnasiet, Jönköping

Året 2020 kommer att bli ett år vi minns, många saker vi har tagit för givna blev helt plötsligt omöjliga.

Arbetet med Linnédagarna börjar alltid i oktober, november 
året innan. Planering, brevskrivning, kontakter med föreläsare, 
bussar ska beställas, boende och mat ska ordnas. Ja, listan kan 
bli lång för att få allt att fungera så bra som möjligt. Det mesta 
flöt på tills vi kom in i mars. Då började oroväckande signaler 
komma om Covid-19. Trots detta jobbade vi på som vanligt, 
men undvek att beställa tåg till alla deltagare, det fick bli ett se-
nare problem. Dessutom arbetade vi med ett parallellspår - det 
digitala spåret, utifall  att.
 I juni fick vi ta beslutet vi hoppats att vi skulle slippa ta. Vi 
behövde växla över och göra Linnédagarna digitalt. Linnéda-
garna har pågått sedan 1964 och har ett mycket stort värde för 
våra elever och även vårt ämne. 

 Vi är så tacksamma för alla inblandade som ställde upp och 
körde digitalt. Linköpings Universitet tog hand om hela första 
dagen, som de gjort de två föregående åren. De gjorde det med 
bravur. Som tur var hade de under våren använt sig av Zoom och 
var vana vid formatet. Eleverna fick vara med på föreläsningar, 
men även arbeta mer aktivt med gemensamma diskussioner. 
Etologi, ekologi och evolution stod på programmet, blad annat.
 Någon fladdermussafari, som var inbokad, klarade vi inte di-
gitalt. Eleverna fick därför var för sig ladda inför tisdagens öv-
ningar.
 På tisdagen hade Henrik Brändén en föreläsning om immu-
nologi med betoning på Covid-19. Eleverna var engagerade och 
ställde intressanta frågor. 
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 Efter lunch var det dags att ta sig till Nordens Ark, vi ville 
inte släppa den ”gröna” biologin och Mats Niklasson föreläste 
för eleverna och tog sedan med dem ut på vandring. Det är 
fantastiskt vad som går att genomföra, trots allt. Vi använde 
oss här av Google Meet, vilket fungerade mycket bra. 

 Tack till Lawskis fond, vars medel gör det möjligt att genom-
föra Linnédagarna.
 Tack till alla föreläsare och medverkande som gjort allt möjligt.
Nu tackar Jönköping och Erik Dahlbergsgymnasiet för sig och 
lämnar över stafettpinnen till Stockholm.

Ett par minnesbilder från Linnédagarna 2004 på Artfjället. Här 
behövde vi inte hålla något avstånd mellan varandra! Hoppas att vi 
snart kan  leva på samma sätt!
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En hållbar framtid – ämnesintegration ger nya perspektiv
Text: Ellekari Haraldson

I tider av valrörelser, pandemier, klimatrapporter och skolstrejker blir det alltmer självklart att 
samhälle och natur hänger samman. Med detta i åtanke gjorde två utav mina kollegor, Kristina 
Bergsten och Kristoffer Petersson Karlberg, en rockad i planeringen när de för två år sedan 
slog samman sina kurser, Naturkunskap 1a1 och Samhällskunskap 1a1, till ett gemensamt 
projekt. Under rubriken En hållbar framtid genomför de gemensamma lektioner, debatter och 
temaarbeten. 

I slutet av sommarlovet intervjuade jag Kristina för att höra mer om deras 
upplägg och hur de kommer att arbeta vidare med kursen det kommande 
läsåret. 

Hej Kristina! 
Berätta om bakgrunden, varför valde ni att slå ihop kurserna?
Kristoffer och jag satt en dag på lärarrummet och småpratade. Jag klagade 
över hur frustrerande det var att undervisa i en 50-poängskurs. Tiden är så 
knapp och det är så mycket man vill hinna med. Det är lätt hänt att det blir 
snuttifierat och bara skrap på ytan inom många delar. Och i vår tid, som 
präglas så mycket av klimatkrisen, vill man ju verkligen att eleverna ska få 
med sig det breda hållbarhetstänket. 
 Kristoffer som också har en 50-poängskurs höll med och bredde på med 
hur svårt det var att få tillräckligt med tid för allt aktuellt som händer inom 
samhällskunskapen, inte minst inom områdena demokrati, könsroller, rätt-
visa och ekonomi. 
 Jag berättade hur vi på min förra arbetsplats hade arbetat mycket tema-
tiskt, där flera kurser samsades om ett tema. Vi började då särskåda våra 
respektive kursplaner och insåg hur mycket av det centrala innehållet i våra 
respektive kurser som påminde om vartannat eller rent av var lika. Och när 
vi tänkte ett steg längre såg vi det fantastiska; våra båda kurser omfamnade 
alla FN:s 17 globala utvecklingsmål inom Agenda 2030! Så, där och då 
föddes idén, vi skulle samköra de båda kurserna till konceptet En hållbar 
framtid (100 p).

Mer i detalj, hur ser upplägget ut? 
Undervisningen är uppdelad i tre block. Varje block inleds med några lek-
tioner där eleverna får ta till sig ett visst kunskapsstoff, ofta i ett föreläs-
nings- och diskussionsupplägg med fokus på aktuella frågor. Vissa lektioner 
håller vi då gemensamt, där vi betonar de stora gemensamma frågorna. 
Andra lektioner håller vi var för sig och dyker då djupare ner i de mer 
ämnesspecifika delarna av våra kurser. Därefter följer ett så kallat uppdrag 
då eleverna, ofta i grupp, löser ett problem eller en uppgift eller fördjupar 
sig i en fråga. Vi har också gått in för att lägga innehållet så nära elevernas 
intresse som möjligt. Våra elever går Naturbruksprogrammet, så det har 
handlat mycket om naturbrukets resurser, som mat och bränsle, men också 

Stockholm oktober 2019. Kristina (vänster) och Kristoffer 
tar emot certifikatet för Munkagårdsgymnasiets 
utnämning till FN-skola från dåvarande generalsekre-
teraren för Svenska FN-förbundet, Petra Hallebrant.

sådant som ligger nära ungdomars verklighet, 
som konsumtion och könsroller. 
 Vår schemaläggare har verkligen varit tillmö-
tesgående och har sett till att schemalägga två 
klasser parallellt i klassrum bredvid varandra, där 
jag har ena klassen och Kristoffer den andra. Det 
ger oss stor flexibilitet och gör det enkelt att styra 
över upplägget, t.ex. när vi vill ha gemensamma 
lektioner eller behöver täcka upp för varann.
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Hur gör ni med bedömningar och betygssättning? 
Bedömer ni allt ihop eller var och en för sig? Hur 
vet eleverna vad som bedöms i vilken kurs?
Vi är redan från början tydliga gentemot eleverna med att 
vi bedömer dem utifrån betygskriterierna i både natur-
kunskap och samhällskunskap. När vi startar upp ett nytt 
block visar vi därför vilket centralt innehåll från respek-
tive kurs som ingår i det vi har framför oss. Vi visar också 
vilka delar av examensmålen som vi kommer att arbeta 
med. När eleverna arbetar med sådant som kommer att be-
dömas så redovisar vi betygskriterierna för respektive kurs. 
Vid bedömning och betygsättning har vi två tydliga nivåer: E 
och C-A. E-nivån utformar vi ofta som ett digitalt kunskaps-
test för respektive kurs. 
 Detta görs inom ramen för vår lärplattform ItsLearning. 
För de högre betygsnivåerna tillämpar vi ofta muntliga dis-
kussioner i smågrupper och i något fall individuella skriftliga 
inlämningar.

Vad har eleverna tyckt om upplägget? 
Eleverna har varit övervägande positiva i kursutvärderingarna. 
Flera medger att de från början var negativt inställa till äm-
nena naturkunskap och samhällskunskap, dessa hörde inte till 
favoritämnena precis. Men många har i sin utvärdering skrivit 
att ämnena nu plötsligt var roliga och att de inte tänkte så 
mycket på att det var två olika kurser. De har också uttryckt 
att det inte kändes lika stressigt som det annars ofta kan göra 
med korta kurser. 

Har ni stött på några svårigheter eller nackdelar?
De svårigheter vi har stött på är samma som man möter i all 
undervisning. Hur ska vi nå fram till de mest omotiverade 
eleverna? Hur ska vi hjälpa de grupper där det uppstår kon-
flikter under arbetets gång? Men jag kan inte säga att vi brottas 
med något som har med just det här upplägget att göra. Det 

är klart att det händer då och då att en elev undrar ”Bedöms 
detta i samhällskunskapen eller i naturkunskapen eller både 
och?” och då påminns vi om hur viktigt det är med tydlighet 
både inuti uppgifterna och när det kommer till hur vi struktu-
rerar upp allt på vår lärplattform. 

Vilka fördelar kan du se med upplägget?
Fördelarna är flera. Det känns som man har fått mer tid och 
plats. Det känns bra att kunna ge eleverna en större bild, håll-
barhetsarbetet är ju så stort. Det är också tryggt, kul och in-
spirerande att planera och arbeta tillsammans med en kollega. 
Man ger och lär av varandra och vi är två som kan se eleverna.

2019 blev Munkagårdsgymnasiet (som första  
naturbruksgymnasium!) FN-skola. Vad innebär  
det och hur har det synts i er undervisnining?
Ja, att vi blivit FN-skola är verkligen spännande. Och förplik-
tigande. Svenska FN-förbundet arbetar också väldigt målmed-
vetet med de globala målen, så att vi blev FN-skola innebär att 
det blir ännu mer fokus på det vi redan jobbar med. När vår 
FN-elevförening har sina aktiviteter så hänger vi på och stop-
par in det i undervisningen. 

Vad är nästa steg? Ska ni ändra på något till  
kommande läsår?
Agenda 2030 vilar som bekant på de tre benen ekologisk håll-
barhet, ekonomisk hållbarhet och social hållbarhet. Inför kom-
mande läsår ska vi renodla våra temablock mer och döpa om 
dem till samma sak. På så vis betonar vi ännu mer att under-
visningen handlar om de globala målen och Agenda 2030.  
En annan sak vi ska förändra är att vi sparar några poäng av våra 
respektive kurser till åk 3 (En hållbar framtid är schemalagt i åk 
2). Vi kommer då att genomföra ett fullskaligt FN-rollspel om 
klimatfrågan. Det täcker på ett elegant sätt in flera delar av det 
centrala innehållet i vardera naturkunskap och samhällskunskap. 

Kursens startsida på 
ItsLearning,
I vänstermenyn syns de 
tre blocken som vart 
och ett är uppdelade i 
gemensamma delar och 
specifikt material för 
respektive kurs. 
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Marken i de norra barrskogarna täcks till 80 procent av vanlig 
väggmossa, som varken äts av renar eller andra växtätare. Mikro-
organismerna ger sig inte heller på den och därför bryts den ner 
mycket långsamt. 
 I en vanlig barrskog kan det finnas upp till tre ton mossa på 
en yta motsvarande två fotbollsplaner. 
 I Sverige finns det drygt tusen arter av mossor, av vilka  
väggmossa, Pleurozium schreberi, och husmossa, Hylocomium 
splendens, är de två absolut vanligaste arterna, 

Mossor – inte bara något grönt i skogarna
Text och foto Ralf Karlsson

Mossor är växter som lever i våra skogar men ändå tänker vi sällan på deras existens.  
Mossor är giftiga, men varför vet man inte. 

Hur många av läsarna känner igen skogens vanligaste mossa när  
de ser den?

Husmossan är antagligen den näst vanligaste mossan i våra skogar. 

En helt vanlig granskog av blåbärstyp.

 Under den levande, gröna mossmattan ligger tjocka lager 
av död, brun men välbevarad mossa, som i de äldsta delarna 
kan ha en ålder på flera hundra år. För 15 år sedan upptäckte 
forskare i Umeå att de här giftiga mossmattorna är helt av-
görande för att skogen i norr ska kunna växa. Där, liksom på 
andra håll, begränsas skogens tillväxt av bristen på kväve, och 
det visade sig att omkring hälften av skogarnas kvävebudget 
kommer från mossorna som binder luftens kväve och gör det 
tillgängligt för andra växter.
 De får dock hjälp av cyanobakterier, som lever på mossor-
nas blad. Forskarna antog att det rörde sig om en så kallad  
mutualism. Mossan får kväve från cyanobakterierna, som i 
utbyte får kolhydrater och en skyddad växtplats hos mossan. 
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Man funderade också över mossornas giftighet. 
Kanske var det cyanobakterierna, som var kända 
för att orsaka exempelvis giftig algblomning i 
Östersjön, som gjorde mossorna giftiga. Dessa 
gifter skulle i så fall kunna vara ännu en anled-
ning för mossorna att slå sig ihop med cyano-
bakterierna. 
 När forskare i Lund började undersöka sam-
bandet, visade sig dock vara precis tvärtom - ju 
fler cyanobakterier en mossa innehöll, desto 
mindre giftig var den. En mossa som har gott om 
kväve, skulle kunna hämma cyanobakterierna ge-
nom att producera mycket gift. I södra Sverige, 
där kvävenedfallet är stort, har mossor och cya-
nobakterier ”sagt upp” bekantskapen.
 En mossa med kvävebrist har inga resurser att 
lägga på ett giftförsvar, och skulle bli mer mot-
taglig för invasion av cyanobakterier. Alternativt 
skulle den vara mer intresserad av samarbete och 
därför dra ner på sin giftproduktion för att att-
rahera cyanobakterier. Mossorna producerar sitt 
gift själva, och möjligen kan de därför kanske an-
vända det för att aktivt reglera sitt förhållande till 
cyanobakterierna.
 Relationen mellan parterna borde vara en en-
skild angelägenhet för de två inblandade organis-
merna. Den påverkar dock skogarnas kvävebud-
get och vilken typ av kväve som blir tillgänglig 
för andra växter. Det kvävenedfall, som orsakas 
av människan, ger kväve i mineralform (ammo-
nium och nitrat), som gynnar gräs och örter. Cy-
anobakterierna producerar kväve i organisk form 
(aminosyror och proteiner), som skogens my-
korrhizasvampar är specialister på att ta upp och 
som de sedan delar med sig av till träden. Därför 
har relationen mellan mossorna och cyanobakte-
rierna betydelse för skogens hela ekosystem.
 Väggmossan är sannolikt den kvävefixerare 
som har den största utbredningen på jordklotet. 
Det är därför viktigt att förstå detaljerna kring 
hur mossornas kvävefixering regleras om man ska 
kunna förutspå och hantera många av de globala 
miljöförändringar som människan orsakar i kvä-
vets och kolets kretslopp. Genom den beskrivna 
mutualismen tillförs skogsmarken 2-3 kg kväve 
per hektar och år. Den cyanobakterie som är van-
ligast på mossan är inte, som man kanske skulle 
tro, den som bidrar mest med kväve. Istället är 
det en tills nu ganska förbisedd cyanobakterie, 
Stigonema sp., som är den största kvävefixeraren 
på mossorna.

Lavar
Brosklaven, Ramalina fraxinea, är en av våra mer iögonfallande lavar, i syn-
nerhet som den ofta växer väl synligt. Linné omnämner den 1753 i sin 
Species Plantarum där den har det tvådelade namnet Lichen fraxinea , as-
klav. En annan forskare, J. P. Westring beskriver den praktiska nytta man 
kan ha av brosklaven i Svenska lafvarnas färghistoria från 1805. Den ger 
”ovanlig mycket gelé” som skulle kunna vara till stor nytta för tillverkning 
av lim och gummi, liksom till medicin och som föda. Däremot innehåller 
den inga färgämnen.
 Brosklaven är en rikt förgrenad busklav, vilket också dess vetenskapliga 
namn Ramalina (ramalia lat. betyder ris eller kvistar) antyder. Bålen utgörs 
av breda, platta grenar som sitter fast vid barken med en tydlig häftskiva. 
Till att börja med är grenarna bara några centimeter långa och utåtriktade 
men med stigande ålder växer de till sig på både längden och bredden och 
kommer med tiden att hänga ner alltmer av tyngden. En gammal, välvuxen 
brosklav kan ha upp till 30 cm långa och 3 cm breda nedhängande ojämnt 
buckliga, bandlika grenar. Grenarnas yta har ett tydligt nätverk av lister som 
gör att de ser skrynkliga ut och bär ofta rikligt med fruktkroppar. Färgen är 
grågrön, ibland med en dragning mot gult.

Beroende på art kan vitmossan variera i färg mellan grönt, gyllengult och rött. 

Två arter av fönsterlavar, grå och vit renlav. Det är den vita som ofta felaktigt kallas 
vitmossa. Foto Moica Svensson
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Ask inklädd i brosklavar

Brosklav trivs på askar i öppna landskap med åkrar och grusvägar, 
som här i Kastelholm, med slottet i bakgrunden. Den gula laven är 
vägglav, som också är karakteristisk för fågelskär.

 Bålen är både hård och seg (broskaktig) och verkar vara 
byggd för att tåla påfrestningar. Den har en kraftig bark av tätt 
sammanslutna tjockväggiga hyfer. Märgen innanför är tät med 
stödjande märgsträngar av längsgående, tjockväggiga hyfer. 
Brosklavens artepitet, fraxinea, är väl valt eftersom den ofta 
växer på ask. I Sverige kallades den förr också asklav. Den trivs 
dock även på andra lövträd, exempelvis lönn, alm, ek och asp. 
 Träden den växer på ska vara gamla och grova. De ska 
också stå öppet och väl exponerade för sol och vind. Därför 
hittar man den ofta i parker, kyrkogårdar och alléer där den 
kan förekomma i ganska riklig mängd, men den finns också 
i skogsbryn och på åkerholmar. Trädet, som lavarna växer på, 
tar ingen skada utan utgör enbart ett underlag.
 Jag antar att de flesta har hört att luften är ren i fall man 
hittar lavar. Detta är i princip sant – vi kan dra slutsatsen att 
luften inte innehåller miljögifter eller försurande ämnen. Dä-
remot får det gärna damma lite där den stora brosklaven växer. 
Det anses till och med att den är stoftgynnad, vilket innebär 
att den inte bara tål damm utan till och med drar nytta av det.
 Antagligen är det så att laven kan tillgodogöra sig mineral-
näring från dammet. Annars är det så att damm från åkrar och 
grusvägar höjer pH-värdet i barken vilket gör näringen mer 
lättåtkomlig. Ett hot mot brosklaven är att miljöerna den trivs 
i försvinner mer och mer när grusvägar asfalteras och stora träd 

fälls för att ge utrymme åt vägar samt att diken och åkerhol-
mar försvinner när jordbruket rationaliseras.
 Brosklaven är bara en av närmare tvåhundra arter i släktet 
Ramalina, som påträffas över helavärlden på olika underlag. 
En annan, ganska vanlig, art inom släktet, är fågeltoppsbros-
klaven Ramalina polymorpha. Den kan påträffas på klippor i 
skärgården, där den oftast växer på de högsta krönen på hol-
mar, där fåglar vistas, tillsammans med den gula vägglaven 
(Xanthoria parietina). Huruvida dessa lavar gynnas av kväve- 
och fosforrik fågelspillning eller om de bara är toleranta mot 
den, tvistar de lärde.
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Ute på skären, där fåglar sitter på spaning, sker en gödning av 
marken, som gynnar vissa lavar, som här fågeltoppsbrosklav.  
Den grå laven i förgrunden är färglav.

Slånlaven är kortare och mer finflikig än brosklaven. Även den växer 
på trädstammar men också på tunnare kvistar.

Skägglavar, Usnea filipendula, är karakteristiska för gammal granskog

En lav som i viss utsträckning påminner om brosklavarna är 
slånlaven, Evernia prunastri. Den växer, som namnet antyder, 
på slån men också på diverse andra lövträd. Den är mindre och 
spädare än brosklaven. Förr användes den vid färgning (olika 
nyanser av rött, grönt, brunt och gult) samt inom parfymin-
dustrin och dessutom som blodstillande (kärlsam-mandragan-
de) medicin.
 De lavar som man kanske mest förknippar med ren luft är 
skägglavarna, Usnea spp., som här och där täcker främst gamla 
granar i våra skogar. Nu är dock inte alla gråskäggiga lavar 
skägglavar utan det finns också en grupp lavar som kallas ta-
gellavar, Alectoria spp., och som i många fall liknar skägglavar 
intill förväxling. Man kan skilja dem från varandra genom att 
försiktigt dra i lavbålarna på längden. Om de bara brister rör 
det sig om tagellav men om barken (ytterskiktet) brister och 
en vit tråd (märgen) visar sig, då är det en skägglav.

Biologen 4-2020_ML.indd   11Biologen 4-2020_ML.indd   11 2020-12-16   21:452020-12-16   21:45



1312 Biologen nr 4 • 2020

Strax söder om centrala Uppsala på östra sidan av Fyrisån lig-
ger Uppsala kungsäng som årligen besöks av både Uppsalabor 
och besökare från andra håll. Med detta besöksmål som fysisk 
utgångspunkt skrev jag för tio år sedan en idéhistorisk essä om 
hur geografers syn på landskapet utvecklats. 
 Eftersom det finns mycket som är gemensamt för geografi 
och biologi har jag arbetat om texten och lyfter här fram berö-
ringspunkter mellan geografi och biologi. 
En vacker dag i maj cyklar jag ut ur staden ner till Uppsala 
kungsäng för att beskåda kungsängsliljornas blomning. Mitt 
mål för dagen är alltså kungsängsliljan (Fritillaria meleagris L.) 
som är en förvildad art som införts till Sverige under äldre tid. 
Det första vetenskapligt belagda fyndet av kungsängslilja på 
Uppsala kungsäng gjordes av Carl von Linné som publicerade 
fyndet år 1745. 
 Jag njuter av vårsolen medan jag promenerar runt och tit-
tar på landskapet. Informationsskyltarna väcker mitt intresse, 
och får mig att fundera över hur människor i allmänhet och 
akademisk skolade geografer i synnerhet under de senaste år-
hundradena betraktat landskapet vid Uppsala kungsäng.
 Den första vetenskapliga beskrivningen av Uppsala kungs-
äng gjordes redan på 1600-talet av Olof Rudbeck d.ä. (1630-
1702). Hans viktigaste vetenskapliga upptäckt var lymf-
systemet. Men i likhet med de flesta vetenskapsmän under 
renässansen var hans vetenskapliga inriktning mycket bred. 
Förutom medicin ägnade sig Olof Rudbeck d.ä. åt naturhisto-
ria och beskrev djur och växter. Beskrivningarna var inte bara 
inriktade på arternas utseende utan minst lika viktigt var att 
beskriva deras användning. 
 Efter studier i medicin i Nederländerna återvände han 1654 
till Uppsala och började då anlägga en botanisk trädgård i 
Svartbäcken. Det är från denna trädgård som kungsängsliljan 
spritt sig ut till de fuktiga ängsmarkerna söder om staden.
 Olof Rudbeck d.ä. ägnade sig också åt fornforskning, och 
gav ut det omfattande verket Atland eller Mannheim (lat. At-
lantica) där han hävdade att det var i Sverige som civilisationen 
efter syndafloden utvecklades främst, och att de grekiska och 
romerska kulturerna utvecklats från den svenska. Verket ses så 

Uppsala kungsäng – En betraktelse  
av landskap i kamp med tiden
Text och foto Mikael Wingård fil. lic. f.d. lektor på Celsiusskolan i Uppsala och  
universitetsadjunkt på Kulturgeografiska institutionen vid Uppsala universitet

Som lärare i biologi, geografi och naturkunskap har jag lagt en hel del undervisning utomhus i 
naturen och i stan. Då jag är utomhus observerar jag och reflekterar över det omgivande landskapet. 
Ofta är det bara spridda tankar, men det kan också som jag berättar här vara strukturerat. 

Terrängkarta som visar naturreservatet Uppsala kungsäng centralt i 
kartbilden. Källa Lantmäteriets kartutskrift.

Kungsängsliljor på Uppsala kungsäng i maj 2020.

Biologen 4-2020_ML.indd   12Biologen 4-2020_ML.indd   12 2020-12-16   21:452020-12-16   21:45



1312  Biologen nr 4 • 2020

Kungsängsliljor på Uppsala kungsäng i maj 2020.

här i efterhand som historieförfalskning och stormaktspropa-
ganda. Det har därför trots den vackra kartografin till skillnad 
från Rudbecks naturvetenskapliga skrifter inget vetenskapligt 
värde. Men det är ju också möjligt att Olof Rudbeck skrev 
Atland eller Mannheim för att roa sig själv och sin läsekrets. 
Själv roar mig tanken att platsen Uppsala kungsäng som Olof 
Rudbeck åtminstone bildligt såg som Elysion nu i maj har lil-
jor från hans botaniska trädgård som främsta attraktion.
 Kungsängen är ett exkursionsområde med anor. Här vet vi 
att Carl von Linné (1707-1778) ledde exkursioner. Med Upp-
sala som utgångspunkt ledde han under mitten av 1700-talet 
naturvandringat i Uppsalas närhet. Under dessa naturvand-
ringar samlade man in växter, djur och mineral. Utflykterna 
var mycket populära och flera hundra studenter kunde delta. 
Dessa pedagogiska exkursioner finns beskrivna i en avhand-
ling under Linnés presidium från 1753 {Linné, 2008, Botanis-
ka exkursioner i trakten av Uppsala: Herbationes Upsaliensis: 
akademisk avhandling under Linnés præsidium Upsala 1753. 
Översättning från latinet av C. A. Brolén.}, där de kallas Her-
bationes Upsaliensis.
 Syftet med exkursionerna var att främja medicinstudenter-
nas inlärning av djur och växter och de åtta olika vandring-
arna bildade en pedagogisk enhet. En av de åtta vandringarna 
Herbatio danensis gick här över Uppsala kungsäng och vidare 
till Sävja och Hammarby i Danmarks socken. Landskapet var 
inte det primära studieobjektet för de här exkursionerna, men 
var säkerligen en viktig del i upplevelsen och kunskapsinhäm-
tandet. Var växter och djur finns är ju starkt förknippat med 
landskapets beskaffenhet. Under 1600- och 1700-talet var 
gränserna mellan olika vetenskaper väldigt otydliga. 
 Det mest bestående av Carl von Linnés vetenskapliga arbete 
är grunderna till växt- och djurrikenas klassificering, men en 
hel del av Linnés verksamhet har stark anknytning till geogra-
fin. Detta gäller inte minst de beskrivningar han gjorde över 
sina resor i Sverige från 1732 till 1749. De beskrivningar som 
Linné gjorde i sina böcker om sina resor byggde på en bland-
ning av faktiska observationer och vad människor berättade 
för honom. Oftast framgår det inte i texten hur observatio-
nerna gjordes eller hur informationen inhämtats.
 Förhållandet mellan Gud, naturen och människan var något 
som flitigt sysselsatte 1700-talets vetenskapsmän och filosofer. 
I den idériktning som brukar kallas fysikteologi och som om-
fattades av många naturforskare var denna fråga av avgörande 
betydelse. En av de ledande företrädarna för fysikteologin i 
Sverige var Linné. För fysikteologerna var naturen viktig och 
en slags förebild under 1700-talet. Man liknade naturen vid 
en bok där Gud hade skrivit ned meddelanden och precis som 
man kunde läsa Bibeln kunde man också läsa Naturens Bok. 
 En viktig del i Linnés natursyn var också nyttotänkandet. 
Hans uppfattning var att allt i naturen ytterst var skapat med 
människan i sikte. Sådant som gick att äta, användas som 

byggnadsmaterial eller kunde beundras för sin skönhet be-
traktades som nyttigt och skapat för människan. Denna syn 
innebar också att det var människans att undersöka och ut-
nyttja naturens rikedom. Detta får mig att förmoda att då Carl 
von Linné och hans stora följe av studenter gick förbi här på 
Uppsala kungsäng inte bara studerade växter, djur och stenar 
utan också hur marken brukades. 

 En del av de studenter som följde Linnés vandringar blev 
sedan upptäcktsresande, och blev en viktig del i biologins och 
geografins utveckling till vetenskap. Detta leder mina tankar 
vidare till vetenskapernas historia.
 Under 1700-talet ökade antalet studenter på universiteten, 
vilket innebar att fler studenter började ägna sig åt att etablera 
geografi som ett kunskapsfält och inte som tidigare mest som 
hjälpmedel till handel och statsmakter {Hartshorne, 1958, 
The Concept of Geography as a Science of Space`, from Kant 
and Humboldt to Hettner, s 99}. Detta skapade behovet av att 
definiera ämnet geografi. 
 En viktig sådan definition har tillskrivits den i Königsberg 
verksamme filosofen Immanuel Kant (1724-1804) som gjorde 
en klassificering av vetenskaperna i systematiska vetenskaper 
som geologi, botanik och geologi och syntesvetenskaper som 
historia och geografi. Immanuel Kant lämnade aldrig Königs-
berg och träffade aldrig Alexander von Humboldt (1769-1859). 
Dock var det så att 1793 publicerade Humboldt i sin första 
större publikation en definition av geografi som är liktydig 
med Kant’s definition av geografi. 

Linnés lärljunge Anders 
Sparrman och  en Polynesian-
dubblettkanot på ett svenskt 
frimärke

En nutida Linnéstig...  och en ung Linné
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I nordväst syns de två 118 m höga tornen på Uppsala domkyrka och 
Uppsala Slott. Uppe på åsen till vänster syns Sten Sture monumentet.

 Alexander von Humboldt inledde sina akademiska studier 
med nationalekonomi för vidare arbete inom statsförvaltning. 
Men hans intresse var främst geologi och botanik. Detta ledde 
också till intresse för geografi och upptäcktsresor. Den som in-
troducerade Humboldt i detta var upptäcktsresanden George 
Forster (1754-1794). Alexander von Humboldt kom genom 
detta att bli en betydande upptäcktsresande och en viktig per-
son för geografins utveckling som vetenskap. 
 Alexander von Humboldts vetenskapliga arbete byggde på 
objektiva beskrivningar av faktiska förhållanden. För att kunna 
göra detta krävdes insamling och systematisering av empiriska 
data för att identifiera lagbundenheter och göra förklaringar. I 
sin syn på naturen var Alexander von Humboldt naturdeter-
minist dvs. han såg naturen som överordnad människan och 
samhället, och att det är i naturens lagar som förklaringen till 
utvecklingen finns. Tillämpar man en naturdeterministisk syn 
på jordbruket på Uppsala kungsäng så är orsaken till att det 
bedrivits ängsbruk här att naturens lagar skapat marker som 
är lämpliga för just ängsbruk.
 Alexander von Humboldt genomförde flera forskningsre-
sor till bland annat Syd- och Mellanamerika och utforskade 
växtlighet och klimat. Hans iakttagelser hur olika växtsamhäl-
len utvecklats på olika höjd över havet anpassat till klimat, 
jordmån, latitud och olika geologiska förhållanden skapade 
en grund till hans teori om växternas utbredning. 
 Samtida med Alexander von Humboldt verkade Carl Rit-
ter (1779-1859) som forskare och från 1820 som professor i 
geografi vid Berlins universitet. Dessa två personer betraktas 
ofta som grundare av geografin som vetenskap. Carl Ritter var i 
första hand kulturgeograf och regionalgeograf. I likhet med von 
Humboldt var Carl Ritter också naturdeterminist, men han var 
mer inriktad på helheten och hävdade också att människan på-
verkade naturen. Men ytterst ansåg Ritter att det är Guds lagar 
som styr både människan och naturen, och hans mål för forsk-
ningen var att söka bevis för Guds existens. Både von Hum-
boldt och Ritter tillämpade främst ett induktivt arbetssätt.
 Samma år som von Humboldt och Ritter avled, 1859, 
publicerade Charles Darwin (1809-1882) första upplagan av 
boken On the Origin of Species by Means of Natural Selection. 
Det banbrytande i detta verk är Darwins påstående att arterna 
uppkommit på grund en långsam utveckling (evolution) ge-
nom naturligt urval. Eftersom det i Bibeln står att alla arter 
skapats av Gud utmanar detta starkt alla dem som har upp-
fattningen att Bibeln ska tolkas bokstavligt. Darwins verk och 
debatten runt detta ledde till en förändrad verklighetsuppfatt-
ning, som påverkade vetenskapernas utveckling. 
 Men geografin fortsatte också att vara naturdeterministisk 
och inriktades alltmer på att finna naturlagar (Östman 1985, 
s. 41). Geografin övergick till att bli en nomotetiskt, generellt 
lagsökande vetenskap och blev efterhand ett mer hypotetiskt 

- deduktivt angreppssätt istället för det induktiva arbetssättet 
som tidigare hade dominerat geografin. Men geografin fort-
satte att vara naturdeterministisk och inriktades alltmer på att 
finna naturlagar (Östman 1985, s. 41). Detta innebar att na-
turgeografin stärktes. 
 Viktiga exempel på detta var tysken Albrecht Penck (1858-
1945) som utvecklade kvartärgeologi och glacialmorfologi 
och amerikanen William M. Davis (1850-1934) vars teori om 
den geologiska erosionscykeln fick mycket stor betydelse. Al-
brecht Penck var professor vid universitet i Wien 1885-1906 
och därefter professor vid universitet i Berlin 1906-1926. 
Penck räknas till grundarna av geomorfologin. 
 I början av 1900-talet gav han ut flera artiklar och böcker 
om spår efter nedisningar i Alperna. En intressant läsning är 
Pencks artikel Geography amongst the Earth Sciences från 1927. 
Här beskriver han att alla vetenskaper som har jordytan som 
studieobjekt, har sitt ursprung i geografi, och hur olika dis-
cipliner som hydrografi, oceanografi och geofysik utvecklats 
ur geografiämnet till egna discipliner. Dock skriver han att 
geografin som disciplin har kvar ett vitt studiefält och nya 
tillkommande studieobjekt.
 Intressant att notera är att Albrecht Penck i slutet av sin kar-
riär skriver att han anser biologi som mer närstående till geo-
grafi än geologi. Penck för också en diskussion om geografins 
förhållande till tid och rum, och tar upp att geografi mer än 
andra vetenskaper sysslar med olika fenomens utbredning, men 
att det är studieobjekten snarare än metoderna som definierar 
de vetenskaper som undersöker jorden {Penck, 1927, s 624}. 
Albrecht Penck besökte förmodligen inte Uppsala kungsäng, 
men hans omfattande arbeten om lämningar från den stora is-
tiden inspirerade säkerligen svenska geografer.
 Den svenske geografen Sten de Geer intresserade sig både för 
utveckling av kvantitativa metoder inom befolkningsgeografi 
och naturgeografi. I artikeln On the Definition, Method and 
Classification of Geography, definierar han geografin som en 
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Mitt i bilden finns skorstenen på Uppsala fjärrvärmeverk och  
vattentornet. Till vänster om skorstenen syns läkemedelsindustrin 

Cytiva (f.d. GE Healthcare) och längst till vänster i bilden finns 
kyltornet vid reningsverket.

vetenskap som ägnar sig åt den nutida utbredningen av fe-
nomen på jordytan {de Geer, 1923, s 2}. I artikeln Das geo-
logische Fennoskandia und das geographische Baltoskandia gör 
han en sådan studie genom att börja definiera området geo-
logiskt och senare i artikeln beskriva olika samhällsföreteelser 
som religion och de olika staternas historiska utbredning och 
låta detta utmynna i en regional syntes. Enligt de Geer be-
finner vi alltså här Uppsala kungsäng i ett för Fennoskandia 
typiskt landskap.
 En viktig person för utvecklandet av synen på landskapet 
var tysken Otto Schlüter (1872-1979). I boken Die Ziele der 
Geographie des Menschen (1906) framför Schlüter att geogra-
fer ska koncentrera sina studier på fenomen på jordytan som 
kan uppfattas med sinnena och att fokus ska läggas på hel-
hetsuppfattningen som han benämner som landskap (tyska: 
landschaft). Detta innebar att han betraktade det materiella 
som viktigast, men att kunskaper om icke materiella aspek-
ter som politisk organisation, religiösa och kulturella upp-
fattningar som viktiga för att förstå karaktären av det synliga 
landskapet {Dikshit, 2006, s 80}. Otto Schlüter använder 
också begreppet process och inför begreppen kulturlandskap 
och naturlandskap.
 En framträdande forskare på naturgeografiska processer 
blev den i Uppsala verksamme geografen Filip Hjulström 
(1902-1982), och hans efterföljare. Flera av sina fältobserva-
tioner till sin doktorsavhandling, Studies of the morphological 
activity of rivers as illustrated by the River Fyris, {Hjulström, 
1935}, gjorde Filip Hjulström i Fyrisån här intill Uppsala 
kungsäng. Den intilliggande Uppsalaåsen beskrev också Fi-
lip Hjulström {Hjulström, 1944}. Från mitten av 1900-talet 
fram till nu har studier av olika processer dominerat natur-
geografin, men just nu pågår en omorientering till att även 
studera större områden för att förstå pågående förändringar 
i landskapet.
 Under andra halvan av 1900-talet utvecklades metoderna 
inom den geografiska landskapsforskningen. Vid Stockholms 
universitet utvecklades under ledning av professorerna Staffan 
Helmfrid (f. 1927), Ulf Sporrong (f. 1936) och Mats Widgren 
(f. 1948) metoder att genom studier av äldre kartor, fjärrana-
lys och utgrävningar studera kulturlandskapets utveckling. 
Staffan Helmfrid undersökte till sin avhandling agrarlandska-
pet i Östergötland {Helmfrid, 1962}. 
 Då geografer idag forskar om landskap görs det från många 
olika perspektiv. Bland dessa har forskning om miljöresurser 
och samhällsplanering mycket gemensamt med biologi.
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Gud skapade, Linné ordnade
Text Carl von Linné och Monica Svensson, foto Monica Svensson

I artkeln om Uppsala kungsäng nämns Carl von Linnés klassifiering av växter och djur. Vi som 
biologer vet att han utgick från antalet ståndare i blommor. Kanske vi kan behöva en repetition av 
Linnés system för växterna? 

Det här kan också vara en övning för elever: vad 
är ståndare, hur sitter de och hur många är de, 
vad heter växterna, och så vidare? Kanske elever 
till och med blir så intresserade av blomväxter att 
de vill göra ett herbarium? Uppgifter kan enkelt 
anpassas till elevernas ålder.
 1736 presenterades Linnés sexualsystem av Ge-
org Dionys Ehret på Linnés uppdrag. 23 av grup-
perna är blomväxter med ståndare och pistiller, 
fanerogamer. Barrträden har en helt annorlunda 
uppbyggnad. Den 24 gruppen saknar blommor 
och benäms kryptogamer.
 Här beskrivs nu samtliga grupper i Linnés sex-
ualsystem med exempel på växter inom gruppen. 
Hans sätt att beskriva blommor med ståndare 
och pistiller som en del av äktenskap chockade 
dåtidens människor när det presenterades. 

Foto: Georg Dionysius Ehret - wikipedia

I  monándrIa
En man i äktenskapet
 Norna, Calypso bulbosa

II  dIandrIa 
Två män i samma äktenskap
 Teveronika, Veronica chamaedrys

III  trIándrIa

Tre män i samma äktenskap
 Ängskavle, Alopecurus pratensis

IV  tetrándrIa
Fyra män i samma äktenska
 Tobak, Nicotiana

V  pentrándrIa
Fem män i samma  äktenskap
 Mörkt kungsljus, Verbascum nigrum

VI  hexandrIa
Sex män i samma äktenskap
 Brandlilja, Lilium matronalis

VII  heptándrIa
Sju män i samma äktenskap
 Ormbär, Paris quadrifolia
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VIII  octándrIa
Åtta män i samma brudkammare 
med en kvinna 
 Rallarros, Epilobium angustifolium

Ix  enneándrIa
Nio män i samma kammare  
med en kvinna
 Rabarber. Rheum x cultorum

x  decándrIa
Tio män i samma äktenskap
 Skvattram, Ledum palustre
 Ögonpyrola, Moneses uniflora

xI  dodecándrIa
Tolv män i samma äktenskap         
Rosenrot, Rhodiola rosea

xII  IcosándrIa
Vanligen tjugo män, ofta fler,  
sällan färre
 Äpple, Malus domestica

xIII  polyándrIa
Tjugo män och flera i samma 
brudkammare med en kvinna
 Vallmo, Papaver, 
 Gulsippa, Anemone ranunculoides

xIV  dIdynámIa

Fyra män, varav två längre 
och två kortare
 Kaprifol, Lonicera perichlymenum

xV  tetradynámIa
Sex män, av vilka fyra är längre 
i en Hermafroditisk blomma
 Hesperis, Hesperis matronis

xVI  monadélphIa
Männen, såsom bröder,  
Kommer från en stam
 Skogsnäva (Midsommarblomster)       
 Geranium sylvaticum L.

 Det finns otroligt mycket skriftligt material 
om Linné, om hans tid som lärare, resande, 
vetenskapsman och läkare. Hans Sverigeresor 
finns utgivna. Senast 2019 presenterades en 
ny biografi om Linné av Gunnar Broberg: 
Mannen som ordnade naturen. Och lyckliga 
är de lärare som har kvar Bioresurs material 
inför 300-års jubileum av Linnés, sex häften 
med mycket material och många goda tips in-
för undervisningen! 
 Kontakta Bioresurs, info@bioresurs.uu.se, 
om möjlighet att beställa tryckta häften i se-
rien Linnelektioner.

www.bioresurs.uu.se

Världen runt och som här i Thunbergsrummet 
på  Evolutionsbiologiskt centrum i Uppsala finns 
en mängd pressade växter från Linné och hans 
lärjungar. Här Kejsarkronor.
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xVII  dIadélphIa

Männen träder fram Från en dubbel 
stam såsom från en dubbel moder
 Blomsterlupin, Lupinus polyphyllos

xVIII   polydélphIa

Männen  har uppstått ur
Mer än två mödrar
 Fyrkantig johannesört,  
 Hypericum maculatum

xIx  syngenésIa

Männen  har med sina  
Könsdelar åstadkommit  
ett förbund
 Prästkragar,  
 Leucanthemum vulgare

xx  gynándrI

Männen med kvinnorna  
Sällsamt sammanslutna
 Kalla, Calla palustris

xxI  monoecIa

Männen bor med kvinnorna 
i samma hus, men i skilda 
brudkammare
 Vide, Salix sp.

xxII  dIoecIa

Män och kvinnor bo i skilda 
brudkammare Och boningar
      Skogsbingel, Mercurialis perennis

xxIII  polygámIa

Män och hustrur och  
ogifta sammanbor i åtskilda  
brudkammare
    Lönn, Acer platanoides

xxIV  cryptogámIa

Bilägren firas i hemlighet   
De blomstrar inuti frukten,  
eljest undflyr de genom sin litenhet 
våra ögon
 Alger, lavar, mossor, ormbunksväxter 
 Kammossa, Ptilium crista-castrensis

Fin bokgåva till Öjebyn
David Solanderföreningen bildades år 1999 för 
att hedra minnet av linnélärjungen, botanisten 
och världsomseglaren Daniel Solander. Solander-
föreningen har sitt säte i Öjebyn, Piteå gamla 
stad, Solanders födelseplats
 I London finns IK Foundation, en global orga-
nisation som främjar natur- och kulturhistoria, 
bland annat genom att sammanfatta vetenskap-
liga skrifter. Linnaeus Apostles är ett komplett 
verk som  sammanfattar samtliga vetenskapliga 
handlingar av Linnés lärljungar och som gavs ut 
mellan 2008 och 2012. Solanderföreningen fick 
erbjudande om att få böckerna om biblioteket 
betalade frakten på 3 000 kr.
 Volym 7 innehåller ett 60-tal böcker, framför 
allt om Daniel Solander. Nu måste föreningen 
i samarbete med Piteå Stadsbibliotek få fram 
lämpliga lokaler för detta praktverk. En bok om 
Solander kommer att finns till utlåning på alla 
bibliotek i kommunen, resten får läsas på hem-
bygdsavdelningen  på stadsbiblioteket. 
 Pitebor, elever vid skolorna och forskare kan 
ha stor nytta av denna fantastiska gåva. 
 Föreningens ordförande är Dan Svedberg och 
bibliotekschefen Johan Söderberg.
INFORMATION FRÅN PITÅ-TIDNINGEN 2020-12-03

Daniel Solander, född 
19 februari 1733 i Piteå 
landsförsamling, död 
13 maj 1782 i London, 
var en svensk botaniker, 
naturforskare, natur-
historiker, upptäcktsre-
sande och lärjunge till 
Carl von Linné. 

Till vänster: Solander, 
detalj i målning 1775 av 
William Parry.
(Wikipedia commons)

Daniel Solander, Sir Joseph Banks, kapten James Cook, 
John Hawkesworth och Lord Sandwich (John Hamilton 
Mortimer (1740-1779) (Wikipedia commons)
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Nere i bäcken står fyra elever i full mundering med vadarstöv-
lar och vattenkikare. Längs bäcken står deras klasskamrater 
och läraren Madelene Wiborg. Eleverna sonderar grundligt 
bäckens botten med sina vattenkikare. De går uppströms 
sökandes febrilt och plötsligt hittar de fler musslor. Flodpärl-
musslor. Till slut har de hittat så många och kanske av den 
mindre och intressanta storleken och därtill på ett helt nytt 
och tidigare okänt ställe att de ringer ner Per till platsen. 
 För det är vattenvårdskonsulten och musselexperten Per Ing-
varsson man ska ringa ner om man vill kika på flodpärlmusslor. 
Han kommer från flodpärlmusselområdet uppströms där den 
andra halvan av Rudbecksgymnasiets naturvetenskapsklass åk 
1 får introduktion om musslor, vattenrestaurering och vattnets 
ekologi av just honom. Elevernas glädje smittar instant av sig 
till Per som försiktigt går ner i vattnet i sin mundering där 
han med vana händer och ett specialverktyg tar upp ett par av 
musslorna. - Nej tyvärr, de här är gamla, säger Per. De här är 
väl en 70-80 år ska jag gissa på. De kan ju bli över tvåhundra 
år. Per fortsätter att kika i vattnet och känna med händerna. 
 Plötsligt får han en förvånad blick och ett leende på läp-
parna och tar förnöjt upp en liten mussla. Cirka 5 centimeter 
kort och betydligt mindre än de tidigare funna. -Kolla här då! 
utropar Per glatt samtidigt som ett stort leende sprider sig på 

Artikelförfattaren

Elever från Rudbecksgymnasiet 
letar efter musslor i bäcken

Fångad av musslor
Text David Tverling, naturguide, Tiveden. 
Foto Madelene Wiborg, Utvecklingsledare Naturvetenskapsprogrammet, Legitimerad 
lärare i kemi och biologi, Rudbecksgymnasiet, Örebro

Här är en till! Åh, vad kul! Vi döper den till Fiona! Eleverna som står i och längs med bäcken i 
Kilsbergen skrattar glatt. Ja – då får ju Shrek sin fru! 

hans läppar. Här har vi en ung mussla, kanske 20 år! Eleverna 
utbrister i hurrarop och glädjeskratt. – Wow! Vi döper den 
till  π (symbolen pi) som också ena delen i namnet på Pers 
företag. Den lilla unga musslan får heta π. Och eleverna är så 
peppade för de får nu reda på att de har hjälpt till att hitta en 
mussla som på sikt kan betyda att vattendraget skyddas och 
musslornas livsmiljö förbättras. 
 Det är vad som kan ske under en av de exkursioner och 
praktiska undervisningar som Rudbecksgymnasiet har i ett av 
två projekt på temat vatten, vattenrestaurering och ekologi i 
Kilsbergen utanför Örebro. Projekten Lärande vatten Musslor 
och Lärande Vatten är så kallade LOVA-projekt, det vill säga 
lokala åtgärder för bättre havs-och vattenmiljöer som bekostas 
av Havs och Vattenmyndigheten och förvaltas av Länsstyrel-
serna. I de här två projekten samarbetar Rudbecksgymnasiet 
med Naturskyddsföreningen i Örebro län vilka är projektä-
gare, tillsammans med Örebro kommun i ett av projekten och 
för projekten varsina experter, Per Ingvarsson π Fly & fishing 
Laholm och Mats Olsson, Haddåns Fisk & Vatten Gullspång. 
På Rudbecksymnasiet är lärarna Mårten, Maria, Lars, Gabri-
ella, Madelene och Ulrika undervisande lärare i fält.
 Ursprunget till båda projekten är ett längre engagemang 
från lärarna på Rudbecksgymnasiet med olika typer av ut-
flykter, resor, internationella utbyten och exkursioner i fält 
däribland värdar för Linnédagarna och flera tidigare mindre 
engagemang i vattenrestaurering i vattendrag. 
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 Läraren Mårten sammanfördes med David på Naturskydds-
föreningen. Tillsammans skrev de och sökte pengar från olika 
håll för ett vattenrestaureringsprojekt – Lärande vatten. Det 
blev flera avslag tills våren 2019 då den första LOVA ansökan 
beviljades av Länsstyrelsen i Örebro län. Projekten bekostar 
bland annat busstransporter, utrustningar konsulter mm.
 Detta följdes av första årets praktiska exkursioner då elev-
erna fått restaurera en första sträcka av Göljebäcken i Kilsber-
gen. Kartering, elfiske, återskapande av grusbottnar (där bar 
eleverna flera ton grus i hinkar…) och återförande av den sten 
ner i vattnet från kantzoner. Allt detta tillsammans med Mats 
som med stor glädje och god kontakt med eleverna inspirerat 
och lärt ut. Under år 2, hösten 2020 fortsatt vi uppströms och 
restaurerade ytterligare sträckor av bäcken.
 För båda projekten finns moment som endast en konsult får 
utföra, tex elfiske eller hantering av musslor.
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 Regional media har uppmärksammat våra två 
projekt genom både radioreportage och tv-inslag 
under 2019 och 2020. 2021 avslutas Lärande 
Vatten och 2022 Lärande Vatten musslor. Pro-
jektdeltagarna önskar söka fortsättningar på res-
pektive projekt.
Vi hoppas med denna artikel att inspirera fler 
lärare och skolor att söka medel eller hitta samar-
betspartners för att själva driva liknande projekt. 
Hur gör man då för att söka medel från LOVA 
(sin Länsstyrelse)?
 Kontakta LOVA-handläggare på respektive 
Länsstyrelse. Be att få information om hur man 
skriver en ansökan och om ert projekt stämmer 
med förekommande kriterium. Kontakta möj-
liga samarbetspartners, till exempel kommunen 
(kommunekologer), konsulter och finansiärer för 
egenandel, det kan till exempel vara Naturskydds-
föreningen RIKS eller stiftelser. Skriv ansökan 
med tillhörande budget och lämna in. Deadline 
brukar vara sista februari. Besked om bifall eller 
avslag ges under följande månader. Vid bifall så 
får ni genomföra ert projekt, delrapportering sker 
årligen och en slutrapportering vid avslut.
 Naturskyddsföreningen i Örebro län driver 
förutom projekten Lärande Vatten och Lärande 
Vatten Musslor med Rudbecksgymnasiet i Öre-
bro också projektet Vatten & våtmark där lärare 
och elever från Centralskolan i Laxå lär sig om 
främst våtmarker, biologisk mångfald och klimat 
och praktiskt kommer att få arbeta med återvät-
ning och restaurering av våtmark/mosse.

Renée Elfving - vem är du?
Text Minna Panas & Renée Elfving, Biology teacher 
och Huvudskyddsombud Lärarnas Riksförbund

Minna har intervjuat Renée, vår nya IBO-koordinator

Vem är du, var arbetar du och  
hur länge har du varit med i  
IBO-organisationen?
– Jag heter Renée Elfving och jobbar 
som biologi-, kemi- och naturkunskaps- 
lärare på IB-programmet på Hvitfeldt-
ska gymnasiet i Göteborg. Jag har jobbat 
med den nationella biologiolympiaden 
sedan 2013 och den internationella se-
dan 2014.

Hur ser din vardag på jobbet ut i 
dessa speciella pandemitider?
– Just nu sitter jag hemma och under-
visar mina elever på distans. Tidigare i 
höst har jag haft turen att alla mina elever har ansetts som nya på skolan 
och de har fått all sin undervisning på skolan vilket har varit skönt och 
nästan som vanligt, förutom handspriten och tvättandet av händer innan 
lektionerna. De övriga programmen på skolan har haft år 1 på plats hela 
tiden och år 2 och 3 på plats varannan dag och distans varannan dag. Detta 
för att minska pressen på kollektivtrafiken.

Hur ser IBO-tävlingen ut det kommande året?
– Vi jobbar just nu med att sätt ihop proven till de nationella uttagnings-
proven. Prov 1 genomförs den 9e februari och prov 2 24e mars. Vad det 
gäller den internationella tävlingen är den planerad att genomföras i Lis-
sabon, Portugal 18-25 juli. Vi hoppas att 2021 års internationella biolo-
giolympiad  blir av då 2020 års biologiolympiad blev inställd på grund av 
pandemin.

Vad gör du på fritiden?
– Jag är ute så mycket jag kan på fritiden, korvgrillning, tältning, fjällvand-
ring eller segling och om inte vädret tillåter försöker jag läsa böcker.
  
E-post: renee.elfving@educ.goteborg.se
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Mikaels lästips inför julen

Granskogsfolk av David Thurfjell
Hur naturen blev svenskarnas religion

En bokrecension av Mikael Wingård
Fackboken Granskogsfolk med undertiteln Hur naturen blev 
svenskarnas religion utkom sommaren 2020. Författaren heter 
David Thurfjell och är professor religionsvetenskap vid Söder-
törns högskola. För biologilärare är den här boken av intresse 
då den handlar om människors förhållande till naturen.
 Boken grundar sig på intervjuer i ett forskningsprojekt som 
har finansierats av Östersjöstiftelsen. I mitt lärarjobb har jag 
ofta lagt undervisning utomhus. Det motiverar jag med att 
det både ger eleverna ämneskunskaper och upplevelser. För 
mig som lärare är ämneskunskaper, kunskaper i didaktik och 
pedagogik min professionella grund tillsammans med och 
pedagogik och beprövad erfarenhet. I detta finns existentiella 
frågor som jag tycker det är svårt att sätta ord på. I Granskogs-
folk få jag hjälp på traven med detta, men blir också utmanad 
i mitt tänkande. 
 I läsandet av boken gillar jag beskrivningar av hur natur-
upplevelser speglas i lyrik och psalmverser. Bokens titel är 
hämtad från en strof i en dikt av Harry Martinsson i diktsam-
lingen Tuvor från 1973. Därför tycker jag titeln är passande, 
fast jag tycker att andra naturtyper än granskog ger mig bättre 
upplevelser. Vid läsningen av boken hade jag inledningsvis 
svårt med  författarens definition av natur, det som omger och 
ligger utanför människans värld. Jag skulle kunna tolka det som 
att det är atmosfären som avses, men här rör det sig om en 
slags vardagstolkning av natur, det vill säga att natur är lika 
med skog och mark utanför bebyggelsen. 

GRANSKOGSFOLK
Författare: David Thurfjell
Medarbetare: Nilsson Sjöblom, 
Cilla (form)
Utgivning 2020-07-22
Första upplagan
Förlag Norstedts
ISBN 9789113102771

 Då författaren beskriver barns upplevelser av naturen 
hävdar han att dessa är rikare innan barnet får ord för detta. 
Genom att sätta ord på fenomenet träd så smalnar då upple-
velsen. Men jag tänker att det bara är så i ett inledningsskede. 
I våra liv får vi alltmer 
 I studien som ligger till grund för boken är det människors 
förhållande till natur och religion som har undersökts. Frågor 
som handlar om intervjupersonernas syn på människans for-
mande av naturen ligger utanför studiens fokus. För mig är 
skog, marker och landskap intimt förknippat med människans 
inverkan. I mina naturupplevelser finns beundran för tidigare 
generationers formande av naturen, nyfikenhet på naturens 
växlingar och människors inverkan. Om alla sådana aspekter 
skulle funnits med i bokens studie hade den svällt över alla 
gränser. Därför förlikar jag mig bokens snäva definition av 
natur.
 Boken har sitt ursprung i humanistisk och samhällsveten-
skaplig forskning och dess språk präglas av detta. För biologer 
kan det kännas främmande, men för många är det ett språk 
som känns igen från litteraturen i pedagogik. Boken ger en 
lång och ingående historisk och filosofisk beskrivning av män-
niskors förhållande till naturen från forntid till nutid. I slutet 
av boken behandlas bland annat begreppet djupekologi och 
världsbilderna antropocentrisk och ekocentrisk ställs mot var-
andra. Vidare beskrivs miljöfrågornas utveckling från 1960-ta-
lets Tyst vår till dagens olika positioneringar. Jag lever med en 
uppfattning att vi alla måste ta ansvar för vår värld. Hur vi gör 
detta är svårt, och den här boken ger inga svar men skapade 
många tankar hos mig

Svensk barrskog under vintern
Foto 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 strax över 2000 medlemmar! Den drivs  
av Biologilärarnas förening.
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Glimmer of hope 
for biodiversity
Estimates that half of global vertebrate popu-
lations have declined over the past five decades 
might be misleading. 
 Researchers reanalysed data from the Living 
Planet Index, covering more than 14,000 animal 
populations. They found that overall estimates 
are skewed by terrible losses among some 3% of 
species, mostly among large animals and in the 
Indo-Pacific region. 
 In some other places, especially northern and 
temperate regions, things are improving. “There 
are biodiversity problems. But it is not all decli-
ning worldwide nor hopeless,” says ecologist Bri-
an Leung. “Our efforts over the last few decades 
have not been wasted”. 

Cosmos magazine | 3 min read 
Reference: Nature paper & WWF and ZSL 
Living Planet Report 

Ellekaris filmtips: 

Radioactive
Att Marie Curie var en extraordinär person, vars liv och alla vetenskapliga 
bedrifter knappast ryms i en två timmar lång film - är kanske en onödig 
brasklapp. Men med det sagt, är filmen Radioactive klart sevärd! Extra kul 
att årets julkalender refererade till just Marie Curie (avsnitt 7). Filmens 
svenska titel är Marie Curie: Pionjär. Geni. Rebell. och den finns att hyra på 
bl.a. SF Anytime, Viaplay och iTunes.
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Nummer Ansvarig Bokning av annonser Utgivning
Nr 1, 2021 AU 28 januari V 11/12
Nr 2, 2021 AU 10 april V 21/22
Nr 3, 2021 AU 22 augusti V 40/41
Nr 4, 2021 AU 31 oktober V50/53

Material till Biologen skickas till Monica Svensson:  
monsv32@gmail.com
Texter i Word och originalbilder separat
Annonser ansvarar Christina Broman för, chbroman@gmail.com
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SARS-CoV-2 relatives 
found outside China
Samples from lab freezers in Cambodia and 
Japan have yielded the first known relatives of 
SARS-CoV-2 found in bats outside China. 
 The finding contributes to growing evidence that 
SARS-CoV-2-like viruses are relatively common in 
horseshoe bats both inside and outside China. 
Studying such viruses could contribute to under-
standing of SARS-CoV-2’s animal origin.

Nature | 6 min read
Reference: Emerging Infectious Diseases paper

Dogs can sniff out  
COVID, maybe
Research groups around the world are training 
dogs to detect COVID-19 in the sweat of infect-
ed people. 
 In various trials, dogs have picked out posi-
tive cases about 90% of the time — possibly by 
smelling volatile organic compounds. Critics 
warn that the numbers are still too small to justi-
fy deploying teams of scruffy sentinels at airports, 
but further data could make that possible. 
 “This is very accurate, feasible, cheap and repro-
ducible,” says surgeon and researcher Riad Sarkis, 
Nature | 6 min read 

Reference: BMC Infectious Diseases paper

Gen från Neandertalare ökar risken för covid-19
Att vi alla har gener från Neandertalare har vi känt till inder en längre tid. Hugo Zeberg, lektor vid 
institutionen för neurovetenskap vid Karolinska institutet, fick idén att jämföra neandergener med 
gener från svårt sjuka covid-19 patienter.
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Tillsammans med Svante Pääbo, Max Planck Institutet för 
Evolutionär Antropologi, genomfördes studien som visar att de 
covid-19 patienter som behöver avancerad IVA vård och har en 
speciell genvariant från Neandertalarna löper tre gånger större 
risk att hamna i respirator än andra.
 I Södra Asien är den här genvarianten vanligast. Men alla 
människor utanför Afrika har gener från Neandertalare. Det 
varierar vilka av generna som är överlevt hos olika människor 
och det beror framför allt på miljön.
 Vi påverkas ibland positivt, ibland negativt av våra neander-

talgener. Hur Neandertalarna påverkades av arvet efter våra 
gener vet vi däremot inte.
Hugo Zeberg upptäcker också tillsammans med kollegor att 
en annan variant av en neandertalgen minskar blödningar un-
der gravidteter och antalet missfall.
Det var 2018 som man i Sibirien hittade en 90 000 år gam-
mal benbit från en flicka. Pappan var en denisovmänniska och 
mamman neandertalare - första fyndet av detta slag.                      

Källa: Medicinsk Teknik nr 4 2020
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