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Ljuset i tunneln  
Ljuset är på väg tillbaka. I mitt hem börjar nu planerna för den kom-
mande odlingssommaren ta form. Chilin växer, purjolöken likaså 
och även några sommarblommor har fått komma i jorden. Visst 
inger det hopp om längre och ljusare dagar. Hos mig i Jönköping har 
en stor del av februari varit fantastisk. Naturen har visat sig från sin 
bästa sida med sol och snö. Jag har aldrig tagit så många fika ute som 
den här vintern. Till och med frukost ute på Dumme Mosse har det 
blivit ett antal gånger. Det ger kraft och livsandarna väcks till liv. I 
dessa tider kan det passa bra att ha sin biologiundervisning utomhus, 
har du haft det?  
 Naturen har mycket att ge även under vintern. Finns inte möj-
ligheten att gå ut finns det andra sätt att uppleva biologin. Har du 
odlat med dina elever? Om inte, kanske det är ett projekt för denna 
vår. Att odla behöver inte vara krångligt och avancerat, men kan ge 
mycket tillbaka. Läs gärna mer om detta i Christina Bromans text i 
denna tidning. 
 Men det är inte bara dagsljuset som är på väg tillbaka. Även hoppet 
om en lyckad vaccination lyser upp. Tänk om vi snart kan träffas under 
lite mer normala former. Att umgås precis som vanligt dröjer nog 
ett tag, men en vaccination kan förhoppningsvis göra att vi återigen 
kan träffas i någon form. I dagsläget ser det ut som om vår årsmötes-
helg återigen kommer att hållas digitalt. Det är tur att vi har digitala 
hjälpmedel, i tider som dessa.
 I detta nummer kan du läsa en recension av Henrik Brändéns nya 
bok ”Immunförsvaret och viruset”. Denna bok ger en bra vägledning 
hur virus fungerar, kroppens svar och hur vaccinationer tas fram.
 För medlemmar i föreningen hade vi en digital föreläsning den 16 
mars kring SARS-CoV 2 och vaccinationen. Henrik Brändén höll i 
föreläsningen. Vill du veta mer kring hans föreläsningar kan du gå in 
på hans hemsida  https://henrikbranden.se/. Inbjudan gick ut i vår 
Facebooksgrupp och anmälningarna gjordes via vår hemsida. 
 Vi rekommenderar vår Facebooksgrupp som i dagsläget engagerar 
drygt 2 100 personer. I gruppen delar vi kunskap och hjälper var-
andra. Har du inte Facebook kan du se på vår hemsida om någon 
aktivitet planeras. 
Jag önskar er en skön stunds läsning i ännu ett nummer av Biologen!

Britta Pilkvist

Foto från Dumme Mosse, Karin Pilkvist
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Här ska eleverna hitta en lämplig landningsplats för en rymd-
sond för att kunna leta efter liv på Mars. Det finns fem olika 
platser att välja på och eleverna får under uppdraget lära sig 
om hur grundämnen bildas, vatten i solsystemet, vad som be-
hövs för att liv ska utvecklas, om livet i djupbiosfären men 
även lite om hur forskarna arbetar.
 Uppdraget är uppbyggt som ett ”escape-room” så man måste 
titta på de korta filmerna och svara rätt på frågorna för att 
komma fram till ett lösenord som öppnar nästa del av uppdra-
get. Uppdraget består av fem delar och tar ca 45 – 60 min att 
genomföra och innehåller alltså både biologi, kemi och fysik.
 Eleverna genomförde detta på egen hand vid fjärrundervis-
ningen, själva programmet fungerar direkt via hemsidan så det 
behövs ingen nedladdning eller inloggning. Jag bad eleverna 
att som dokumentation för laborationen beskriva den land-
ningsplats de valt, vilket var ett sätt för mig att kontrollera att 
de genomfört uppgiften på rätt sätt. Jag bad dem dessutom att 
skriva vad de tyckte om uppgiften och några saker de lärt sig 
eller som de tyckte var intressant. 
 De allra flesta eleverna tyckte det var ett trevligt och lite 
annorlunda sätt att lära sig på. De tyckte det var intressant att 
lära sig om hur de olika grundämnena bildas, att jorden och 
den unga Mars var så lika varandra, hur viktigt det är med 
en atmosfär och att det finns levande organismer så långt ner 
i berggrunden. På den efterföljande lektionen var det några 
elever som hade följdfrågor på saker de funderat på efter att ha 
genomfört uppdraget. 

Expedition Mars: Tips på online-uppdrag
Text Lena Lundquist

Eleverna i en årskurs 1 på det naturvetenskapliga programmet fick som en laborationsuppgift i biologi 
1-kursen genomföra Expedition Mars som finns på Naturhistoriska riksmuseets hemsida. Jag tror att 
uppdraget även skulle fungera på högstadiet, åk8 - 9.                         
https://www.nrm.se/skola/forklassrummet/elektioner/expeditionmars.9007833.html

Marssond - PIRO4D - Pixabay.jpg

Underjordiska heta källor - NASA JPL-Caltech MSSS.jpg

Mars landing - skeeze - Pixabay.jpg

Mars 2020 drilling - NASA JPL-Caltech.jpg
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§ 1 Föreningens syften
Biologilärarnas Förening är en ideell och politiskt obunden 
intresse- och ämnesförening inom det biologiska ämnesfältet.
Syftet är:

att ta till vara, öka och stimulera intresset för biologi i skolan.
att verka för en adekvat fortbildning för föreningens med-
lemmar som ger fördjupade och aktuella kunskaper inom 
biologiområdet.
att vara en intresseförening och ett nationellt nätverk för 
lärare som undervisar i biologi och naturorienterande äm-
nen, samt för övriga som är intresserade av biologi.

§ 2 Föreningens verksamhet
Föreningen huvudsakliga åtaganden är: 

att ge ut en tidskrift/medlemsblad, Biologen fyra gånger 
per år. Styrelsen utser ansvarig utgivare och bidrar med 
redaktionellt arbete till Biologen.
att ansvara för genomförandet av Linnédagarna, vars syfte 
är att ge inspiration och nya kunskaper till gymnasieelever 
med intresse för biologi.
att ansvara för genomförandet av den nationella uttag-
ningstävlingar till International Biology Olympiad (IBO) 
samt deltagandet i den internationella tävlingen.
att medverka i verksamheter och samarbetsformer som 
avser att ge stöd och inspiration till lärare som är engage-
rade i biologiundervisning; exempelvis naturvetenskapliga 
tävlingar, representation i styrgruppen för Nationellt resurs-
centrum för biologi och bioteknik. 
att erbjuda digitala mötesforum med kunskapsutbyte för 
biologilärare.

§ 3 Medlemskap
Medlem i föreningen kan den bli som undervisar i biologi eller 
naturorienterande ämnen, bedriver högskolestudier inom 
ämnesfältet, på annat sätt visar intresse för föreningens syften 
och aktiviteter.

Stadgar för Biologilärarnas Förening, 
antagna av årsmötet 2020

§ 4 Organisation och styrelse 

Föreningen utgörs av en rikstäckande organisation med en 
styrelse. Denna väljs av föreningens årsmöte. 

Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, sekreterare, 
kassör och det antal övriga ledamöter samt ersättare som 
beslutas av föreningens årsmöte.
Styrelsen sammanträder minst två gånger per år. Den är 
beslutsmässig då 2/3 av styrelsemedlemmarna inklusive 
ordförande eller vice ordförande är närvarande.

 
§ 5 Arbetsgrupper
Styrelsen utser inom sig arbetsgrupper för olika ändamål, 
som ska rapportera till styrelsen. Förutom arbetsgrupper kan 
styrelsen utse ett arbetsutskott. Där ska ingå styrelsens ord-
förande, vice ordförande, kassör och sekreterare. Ytterligare 
styrelsemedlemmar kan ingå vid behov. Ersättare till ledamö-
terna i arbetsutskottet är övriga styrelsemedlemmar. 
Arbetsutskottet sammanträder vid behov och skall bereda 
ärenden som skall föreläggas styrelsen. Arbetsutskottet är 
beslutsmässigt då fyra styrelsemedlemmar, varav ordförande 
eller vice ordförande är närvarande.

§ 6 Årsmöte
Högsta beslutande organ är årsmötet som hålls varje år före 
den 15 juni. Kallelse med bilagda handlingar ska publiceras 
på föreningens hemsida minst tre veckor före årsmötet. Varje 
närvarande medlem, som erlagt årsavgift, är röstberättigad. 
Motioner till årsmötet skall ha inkommit till styrelsen senast 
fem veckor före årsmötet.
Vid årsmötet skall förekomma:
1. Val av mötesordförande och sekreterare.
2. Val av två justerare tillika rösträknare.
3. Fastställande av röstlängd.
4. Beslut om mötets behöriga utlysande.
5. Fastställande av dagordning.
6. Föredragning av verksamhetsberättelse och ekonomisk 

redovisning.
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7. Föredragning av revisionsberättelse.
8. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
9. Fastställande av årsavgift.
10. Förslag till budget och verksamhetsplan.
11. Motioner.
12. Fastställande av antal styrelsemedlemmar.
13. Val av styrelseordförande och vice ordförande för 1 år
14. Val av övriga styrelseledamöter för 2 år, på ett sådant sätt 

att alla inte väljs samtidigt
15. Val av ersättare till ledamöterna på 1 år
16. Val av två revisorer och revisorsersättare för 1 år
17. Val av minst två medlemmar till valberedning, varav en 

sammankallande.

§ 7 Extra årsmöte
Extra årsmöte skall hållas då styrelsen eller revisorerna finner 
det påkallat.

§ 8 Ekonomi
Styrelsen är ansvarig för föreningens tillgångar. Ordföran-
den och kassören ska var för sig teckna föreningens firma. 
Räkenskapsåret omfattar kalenderår. Årsavgiften fastställs av 
årsmötet.

§ 9 Ändring av stadgarna
Beslut om ändring av föreningens stadgar fattas vid två på 
varandra följande ordinarie årsmöten, med minst 2/3 majo-
ritet. Förslag om ändring skall vara förberett av styrelsen och 
publiceras i medlemsbladet.
 
§ 10 Föreningens upplösning
Beslut om föreningens upplösning, och om hur det skall för-
faras med dess tillgångar, fattas vid två på varandra följande 
årsmöten. För beslut om upplösning krävs 2/3 majoritet vid 
båda mötena.

Välkomna till Biologilärarnas 
förenings årsmöte 2021 
På grund av det osäkra pandemiläget kommer fören-
ingens årsmöte att genomföras digitalt i detta år också 
istället för ett fysiskt möte i Stockholm, Ekolsunds arbo-
retum och Hjälstaviken. Vi hoppas däremot att kunna 
träffas under säkrare former i höst istället och skåda både 
träd och tranor! 

Digitalt Årsmöte 2021 Datum 25/4. 16-18.00. 
Plats: digitalt via zoom 
https://gu-se.zoom.us/j/6404932237

Styrelsen kallar dig som medlem i Biologilärarnas för-
ening till årsmöte. Vi kommer att genomföra årsmötet 
digitalt, alla medlemmar är välkomna att delta. 
Dagordningen hittar ni på föreningens hemsida 
https://biologilararna.se 

senast 2 veckor innan mötet. 
Inkom gärna och med övriga frågor till: 
minna.panas@gmail.com, alternativt direkt via anmäl-
ningsformulär på hemsidan biologilararna.se. Vi önskar 
veta hur många som deltar, för att underlätta detta fyller 
ni i anmälan på föreningens hemsida senast 2021-04-20. 
Vi önskar också att alla medlemmar som anmält sig till 
mötet visar sin närvaro genom att svara på länken menti.
com som läggs ut cirka 15 innan mötets början. Koden 
till länken kommer till anmälda medlemmar på söndag 
25 april kl 15.45.
 Under årsmötet har samtliga medlemmar rösträtt och 
chans att påverka kommande verksamhet. 
 För att delta behöver du ha tillgång till en dator med 
mikrofon och högtalare, vill du även vara med på bild 
använder du kamera. Webbläsare Crome rekommenderas. 
Välkommen! 

Minna Panas ordförande

Hej Medlem! 
Glöm inte att betala  

medlemsavgiften för 2021!  
Se sidan 23 hur du gör.
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Vid Åbyfjorden 12 mil norr om Göteborg ligger Nordens Ark, för många 
mest känd som djurpark ”med stora hägn och inte så kommersiell prägel”. 
Den invigdes 1989 men själva stiftelsen hade startat några år dessförinnan, 
på det anrika Åby säteri som har en känd historia till medeltiden med bland 
andra Margareta Hwitfeldt som ägare på 1600-talet. Nordens Ark är en pri-
vat ideell stiftelse, något som innebär både fördelar och utmaningar - inga 
fasta statliga eller kommunala stöd finns. All avkastning skall gå till uppföd-
ning och utsättning för att rädda utrotningshotade djur, samt till informa-
tion och utbildning om arbetet och om biologisk mångfald. Entréintäkter 
står idag för ungefär ¼ av intäkterna, merparten av medlen kommer istället 
från organisationer som Postkodlotteriet och från en mängd olika källor: 
arv, gåvor och flera hundra privata sponsorer och fodervärdar.
 
Verksamhet
Idag är vi lite drygt 60 helårsanställda, varav ungefär hälften arbetar med 
uppfödning, djurvård och drift av djurparksdelen, den andra hälften är be-
står av administrativ personal, hotell- och restauranganställda samt de un-
gefär 10 personer som jobbar med bevarande, utbildning, information och 
forskning. Vi har samarbeten med universitet, högskolor, gymnasier och 

Nordens Ark - artbevarande, utbildning,  
forskning och – en djurpark
Text och Foto: Mats Niklasson, Jenny Loberg, Björn Johansson och Emma Nygren

Stiftelsen Nordens Ark på västkusten driver en växande verksamhet med fokus på bevarande, 
uppfödning och utsättning av utrotningshotade arter som också visas upp för de 120 000 årliga 
besökarna. Undervisning, information och forskning har gått hand i hand med uppfödningen och 
djurparksdelen sedan starten 1989.

grundskolor inom utbildning men även inom 
forskning och bevarandeprojekt där vi också 
har omfattande samarbeten med WWF och en 
mängd andra nationella och internationella beva-
randeorganisationer. Vi har många uppfödnings-
projekt i samarbete med våra egna länsstyrelser. 
Vi driver en egen förskola, idag med 24 barn 
och många i kö. Vår park skiljer sig på många 
sätt från mer traditionella djurparker, när många 
stänger på hösten så fortsätter vi ha öppet varje 
dag, året runt. År 2011 sjösattes Ekoparken på 
våra egna marker utanför själva djurparken. Här 
bedriver vi både utbildning och forskning. 

Bevarandearbete, i olika former 
Från starten har de hotade arterna varit i fokus. 
De omkring 80 arterna i park och uppfödning är, 
till skillnad från traditionella djurparker, utvalda 
utifrån ett bevarandeperspektiv. IUCN:s (Inter-

Nordens Ark startade 1989 och har utvecklats till ett populärt besöksmål och en  
viktig bevarandeorganisation inriktad på uppfödning och utbildning omkring 
biologisk mångfald och hotade arter
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national Union for Conservation of Nature) och 
vår svenska rödlista är vägledande för vårt arbete, 
de allra flesta arter vi håller har någon grad av hot 
enligt denna rödlista (Se faktaruta IUCN). 
 Vårt engagemang med våra arter är olika djup-
gående, från att hålla arter i utbildnings- och in-
formationssyfte till att vi driver in situ bevarande- 
och utplanteringsprojekt, oftast i samarbete med 
någon annan inhemsk eller internationell beva-
randeorganisation. 
 Sedan några år ökar vårt internationella en-
gagemang för stora kattdjur. Sedan starten har 
arbetet med snöleopard varit viktigt, där vi delfi-
nansierat forskning under många år samt är an-
svariga för den internationella stamboken. Vi är 
nu också drivande i bevarandearbetet med Pallas-
katten och är aktiva både in situ och ex situ inom 
internationella bevarandeprojekt förAmurtiger, 
Europeisk vildkatt och Röd panda. En stor del 
av arterna i parken är del av så kallade EEP:er, 
(EAZA Ex situ Programme) där EAZA står för 
European Association for Zoos and Aquarias. De 
ingående djurparkerna i ett EEP är då tätt invol-
verade i avelsarbetet där någon/några av parkerna 
är ansvarig för både aveln och eventuell utsätt-
ning i det vilda, in situ-arbetet av arten i fråga.
 Även om djurparkernas roll, ofta på goda 
grunder, ifrågasätts idag så är det ändå ett faktum 
att för många kritiskt hotade arter är djurpar-
kerna det sista hoppet. Habitatförstöring verkar 
gå allt snabbare. Flera arter som idag är utrotade 
i det vilda finns idag i så kallade ”rescue popu-
lations” i djurparker, däribland två sköldpaddor 
hos Nordens Ark: McCords ormhalssköldpadda 
och  vietnamesisk dammsköldpadda. 
 Omkring 50 arter har räddats från total utrot-
ning tack vare djurparkers arbete, oftast då större 
och mer karismatiska arter, som vildhäst och vi-
sent. Det är ju inte väldigt många arter, och visar 
på att merparten av bevarandearbetet självklart 
måste fokusera på åtgärder innan detta kritiska 
läge nås. Samtidigt verkar tyvärr efterfrågan på 
uppfödning av kritiskt hotade arter öka, här i 
Skandinavien särskilt för lägre organismgrupper 
som fjärilar och skalbaggar.  

Blodprov tas från ett av våra fjällgäss inför utsättning i norra Sverige. Våra  
utsättningar börjar nu ge positiva resultat för denna kritiskt hotade atrt.

Exempel på arter som räddats från  
utrotning av djurparker: 
Kalifornsk kondor- de sista 27 individerna fångades in 1987 och 
uppfödning började i fångenskap. Idag är den fortfarande Akut hotad 
men ungefär 500 individer lever igen i det vilda.
 Visent (Europeisk bison). Europas största landlevande däggdjur. 
Den sista vilda individen sköts 1919 i Bialowiezaskogen, Polen. Från 
djurparkernas 54 individer startades uppfödning i en särskild visent-
park i Bialowieza och 1952 kunde man åter släppa ut visenten i frihet. 
Idag är den fortfarande hotad men över 5000 individer finns spridda i 
parker eller vilt i Europa. Nordens Ark deltar i den fortsatta aveln.
 Przewalskis vildhäst. Den enda kvarvarande vilda hästen. Utrotad i 
det vilda men återförd efter uppfödning i djurparker. Bevarandepro-
gram och utsättning fortsätter där Nordens Ark deltar. 
 McCords ormhalssköldpadda från Indonesien, befaras nu vara 
utdöd i det vilda. Nordens Ark koordinerar det Europeiska uppföd-
ningsarbetet i fångenskap (en så kallad ”rescue population”)  
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  Från att ha varit inriktade på enbart nordiska djur och arter 
från kalla klimat, har Nordens Arks arbete kommit att även 
omfatta arter från tempererade och tropiska klimat globalt. I 
och med bygget av Våtmarkshuset 2008, arbetar vi med amfi-
bier, vilka har drabbats hårt av svampsjukdomen Bd (Batra-
chochytrium dendrobatidis) och habitatförlust. Under 2021 
bygger vi ett särskilt hus för sköldpaddor från Sydostasien som 
är nära total utrotning, tack vare medel från Postkodlotteriet.
 Våra inhemska lantraser, det vill säga ålderdomliga raser av 
husdjur (nötboskap, häst, får, get, kanin, höns, gäss, ankor, 
honungsbin) hittar man i vår lantgård. Vi har en av landets 
största kollektioner av lantraser, vilka idag finns kvar i mycket 
små ”populationer” i landet, bortträngda av högproducerande 
importerade raser. Bevarandearbetet av dessa har svagt statligt 
stöd, jämfört med vilda arter. Det mesta arbetet sker ideellt, i 
olika intresseföreningar. 
 Förutom deltagande i EEP:er (se ovan) som innebär ett 
ständigt utbyte av individer mellan djurparker, bedriver vi re-
gelrätt uppfödning av ett tiotal arter där också utsättning sker, 
för att förstärka eller återintroducera utdöda populationer. 
Den mesta uppfödningen sker i anläggningen Lunden.   

Amfibier är globalt hotade, både av miljöförstöring och den svåra 
svampsjukdomen Bd (Chytrid disease). Här följer vi den hotade grön-
fläckiga paddan med radiopejling vid utsättning på norra Öland 2020.

Pallaskatt. Nordens Ark leder ett internationellt nätverk för dess 
bevarande i centralasien.

IUCN:s Rödlistekategorier
Dessa används internationellt och/eller nationellt. Katego-
rierna CR, EN och VU är de som betecknas som Hotade 
arter. Rödlistan är ett viktigt verktyg för vårt arbete. 

EX Extinct   Utrotad
EW Extinct in the Wild Utrotad i det vilda
RE Regionally Extinct Nationellt utrotad
CR Critically Endangered Akut hotad
EN Endangered  Starkt hotad
VU Vulnerable  Sårbar
NT Near Threatened  Nära hotad
LC Least Concern  Livskraft ig
NE Not Evaluated  Ej bedömd
DD Data Deficient  
 Kunskapsbrist

Viktigare arter i uppfödning i utsättningsprojekt på Nordens Ark:

Pilgrimsfalk (avslutat)  Närmare 200 individer utplanterade från vår uppfödning
Vitryggig hackspett utsättningar på flera håll i landet
Fjällgås  mångårig utsättning i samarbete med Sv Jägarförbundet
Stork årlig leverans till utsättningar i Skåne
Grönfläckig padda årliga utsättningar på Öland
Större ekbock sedan 2018 utsättningar på nya platser på svenska fastlandet
Bredbandad ekbarkbock utsättningar på flera platser i landet
Mnemosynefjäril utsättningar i Blekinge pågår
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Utbildning, information och undervisning

Utåtriktad information till besökare
Vår utbildningsverksamhet har utvecklats till en mångfacette-
rad sådan sedan starten 1989. Djurparker har en allt viktigare 
roll i en urbaniserad värld, för många är därför djurparken en 
viktig och unik möjlighet till kontakt med djur och natur. 
 Information till besökare hos Nordens Ark skiljer sig inte 
nämnvärt rent tekniskt från andra djurparker och akvarier: 
skyltar, filmklipp, ljudklipp, guidningar, visningar och in-
teraktiva barnstationer syftar alla till att öka kunskapen om 
djuren man möter, men med ett uttalat bevarandebudskap 
kopplat till varje art. Stora tematiska skyltar berättar också om 
våra bevarandeprojekt på många platser i parken. Sommartid 
anordnas läger för barn och ungdom där närkontakt med djur 
är uppskattat. 
 Den genomsnittliga besökaren märker att Nordens Ark är 
en ”annorlunda djurpark”, vårt bevarandefokus och våra re-
lativt stora hägn undgår inte någon. Vi kan dock fortfarande 
få enstaka negativa kommentarer om att man ej sett olika djur, 
något vi tar lätt på numera och ett bra kvitto att djuren är min-
dre exponerade för besökare än i mer traditionella djurparker.
  
Utbildning, förskola
Sedan 2011 driver vi förskola i egen regi. Idag finns plats för 
24 barn. Vårt pedagogiska uppdrag är tydligt beskrivet i Läro-
plan för förskola, Lpfö 18. Miljön med närhet till lantgårds-
djur och natur i Ekopark är förstås både unik och positiv. Den 
stora kompetens som finns hos personalen utnyttjas genom att 
till exempel träffa djurvårdare eller bli guidade i ekoparken. Vi 
arbetar med REDE (Respekt, Empati, Djur och Etik), utvecklat 
av Djurskyddet Sverige och som är ett utbildningsmaterial som 
arbetar med värdegrunder kring djur och människor.
 På grundskolenivå har vi etablerade samarbeten med grund-
skolorna i Sotenäs kommun och Lilla Samskolan i Göteborg. 
För dessa håller vi regelrätta lektioner/tematiska vandringar. 
Under våren besöks vi också av många skolklasser från när och 
fjärran, varav några har lägerverksamhet hos oss. De erbjudna 
lektionerna spänner över ämnena zoologi, bevarandebiologi och 
ekologi, till exempel: Åk 2 – Våra sinnens och djurens, Åk 4 – Det 
nordiska biet, innan det är försent, Åk 8 – Bevarandebiologi.
 Flera av de lektioner som vi har utvecklat ligger på hemsi-
dan och kan bokas av andra grundskolor i närområdet

Gymnasienivå
Sedan länge samarbetar vi med Dinglegymnasiet runt Natur-
bruks-programmet med inriktning djurvård. Vi samarbetar 
även med Östrabogymnasiet i Uddevalla kring en inriktning 
på  Naturvetenskapligt program där eleverna kan läsa kurser 

Gymnasieelever på besök i Lunden, vår uppfödningsanläggning. Här 
demonstreras större ekbock.

på  Nordens Ark. Varje läsår ansvarar vi då för kurserna Beva-
randebiologi (100 p), Djurens biologi (100 p), Naturvetenskaplig 
specialisering – etologi (100 p) och Naturvetenskaplig specialise-
ring – bevarandebiologi (100 p). Vi arbetar även med handled-
ning av flera gymnasiearbeten varje år och deltar på elevernas 
redovisningar. 
 Sedan några år samarbetar vi med REAL-gymnasiet och de-
ras specialvecka. Under denna vecka  kommer ca 20 elever och 
2-3 lärare till Nordens Ark och arbetar under ämnet ”Djur – 
specialisering: vilda djur”. Eleverna genomför både teoretiska 
och praktiska moment i djuranläggningen. Undervisningen 
innehåller djurvårdsrelaterande ämnen som till exempel ut-
fodring, djurhållning och säkerhet vid arbete med vilda djur. 
 Under årens lopp har många olika gymnasier, både natur-
bruks-gymnasier och Naturvetenskapliga program besökt oss, 
oftast utefter ett i förväg och tillsammans genomarbetat pro-
gram. För de mer långväga har det ofta blivit 2-dagars vistel-
ser med övernattning i hotell. Vi har flera lektionssalar som 
passar olika stora grupper. Vår erfarenhet är att dessa besök 
varit mycket uppskattade och minnesvärda för både elever och 
lärare.
 På högre nivå bedrivs undervisning i samarbete med flera 
universitet och högskolor. Med Göteborgs universitet samar-
betar vi runt kursen Kunskapsförmedling och kommunikation 
för naturvårdsbiologer. Studenter är då hos oss och tränar bl a 
guidning under 4-5 veckor fördelade på april och maj. Vi tar 
emot internationella studenter från både Lunds och Uppsala 
universitet som läser kurs i Conservation biology där en del av 
kursen förlagts till oss med specialprojekt och redovisning un-
der vistelsen här. Högskolan i Skövde har under två år kommit 
med en grupp studenter som läser beteende-ekologi, och har 
en guidning inriktad på etologi inom ex-situ-bevarande. För 
SLU ges kurser i djurparksdjurens beteende. 
 Varje år genomförs flera examensarbeten, både på kandi-
dat- och mastersnivå, här på Nordens Ark, oftast inom ämne-
na zoologi, etologi och bevarandebiologi. Vi har årligen flera 
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Större ekbock. Sedan 2012 föder vi upp den större ekbocken och 
sätter ut den på nyrestaurerade lokaler i Blekinge och Kalmar län, i 
samarbete med länsstyrelserna.

McCords ormhalssköldpadda. Från Indonesien och på utrotningens 
brant. Nordens Ark koordinerar bevarandet av djurparkspopulatio-
nerna.

Ringmärkning av vit  
stork inför transport till 
Skåne och utsättning.

Biologen 1-2021_ML.indd   10Biologen 1-2021_ML.indd   10 2022-01-28   07:162022-01-28   07:16



1110  Biologen nr 2 • 2021

praktikanter som förlägger delar av sin praktik 
(djurvård, miljövetenskap, bevarandebiologi) 
hos oss på Nordens Ark, både från Sverige och 
utomlands ifrån, i synnerhet Danmark, Norge, 
Nederländerna, Tyskland och England.   

Ekopark
Sedan 2011 drivs ett större bevarandeprojekt på 
våra egna marker, Ekoparksprojektet eller ”Eko-
parken”. Tyngdpunkten i detta är ekologisk res-
taurering, främst återföring av granmonokultu-
rer till betesmarker där blommor och tillhörande 
mångfald kan få komma åter. Vi har i dagsläget 
återfört närmare 100 hektar granplantage till 
betesmark, troligen den största privata restaure-
ringsåtgärden av denna typ i södra Sverige. Vi 
betar främst med kor, ett hundratal individer av 
tre olika lantraser. 
 I ett forskningsprojekt tittar vi på betets inver-
kan på trädsuccession, något som har direkt inver-
kan på bevarandet av det öppna landskapet och 
dess innehåll av blommande arter och medföljan-
de diversitet. Som vi alla vet är detta högaktuella 
och delvis ödesmättade frågor. Vi sår in ängs- och 
betesmarksblommor och utvärderar olika skötsel-
strategiers inverkan på deras etablering.
 Granplanteringar är otroligt artfattiga och det 
tar tid att återfå mångfalden, att aktivt återintro-
ducera arter visar sig vara mer och mer viktigt. 
En mycket viktig del av Ekoparken är tillgänglig-
görande genom olika vandringsleder. Undervis-
ning bedrivs i en ökande omfattning i Ekoparken 
och det känns lyxigt att kunna föreläsa om till 
exempel bevarandebiologi inomhus för att direkt 
därefter gå ut i Ekoparken och visa och diskutera 
verkliga exempel och tillämpningar.

Slutord
Nordens Ark har en mycket bred verksamhet 
med artbevarande som gemensam nämnare. 
Sedan starten har undervisning på olika nivåer 
blivit en allt viktigare del av detta, både i egen 
regi eller i samarbete med olika skolor och läro-
anstalter. 
 På vår hemsida finns mer information om be-
varandeprojekt och färdiga paket för besök med 
olika teman för till exempel gymnasieskolor. Vi 
skräddarsyr också program enligt överenskom-
melse. Välkomna 365 dagar om året!

Nordens Ark har många av landets hotade lantraser. De arbetar för fullt med att 
hålla Ekoparken öppen, här en av våra Vänekor.

Restaurering från mörk granplantering till artrika betesmarker i Ekoparken. 
Här bedriver vi både forskning och undervisning.

Läs mer om vår verksamhet och våra  
bevarandeprojekt på nordensark.se

Kontakt:
mats.niklasson@nordensark.se bevarande, forskning
jenny.loberg@nordensark.se utbildning, forskning
emma.nygren@nordensark.se bevarande
bjorn.johansson@nordensark.se utbildning 
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”Bege dig ut i skogen och ta med dig anteckningsmaterial. Det 
kan vara papper och penna eller surfplatta. Vandra runt och 
se dig omkring i lugn och ro. Lägg märke till landskapet som 
helhet men också in i minsta detalj. Anteckna fenomen som 
intresserar just dig. Rita gärna om du inte vill skriva.”
 ”Min skog” heter de elevcentrerade utflykter som organise-
ras av Finlands naturcentrum Haltia. Utflykterna utgår alltid 
från elevens iakttagelser och hens egen relation till skogen. 
Utflyktens pedagogiska lösningar passar alla åldrar. Under en 
elevcentrerad utflykt delar eleverna alltid med sig av sina egna 
iakttagelser ända från början av utflykten, vilket gör att alla 
får berätta om sina egna tankar och det som väckt intresse. 
Ledaren ser till att alla kan berätta om sina iakttagelser i lugn 
och ro. En iakttagelseövning kan också användas för att ställa 
följdfrågor som ”Vad mer skulle du vilja veta om fenomenet?”. 
Övningen kan också användas för att gemensamt sammanfat-
ta sådant som karakteriserar skogen. En skog som fått utveck-
las på ett naturligt sätt erbjuder tillfällen till att iaktta fenomen 

Elevcentrerade utflykter med inflytande
Text: Anna Haukka,  anna.haukka@alumni.helsinki.fi  
Foto: Jari Kostet/ Forststyrelsen Naturtjänster 

Texten publicerades ursprungligen i NATURA 3/2020
Översättning: Minna Panas, minna.panas@bioenv.gu.se
Här kan du läsa om Finlands naturcentrum Haltias naturskolas arbete i Finland för att utveckla 
elevcentrerade utflykter med skogstema. 

Under skogsvanringen 
som handleds av ntur-
skolläraren får gruppen 
själv välja undersönings-
objekt och lekarnas 
tema enligt intresse. 
Även själva vandrandet i 
skogen är en viktig del av 
utflykten.

som skildrar naturens mångfald. Elevernas förutsättningar och 
egna observationer ligger som grund när man väljer uppgif-
terna för en elevcentrerad utflykt. Motivationen ökar genom 
möjligheten att välja egna teman och de organismgrupper 
man vill undersöka och iaktta noggrannare. 

Enkla lösningar för att göra lektionen elevcentrerad
Elevcentrerad naturskolpedagogik utvecklades av Finlands 
naturcentrum Haltia som en del av Erasmus+ NANOL-pro-
jektet. Naturskoldagar har bestämda innehållsliga mål. Under 
dagarna kan man till exempel fördjupa sina orienteringsför-
mågor eller lära sig att iaktta naturen och förstå vad naturens 
mångfald innebär just i den skogen som man vandrar i. Det är 
då man balanserar mellan det elevcentrerade och de förutbe-
stämda lärandemålen. 
 Det är en utmaning att erbjuda varje elev just det sättet hen 
vill lära sig på, eftersom pedagogen inte känner eleven sedan 
tidigare. Genom att man på naturskolan kontinuerligt samlat 
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på elevkommentarer om vilka övningar och te-
man som är motiverande har man kunnat få ihop 
innehåll som fungerat för grupp som grupp. Med 
en enkel inramning kan man också göra mycket. 
Om syftet är att lära sig att iaktta naturen kan 
gruppen rösta om de vill göra uppgifter om dägg-
djur, fåglar eller växter. Ett annat sätt att rama in 
vandringen är att bestämma temat i förväg men 
låta varje elev välja sitt sätt att lära sig innehållet 
i temat. Då kan man erbjuda tre olika sätt och 
material inom temat.
 
Målet 
med den elevcentrerade utomhusdidaktiken är 
att eleven ska hitta sina egna styrkor, öka själv-
ständigheten i lärandet och genom det höja mo-
tivationen för lärande. Elevens reflektion över 
sin egen aktivitet och sina inlärningssätt är också 
centralt. Lärarens uppgift är att ge individuell 
och uppmuntrande handledning. I längre pro-
jekt ger det elevcentrerade arbetssättet möjlighe-
ter till samarbete, uppbyggande av en gemensam 
kunskapsbank och delaktighet för alla. Syftet är 
också att bearbeta känslor som uppstår vid vistel-
ser i naturen.
 
Vår egen utflykt
Eleverna tar till sig utflyktens mål och innehåll 
allra bäst när den har planerats tillsammans. 
Även då är det viktigt att sätta upp ramar för ut-
flykten målsättningar och ge eleverna möjlighet 
att delta i planeringen av utflykten inom dessa 
ramar. Ramarna kan till exempel handla om ett 
specifikt skogsområde, längden för utflykten och 
att man ska lära sig vilka arter som lever i skogen. 
Efter det får eleverna fria händer att planera hur 
utflykten genomförs och lärandemålen uppfylls. 
Om eleverna har svårt att komma igång med det 
fria planerandet kan pedagogen avgränsa ett ut-
flyktsområde och be eleverna föreslå en rutt med 
en bestämd längd. Därefter väljer man temat, 
metoder för lärande, planering av uppgiftsplatser 
och platser för pauser.
 Pedagogen har en mycket viktig roll i proces-
sen; hen bör fungera som facilitator, inte som 
den ger all information och alla svar direkt. De 
bästa uppgiftstyperna är de som utgår från elever-
nas egna iakttagelser av den omgivande naturen. 

Pedagogen samlar in feedback från elever som blundar och räcker upp handen. En arm 
som lyfts upp hela vägen betyder att utflykten var riktigt rolig. Feedbacken används för att 
utveckla undervisningen. 

Egna iakttagelser och beskrivningar är ett av de viktigaste målen för utflykten. Fritt val 
av undersökningsobjekt väcker deltagarnas intresse för naturens detaljer.
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Elevernas utvärdering som grund i  
vidareutvecklandet av utflykter
På Finlands naturcentrum Haltia har sett att elevernas mo-
tivation ökar när de får välja sina uppgifter. Planeringen av 
uppgifter med skogstema började genom att vi frågade elever 
vad som intresserade dem i skogen varefter vi spånade och ut-
vecklade teman som skulle kunna vara intressanta för elever. 
Slutligen valde vi ut uppgifter som fick mest positiv feedback 
från eleverna och som höll intresset uppe hos de flesta delta-
gare. Å andra sidan, har läraren eller handledaren ansvar för 
att upptäcka när någon uppgift känns tråkig eller svår bara 
för att eleven upplever att hen inte vill anstränga sig eller lära 
sig nytt. När ledaren då styr om mot rätt riktning och väcker 
motivationen kan man vända situationen mot ett inspirerande 
tillfälle till lärande. Genom självreflektion kan man få eleverna 
själva att upptäcka vad som är motiverande, roligt och samti-
digt lärorikt. 

Vad är NANOL?
I projektet NANOL, det vill säga Nurturing Affinity to Nature through Outdoor Learning in Special Places, söktes sätt att 
föra undervisningen ut ur klassrummet genom att skapa inlärningshelheter som följer läroplanen och är kopplade till 
lokala naturmiljöer. Projektet sammanförde centrum för natur- och miljöpedagogik, nationalparker, skolor och universi-
tet, som tillsammans utvecklade pedagogiska strategier, övningar och undervisningsmaterial, som i sin tur kan förstärka 
skolornas relation till samhället omkring och förstärka naturanknytningen. www.nanol.org. 

Att tänka på när man planerar elevcentrerade skogsutflykter:
1. Planera utflykten och lärandemålen tillsammans med deltagarna
2. Ta reda på vad deltagarna är intresserade av och välj övningar därefter.
3. Basera uppgifterna på deltagarnas existerande kunskaper och färdigheter.
4. Välj aktivitetsbaserade uppgifter som alla kan delta i oberoende av utgångsnivå. 
5. Lämna ingen sysslolös och utanför
6. Reflektera tillsammans med alla över vad som gick bra och vad man ännu kunde utveckla,  

vad som var roligt och vad man lärde sig.
7. Öva på ett handledande närmandesätt som uppmuntrar elevens egen aktivitet.

Här hittar du material på svenska 
https://julkaisut.metsa.fi/julkaisut/show/2431

https://larportalen.skolverket.se/LarportalenAPI/apiv2/ 
document/path/larportalen/material/inriktningar/ 
3skolansvardegrund/Grundskola/301_Delaktighet_ 
inflytande/del_04/4.%20Arbetsformer%20som%20gynnar 
%20elevinflytande.pdf

Artikelförfattaren arbetade som naturpedagog i Haltias natur-
skola under Erasmus+-projektet. 
www.haltia.com/naturskola

Haltias naturvägledningschef Elina Pilke och naturpedagog 
Maria Salin har också deltagit i framtagandet av det pedago-
giska materialet.
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Promenad i Högheden vintern 2021
Text och foto Monica Svensson

Blir man trött på att vandra i samma område och på samma vägar varje dag? Nej, det går riktigt bra! 
Efter ett år med Corona har rutinerna blivit det normala. Sommaren handlade för mig mycket om 
fjärilar, vad finner man här uppe under vinterns promenader?

Det är en intressant vinter i år. Här har vi aldrig haft så mycket 
snö i mannaminne, temperaturen har varierat mellan -30 oC 
och +10 oC. Men inga problem med hundpromenaderna - 
Nalo är ju en vinterhund.
 I vårt område innehåller skogarna mest planterad tall med 
enstaka öar av gran. Kring vägar och vattendrag växer det löv-
träd, mest björk och al. Bottenskiktet är oftast magert med olika 
bärris som blåbär, lingon och mjölon. Kalhyggen breder ut sig 
med svåra sår i naturen.
 Den extremt djupa snön och Coronan har i år förhindrat 
längre promenader och hunden Nalo ser ingenting bakom snö-
drivorna. Vår promenad böjar mot öster där samebyn Svaipa 
har en renhage. Varje förmiddag matas renarna med pellets och 
ensilage. Höbalarna ligger utanför stängslet och i år har två älgar 
upptäckt den lättåtkomliga maten. Matningen är ett resultat av 
snömängden, till och med renarna har svårt att gräva sig ner till 
födan. En fördel har varit att det snöar ofta så att djuren får ren 
snö, vilket de behöver,
 Vi saknar rådjuren, en familj brukar patrullera byavägen un-
der nätterna. I år klarar de inte av snömängden. Däremot finns 
nästan varje morgon nya spår i snön av ekorrar, harar  och räv. 
Vi ser ibland vår stora vita harhona, hon är imponerande!.
 Fågelmatningen fungerar som den ska, men antalet arter år 
färre än vanligt. Vanligast är talgoxen, som redan sjunger för 
fullt, talltita, domherre och ekorren. Större hackspett hackar 
runt omkring, en har fastnat för flaggstången. Lavskrikan kom-
mer på korta visiter för att äta lite korv. Orrarna passerar också 
ibland, ibland här, ibland dår. Det är intensivt när en hop orrar 
på 15-20 stycken slår sig ner i björkdungarna för att få ett skrov-
mål på knoppar. Även ett antal dalripor finns i närheten - vi ser 
dem flyga förbi.
 Det mest spännande  var en upplevelse i höstas - innan snön-
kommit. Nalo och jag var uppe vid renhägnet (inga renar var 
här då) och han patrullerade av skogskantan. Plötsligt fick han 
bråttom ”kom matte, vi måste hem”!
 Han hade verkligen bråttom! Full fart hem, in i huset och 
inga fler promenader den dagen. På natten sov han inne för 
första gången. Efter ett par dagar börjar han vara sig själv igen. 
Men han var på vakt! Han hade naturligtvis känt att en björn 
strosat omkring - kontroll med en granne, jag hade rätt - gran-
nen hade sett björnen.
 Dags för en ny promenad!

	Ekorre i snöstorm
	Orrar på drift

Nalo på span

Och så går solen ner över den 
ensamma tallen!

	Större 
Hackspett 
håller på att 
kapa flagg-
stången

 Lavskrikan 
gillar korv 
på tråd!

Och så går solen ner över den 
ensamma tallen!
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Vid webbsökning över bilder så visade det sig att den typen av 
teckning i pannan är mycket vanlig hos tamkatter men före-
kommer även hos lodjur. Däremot kunde jag inte hitta något 
sådant hos lejon. 
 En känd professor i kriminologi brukar säga ”tro aldrig på 
slumpen”, och det brukar även vara så bland organismer att 
vanliga egenskaper fyller syfte för artens och individens över-
levnad.
 Flera av varandra oberoende nätkällor påstår att katter kan 
sova upp till 15-20 timmar/dygn, och då skulle det kunna fin-
nas ett selektionstryck mot att en sovande katt ger intryck av 
att vara vaken.  Därmed skulle den framstå som ett mer svår-
fångat byte för ett rovdjur.
 Att katter och lodjur har denna pälsteckning skulle kunna 
bero på att de inte (alltid) är toppkonsumenter, och därmed 
behöver skydda sig mot rovdjur. Lejonet som däremot är topp-
konsument behöver inte skydda sig mot rovdjur, undantaget 
om det rör sig om inomartskonkurrens. 
 Många brukar ifrågasätta om en sådan här marginellt för-
delaktig egenskap skulle kunna bli vanlig i en population. 
Dock kan man matematiskt bevisa att en obetydlig egenskap 
med tiden kan slå igenom på ett kraftfullt sätt. 
 Om vi antar att katter med de ”falska ögonen” får 1 % fler 
avkommor i nästa generation (på grund av att bärare av egen-
skapen har högre överlevnad) så kommer ju inte egenskapen 
på kort sikt få något större genomslag. Om vi istället skulle 
räkna på vad som händer om utvecklingen fortsätter med 
samma takt i 100 generationer så skulle egenskapen öka med 
faktor (1,01)100 = 2,7. 100 generationer för katter skull grovt 
gissat kunna vara 400 år, om den genomsnittliga åldern hos 
födande katthonor är fyra år. 400 år för evolutionen hos dägg-
djursarter är i sammanhanget en mycket kort tid. 

Kamouflage och mimikry
Enligt min erfarenhet som biologilärare är det ganska vanligt 
att blanda ihop kamouflage och mimikry. I båda fallen hand-

Mimikry hos huskatt?
Text och foto Roland Jakobsson, Fil mag biologi, Fil lic pedagogik, Borås

Den 10/12 2018 var det kallt i Borås under dagen. Grannens katt (Vilda) stod utanför porten till 
flerfamiljshuset och gnydde för att hon ville in. På grund av kylan fick hon komma in i min lägenhet 
istället och omsider somnade hon på soffan. I mörkret trodde jag att hon var vaken, med öppna ögon, 
men efter en närmare kontroll så visade det sig att katten hade ögonliknande teckningar i pannan som 
gav en illusion.

lar det om att förställa sitt utseende, som regel för att undvika 
att bli byte åt rovdjur. Kamouflage har som effekt att orga-
nismen liknar ett föremål som rovdjuret normalt inte finner 
någon anledning att äta. Det är bland annat vanligt att fjärilar 
ser ut som vissna löv när de har ihopfällda vingar (till exempel 
nässelfjäril) eller att larver ser ut som ett grenskott. 
 Mimikry är inlånat från engelskan där ordet ”mimic” be-
tyder härma. Det innebär i det här fallet oftast att en individ 
efterliknar en annan djurart för att  framstå som ett mindre 
lämpligt byte för en predator. 
 Att som sovande förefalla vaken borde även det falla under 
rubriken mimikry, och  här under specialfallet automimikry. 
Det innebär alltså att en individ härmar ett annat tillstånd av 
sig själv! Ett vanligt exempel på detta är hökugglan som har 
ögonfläckar i nacken, vilket sannolikt avhåller större rovfåglar 
från att anfalla dem i ryggen. Det hävdas även att när djur 
inför en stressande situation ”spelar” död så är det fråga om 
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automimikry, eftersom många rovdjur undviker 
att äta självdöda djur. 
 Jag har varit i kontakt med fyra olika forskare 
som är disputerade inom zoologi, och ingen av 
dem känner till denna möjliga egenskap hos tam-
katter. En av dem (Urban Olsson, GU) hävdar 
att det borde kallas för occipitalansikte. När jag 
gjorde sökningen occipital face cat så kunde jag 
inte finna några exempel på att fenomenet beskri-
vits. Jag gjorde ytterligare en rad med sökningar 
på både engelska och svenska utan att hitta några 
spår av att fenomenet beskrivits. 
 Att publicera en artikel om ett tamdjur mo-
tiveras av att tamkatten inte är helt och hållet 
domesticerad. De flesta av dem lever ute stora 
delar av dygnet och utsätts därmed för ett urval 
av bland annat räv, större rovfågel och lo. Många 
kattägare har ju erfarenhet av att deras husdjur 
rätt vad det är försvinner. Om vi inhämtar kun-
skap om tamkatter kan det även kunna förklara 
olika egenskaper hos deras vilda släktingar. 
 Eftersom den här typen av falska ögon verkar 
vara så vanligt vore det intressant om de som lä-
ser den här artikeln inventerar sina egna tamkat-
ter för att se om det överensstämmer. Ta gärna ett 
foto i mörker, eller minska ljuset på fotot med ett 
bildbehandlingsprogram. Vidarebefordra gärna 
dina bilder och slutsatser till Biologen.
 Att be sina elever att göra sammalunda kan ju 
också vara ett uppslag till en lektion i biologi, där 
de kan visa upp sina bilder och berätta om katten 
sover så mycket som det påstås i texten.
  
 
https://sv.wikipedia.org/wiki/Mimikry  
(25/1)

https://sv.wikipedia.org/wiki/Occipitalansikte 
(25/1)

Urban Olsson urban.olsson@bioenv.gu.se  
(7/6 2019)
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Vad gör mossor så intressanta att forska om?
Mossor är spännande eftersom de skiljer sig från kärlväxterna 
genom att kunna ta upp vatten och näring direkt från regn 
och förna med de gröna växtdelarna. Det gör att de kan kon-
kurrera med träden om resurserna i skogen. Mossor har också 
ett tätt växtsätt vilket gör att de motverkar uttorkningen i mar-
ken och buffrar mot temperaturförändringar. De påverkar då 
skogarnas fuktighet och humuslagrets nedbrytningshastighet 
och förmåga att lagra kväve och kol. Länge har det varit en 
gåta varifrån gamla skolar får sitt kväve och nu tror vi att vi 
hittat förklaringen i vår forskning om cyanobakteriers roll som 
kvävefixerare.

Är alla mossor viktiga för kolets  
och kvävets kretslopp?
Nej, det verkar vara speciellt hus- och väggmossorna som är de 
viktigaste i sammanhanget. Dels för att de är vanliga mossor 
över hela det norra barrskogsbältet (taigan) och dels för att så 
mycket som trettio procent av jordens kol- och kväveförråd är 
lagrat i det mossdominerade ekosystemet. Man vet också att i 
gamla barrskogar kan vägg- och husmossa täcka huvuddelen 
av marken och svara för en tredjedel av skogens produktivitet. 
 Vad är mekanismen bakom markens kol- och kvävelagring?
Vägg- och husmossors blad är en utmärkt miljö för kvävefix-
erande cyanobakterier. Cyanobakterierna fäster sig med poly-
sackarider på bladens över- och undersidor. Undersökningar 
har också visat att kvävefixering förekommer bara där det är 
ont om kväve. Unga skogar verkar inte vara lika hårt kväve-
begränsade som gamla skogar där markkvävet är hårt bundet i 
organisk form och inte lättillgängligt för växter eller mikroor-
ganismer. Det är alltså högre kvävefixering i de äldre skogarna 
än i de unga. Grunden för kol- och kvävelagringen är mos-
sornas höga produktion ihop med den långsamma nedbryt-
ningen av förna. Det bidrar till skogens humusuppbyggnad 
och därmed till kol- och kvävelagring.

 
Hur går det till när cyanobakterier fixerar kväve?
Cyanobakterier sitter på mossbladens under- och ovansidor 
troligen med polysackarider som bakterierna producerar och 

Mossornas hemliga liv tillsammans med cyanobakterier
Text Minna Panas 

Vet du att mossors och cyanobakteriers samspel har stor betydelse för skogarnas kretslopp av kol och 
kväve? Minna Panas har intervjuat forskaren Marie-Charlotte Nilsson Hegethorn, som arbetar på 
SLUs skogsfakultet i Umeå, om den senaste forskningen kring skogens mossor och hur de klarar sig 
mot globala miljöförändringar. Enligt Marie-Charlotte är frågan viktig för oss alla inför framtiden. 

Husmossa (Etagemossa) Foto Monica Svensson

Väggmossa Foto Monica Svensson

fungerar som ett slags klister. Det är därför som en del av kvä-
vet kan direkt absorberas av mossans blad. Det man tror är att 
mossans biomassaproduktion gynnas av cyanobakteriens när-
varo. Mängden fixerat kväve är ungefär lika mycket som det 
som behövs för mossornas primärproduktion. Kvävefixeringen 
är hög i juni och i augusti/september. 
 Mossorna själva verkar kunna styra sitt kvävebehov och 
locka till sig cyanobakterier med kemiska signaler som bak-
terierna rör sig mot. Mossor med sporofyter ser också ut att 
locka till sig fler cyanobakterier än mossor utan sporofyter. 
Det verkar logiskt eftersom sporofytbildningen kräver mycket 
kväve. Stigande skogsålder är också kopplat till bildandet av 
reproduktionsorgan och sporkapslar. 
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 Symbiosen mellan mossorna och cyanobakterier är ett exem-
pel på ett raffinerat evolutionärt samspel, men man vet inte så 
mycket om mossorna erbjuder cyanobakterier ”tjänster”. Nittio 
procent av kvävefixeringen görs av släktet Stigonema.

Vad händer när nyckelfunktioner hotas?
Mossorna är utsatta för klimatförändringar och annan mänsk-
lig påverkan. Det gör att mossornas produktivitet, produktion 
av svårnedbrytbar förna, funktion som markens temperatur-
regulator och som den primära kvävekällan kan komma att 
påverkas i framtiden. Vetenskaplig litteratur visar också att en 
minskning av mossornas biomassa kommer att minska sko-
garnas funktion som kolsänka. Vanliga skogsmossor är alltså 
viktiga att fortsätta studera och hålla koll på!

Husmossa och björnmossa Foto Minna Panas Gammal mossig skog på Vithatten Foto Monica Svensson

EUSO byter namn till EOES 
Sverigefinalen genomfördes online sista helgen i januari. 27 st ungdomar från åk 9 och 
åk 1 tävlade hemifrån med laborationer som genomfördes i team. Inför finalen hade 
eleverna fått ett kuvert med hemligt innehåll och lite labutrustning med okänt an-
vändningsområde från sin lärare. Bioresurs utformade finalfrågorna inom biologi. Den 
europeiska finalen som arrangeras av Ungern planeras också att genomföras digitalt med 
sex entusiastiska tävlande från Sverige. Inför den europeiska finalen får ungdomarna en 
kort träningshelg med problemlösningsuppgifter och träning i praktiska moment.  
 Årets tävlingsfrågor i biologi handlade om katalas som sönderdelar väteperoxid till 
vatten och syrgas. Katalas förekommer i olika mängd i olika organismer och vävnader. 
Den experimentella delen följdes av en frågestund  om olika biologiska aspekter gäl-
lande enzymet katalas, såsom evolutionära och ekologiska samband.
 
Laborationshandledningen finns att ladda ner från Bioresurs hemsida:
https://bioresurs.uu.se/wp-content/uploads/2021/02/Katalas_elevinstruktion.pdf

Ulrika Wedding

IBO 2021

På grund av pågående pandemi 
blir det endast ett uttagningsprov 
till 2021 års biologiolympiad. Det 
är ett 3-timmar långt prov som ge-
nomförs den 24 mars. Den inter-
nationella biologiolympiaden som 
i år skulle äga rum i Portugal är 
inställd på grund av pandemin och 
istället blir det en online-tävling 
arrangerad av Portugal i juli 2021.

Lena Lundquist
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Nina Burton – Livets tunna väggar
Nina Burton bestämde sig redan som tolvåring för att bli 
författare. Men det dröjde ända till hon var 41 år innan hon 
debuterade som skönlitterär författare med diktsamlingen 
”Bakom den gröna dörren”.  Innan dess hann hon bland 
annat doktorera i litteraturvetenskap. Hon har givit ut flera 
diktsamlingar som ”Gutenberggalaxens nova”, den tilldelades 
Augustpriset 2016. Även boken ”Livets tunna väggar” som 
kom ut 2020 blev en enorm succé som även den nominerats 
till Augustpriset och legat på topplistorna länge. 
 Nina Burton har bott hela sitt liv på Södermalm i Stockholm 
men alltid vistats mycket i naturen. Först när mamman dog 
och hon ärvde en stuga i skärgården blev det skönlitterära skri-
vandet av. Efter en enorm biologisk research har hon skrivit en 
stämningsfull bok där hon lyhört skildrar livet i och kring sin 
fallfärdiga stuga. Hon berättar om hur hon fick nära kontakt 
med myror och vilda bin i väggarna. Vilket ledde till att hon 
blev intresserad av att ta reda på mer om deras spännande liv 
i komplicerade samhällen. I taket bodde en ekorre och under 
huset kröp rävungar. 
 Vi får samtidigt följa med på en spännande resa genom li-
vets och djurens utveckling och ta del av allt ifrån Aristoteles 
experiment och tankar till modern naturvetenskaplig forsk-
ning. Hon spekulerar också om vilka djur som har någom 
form av medvetande och vilka uttryck det ger.
 I boken berättar hon också om hur hon som ung bestämde 
sig för att tillbringa en vecka ensam på en obebodd ö. I tre 
nätter låg hon i ett tält omgiven av blixtnedslag under ett åsk-
väder med en bortkommen myra som ända sällskap. Det var 
en skräckfylld upplevelse. Men hon svarar i en intervju  på 
frågan om hon någon gång kan vara rädd för att skriva?
 ”Nej för mig är texten trygg. När livet gungat har jag hållit 
mig fast i skrivbordet, som en räddningsplanka.” En mycket 
lättläst, trevlig och lärorik bok som rekommenderas.

Susanne Fabricius

Livets tunna väggar
Text: Nina Burton
Illustrationer: Nadia 
Nörbom
Förlag: Albert Bonniers
Häftad
Antal sidor: 272 sidor
ISBN 978-91-0018242-7

”Odla unga odlare”
Text Christina Broman
Rubriken ovan fanns att läsa i Hemträdgården nr 3 2020. Tid-
skriften är medlemsblad för Riksföreningen Svensk Trädgård, 
en paraplyorganisation för landets alla lokala trädgårdssällskap. 
 För att underlätta för skolor och förskolor som vill starta od-
ling på sin skolgård erbjuder Svensk Trädgård i samarbete med 
Granngården, Hasselfors Garden och Nelson Garden ett med-
lemskap speciellt anpassat för skolor. Välkomstpaketet inne-
håller pallkragar, kvalitetsjord till pallkragarna, Hydroponiskt 
odlingskit ”Harvy” samt en odlingsbelysning. Man får som alla 
medlemmar Hemträdgården 6 nummer och tillgång till rådgiv-
ning utan kostnad. Detta erbjudande lanserades i samma tid 
som Coronapandemin gjorde att man hade andra prioriteringar 
på skolorna. Kanske finns det kvar fortfarande undersök genom 
att titta på hemsidan www.tradgard.org/barntradgard. 
 I varje nummer av Hemträdgården i år har det funnits ett 
uppslag med rubriken Odla i skola. Text och bild görs av NO-
läraren Andreas Andersson som skrev en läsvärd artikel i Biolo-
gen nr 2 2019. Andreas är en sann entusiast som skriver blogg, 
har Instagram och Youtubkonto. Men han har också klart för 
sig att man måste vara överens på skolan om allt vad en skolträd-
gård medför av extra arbete för att projektet ska lyckas.
 Kommer ni inte att börja odla på er skolgård kan du som 
undervisar i biologi och naturorientering låta dina elever prova 
på att odla i liten skala i klassrummet. Ni kan skära av rotfästet 
och en liten bit av en rotsak som morot eller palsternacka och 
lägga dem på lite hushållspapper som hålls fuktigt. Ganska 
snart har ni en miniatyrskog.
 Solrosfrön, gula ärtor och andra frön från livsmedelsbuti-
ken går bra att odla på samma sätt. Det behövs bara frön och 
fuktat papper.
 Mer avancerat kan det bli om man i små krukor med jord 
petar ner en kärna från en frukt man ätit. Det går också bra 
med ingefära, potatis och jordärtskocka. Min ingefära fick tre 
meterhöga stänglar i somras och en rolig blomställning alldeles 
ovan markytan. Det blev också en härligt stark färsk jordstam 
att skörda under jord.  

Andreas Anderssons mailadress: andreas_and@hotmail.com

Alpsockblomma på Linnés Hammarby, 
Uppsala Foto Monica Svensson

Här kommer några boktips från BF
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Hälsogåtan - evolution, forskning  
och 48 konkreta råd av Anders Wallensten
I december 2020 utkom fackboken Hälsogåtan med undertiteln Evolution, 
forskning och 48 konkreta råd. Författaren är läkaren Anders Wallensten 
som arbetar som biträdande statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten. 
 I mitt arbete som biologilärare har hälsofrågor alltid varit viktigt. Jag 
tror att jag redan under min uppväxt förstod vikten av att ha en personlig 
relation till min egen hälsa. Detta förhållningssätt förstärktes under mina 
universitetsstudier i biologi och i lärarutbildningen. Som nyutexaminerad 
biologilärare ställdes jag inför utmaningen att undervisa i hälsofrågor i års-
kurs 7. Jag fick då goda råd från mina erfarna kollegor och läste på i både 
lärobok och kurslitteratur. Jag är övertygad om att biologiämnet är viktigt i 
skolans hälsoundervisning, och att vi i denna undervisning ska arbeta både 
med personlig utveckling och med kunskaper. För att klara av detta behövs 
återkommande inspiration från aktuell litteratur. Boken Hälsogåtan är ett 
sådant tillskott.
 Jag ska erkänna att trots att jag förstår vikten av hälsoinformation händer 
det lätt att jag blir uttråkad av böcker med hälsoråd. Den här boken väckte 
mitt intresse då författaren intervjuades på morgon-tv. Nyfikenheten fick 
mig att ladda hemma boken från biblioteket och läsandet av den tilltalade 
mig så mycket att jag sedan köpte boken. 
 Bokens utmaning att hitta svar på hur man kan göra för att leva länge 
och hålla sig så frisk som möjligt är tilltalande. Författaren utgår från sina 
personliga erfarenheter som privatperson och läkare för hitta svar på vad 
som påverkar vår hälsa. Detta gör att texten är vital och lättläst, trots att 
det är många komplexa frågor som behandlas. Författarens personliga er-
farenheter används i början av varje kapitel till en motivationsskapande 
inledning. Det är ett grepp som jag tycker fungerar bra, och för mig finns 
en hel del igenkänning, men också mycket som skiljer i min vardag som 
lärare jämfört med en kontorsanställds. Det finns andra perspektiv som 
också kan skilja mellan författarens och läsarens såsom manligt vs kvinnligt 
och urbant vs ruralt. Jag tycker inte att detta stör eftersom bokens budskap 
är att var och en ska utgå från sin egen person för att hitta motivation och 
kunskap till sina val av levnadsvanor. Då känns det som naturligt att förfat-
taren utgår från sig själv.

Originaltitel: Hälsogåtan
Författare: Anders Wallensten
Formgivare: Lukas Möllersten
Format: Inbunden 
Antal sidor: 255
Utgivningsdatum: 2020-12-29
Förlag: Bonnier Fakta
ISBN: 9789178870981

Boken har sex huvudkapitel, Rörelse, Mat, Re-
lationer, Tankar, Omgivning och Sömn. Varje 
kapitel har fem delar, inledning, evolution, forsk-
ning, analys och hälsoråd. Som biolog uppskattar 
jag det evolutionära perspektivet och det går att 
känna igen sig i livet hos samlare och jägare. En 
hel del fakta, som att människans liv som sam-
lare och jägare kräver mycket mer rörelser än för 
fruktätande schimpanser, kände jag till sedan ti-
digare. Men det är intressant att få det ihopkopp-
lat med motionsvanor i vårt moderna samhälle. 
Avsnitten om forskning är inte så långa, men de 
är tydligt strukturerade och lätt att ta till sig. I 
respektive analysdel knyts tema samman till en 
diskussion om livsstil som utmynnar i åtta hälso-
råd i varje kapitel.
 Sist i boken finns en kort sammanfattning 
med tankar om hälsoråd och en referenslista som 
är indelad efter bokens kapitel. Slutordet med 
alla 48 konkreta råd till att förbättra sin hälsa 
följs av uppmaningar att starta där man är och 
att effekten blir större då man satsar på fler om-
råden. Jag instämmer i synsättet att allt hänger 
ihop och att även små förbättringar ger vinster 
för ens totala livshälsa. Jag har en övertygelse att 
det är viktigt att ta hand om sig själv eftersom 
det är en förutsättning för att kunna ta hand 
om andra och ta ansvar för samhället. Det låter 
lätt, men i verkligen är det en ständig syssla i en 
komplex värld. Biologiämnets hälsoundervisning 
är mycket viktig och i Hälsogåtan finns mycket 
inspiration att hämta till denna undervisning. 

Mikael Wingård

Författaren, läkaren Anders Wallensten,  
biträdande statsepidemiolog vid Folkhälso-
myndigheten. Fotograf: Stefan Tell

Biologen 1-2021_ML.indd   21Biologen 1-2021_ML.indd   21 2022-01-28   07:172022-01-28   07:17



23 Biologen nr 2 • 2021 22

David Attenborough: Ett liv på vår  
planet – en vision för framtiden
David Attenborough som är född 1926 är utbildad zoolog 
och en av våra mest berömda författare och programledare i 
TV. Vi är många som fått uppleva fantastiska naturupplevelser 
från hela världen via hans filmer och TV–serier  utan att själva 
behöva flytta oss från soffan. Få har väl som han genom sin 
enorma inlevelse lyckats få oss att känna det som om vi är 
där på plats mitt i naturen när han andfådd kommer fram ur 
något buskage.
 Nu har han 94 år gammal skrivit en fantastisk bok om sina 
tankar, om sina upplevelser, hur han ser på hoten mot livet på 
jorden och om vad han tror om framtiden.
 Med 10 års intervall från 1937 till 2020 får vi i boken rap-
porter om antal människor på jorden, mängden koldioxid i 
atmosfären och procent återstående vildmark. Allt inbäddat 
i berättelser om hans egna naturupplevelser och reflektio-
ner om orsakerna till den katastrofalt minskande biologiska 
mångfalden. Han pekar bland annat på skogsskövling för att 
ge plats för köttproduktion, klimatförändringarna som hotar 
korallreven med allt varmare och surare vatten och problemen 
med överfiske. 
 Som lärare kan man hitta många exempel till sin undervis-
ning på hur situationen ser ut nu och hur den har uppstått. 
Men han ger också tips på hur vi kan vända utvecklingen ge-
nom att leva i bättre balans med naturen och ger exempel från 
olika delar av världen där man hittat smarta lösningar och fått 
politiker och makthavare med sig.
 Hans bok slutar i en positiv anda där han presenterar en 
hoppfull vision för framtiden med lösningar som kan rädda 
livet på jorden från en framtida katastrof.
En klok man har skrivit en klok bok som många borde läsa.

Susanne Fabricius

Ett liv på vår planet  - en vision 
för framtiden 
Författare: David Attenborough
Illustrationer: Lizzie Harper
Antal sidor: 232
Utförande. Inbunden
Utgivning: 2020
Förlag: Natur & Kultur
ISBN 978-91-27-17026-1

Henrik Brändén: Immunförsvaret och 
viruset – Att förstå coronapandemin
Finns det ett mer självklart tema än immunförsvaret denna 
vinter? Henrik Brändéns bok ”Immunförsvaret och viruset – Att 
förstå coronapandemin”, som utkom den 29 januari, är rykande 
aktuell på många sätt. 
 Boken börjar med en genomgång av farsoter nu och då. 
Detta ger en intressant inledning och nyfikenheten väcks. Hur 
kom det sig att européerna spred sina sjukdomar till Amerika 
och Australien, men inte till Asien och Afrika? Finns det ett 
samband mellan de miljöförändringar som nu pågår och ökad 
risk för sjukdomar? Nya sätt att exploatera naturen för djuren 
närmare människan, vilket ökar risken för att sjukdomar hop-
par från djur till människor.
 Innan läsaren får lära sig om hur våra kroppar påverkas och 
bekämpar inkräktare får vi en noggrann genomgång av hur 
SARS-CoV 2 är uppbyggt och hur det tar sig in i en cell. Elek-
tronmikroskopbilder varvas med illustrationer, vilket ger läsaren 
en tydlig bild över komplicerade samband. Hur försvarar sig vår 
kropp och vad händer när den inte klarar av anfallet?
 Författaren guidar oss läsare, både skickligt och tydligt, ge-
nom en snårskog av ACE-2, fagocyter, MHC-I, interferoner, 
IgA, IgG, dödskyssar och minnesceller. Hur kan vi då lura im-
munförsvaret? En historisk tillbakablick kring vacciner slutar i 
de nya upptäckterna med det pandemiaktuella mRNA-vaccinet.
 Henrik Brändén är känd både som vetenskapsskribent och 
föreläsare. Mina förväntningar på denna bok, som jag sett 
fram emot att få läsa, infriades. Boken går på ett mycket pe-
dagogiskt sätt genom vårt immunförsvar och det märks att 
författaren har en ambition att den ska kunna läsas och förstås 
även av den som inte är naturvetare. Tydliga illustrationer och 
ordlista hjälper, förutom texter, till att göra denna del av bio-
login mer begriplig. Henrik Brändén har en förmåga att skriva 
tydligt, lättförståeligt och målande. Trots sitt avancerade inne-
håll, är boken lättläst – ja, något av en bladvändare. Boken kan 
med fördel användas i undervisningen, som ett komplement 
till våra ofta mer komprimerade läroböcker.   

Britta Pilkvist

Immunförsvaret och viruset
Författare: Henrik Bränden
Illustratör/Fotograf: Jens  
Andersson 
Format: Häftad (Danskt band)
Antal sidor:180
Utgivning: 2021
Upplaga 1
Förlag: Celanders förlag
ISBN 978918739361
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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@gmail.com
Kassör Anders Niklasson, andnik0426@gmail.com
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 2096 medlemmar! Den drivs av  
Biologilärarnas förening.
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 Naturlycka
Text och foto: Ola Jennersten: 
Formgivare: Mikael Engblom
Faktagranskare Björn Cederberg
Redaktör: Eva Odelius
Antal sidor: 223
Format: 297 x 216 x 29 mm
Utförande: Inbunden
Utgivning:2020
Förlag: Bazar
ISBN: 978-91-8006-098-1

Naturlycka - vår  biologiska mångfald 
av Ola Jennersten har utsetts till årets pandabok 
2021 av Världsnaturfonden WWF.

Vad är naturlycka för dig? För mig börjar den när 
bin och humlor vaknat och det surrar i sälgen 
som om den tänker lyfta. Och sedan fortsätter 
lyckan året runt! 
 Ola Jennersten, docent i zooekologi, expert på 
naturvård och passionerad naturvän, har fotogra-
ferat och skrivit en bok om den svenska naturen 
och vår oersättliga biologiska mångfald. Vi får 
följa med i trädgården, jordbruket, våtmarker 
och skogar från den minsta insekt och blomma 

till handfasta råd om hur vi själva kan  främja 
mångfalden. 
 Trädgården är självklart viktig och kan bli 
ännu artrikare om vi lämnar en del av gräsmattan 
oklippt och i stället sprider blomfrön till bins och 
humlors stora glädje under pollineringen. Här får 
vi tips på humleholkar av Atle Mjelde och fågel-
holkar av Hasse Jonsson.
 Jordbrukslandskapet är artrikt i sig, ängar, 
diken och vallar bevarar artrikedomen, men det 

moderna jordbruket liksom skogsbruket blir allt mer av monokulturer. 
Man odlar ett fåtal grödor och skogar med enbart gran eller tall. De små 
lantbruken försvinner så har det till exempel varit stor risk för att de fantas-
tiska fjällkorna ska försvinna. Betande kor har gjort fjällbjörkskogen artrik.
 Två tredjdelar av Sveriges yta är skogbevuxen. Den äldsta och mest artrika 
skogen börjar vara sällsynt. Mångfalden är fortfarande stor, från bålgeting, 
bokoxe och bombmurkla till rovfåglar som kungsörn och björnar. Ola hörde 
den finska björnen andas ... då vet man att han är nära!
 I Vuollerim bor biologen, läraren Mats Karström. Han matar fåglar och 
försvarar envist den lappländska gammelskogen med systematisk noggrann-
het. Mats arbete beskrivs på ett fint sätt!
 Boken innehåller många tips som vi alla kan ta till oss för att öka mång-
falden, texten är fängslande, mycket innehållsrik och rikligt illustrerad med 
fina foton. Bokens format gör att både text och foto kommer till sin rätt. 
Författarens slutsats ger oss hopp inför framtiden: 
Skillnaden mellan att göra ingenting och någonting kan vara ofantlig!

Monica Svensson
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Jennifer Ackerman: Bevingad Intellgens
Det här är en trevlig liten bok för alla som är in-
tresserade av fåglar. Den ger  massor med exem-
pel på hur olika fågelarter uppvisar avancerade 
beteenden som kanske kan kallas intelligens. 
Precis som hos oss är det enligt författaren kopp-
lingarna mellan hjärncellerna som har betydelse 
för intelligensen. Bland de mest ”intelligenta” 
fåglarna är inte oväntat kråkfåglar och papegojor 
och vi får många exempel på vad de kan lära sig.
 Vi får också svar på frågor om hur fåglar kan 
hitta vägen till en övervintringsplats tusentals 
kilometer bort, där de aldrig varit förut. Eller 
härma sångerna från hundratals andra arter. Im-
ponerande är också hur de kan komma ihåg ex-
akt var de gömt sina frön flera månader tidigare.
 Vackra blyertsteckningar av olika fåglar inleder 
varje kapitel och bidrar till en trevlig och lärorik 
läsupplevelse för fler än de inbitna ornitologerna.

Susanne Fabricius

Bevingad Intelligens
Text: Jennifer  
Ackerman
Illustrationer: John 
Burgoyne
Översättning:  
Shu-Chin Hysing
Förlag: VOLANTE
Häftad
Antal sidor: 423
ISBN:  
978-91-88869-57-9

2021 års Linnédagar
Förberedelserna inför 2021 års Linnédagar i Stockholm är i 
full gång. De beräknas äga rum från söndagen 29/8 till ons-
dagen 1/9 2021.
 Värdskola denna gång blir Östra Reals gymnasium och temat 
kommer att vara Östersjön, miljö och hållbarhet i nära samar-
bete med Baltic Sea Science Center på Skansen.  
 Ungdomarna kommer att vara inkvarterade på det gamla far-
tyget HMS af Chapman som ligger förtöjt mittemot kungliga 
Slottet.
 Intresseanmälan har gjorts och de uttagna skolorna kom-

mer att meddelas 13 mars. Just nu ser det lite dystert ut med 
Corona men jag hoppas och tror att vi kommer att kunna 
genomföra Linnedagarna i Stockholm.
 Vi är inbokade hos Skärgårdsstiftelsen så att ungdomarna 
kan utföra fältstudier på Björnö i Stockholms skärgård. Vi 
kommer också att ha premiär för en nyinstiftad Linnefest sista 
kvällen. 
 Ett mer detaljerat program kommer att kunna publiceras på 
BF:s hemsida om ett par månader. Det blir såklart också ett 
utförligt reportage efteråt.
 Vid frågor kan ni vända er till Johan Nordling på Östra 
Reals gymnasium; johan.nordling@edu.stockholm.se 

Johan Nordling
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