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Våren är här 
Det är maj, skolavslutningen är snart nära och de sista proven duggar 
tätt inför betygssättning och utvärdering. Många säger att denna tid är 
den vackraste, ja visst är magnolian, vårens och försommaren blom-
ning den mest minnesvärda för att bladverket fortfarande är skirt. För 
oss lärare så är ju skolan  just nu så intensiv denna tid och det är svårt 
att hinna med att njuta.  Det är också en tid då tankarna kan gå till hur 
saker ska förnyas inför hösten. 
 Minna Panas har varit föreningens ordförande i mer än tio år. Minna 
som just nu är doktorand i biologi och didaktik vid Göteborgs univer-
sitet har fått så många järn i elden att vi som förening måste klara vårt 
uppdrag utan henne som ordförande. Minna är mycket framgångsrik 
som biologilärare nu i kurser inom ekologi vid Göteborgs universi-
tet. Hon är så kreativ och idérik att det alltid finns nya perspektiv på 
undervisning.  Minna har också lärt oss att leda föreningen genom 
ödmjukhet och dialog.  
 Att få ett samtal från Minna är så spännande eftersom det alltid i 
samtalet finns ett lyssnande och nya perspektiv på en fråga som ska lösas. 
När jag kom med i föreningen för ca tio år sedan berodde det just på 
att jag fick ett samtal från Minna när hon som föreningens ordförande 
ringde om en artikel som skulle skrivas i Biologen. Minnas vänliga ton 
har gjort att många artiklar som aldrig skulle skrivits finns där eftersom 
hon förstått som är värt att lyftas fram och utveckla. Tack Minna för ditt 
ordförandeskap. 
 Nu har Biologilärarna en ny ordförande, jag har tagit över. Jag är 
gymnasielärare i Örebro, och biologi och kemilärare sedan 1988. Det 
känns skakigt att ta över efter Minna vars uppgifter och patos jag inte 
kan fylla, men jag kommer att göra mitt bästa. Det jag vet inför detta år 
är att vi behöver hjälpas åt.  Vi är förening har en stark verksamhet med 
Linnédagarna, IBO och Biologen. Men vi behöver bli fler som arbetar 
med detta. Kanske vill du som läser detta nummer av Biologen pröva 
på att engagera dig och vara med i verksamheten. Hör då bara av dig till 
någon av oss i styrelsen via hemsidan eller facebook. 
 Så till detta nummer av Biologen. Vi kunde inte få en bättre start! Så 
spännande artiklar, så varierande och berikande av undervisningen i bio-
logi. Temat för detta nummer av Biologen kan sägas vara skönlitteratur 
och biologiundervisning i möte! Spännande om tång för barn av Marie 
Lenngren och Ingmari Åkerman. Böcker av Maja Lunde med anknyt-
ning till biologi väntar också och vilken av Evanders - allt så  spännande 
att det kliar i fingrarna att få pröva hur topparna skrynklas, samtidigt 
som jag försöker att komma ihåg vilka av Per Gunnar Evanders böcker 
jag läst. Inte kände jag till de nya drogerna, och tänk att årets mest fram-
gångsrika biologilärare undervisar i Hallsberg! 

Tack alla som varit med att bidra till detta nummer av Biologen, och 
tack Monica för din uthållighet i kommunikationen om alla artiklar 
och väntande artiklar.

Ulrika Wedding, ny ordförande i Biologilärarnas förening
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I årskurs fem som jag undervisar i detta läsår är NTA-temat ”Från frö till 
frö” där eleverna odlar och följer åkerkålens livscykel.
 Alla NTA-teman är bra men just detta brukar engagera eleverna lite ex-
tra. En viktig och naturlig del i detta arbete är förstås pollinering och i 
samband med temat såg vi Naturskyddsföreningens ”Tacofredag utan bin” 
ett kort men tankeväckande youtubeklipp om vilka saker vilka skulle kunna 
äta i/till våra tacos om inte pollinatörer fanns. Vi diskuterade hur vi skulle 
kunna hjälpa pollinatörer och locka dem till oss. Några elever har syskon 
i min förra klass och visste att vi gjort små hotell av bamburör och några 
hade sett dem fungera i verkligheten då de fått ta med dem hem.
 Efter att ha sett ett insektshotell modell större i en FB-grupp (Återbruka 
mera) och med vetskapen om att skolans källare huserar många lastpallar 
tog jag med idén om ett större bygge till eleverna som nappade direkt.
 De vill genast sätta igång och vi har turen att ha en stor park i närheten 
och dessutom klipptes lindarna i Promenaden utanför skolan precis då så 
där det var lätt att få tag på material. Flera elever var också ute efter skoltid 
och bland annat kom tre killar med 11 (!) påsar kottar som de cyklat runt 
och plockat upp från marken i närheten av det höghusområde där de flesta 
av eleverna på vår skola bor.
 Själva insektshotellet är sex ”våningar” högt och byggt av lastpallar med 
olika material mellan de olika lagren. Överst har vi placerat en pallkrage 
med växter i och fler är i skrivande stund på tillväxt i klassrummet. Nu hoppas 
vi att många insekter vill flytta in. Årskurs två har fjärilslarver på gång och 
vi är lovade ett par stycken som vi hoppas vill bli några av gästerna.

Insektshotell
Text och foto Kajsa Rolfsman, matte/NO-lärare på Matteusskolan i Norrköping

På Matteusskolan i Norrköping har vi sedan flera år, som en del av NO-undervisningen, en NTA-låda 
per termin i varje årskurs.
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De flesta av oss pratade om de droger som finns med i läro-
böckerna, men det händer ju en hel del på den fronten och 
troligtvis ligger de flesta biologilärare inte i frontlinjen.
 Hösten kom och corona slog klorna i samhället igen vilket 
gjorde att förutsättningarna för en ämnesträff förändrades 
helt. Istället för att träffas, prata och utbyta erfarenheter fick 
vi sitta på respektive skola och avnjuta 2 föreläsningar på länk.
 Först ut stod en uppdatering med Polisen. En polis som var 
insatt i drogproblematiken informerade oss om vad våra ung-
domar utsätts för (eller utsätter sig för), så att vi skulle känna 
oss lite mer uppdaterade innan vi lyssnade till professorn och 
överläkaren i beroendeforskning, Anders Håkansson från Skånes 
Universitetssjukhus och Lunds universitet.
 Polis Joakim Nyberg berättade en massa spännande saker 
för oss, och en av de viktigaste sakerna var att Tramadol seglat 
upp som en av de två vanligaste drogerna för våra ungdomar. 
Den andra vanliga drogen var cannabis, och en skillnad var 
att de som använder cannabis som unga oftast slutar i vuxen 
ålder, medan tramadolmissbrukare har större benägenhet att 
fortsätta med missbruk.
 Han berättar vidare att många grova brott i Sverige begås 
under påverkan av tramadol. Brukaren känner ingen rädsla 
men känner sig klar i huvudet. På lång sikt blir man däremot 
irriterad och aggressiv. 

Anders Håkansson berättar mer om Tramadol  
och effekterna av det:
Tramadol är en opioid, något i samma riktning som morfin 
och heroin, men tramadol ökar också signalering av serotonin 
och noradrenalin (samma substanser som finns i antidepressiva 

Fortbildningsdag med kommunens biologilärare
Text Martin Granbom och Maria Voog-Thümmel, biologilärare på Gymnasieskolan 
Spyken i Lund

Den 11/11 hade Lunds kommun avsatt dagen åt ämneslagen på de kommunala skolorna. Vid förbered-
ande träffar funderade vi på vad som skulle kännas viktigt och relevant, och kom fram till att vi inte 
kände oss speciellt insatta i Lunds drogsituation. 

läkemedel). Intag av tramadol kan därför leda till att man kan 
prestera bättre sexuellt och gå ner i vikt.
 Tramadol ger alltså ett annat drogmönster än opioider. Tra-
madol kan tas i grupp inför att man ska gå ut och vara aktiv. 
Man tar höga doser, 500 - 1000 mg (normaldos 50mg) och 
upplever då att man slipper biverkningar som illamående som 
är kopplade till lägre doser.Effekten kommer snabbt, efter ca 
15 min, och man upplever ofta att effekten går ur under en 
kväll så att man behöver ta mer.
 Tramadol ger risker både fysiskt och psykiskt, det kan bland 
annat ge epileptiska kramper, hämma andningen, ge påverkan 
på hjärta och hjärna förutom det beroende det leder till.
 Till följd av pandemin har uppenbarligen tillgången på droger 
i allmänhet och Tramadol i synnerhet minskat och därför har 
också priset gått upp. Polisen ser också effekt av den stora po-
lisaktionen Rimfrost. 

Cannabis
När vi pratar om droger på lektionerna är det ganska vanligt 
att eleverna förespråkar legalisering av cannabis, och detta an-
ser polisen är en olycklig väg att gå. Man kan hitta data som 
stöder båda sidor, men vi fick höra om en nyligen publicerad 
rapport från Colorado där man visade att marijuanakonsum-
tionen ökade 45% efter legalisering, våldsbrotten ökade med 
18% och hospitaliseringen med över 100%. Någon sanning 
eller perfekt tolkning av all data finns dock inte, så debatten 
lär fortsätta.
 Vi fick också veta att vi är relativt självförsörjande på cannabis 
i Sverige och att en stor del av ”tillverkningen” sker i ödehus 
där man odlar stora mängder cannabis.

Melanotan
Bland ungdomarna säljs också ”barbiedrogen” melanotan i 
form av nässpray. Drogen sägs göra att melanocyterna stimu-
leras att producera mer melanin så att man blir brun. Man sägs 
också gå ner i vikt och få ökad sexlust. Bland biverkningarna 
finns ångest och förvirring samt sannolikt ökad risk för hud-
cancer.

 Strukturformel för Tramadol. Av Wikimandia - Eget arbete, CC BY-SA 
4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=63559396
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 Andra droger som finns i omlopp bland ungdomar i Lund 
är e-cigaretter med höga halter THC, spice, extacy och prega-
balin. Pregabalin är en medicin som bl.a. används mot epilepsi 
genom att påverka kalciumkanalerna i synapser i hjärnan och 
normalisera signalöverföringen. Medicinen ger en euforisk 
och berusande effekt men överdoser kan påverka exempelvis 
hjärtrytmen.

Beroende
Professor Anders C Håkansson inledde med att förklara be-
löningssystemets förträfflighet och vilken roll det spelat för 
människans utveckling genom att det fått oss att göra saker 
som bidragit till vår överlevnad. Droger är ju ämnen som ak-
tiverar belöningssystemet, ofta kraftigare än de naturliga sti-
muli som systemet utvecklats tillsammans med. I takt med att 
man ökar intag av droger kan kroppen nedreglera den egna 
produktionen av viktiga signalsubstanser som t.ex. dopamin 
i belöningssystemet. Då man blir beroende av droger för att 
må bra bli man beroende, men det är viktigt att poängtera att 
beroende har både en biologisk och en social komponent. Den 
biologiska känsligheten för droger är sannolikt genetiskt ned-
ärvd, men den sociala effekten kan motverka genetiken och 
tvärt om. Det är därför, än så länge, inte möjligt att avgöra 
vem som löper stor respektive liten risk att bli beroende. Vad 
som står klart är dock att den som fastnar i ett beroende löper 
större risk att fastna i ytterligare beroende.
 Eftersom den sociala komponenten är så viktig för utveck-
lingen av beroende poängterande Anders att arbetet med at-
tityder, normer och lagstiftning är viktig även om genetiken 
också påverkar. 
 Drogen fungerar som positiv eller negativ förstärkning - en 
kick eller en flykt. Anders förklarar att vägen in i beroendet är 
viktig att känna till för att kunna behandla beroendet. Vi tänker 
att detta kan vara en viktig aspekt att ta upp med eleverna. 

”Vem brukar och varför?”
Vi frågade Anders varför Sverige har så pass höga narkotika-
relaterade dödstal, och han förklarade att ett av problemen i 
Sverige är att nya droger tillkommer utan att gamla försvinner. 
Vi får alltså fler och fler olika droger i omlopp. Hans åsikt var 
att den svenska narkotikapolitiken inte bidrog till den ökade 
dödligheten och inte heller att offren inte sökt vård, för det 
har de gjort, enligt undersökningar. Det stora problemet är att 
tillgången på droger är för god.
 I jämförelse med Sydeuropa är våra dödstal högre, och det 
skulle kunna bero på att tillgången på droger varit större där, 
och drogerna billigare, under längre tid eller att droger blivit 
vanligare i Sverige på senare tid och att vi därför inte ”vant 
oss”. Detta var dock främst spekulationer och inget som är 
belagt.

Planta av hampa från fågelfrö
Foto Monica Svensson

 Förutom drogberoende så träffar vi ju ungdomar med  
exempelvis spelproblem. 6,3% av åk2-elever uppvisar spel-
problem (12% av killarna och 0,7% av tjejerna) – siffror som 
överensstämmer väl med elitidrottare som ligger på 7% (14% 
för killar och 1% för tjejer). Kopplingen till dataspelande är 
tydlig, men det finns inte så mycket forskning på området än. 
I en studie från Norge uppskattas 1,4% av befolkningen (?) 
ha ett utvecklat gamingberoende och 7,1% problemspelande. 
Precis som för spelmissbruk är det främst yngre män som är 
drabbade.
 Just överdrivet dataspelande är ännu ingen diagnos i Sverige, 
men lär bli det inom kort. Ett problem med dataspelande är 
att ungdomarna har väldigt låg behandlingsmotivation, och 
frågar man ungdomar anser de att de spelar betydligt mindre 
än vad deras föräldrar anser. 
 Överdrivet spelade hos ungdomar leder till internaliserade 
symptom, t.ex. nedstämdhet, oro, ångest, och sömnproblem – 
något vi också märkt bland våra elever. Ett problem är att det 
ännu så länge saknas evidens för behandlingar, men mycket 
forskning görs både för att förstå problemet och att kunna 
underlätta för de drabbade.
 När vi lärare summerar dagen känner vi oss betydligt mer 
insatta i situationen våra elever vistas i även om det inte  
resulterade i något direkt lektionsupplägg eller liknande. 
Det är dock bra att ha lite mer på fötterna eftersom det lätt 
blir diskussioner och många har ju starka åsikter i frågan om  
exempelvis legalisering av cannabis.

Melanotan, också kallad 
barbiedrogen.
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Att använda skönlitterära texter inom undervisningen  
i Biologi och Naturkunskap
Text och foto Roland Jakobsson, Fil mag biologi, Fil lic pedagogik, 
(En längre version av artikeln har funnits på den nedlagda www.didaktisktidskrift.se/  
och tidskriften KOM för komvux) 

Tillbakablick  
I mitten av 90-talet fick jag anställning som obehörig lärare på Komvux i Borås i kraft av 
min  fil mag i Biologi. Våren -94 växte mitt vikariat där till heltid och en händelse under den 
våren  inleddes med att en elev, helt apropå, undrade vad ”sagogryn” var för något. Jag hade 
nyligen  läst en bok av Erik Lundquist där han beskrev hur papuanerna på Nya Guinea utvann 
stärkelse  ur sagoträdens stammar och eleverna hade tydligen frågat flera av mina kollegor 
om detta  utan att få svar. Att jag kände till detta kan ha stärkt min lärarauktoritet och under 
alla  omständigheter visade det sig ju att det kan vara till nytta för en lärare i biologi att läsa  
skönlitteratur. 

Under min tid på Almåsskolan hösten -94 i Borås hade jag 
läst ytterligare några  reseskildringar av Erik Lundquist. När vi 
diskuterade skogsfrågor drog jag mig till minnes en  medryck-
ande skildring av hur det gick till när ett holländskt skogsbolag 
skövlade regnskog.  Det berättas i texten om hur Gontor med 
handsåg och yxa fäller ett av regnskogens gigantiska  salaträd 
och hur alla djur med hemvist i trädet vilt flyr under det att 
krona och stam brakar i  backen. I några handelsklasser pröva-
de jag att högläsa det här avsnittet och det blev  förvånansvärt 
tyst. Efteråt var det en elev som spontant sa att man kunde 
se alltihopa framför  sig, en annan sa att hon fick gåshud av 
skildringen.  
 Utan att ha någon teoretisk överbyggnad har jag därefter 
fortsatt använda avsnitt av  skönlitterär karaktär för att ”sätta 
kött på de teoretiska benen”. Det hade dock aldrig  genom-
förts någon utvärdering av hur eleverna upplever denna typ 
av inslag. Ibland har jag  noterat att någon enstaka elev verkar 
använda uppläsningstiden till att t ex jobba med  instuderings-
frågor istället för att lyssna. De senaste åren har jag därför som 
regel valt att först  fråga eleverna om de vill ha några minuter 
skönlitteratur. Det har hittills aldrig hänt att någon  grupp el-
ler elev framfört negativa synpunkter. Av deras ansiktsuttryck 
att döma har de flesta  istället uppskattat den typen av inslag.  
 Sedan tiden på Almåsskolan har jag hållit ett vakande öga 
över skönlitterära texter som jag  ”nöjesläser” och som ankny-
ter till undervisningen. Av det jag har lyckats dra mig till min-
nes  finns en lista i slutet av artikeln med en kort beskrivning 
över hur dessa texter anknyter till  undervisningsämnet.  

Med denna artikel finns nu ett syfte att infoga metoden i teo-
retisk ram.  Som stöd för metoden hävdar t ex Per Lindberg 
att:
  

”I alla tider har människan fascinerats av berättelser av 
alla de slag. En god historia har  alltid trollbundit oss, 
oavsett om den varit muntligt traderad av grekiska rap-
soder,  framsjungen av en keltisk bard, skriven av Snorre 
Sturlasson alternativt Astrid  Lindgren, eller om den 
blivit filmatiserad av Fellini. Det finns otaliga element 
i en berättelse som får oss att identifiera oss med dess 
huvudpersoner. Vi lever oss in i deras  skilda öden och 
vi gråter och skrattar med dem. Vi har blivit omskakade, 
upplysta,  stärkta ivår uppfattning eller chockerade, men 
vi har aldrig lämnats oberörda av en  berättelse. (sid 9 i 
Storyline –den röda tråden, 2000)”
  

På senare år har även uttrycket ”narrativer” börjat användas för 
lärares bruk av berättelser i  undervisningen, inom naturve-
tenskap.
  
Känsla  
Att skönlitterära texter berör oss känslomässigt är en av för-
delarna med metoden och vi  återkommer till det senare i det 
här avsnittet.  
 Problematiskt är dock att texten inte står på egna ben ef-
tersom framförandet är av stor  betydelse för vilket intryck 
berättelsen gör på eleven. Det är därför svårt att utifrån enkäter  
och intervjuer säga något enbart om texternas lämplighet för 
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ändamålet eftersom bara texten,  men inte uppläsningen, finns 
dokumenterad. Det betyder också att även om metoden är  
användbar, innebär det inte nödvändigtvis att den fungerar 
lika bra för alla lärare. I  sammanhanget kan jag nämna vad 
en av mina handledare sa under en praktikperiod på  lärarut-
bildningen (Lärarhögskolan i Stockholm), nämligen att un-
dervisning är en emotionell  historia. Han menade att lärare 
bör välja en infallsvinkel som han/hon själv finner intressant  
eftersom det kommer att avspeglas i lärarens kroppsspråk och 
tonfall och förhoppningsvis  verka medryckande för eleverna. 
Därmed menar jag att det är viktigt att läraren själv är  känslo-
mässigt engagerad i innehållet och utformningen av texterna. 
Eleverna läser med andra  ord av, om läraren har gåshud!  

Neurofysiologi  
En annan aspekt är att problematisera frågan ur ett neurofy-
siologiskt perspektiv! Kan  berättelsen påverka elevernas benä-
genhet att minnas undervisningsstoffet bättre? På den  punk-
ten ger kunskapen om hjärnan faktiskt ett jakande svar!  
 Under våren -08 visade ”Kunskapskanalen” en TV-serie 
som heter ”Vad är en människa?”. I  ett av avsnitten inter-
vjuade Fredrik Lindström hjärnforskaren Martin Ingvar, där 
ett så  vardagligt exempel som gångbroarna över E18 mellan 
Stockholm och Västerås togs upp. De  är målade i olika färger 
och denna obetydliga omväxling är avsedd att öka bilisternas  
vakenhet. Enligt Martin Ingvar fungerar detta också och som 
följd blir det sannolikt färre  olyckor längs med den här väg-
sträckan. Analogt med detta torde korta avbrott, för att lyssna  
på skönlitteratur, göra eleverna mer vakna och följaktligen mer 
benägna att minnas det därpå  förknippade kunskapsstoffet.  

Kan då ”gåshudskriteriet” vara till någon nytta? Även här torde 
svaret vara ja!  

Jag är född 1964 och minns ganska väl vad jag gjorde när ny-
heten lästes upp i radion att Olof  Palme nyligen hade skjutits. 
Analogt minns båda mina föräldrar vad de gjorde när de fick 
reda  på att John F Kennedy skjutits, 1963.  
 I min undervisning inom hjärnfysiologi har jag ofta använt 
Palmemordet som exempel: Vad  var eleverna sysselsatta med 
när de fick höra talas om den här händelsen? Många av dem 
som  är födda runt 1980 berättar oberoende av varandra unge-
fär samma historia, nämligen att de blev missnöjda över att ett 
visst barnprogram på TV blev inställt just den här morgonen. 
Ni  som läser detta minns antagligen också ganska väl vad ni 
gjorde på eftermiddagen den 11/9,  2001.  
 Vi kan alltså utifrån vår egen erfarenhet härleda att starka 
känsloupplevelser ökar  inlärningsförmågan.  
 En faktor som också styr elevens inhämtning av kunskap 

är bredden på lärarens repertoar. Vi  har katederundervisning, 
studier med hjälp av läroboken, filmer, interaktiva program,  
elevarbeten mm. Man kan med denna metod bredda sitt re-
gister som lärare och kanske fånga  upp en del elever som har 
ett litterärt intresse. Man kan mycket väl få några elever att 
börja  läsa skönlitteratur och därigenom utveckla sin förmåga 
att förstå och uttrycka sig på  modersmålet. Det öppnar också 
för samverkan med lärare i t ex gymnasieämnet svenska.  
 En annan poäng med att använda litterära inslag, är att det 
kan öka elevernas grad av  bildning. Begreppet har använts av 
Högskolan i Jönköping som utbildat affärsjurister och där  ro-
maner har infogats i den obligatoriska litteraturen. Därutöver 
har högskoleverket gjort en  omfattande utvärdering av samma 
bildningskoncept, med titeln ”Utvärdering och beskrivning  
av ett bildningskoncept för högskolestudenter” och beskrivit 
metoden i positiva ordalag.  
 Bildning är förvisso inget som står uppsatt som mål i de 
kursplaner som används för  naturvetenskapliga ämnen, på 
gymnasiet. Därmed inte sagt att det är betydelselöst för  elev-
ernas mognad och utveckling. Leif Alsheimer, aktiv i ovan 
nämnda utbildning, har i  ”Bildningsresan” argumenterat för 
bruket av skönlitteratur. Alsheimer slog också larm om hur  
bildning under de senaste femton åren blivit allvarligt åsidosatt i 
den svenska skolan, till  förmån för ett renodlat nyttoideal. Han 
skriver så här: 

”En påtaglig förskjutning har ägt rum från ett kontextuellt 
bildningsideal till  nyttobetonad utbildning samtidigt som 
ambitionen att undervisa varje elev  utifrån dennes egna 
förutsättningar de facto har getts upp. Ämnet skall studeras  
med utgångspunkt från yrkeslivets krav. Punkt slut! Det är 
svårt att frigöra sig  från känslan av att arbetsgivare inte 
är särskilt intresserade av skolan som  upplysningsprojekt; 
snarare framstår upplysning och fritänkande som en sorts  
fiende till den instrumentalism som alltmer kännetecknar 
näringslivets syn på  vad skolan är till för.” 

Även arbetsgivare som sedan anställt elever från den åsyftade 
utbildningen har på följande  sätt uttryckt sina erfarenheter : 
 

”När vi rekryterar vill vi helst ha personer med ”sam-
mansatt” kompetens.  Det innebär att vi söker personer 
med god materiell kompetens, väl utvecklad  analytisk 
förmåga etc. Det är emellertid minst lika viktigt att de 
sökande är  intellektuellt välorienterade och har en uttalad 
förmåga att tänka självständigt.  När vi rekryterar direkt 
från högskolan är den senare uppsättningen egenskaper  
särskilt viktiga. (sid 64 i Agélii, K. CORE CURRICULUM 
– en bildningsresa)”
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spåravtryck har rekonstruerat hur en jättelik Tyrannosaurus 
förföljde  en grupp mindre dinosaurier.  

London, J. Varg-larsen. (1970). Göteborg: Data-Reprografi 
AB. Sid 62-64. Texten tar upp  hur ”Darwinism” kan använ-
das i ett anti-humanistiskt syfte.  

Lundqvist, E. Djungeltagen. (1953). Stockholm: Folket i 
bilds förlag. Sid 7-12. På ett  inlevelsefullt sätt beskrivs hur 
en av de tidigaste regnskogsskövlingarna gick till. Kopplingar  
till miljöundervisning i Biologi 1 och Naturkunskap 1.  

Och 

De studenter [från IHH:s affärsrättsprogram] som vi har 
intervjuat har  imponerat med att vara mycket välorien-
terade i tid och rum. De har själva under intervjuerna 
och senare, bland dem som anställts, uttalat sin stora 
uppskattning  över bildningsworkshopen och har på ett 
mycket levande sätt berättat vilken  stor betydelse den 
har haft för dem. (sid 64)  

Även utan ett strikt neurofysiologiskt perspektiv på användan-
det av skönlitteratur i  undervisningen så finns det alltså goda 
argument för det.  
 Den främsta invändningen mot användandet av metoden 
är kanske att det stjäl tid från strikt  ämnesundervisning. Detta 
är viktigt att beakta eftersom vi på komvux ofta upplever att 
allt  mer stoff skall infogas under en begränsad undervisnings-
tid. I Biologi B, som undersökningen  avser, hade vi på min 
skola 35 undervisningstimmar, vilket är den huvudsakliga tid 
som  blivande läkare och andra har att ägna åt fysiologiska stu-
dier innan de tas in på medicinska  utbildningar. Om jag gör 
en skattning över hur mycket tid jag ägnar åt uppläsning av  
skönlitteratur under en vecka (med drygt fem timmars under-
visningstid), så torde 5-10  minuter vara ett rimligt antagande. 
Min bedömning är att den tid som tas från rena  ämnesstudier 
mer än väl vägs upp av den kvalitetshöjning, i form av t ex 
ökad vakenhet hos  eleverna, som blir följden.  
 En annan invändning kan vara att inte alla lärare har fallen-
het för högläsning på ett sätt som  fångar elevernas intresse. 
Här kan jag föreställa mig att en genväg vore att låna en  bok-
inläsning och spela upp avsnittet för klassen. En av mina störs-
ta upplevelser av  skönlitteratur var för övrigt när jag lyssnade 
på ett kassettband med Max von Sydow som läste  ”Den gamle 
och havet” av Ernest Hemingway.  
 Jag vill som slutord citera Leif Alsheimers ord om skönlit-
teratur i ”Bildningsresan”:  

”Den ger oss ständigt nya intryck, associationer och idé-
er, alstrar nya sätt att  betrakta världen, andra människor 
och oss själva. Den skapar tankar, bjuder oss  ständigt 
intellektuellt motstånd, ställer obekväma frågor, pockar 
på  ställningstaganden. Den vidgar erfarenhetsrummet 
och kan få oss att se världen  med andra ögon och inse 
att de egna föreställningarna alltemellanåt måste revide-
ras och kompletteras. Den leder oss in i en utvecklande 
reflektionskultur. Skönlitteraturen visar oss inte bara värl-
den i all dess mångfald utan pekar också ut tänkbara 
färdriktningar.”
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Bortsett från VFU:n så upplevde många av oss att nyttan av 
pedagogikundervisningen var klart begränsad. Lärandeteorier 
och utbildningshistoria i all ära men de praktiska verktygen 
som krävs i läraryrket förekom väldigt sparsamt. Därför bör-
jade jag tidigt under lärarutbildningen att på egen hand rå-
plugga metodik och hur man faktiskt lär ut saker, vilket jag nu 
är glad för eftersom det har gjort mig till den lärare jag är idag. 
Jag kommer här beskriva några strategier som jag tycker är 
väldigt användbara. Alla metoder kan givetvis problematiseras 
och passar förmodligen inte alla men se dem som en verktygs-
låda där någonting förhoppningsvis kan falla i smaken.

Inled lektionen med kursplanering och eventuell 
repetition från förra lektionen 
Jag brukar inleda varje lektion med att visa kursens planering 
där det står vad varje lektion ska innehålla. Då påminns elev-
erna om vad vi gjorde sist, vad som händer idag och vilka vik-
tiga prov/deadlines eller liknande som kommer de närmsta da-
garna. Planeringen brukar sträcka sig cirka två veckor framåt 
hela tiden och fylls på och revideras kontinuerligt. Efter varje 
lektion rödmarkeras det vi gjort så att jag kommer ihåg till 
nästa lektion hur långt vi hann sist, annars är det ju lätt att 
glömma om man har många uppsättningar av samma kurs. 
Beroende på klass och moment så kommer eventuellt en fråge-
sport, diskussionsuppgift eller annan övning vid lektionsstart 
för att repetera vad vi gjorde förra lektionen.

Använd powerpoints med övergripande slides  
respektive detaljerade slides 
Dessa färgade slides har ganska högt underhållningsvärde i 
form av bilder och sammanfattad text. Sedan kommer en slide 
med vit bakgrund och mycket text som du direkt hoppar över 
under lektionsgenomgången. Dessa vita slides har detaljerad 
text som beskriver exakt vad man ska kunna från den föregå-
ende färgade sliden och dessa kan användas av eleverna när de 

Min undervisning
Text & Foto Henrik Toresson, gymnasielärare och undervisar i biologi,  
kemi och naturkunskap på Alléskolan i Hallsberg

När jag pluggade till lärare så lärde jag mig mycket om biologi, kemi och geovetenskap. 
Varje dag kände jag hur hjärnan fylldes av användbara kunskaper… tills att det blev dags för 
pedagogikterminerna. 

Färgad slide som jag pratar till under lektionsgenomgången

Text-slide som jag skippar under genomgången men som elever kan 
plugga på

pH-värde
Vad menas med pH-värde
pH-värdet visar om en lösning är neutral, sur  
eller basisk

• Sura Lösningar har pH lägre än 7
• Neutrala lösningar har pH = 7
• Basiska lösningar har pH över 7
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pluggar på egen hand och ska lära sig materialet. Dessa vita 
text-slides är formulerade som en fetstilt fråga följt av svar.  
Anledningen är att om man som elev bara läser en text är risken 
stor att man bara lär sig materialet passivt (igenkännande) och 
inte lyckas få fram det på ett prov. 
 På provet måste man kunna informationen aktivt, alltså 
att man själv kan ta fram informationen ur hjärnan. Enklaste  
sättet att se om man kan materialet aktivt är genom att förhöra 
sig själv eller varandra. Genom att eleverna får powerpoints 
innehållande dessa frågor och svar så kan de vid egenstudierna 
täcka över svaren och förhöra sig på frågorna. Kan de svara på 
frågan så lämnas den men är de osäkra kan de ändra frågans 
textfärg till exempelvis rött. 
 När de sedan har förhört sig på alla frågor går de tillbaka 
och pluggar endast på röda frågor, alltså de som de var osäkra 
på. Därmed pluggar de hela tiden bara på det de är osäkra på 
vilket är tidseffektivt. Att aktivt ta fram kunskaperna under 
förhöret bidrar i sig också till att materialet fastnar bättre i 
hjärnan, ett fenomen som kallas testbaserat lärande. 

Aktivera eleverna med tillämningsövningar 
Genom att eleverna har tillgång till powerpointsen och inte 
behöver anteckna det jag säger så kan tempot på genomgång-
arna skruvas upp varvid tid frigörs till repetitioner och diverse 
övningar. Risken är dock att eleverna blir passiva åskådare un-
der genomgångarna vilket måste undvikas. Därför innehåller 
poweroints med jämna mellanrum olika tillämpningsövningar 
där eleverna ska använda det vi pratat om och i par resonera sig 
fram till ett svar. Dessa övningar har i powerpointen en siffra 
i en cirkel så att när vi sedan i helklass har resonerat fram till 

svaret får eleverna anteckna svaret tillsammans med motsva-
rande siffra i en cirkel. När de sedan läser sina anteckningar 
så vet de vilken anteckning som hör ihop med vilken slide i 
powerpointen
 Dessa övningar har i powerpointen en siffra i en cirkel så 
att när vi sedan i helklass har resonerat fram till svaret får elev-
erna anteckna svaret tillsammans med motsvarande siffra i en 
cirkel. När de sedan läser sina anteckningar så vet de vilken 
anteckning som hör ihop med vilken slide i powerpointen. 
eleverna ska använda det vi pratat om och i par resonera sig 
fram till ett svar. Dessa övningar har i powerpointen en siffra 
i en cirkel så att när vi sedan i helklass har resonerat fram till 
svaret får eleverna anteckna svaret tillsammans med motsva-
rande siffra i en cirkel. När de sedan läser sina anteckningar 
så vet de vilken anteckning som hör ihop med vilken slide i 
powerpointen

Använd ”No hands up” 
Jag brukar sällan ställa en fråga till klassen så att de får räcka 
upp handen och svara. Detta eftersom det brukar bli samma 
elever jämt som svarar medan övriga inser att de inte behöver 
svara och därmed inte anstränga sig. När jag ställer frågor eller 
använder powerpointens tillämpningsövningar (se ovan) så får 
eleverna alltid diskutera i par först varvid jag pekar på vilka 
som ska svara. Därmed får jag koll på fler elevers förståelse 
samtidigt som alla måste aktivera sig och samtala. Viktigt är 
att etablera ett klassrumsklimat där det är okej att svara fel och 
att det är nolltolerans mot hånfulla kommentarer. Då blir det 
även lindrigare alla gånger jag själv gör misstag eftersom det 
går att hänvisa till jag gjorde fel bara för att visa att misstag 
är okej.

Aktivera eleverna med hjälp av bordsgrannen
Ställer man frågan till klassen ”Har ni förstått?” så brukar de 
få som förstått nicka medan övriga är tysta varvid man tror 
att alla har förstått. Ett bättre alternativ enligt mig är att säga 
”Kolla om bordsgrannen har förstått”. Eleverna får då prata 
med den bredvid och om eleven inte har förstått så kanske 
bordsgrannen kan förklara eller så har inte bordsgrannen hel-
ler förstått och då blir de mer benägna att räcka upp handen 
och fråga när de inser att de inte är ensamma om att inte ha 
förstått.

Exempel på tillämpningsuppgift
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Ett aktivt kroppsspråk gör att man känner sig piggare

 Aktivera eleverna med digitala whiteboards. För att checka 
av allas kunskapsläge en bit in på lektionsgenomgången så stäl-
ler jag några frågor varvid eleverna får skriva svaret i t.ex. Word 
eller Google dokument och hålla upp skärmen mot mig. På så 
sätt kan jag se hur alla har svarat istället för att bara ta stick-
prov och fråga enstaka elever.  Jag ser helst att eleverna dis-
kuterar med varandra innan de skriver svaren eftersom dessa 
diskussioner också bidrar till lärandet.

Använd ett entusiastiskt kroppsspråk 
Våra känslor påverkar vårt kroppsspråk men det går även åt 
andra hållet. Intar vi ett visst kroppsspråk så börjar vi känna 
motsvarande känsla. Jag satt ner första lektionen på distans 
men märkte att jag sjönk ihop och därmed fick lägre energi-

nivå vilket smittade av sig på eleverna. Efter det såg jag till att 
undervisa stående även på distans eftersom jag då känner mig 
piggare vilket även gör eleverna piggare. Många gånger tycker 
man ju att det är svintråkigt att undervisa om något visst ämne 
så där gäller det att medvetet inta ett aktivt kroppsspråk för att 
höja sin egen och därigenom elevernas energinivå.

Använd studie- och minnestekniker
Många klassföreståndartider har ägnats åt att titta på och  
diskutera UR:s serie ”Pluggkoden”. Dessa filmer tar upp stu-
dietekniker så som hur man planerar studierna, läser, räknar 
och memorerar saker mer effektivt. Dessa tekniker inkorporeras 
sedan i undervisningen. Även under utvecklingssamtalen så 
utvärderar vi hur väl eleverna följer råden som getts. Minnes-
tekniker är tacksamma att ofta slänga in i powerpointsen. 
Ett exempel är ett-till-ett-listor där någonting motsvaras av  
någonting annat till exempel  glosor (ett svenskt ord motsva-
ras av till exempel ett engelskt ord) eller personers namn (till  
exempel elevens utseende motsvaras av vad eleven heter). I 
dessa fall konkretiseras båda orden/föremålen och kopplas 
ihop på ett galet sätt. Exempel: karnivor betyder köttätare. 
Minnesbilden kan då till exempel vara en köttätande T-rex 
som äter ett badkar.  När eleven sedan tänker på en köttätare 
så ser hen en T-rex framför sig som äter ett kar och vips dyker 
ordet karnivor upp i huvudet. Om en person med skägg heter 
Folke kan man se framför sig en man med folk i skägget. Man 
kan med fördel skapa dessa minnesbilder i till exempel paint 
och infoga i powerpointen.

Utnyttja bensträckare
Jag brukar inte köra längre lektionspass än 25-30 minuter 
innan det blir en 5-10 minuter lång bensträckare eftersom 
hjärnan inte kan fokusera längre än så. Denna bensträckare 
har många fördelar. Eleverna kan fokusera bättre, lära sig mer 
och det blir färre disciplinära problem på grund av rastlöshet. 
Om elever missköter sig så kortas rasten ner med resultatet 
att om någon missköter sig och jag hotar med att korta ner 
rasten så kommer resten av klassen se till att alla sköter sig. 
Detta är så effektivt att jag än så länge aldrig har behövt dra in 
rasten helt. Bensträckaren kan även utnyttjas till att prata med 
enstaka elever om exempelvis sådant de missat eller helt enkelt 
småprata för att stärka relationerna till eleverna.
 Goda relationer är högprioriterade. Ju mer eleverna tycker 
om dig, desto mer lättstyrda blir de. Eleverna tenderar att plug-
ga mer och sköta sig bättre om de gillar dig och vet att du blir 
besviken på dem om de inte gör det de ska. Dessutom blir ju 
stämningen i klassrummet mycket trevligare med goda relatio-

Datorer kan fungera som digitala whiteboards
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Minnesbild för ”Karnivor = köttätare”

Minnesbild för ”Folke = mannen med skägg”

ner. Småprata om helgplanerna eller fritidsintressen, spela kort 
med eleverna eller gör andra roliga aktiviteter. Allt relationsska-
pande är bra men det gäller att aldrig sänka sig till kompisnivå 
utan eleverna ska hela tiden ha klart för sig att du står över dem 
i hierarkin. Ser eleverna dig som en av dem så kommer dina 
tillsägelser ha låg effekt om eleverna missköter sig.

Använd digitala verktyg
Länksamlingen på Patricia Diaz hemsida är guld värd för 
att hitta diverse användbara digitala verktyg. Frågesporter i  
Kahoot är ju en klassiker. En av mina favoriter är Quizlet där 
läraren lägger in till exempel ord och förklaringar. Sedan kan 
eleverna på ett spelbaserat sätt träna på dessa på egen hand. På 
lektionstid kan de även tävla i lag mot varandra där de måste 
samarbeta för att svara rätt.’

Avsluta lektionen med socrative
I naturkunskap där eleverna många gånger inte är så studie-
motiverade så brukar jag avsluta lektionen med programmet 
socrative. Eleverna får då enskilt svara på ett gäng flervalsfrå-
gor på det vi nyss gått igenom och efteråt ser de svaren. Jag ser 
då vilka frågor som många har haft fel på och kan då förtydliga 
dessa. Eleverna vet att om de hamnar precis under E-gränsen 
på det stora provet senare så tittar jag på hur de presterat på 
socrativen och har de presterat väldigt bra där så sätter jag ett E 
på provet. Därmed blir eleverna motiverade att hänga med på 
lektionen så att de kan prestera bra på socrativen. I praktiken 
är det dock väldigt sällan som någon blir räddad av socrativen, 
men ibland så. Socrativen tillsammans med bensträckarna och 
powerpointsens utformning brukar vara de tre saker som elev-
erna oftast berömmer i kursutvärderingarna hos mig.
 Låt eleverna ha ett formativt dokument. Låt varje elev skapa 
ett eget dokument som namnges ”Feedback på prov och rap-
porter”. Varje gång de får tillbaka förbättringsförslag på an-
tingen prov eller labbrapporter så får de skriva ner förbätt-
ringsförslagen i detta dokument. Inför nästa prov eller rapport 
får de sedan på lektionstid läsa igenom detta dokument för att 
påminna sig om förbättringsförslagen så de inte behöver göra 
om samma misstag flera gånger. Optimalt är om detta doku-
ment kan användas i flera kurser till exempel biologi, kemi 
och fysik.
 Det var en del metodiktips. Jag är som sagt medveten om 
att alla strategier i listan kan problematiseras med för- och 
nackdelar men förhoppningen är att någonting av det var an-
vändbart för just dig. Så nu är det bara att återigen gå in i 
klassrummet och fortsätta arbetet med att utbilda kommande 
generationer.

Länkar
https://openclipart.org/detail/172729/hip-guy
https://openclipart.org/detail/94105/martin-luther-king-jr-
day-icon
https://openclipart.org/detail/275090/boy-in-bathtub
https://openclipart.org/detail/314999/tyrex
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Då jag tidigare läst dystopiska framtidskildringar har de varit  
väldigt spekulativa och starkt överdrivna. Men detta gäller inte 
Maja Lundes böcker. Boken Przewalkis häst är den tredje  
romanen i en serie med oberoende böcker. Den första boken 
heter Binas liv och den andra boken Blå. Jag kan rekommendera 
att som jag gjort läsa alla tre böckerna, men det går bra att direkt 
börja med den sista.
 Boken Przewalkis häst är uppbyggd kring tre olika spår som 
varvas genom hela boken. I det första spåret följer vi den ryske 
zoologen Michail på hans expedition till Altaibergen i Mongo-
liet för att fånga in hästar av arten taki till djurparker i Europa. 
I det andra spåret följer vi den tyska veterinären Karin i hennes 
arbete med att återinföra takierna från djurparker i Europa till 
Hustai nationalpark i Mongoliet. Det tredje spåret följer vi 
djurskötaren Eva år 2064 i en djurpark i Norge.
 De två första spåren bygger på verkliga händelser, men per-
sonerna och deras skildrade privatliv är fiktiva. Det tredje spåret 
utspelar sig i en framtid efter att stora miljökatastrofer ägt rum. 
Berättelsen går inte in på några detaljer om katastroferna, men 
det framgår att det ägt rum stora klimatförändringar med både 
torka och regn samt massdöd både bland människor och djur. 
Styrkan i berättelsen är relationerna mellan människorna och 
hur de hanterar livet då infrastrukturen kraschar. Trots mycket 
elände finns det kvar kärlek och empati. Genomgående för alla 
tre spåren är förhållandet mellan människor och hästar. Beskriv-
ningarna av detta tycker jag är välskrivna och känns trovärdiga.
 I romanens första spår är det framförallt den mödosamma 
expeditionen till Mongoliet som jag tycker är mest läsvärd. Jag 
har bott i snöbivack då det varit 40 minusgrader ute, men det 
var rena barnleken jämfört med detta. Intressant är också hur 
synen på djur och natur skildras.
 Det är berättelsen om Karin i det andra spåret som tilltalar 
mig mest. Den fiktiva historien om Karins uppväxt i Nazitysk-
land och Karins relation till sin son berättas med stort driv. Då 
detta relateras till Karins mödosamma arbete med att återföra 
takier till Mongoliet griper berättelsen mig starkt. 
 Jag hade förmånen att i början av september 2010 besöka 
Hustai nationalpark så jag känner igen mig i skildringen av 

dess miljö. Platsen ligger några timmars resa från huvudstaden 
Ulan Bator. Vi var ett sällskap med deltagare från en konferens 
om utbildning för hållbar utveckling som fick åka till national-
parken och övernatta i en jurta. I boken används det engelska 

Przewalskis häst av Maja Lunde
Text och foto Mikael Wingård

Jag har aldrig varit tilltalad av framtidsdystopier. Men då boken Przewalkis häst tidigt i år dök 
upp i medieflödet blev jag ändå nyfiken. Anledningen till min nyfikenhet är att jag har haft 
förmånen att besöka Hustai nationalpark i Mongoliet och där sett de återutsatta vildhästarna. I 
den här artikeln så ska jag recensera Maja Lundes bok och kort också beskriva mina upplevelser 
i Mongoliet.

Ett boktips från Mikael

Anna Levin, Tomas Torbjörnsson och Mikael Wingård vid ingången till 
en turistjurta  FotoTomas Torbjörnsson

I entrén till Hustai zoologiska station finns en stor gyllengul staty av 
den ryske upptäcktresanden Nikolay Przhevalsky
FotoTomas Torbjörnsson
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ordet ger. Valet av att på 1990-talet sätta ut hästarna i Hustai 
har säkert att göra med kombinationen av god tillgänglighet 
och stora vilda vidder. 
 I entrén till nationalparken finns ett fast turistläger med 
jurtor, restaurang och servicebyggnader. I vår jurta bodde vi 
tre personer och sov i var sin stor resårsäng. Det var ganska 
bekvämt men lite kyligt på natten. Längre in i nationalparken 
finns en vetenskaplig station som främst är inriktad på zoo-
logi. Vi fick göra ett studiebesök där, och sedan i jeepar göra 
en rundtur i parken. 

 Det var ett magiskt att stå i grupp och hundra meter bort 
beskåda en grupp med vildhästar. I parken bor ett antal noma-
der och vi gjorde ett besök hos en familj i deras sommarläger 
beläget på en liten platå vid ett vattendrag. Deras bostads-
jurta var ombonad och med bekvämligheter som kylskåp och 
TV. För att valla sina hjordar använde de hästar, men också  
motorcykel.
 Terrängen i parken är kuperad med ett flertal berg med 
mellanliggande slätter. Detta beskrivs också i Maja Lundes 
bok. Men hennes beskrivning av växtligheten stämmer dåligt. 
Den mongoliska stäppen är ingen gräsmark. Fältskiktet består 
främst av en mängd olika örter som är anpassade till kyla och 

torka. Här finns också de gräs som Lunde beskriver, men dessa 
dominerar inte. Hästarna, fåren, getterna och kreaturen som 
betar här har en svårtuggad föda. Jag gillar att känna på vegeta-
tion, men det krävs försiktighet på en torr stäpp.
 Den stora behållningen med Lundes böcker är tankarna om 
hur människans användning av naturen i dåtid och nutid på-
verkar framtiden. Det är inte osannolikt att det blir stora kata-
strofer i framtiden, men jag läser gärna boken som en uppma-
ning att arbeta för en hållbar framtid.

Titel: Prezwalskis häst
Text: Maja Lunde
Översättare: Lotta Eklund
Förlag: Natur&Kultur
Inbunden: 
Antal sidor: 496
2021 
ISBN: 978-91-2717-033-9

Turistlägret i Hustai nationalpark FotoTomas Torbjörnsson

Betande takier Foto Mikael Wingård 

Svårtuggade växter på stäppen. Foto Tomas Torbjörnsson

Kuperad terräng i Hustai nationalpark Foto Mikael Wingård
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Marie har en master i marin ekologi och har i flera år arbetat 
som alumnsamordnare, studievägledare och internationell ko-
ordinator för biologi- och miljövetarstudenter vid Göteborgs 
Universitet. Hon är också ideellt engagerad i den halländska 
föreningen Science safari, ett mobilt science center, och aktiv i 
det marinpedagogiska nätverket i Sverige. 

- Hej Marie! Den här boken skulle kunna kallas ett 
familjeprojekt, eller hur?
Ja, i verksamheten runt Noriko har hela min familj engagerat 
sig! Inte minst mina barn som har gjort alltifrån Minecraft-
filmer med Noriko och tång, till kahooter och musikackom-
panjemang till pjäsen. De får också utstå många upptåg, som 
nu i påskhelgen när jag fick hem ett stort lass nyskördad sock-
ertång och hängde upp på tork i hela huset och trädgården. 
Men allra mest har jag arbetat tillsammans med min mamma, 
Ingmari Åkerman, som bland annat illustrerar Noriko. Ing-
mari är lärare, författare och konstnär. Under sina 40 år som 
lärare i grundskolan har hon arbetat mycket med tema och te-
ater. Ingmari har också gett ut ett antal olika läromedel, bland 
andra Liten konsthistoria för barn (Studentlitteratur 2014) 
och Temadagar – från guld via småkryp till troll (Betapedagog 
2005), som innehåller sju teaterpjäser. Det är otroligt kul att 
arbeta kreativt tillsammans med min mamma, då vi förstår 
precis hur den andra tänker och båda är väldigt energiska och 
älskar att testa nya idéer. 

- Berätta om Noriko! Vem är hon?
Noriko är en liten filur som bor i havet med sin familj och 
vänner. Hon har mycket bus och lek i sig, och med glimten 
i ögat delar hon med sig av sina kunskaper om havet. Hon 
växte fram sakta men säkert under arbetet med boken. Det 
var hon som styrde och så följde jag efter. När jag tittade på en 
tångruska som jag samlat in ställde jag mig frågan, ”undrar vad 
Noriko skulle hitta på med den här?”. 

 När jag började skriva på min barnbok om tång fick jag 
rådet av illustratören Maj Fagervall att förmedla historien ge-
nom en figur, som barnen kunde identifiera sig med. Och på 
den vägen blev det. Jag är väldigt tacksam mot Maj för att 
hon gav mig den idén. I boken skrev jag inte ”hon” eller ”han” 
om Noriko, då jag inte ville definiera figuren alltför mycket. 
I efterhand har det dock fallit sig naturligt att kalla henne för 
”henne”, då Noriko är ett japanskt flicknamn. När namnet 
Noriko kom upp gick det inte att ändra. Figuren hette Noriko, 
så var det bara. Noriko är ett japanskt namn med många olika 
betydelser, varav en är ”tångens barn”. Det tyckte jag så myck-
et om. Det passade ju perfekt på Noriko, som såg ut som en 
liten tångruska när hon föddes! 

- Till vilken målgrupp riktar sig boken och hur kan 
den användas i undervisningen?
Vi brukar säga att den riktar sig till barn från fyra år och uppåt. 
Många vuxna som läst den tillsammans med sina barn hör av 
sig och berättar att både de själva och barnen uppskattat den 

Ett boktips från Ellekari

Marie Lenngren och Noriko  
tar med oss på äventyr i tången 
Text: Ellekari Haraldson, Bild: Marie Lenngren & Ingmari Åkerman

I somras kom boken Noriko på äventyr i tången, skriven av Marie Lenngren och illustrerad av 
Marie Lenngren och Ingmari Åkerman. En mysig liten berättelse där läsaren, tillsammans med 
figuren Noriko, får upptäcka olika arter av tång.
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och lärt sig massor, vilket är otroligt kul. Bara detta att tång 
inte bara är en art, utan att det finns en stor mångfald och 
att de vanligaste arterna är superenkla att lära sig! Jag brukar 
säga till mina egna barn att vi vuxna egentligen bara är barn 
utklädda i vuxenkläder. Inom oss finns barnet kvar, barnet 
som vill ha roligt, leka, bli sedd och älskad. Med min engelska 
springer spaniel Harry driver jag också ett bokrecensionskonto 
på Instagram (barnbokshunden_harry), där jag får leva ut min 
passion för barnböcker. I barnböcker finns inget utrymme för 
långa komplicerade resonemang, där får man gå rakt på sak. 
Det ger utrymme för knivskarpa budskap, spännande vänd-
ningar och existentiella frågor. Efter att ha spenderat många år 
i den akademiska världen är det spännande att ibland tvingas 
släppa facktermerna och förklara på ett jordnära, tydligt och 
lustfyllt sätt
 Jag tänker att boken är optimal att använda i ett temaarbete 
om vatten och hav, där man kan väva in flera ämnen som NO, 
SO, bild och hemkunskap. Ämnet tång – de stora algerna i 
havet - är oerhört aktuellt. Tång har mycket viktiga funktioner 
i våra ekosystem, bland annat genom att motverka klimatför-
ändringarna och övergödningen i kustområden samt genom 
att öka den biologiska mångfalden i havet. Dessutom kan vi 
människor använda tång på ett oändligt antal sätt, till alltifrån 
energi och plast till ett klimatsmart och hälsosamt livsmedel. 
Man kan därmed länka arbetet med boken och tångämnet till 
såväl FN:s globala hållbarhetsmål som vår läroplan och kurs-
plan i biologi.

Vi har skapat en kostnadsfri lärarhandledning och i den kopp-
lar vi boken till läroplanen, kursplaner och de globala målen 
och beskriver hur man kan arbeta med boken i flera steg. Vi 
brukar rekommendera att man först stämmer av förkunska-
per och ställer inspirerande frågor, därefter läser man boken i 
klassrummet, besöker stranden och studerar tång i klassrum-
met. Som pricken över i:et kan man skapa konstnärliga alster 
med tång och bjuda in till vernissage, gärna i kombination 
med att spela upp vår nyskrivna pjäs om tång för andra barn-
grupper och familjer.  

- Hur har boken tagits emot?
Boken har fått ett varmt välkomnande och har, sedan den 
släpptes, sålt i över 1000 exemplar. Den allra finaste recen-
sion vi fick var av Bibliotekstjänst, som erbjuder opartiska re-
censioner som vägledning för inköpsavdelningar på bibliotek 
med mera. Lektör Agneta Warheim (BTJ-häftet nr 15, 2020) 
gav boken om Noriko betyget ”Briljant”, helhetsbetyg 5 av 5 
möjliga, och skrev bland annat följande: ”Marie Lenngren öpp-
nar en helt ny, spännande värld med sin bok Noriko på äventyr 
i tången”, ”En oumbärlig bok att ha med sig när man besöker 
västkusten, där alla arterna finns, men även vid andra kuster där 
man kan hitta tång” och ”En fantasifull faktabok som inspirerar 
till många aktiviteter för alla åldrar samt ger viktig kunskap om 
havet och naturen”. 
 När man får goda omdömen från vänner och familj är det 
lätt hänt att man avfärdar det som att de vill vara snälla och 
göra en glad, men att få en opartisk recension som denna var 
verkligen ett kvitto på att vi var på rätt väg. När boken släppts 
var det många tidningar och bloggar som gjorde reportage om 
oss och boken, och många museibutiker och affärer tog in bo-
ken för att sälja. Nu börjar allt ta fart på nytt inför årets som-
marsäsong och vi har massor av projekt på gång!

- Boken har nu blivit en teaterpjäs. Kan du berätta 
mer om det projektet?
Vi har ständigt försökt utveckla hjälpmedel och interaktiva 
element runt boken, så att den kan nå ut till fler. Den kom-
pletteras av en kostnadsfri lärarhandledning och interaktiva 
verktyg på hemsidan hejnoriko.se, bland annat kahooter, tång-
quiz, Minecraftfilmer och det populära testet ”Vilken tångsort 
är du?”. För att nå ut med vårt budskap till en bredare publik, 
och hjälpa pedagoger och teatergrupper att sprida kunskap om 
havet på ett lustfyllt sätt, bestämde vi oss för att dramatisera 
boken och göra pjäsen ”Noriko på äventyr i tången”. Vår för-
hoppning är att det ska bli ett roligt och lärorikt komplement 
till boken och ytterligare öka intresset för havet hos både skå-
despelare och publik.

Noriko har inte bara 
koll på tångsorter, 
hon håller sig 
självklart också 
uppdaterad på 
biologilärarfronten.
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Nervtång, Tarmtång och Sågtång. På hejnoriko.se säljs, förutom boken, vykort och 
brickor med tångmotiv.

- Blir det fler äventyr för Noriko?  
Kommer det fler böcker?
Jaa, absolut! Norikos äventyr har bara börjat. Jag har börjat 
skriva på en uppföljare till boken, där Noriko ska presentera 
oss för sina bästa vänner bland djuren i tången och vara med 
om ett hejdundrande äventyr. Vi har också planer på fler pjä-
ser, kortfilmer, interaktiva verktyg på hemsidan och tångsafa-
ris. Så fort det är möjligt vill vi sätta upp pjäsen ”Noriko på 
äventyr i tången” som utomhusteater i Halland. Vi har också 
samarbetspartners i Norge och Danmark som vill ge ut boken 
där. Tång kommer snabbt att ta en allt större plats i vårt sam-
hälle, så det är oerhört viktigt att alla också får kunskap om 
vad det är och dess ekologi. Tillsammans arbetar vi för att få 
framtida generationer att både ta hand om, glädjas över och 
använda sig på ett hållbart sätt av vår natur!   

Format Inbunden
Språk Svenska
Läsålder 6-9 år
Antal sidor 52
Utgivningsdatum 2020-07-15
Förlag Visto Förlag
Medarbetare Alexandra Lundquist (form)
Illustratör Ingmari Åkerman, Marie Lenngren
Dimensioner 227 x 176 x 10 mm
ISBN 9789178852369

Biologen 2-2021_ML.indd   18Biologen 2-2021_ML.indd   18 2021-06-06   15:092021-06-06   15:09



1918  Biologen nr 2 • 2021

Bakgrund
För några år sedan började jag utveckla en laboration på Pau-
liskolan i Malmö som skulle passa i samband med att eleverna 
läser om människans utveckling och vattenapa hypotesen. Ett 
försök som handlar om att testa dykreflex och bradykardi vid 
våtapné kontra torrapné hade jag haft i flera år. Försöket för-
utsätter dock att eleverna har dykvana, vilket många inte har. 
Därför började jag fundera på alternativa lösningar. 
 Inom kriminalteknikkursen som jag kör som en naturve-
tenskaplig specialiseringskurs tittar vi mycket på fingeravtryck. 
Tanken jag fick var hur fingeravtrycken förändras då våra 
fingrar skrumpnar i vatten. Både vanliga fingertoppsmönster 
och skrumpna fingrar har påståtts ge bättre gripförmåga, men 
är inte fullständigt utrett. Frågan var om skrumpna fingrar 
kunde ha gett en evolutionär fördel i vattenmiljö. Samtidigt 
funderade jag på vilka faktorer som påverkade bildandet av 
skrumpna fingrar. Sista frågeställningen var den jag beslöt mig 
för att begränsa mig till. “- Vilka faktorer påverkar bildandet 
av skrumpna fingrar”.

Sagt och gjort; Jag bestämde mig för att ta reda på mer. Och att 
låta eleverna få vara del i en laborativ undersökning.

Teori
Jag hade tidigare snappat upp att människor som har nervska-
dor i händerna inte får skrumpna fingrar i de fingrar som sak-
nar känsel. Detta går att läsa i British medical journal (1973). 
Vad händer egentligen när vi får skrumpna fingrar?
 Förr sa man att skrumpna fingrar beror på osmos, men 
det stämmer inte. Hudens keratinfibrer sträcks dock ut likt 
spiralfjädrar vid kontakt med vatten. I tidningen NyTeknik 
(2014-02-07) kan man läsa att ett datorprogram gjorts av de 
tyska forskarna Ronald Roth och Myfanwy Evans. Program-
met visar hur hudens keratinfibrer sträcks ut vilket gör att hu-
den spänns ut men bara till en viss gräns dock. Vidare berättar 
artikeln i NyTeknik att det autonoma nervsystemet känner 
av vattenströmningen och ger en signal till blodkärlen att dra 
ihop sig. Då blodkärlen drar ihop sig skrynklas huden.

SKRUMPNA HÄNDER  
– En anpassning till vattenliv?
Text och foto: Marie-Louise Raväng, biologilärare, Pauliskolan, Malmö.

Tips på en lite annorlunda laboration med vardagsanknytning.

 I forskningsartikeln “Water-immersion wrinkling is due to 
vasoconstriction” publicerad i Muscle&Nerve (2003-02-20) 
står det berättat om undersökningar som gjordes där man 
kunde konstatera att blodflödet i handen och nervsignal i ul-
narisnerven påverkade rynkning av fingrarna då de sänktes ner 
i vatten. Rynkor åtföljdes av signifikant minskning av blodflö-
deshastigheten i alla kärl, med störst verkan i alla yttre kärl. 
Blodflödeshastighet och skrumpnande fingrar gav en analys-
metod för att påvisa och kvantifiera sympatisk nervfunktion.
 För att återknyta till kriminalteknik ett ögonblick då. Det 
borde innebära att om någon blivit mördad och därefter kas-
tad i vatten så skulle inte fingarna vara skrumpna. Men om 
man legat i vatten innan döden inträffat, så skulle fingrarna 
med hög sannolikhet vara skrumpna. Detta var uppenbarligen 
inte försvarsadvokat och jury så medvetna om i fallet Samira 
Frasch som kan ses återberättat på youtube.
 Finns det någon fördel med att få skrumpna fingrar? Flera 
olika forskarlag har studerat om skrumpna fingrar ger bättre 
gripförmåga av våta föremål. Svaret verkar vara ja gällande 
blöta spelkulor. I en artikel i Biology letters, april 2013, be-
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skrivs en undersökning där man kunde konstatera att blöta 
spelkulor lättare plockades med skrynkliga fingrar än med 
släta. Plockning av torra spelkulor gav inte skrynkliga fingrar 
någon fördel. 

Hur gick det för mina elever i deras laborativa undersökning av 
vilka faktorer som påverkar bildandet av skrumpna fingrar då?

Laboration
Eleverna undersökte vad som gav skrynkliga fingrar när de 
höll hela handen eller enbart någon finger i vatten av olika 
temperaturer, mättad saltlösning, sirap respektive matolja.  
Sirap och matolja var rumstempererade. Försöken pågick i 15-
20 minuter.
 Varken sirap eller matolja gav skrynkliga fingrar. Enbart 
känslan av något vått räckte inte för att få skrynkliga fing-
rar. Iskallt vatten gav inte heller några skrynkliga fingrar. Inte 
heller mättad saltlösning av en starttemperatur av 40°C gav 
skrynkliga fingrar.
 Däremot fick samtliga skrynklig hud av de hand- och fing-
er-ytor som var nedsänkta i vatten av temperaturer mellan 
rumstemperatur till 40°C.

 Det räckte inte att någon enstaka del av en hand skulle vara 
nedsänkt i vatten för att ge skrynklig hud på hela handen.
Snabbast skrynklig hud fick man om man hade handen i rik-
tigt varmt vatten, 40°C.
 På bilden ses försöksresultat av mättad saltlösning respek-
tive destillerat vatten, båda med starttemperatur 40°C. Han-
den till vänster i bild har under 15 minuter varit i mättad 
saltlösning. Hudytan är alldeles slät. Handen till höger i bild 
har under 15 minuter varit i destillerat vatten. Huden kändes 
som sandpapper redan efter 2 minuter. Efter 15 minuter var 
den mycket tydligt skrynklig.

Sammanfattning
Laborationen har fördelen att eleverna får göra något de kan 
ställa hypoteser kring utifrån egna erfarenheter. Därefter kan 
man tillsammans resonera om hur man ska kunna undersöka 
och fastställa vilka faktorer som påverkar bildandet av skrump-
na fingrar. I vårt fall undersökte vi känslan av något vått och 
vatten vid olika temperaturer och om det räckte att någon del 
av handen var nedsänkt för att ge skrumpnad i alla handens 
fingrar. Laborationen är även lätt att utföra med enkla medel 
på relativt kort tid. Den är minst sagt handfast ;)
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Min gissning är att det rör sig om formalin (billigare, dunstar 
långsammare och håller sig oftast klar/ofärgad) då skolpreparat 
ofta till övervägande del är formalinpreparat. Något/några 
preparat kan ju vara sprit då de ser lite gulbruna ut

Att öppna burkar:
Finns inga genvägar men vi skrapar rent så gott det går och 
sedan kilar man in vassa föremål (skalpellblad eller likande) på 
flera ställen. Oftast lyckas det.
 
Skilja sprit från formalin: 
Formalin är nästan bara vatten och ser ut som vatten (1 % 
formaldehyd i den här typen av preparat). Sprit brukar var 
runt 70% EtOH och ser ut som sprit med bl.a. lägre ytspän-
ning (hänger kvar på kanterna när man vickar på burken, jmfr. 
konjak i en kupa). Formalin blir sällan gulbrun. En annan 
väg att gå är att fastställa densiteten genom att mäta upp en 
bestämd  volym och väga den. Formalin är vatten (1 l = 1kg) 
och en liter 70% sprit väger ca 900 g.

Fylla på: 
Formalinpreparat kan toppas med kranvatten eller ännu bättre 
”hårt” vatten från Vättern utanför knuten hos dig (absolut inte 
destvatten). Det är bra med lite buffring så att formalinet inte 
bryts ned till myrsyra. För spritpreparat så brukar det vara bäst 
att fylla med relativt stark sprit eller byta helt och hållet till ny 
70% om det dunstat mycket.

Försluta: 
I de fall det rör sig om slipade koniska lock så använder vi 
exsickator-fett (eller motsvarande), stryker på lite och vrider 
runt för att fördela jämnt. Om det fungerar som det ska blir 
skarven glasklar. Vi gör detsamma med plana lock och säkrar 
dem med plastfilm (typ gladpack) som lindas hår flera varv 
runt flänsen (skarven lock-burk). I ditt fall skulle jag rekom-
mendera att limma med silikon.
 

Riskerna med hantering är den knepigaste biten 
Här på museet har vi nyligen genomgått en utbildning om 
hälsorisker med formalin. Jag vet inte vad som gäller formellt 
för arbetsmiljön i skolverksamhet men jag gissar att formalin 
inte är populärt. Informellt: om du vårdar dessa preparat med 
god ventilation (i dragskåp) och ser till att burkarna blir täta 
(silikon) så borde de ju kunna få leva vidare hos er och före-
visas med lite varsamhet och sunt förnuft. Skulle det visa sig 
att ni har stora mängder spritpreparat är det mer en fråga om 
brandsäkerhet än hälsorisker.

Formalin och skolpreparat
Text : Bo Delling, Dr., Intendent, Naturhistoriska Riksmuseét

På vår Facebooksida fick vi en fråga om att göra preparat på olika sätt. 
Frågan gick till Bo Delling som gav oss ett utmärkt svar.  ”Kul att ni vill 
sköta om och bevara er skolsamling!” Bo Delling

(skärmdump)

Våtpreparat, Malmö Skolmuseums samling
Foto: Matilda Thulin / Malmö Museer
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Sveriges nationalblomma, liten blåklocka 
Campanula patula 

Text och foto Monica Svensson

”Den mindre blåklockan ringer på ängsmon vid sidan av den större. Lågt intrasslad i markens 
torra strån av gulnad vildhalm ringer den i bugande ställning. Men den större blåklockan ringer 
blåviolett hög och rak högt över dallergräsens vackert skimrande berlocker. Hög ohörbar klang 
dallrar ur blåklocksskinnet.  ”Ur Blomsterkort av Harry Martinson (Det enkla och det svåra, 1939)

Under sommaren 2020 fick landets botaniska regionalföreningar nominera blom-
mor till en omröstning om nationalblomma. Kvalet hölls under 30 januari till 21 
februari. Av 30 blommor att rösta på gick 10 till final. Valet pågick sedan mellan 
27 februari och 12 mars.13 mars kunde liten blåklocka utropas till segrare. Den är 
också Dalarnas landskapsblomma.
 Linné var en av första att påpeka vikten av att kunna sätta namn på växter. Och 
som biologilärare har vi väl alla försökt sprida den kunskapen. Visst är det trevligt 
att kunna säga lupin, prästkrage och blåklocka i stället för ”en massa röda och blå 
växter såg jag i vägkanten” och ”bredvid  dem små blå saker”! Nu är det snart inte 
troligt att man ser lupiner och blåklockor tillsammans för den invasiva lupinen 
sprider sig och förtränger många svenska arter som blåklocka och prästkragar.
 Vi har 10 olika arter av blåklockor, vanligast är den lilla men även ängsklocka är 
vanlig i vissa områden. Ängsklocka, Campanula patica, är Ångermanlands land-
skapsblomma. Den lilla blåklockan kan ha en enkel genetisk mutation så att den 
förlorar möjligheten att ge sina blommor färg. De blir då vita och kan sätta frö, 
men det är inte säkert att de nya plantorna får vita blommor. Om man vill vara 
säker måste man dela plantan.
 Även stor blåklocka, Campanula percisilifolia, kan ha denna genetiska föränd-
ring. Det är en högväxt ört, upp till 80 cm, som ofta odlas för sina vackra blom-
mor. Normalfärgen är klarblå. Ängsklocka är 40-60 cm och har en mer öppen 
krona som är blålila.
 Def finns många bra naturböcker som kan användas i skolan, Somliga håller på 
att bli gamla, andra är helt nya:

Ut i naturen
Naturskyddsföreningens årsbok 2021 är 
riktigt fin och innehållsrik. Mycket an-
vändbar i undervisningen.

Foton uppifrån och ner: Liten  blåklocka,  
liten vit blåklocka och stor vit blåklocka

Humlans blomsterbok:  
barnens första flora
av Stefan Casta och Maj Fagerberg
Foramt: Inbunden 
Nordisk bok, 1993 
ISBN 917904414x

Herrarna i skogen  
av Kerstin Ekman
Format: Inbunden 
Albert Bonniers förlag, 2015 
ISBN 9789100113209 
Kerstin Ekman har också skrivit Herrarna i skogen, 
Se blomman, med flera fina naturböcker.
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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: Ulrika Wedding, ulrika.wedding@gmail.com
Vice ordförande: Minna Panas, minna.panas@gmail.com
Kassör: Anders Niklasson, andnik0426@gmail.com
Övriga ledamöter

Britta Pilkvist, Birgitta Sang, Lena Lundquist, Martin Granbom
Susanne Fabricius.

Nationell koordinator NBO, IBO: Renée Elfving
Ansvarig för annonsering: Christina Broman
Ansvarig utgivare Biologen: Monica Svensson, monsv32@gmail.com
Suppleant: Britt-Marie Lidesten 

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 2148 medlemmar! Den drivs av  
Biologilärarnas förening.

22

Upptill 
Lliten blåklocka 
i dikesrenen

Till vänster 
Stor blåklocka, 
vit variant 

Till höger 
Ängsklocka
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From Nature Briefings April 29, 2021
Jeanne Calment is considered the oldest person 
who ever lived. Before she died at age 122, she lived 
her entire life in the sunburned clay-and-cobble city 
of Arles in the South of France, filling her days with 
leisurely pursuits: bicycling, painting, roller skating 
and hunting. She enjoyed a glass of port, a cigarette 
and some chocolate nearly every day. In town, she 
was known for her optimism, good humor and wit. 
(“I’ve never had but one wrinkle,” she once said, 
“and I’m sitting on it.”)
 Calment had a good life, but she has since be-
come an emblem of the ongoing quest to answer 
one of history’s most controversial questions: 
What exactly is the limit on the human life span?

Minna Panas

”Albatross clan”, 
Galapagos. A 
”team” of nesting 
Waved Albatross 
(Phoebastria 
irrorata), 

Laysanalbatrossen Wisdom är världskänd och har 
sitt hem på Midwayöarna, nordväst om Hawaii. 
Hon återvänder dit ibland, i år för att att lägga ett 
ägg. Efter några dagar av kläckande tittade så en 
liten unge ut och såg dagens ljus för första gången 
den 1 februari i år, skriver US Fish and wildlife 
Service: Pacific Islands på sin sajt. Wisdom kan 
ha kläckt mellan 30 och 40 ungar. hon har en del 
rutin i moderskapet.
 Hon inspirerar fågelälskare och hjälper oss att 
förstå hur vi kan skydda sjöfåglarna och den miljö 
de behöver för att överleva in i framtiden, säger 
Beth Flint, biolog vid US Fish and wildlife service, 
till sajten.
 Den nykläckta ungen väntas testa sina vingar 
för första gången omkring juni–juli. Under tiden 
kommer den att tas hand om av både sin mamma 
och sin pappa, som delar lika på föräldraskapet 
och matar den med fet fisk och bläckfisk.
 Ungens pappa, Akeakamai, är troligtvis inte 
pappa till alla 30-talet ungar. Eftersom Wisdom är 
minst 70 år tror vi att hon har haft andra partner. 
Även om albatrosser håller ihop hela livet, så kan 
de finna en ny partner om det är nödvändigt, till 
exempel om de lever längre än sin första partner, 
säger Beth Flint.

Monica Svensson

Världens äldsta vilda fågel mamma igen
Information: US Fish and wildlife 
Service: Pacific Islands
Johanna Engman/TT
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