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Nu är det skola i full fart
För många av oss innebär det en lyckokänsla att uppleva hösten med 
elever på plats. Visst uppskattar vi verkligen den gemenskap som 
finns då vi kan träffas ”live” igen. Det är också så härligt att se hur 
eleverna lever upp och finner varandra med nya vänner. På vår skola 
har elever som missat att vaccineras fått sin första spruta på lektions-
tid. Kanske har det skett också på din skola. 
 Samtidigt läser vi på sociala medier och i dagstidningar att några 
ungdomar är vaccinmotståndare. De protesterar mot vaccinet. 
Okunskap inbjuder till vidskepelse, och här är ju en av lärarens vik-
tigaste uppgifter att skingra ”dessa dimmor”.  
 Det gäller att resonera och beskriva varför vi vaccinerar och hur ett 
vaccin fungerar för att ungdomar ska förstå. Varför det är viktigt och 
den betydelse vaccin och vaccinationsprogram haft för hela jordens 
befolkning är de aspekter som många inte känner till. Det handlar 
inte bara om källkritik, förutsättningen för att kunna granska en 
källa är kunskaper inom området. 
 I dagsläget finns det så många viktiga områden där kunskaper inom 
biologi är avgörande. I söndags när det var skyfall var folkbildnings-
behovet ”klimatförändring och konsekvenser av minskning i biologisk 
mångfald”. På torsdag handlar det om ”vikten av rörelse och motion 
för hälsan”, och på fredag är det dags för ”sex och relationer”. 

Biologen 3 2021
Biologiämnet som alltid är aktuellt förändras i takt med samhällets 
utveckling.  I detta nummer av Biologen kan du läsa om Martin  
Granbom, biologilärare på Spyken i Lund. Han beskriver sin under-
visning om det som ligger närmast hans hjärta – Biologisk mångfald 
och artkunskap. Han beskriver hur elever motiveras att engagera sig 
i miljöfrågor genom djupare kunskap. Du kan också Iäsa en intervju 
med  Susanne Schötz som tilldelats ett av årets IgNobelpris och du kan 
få en insikt i hur forskarhälpen engagerar ungdomar i grundskolan. 
 I juli i år anordnades internationella biologiolympiaden digitalt. 
Lärare och elever var på plats i Göteborg för att tävla i stenhård inter-
nationell konkurrens.  I slutet av augusti ordnade lärare i Stockholm 
under ledning av Johan Nordling årets Linnédagar. Vi är så glada att 
IBO var möjligt att genomföras digitalt och att Linnédagarna var 
möjliga att genomföra i Stockholm och dess skärgård tack vare er 
eldsjälar! Ungdomar från hela landet har berättat hemma för föräldrar 
och lärare att biologi är det bästa som finns! 

Ulrika Wedding, ordförande i Biologilärarnas förening

Renée Elfing, koordinator för IBO skriver i vidstående artikel om 
årets erfarenheter.
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och kunde skjutsa eleverna så att de var på plats i god tid för att kunna 
starta provet. 
Provet var ett praktiskt-teoretiskt prov där temat var upptäcktsresor gjorda 
av portugiser. Provet bestod av åtta delar där följande områden: cellbiologi, 
djurfysiologi, ekologi och mikrobiologi täcktes. Frågorna var en blandning 
av teoretiska frågor och mer praktiska där eleverna fick se bilder på gjorda 
experiment för att sedan svara på frågor. För eleverna avslutades dagen med 
sightseeing i Göteborg.
 Tisdagen var en tävlingsfri dag då Tina Vallbo och Britta Pilkvist tog med 
eleverna på en heldags exkursion till Galterö i Göteborgs skärgård.
 På onsdagen var det åter igen dags för tävling. Vattenläckan var fortfa-
rande inte lagad så eleverna valde att ta en promenad till skolan. Denna 
gång var det dags för det teoretiska provet. Provet bestod av 54 frågor av 
tre olika typer, flervalsfrågor, rätt och fel samt para ihop. Efter provet var 
eleverna nöjda men lite trötta. Men inte för trötta för att gå på Liseberg.
 Torsdagens program för eleverna arrangerades av Portugal och involve-
rade träffar via dator med de andra deltagande länderna. Juryns uppgift var 

IBO CHALLENGE II 2021, Portugal/Göteborg
Text och foto Renée Elfving

Som ni alla vet har det senaste året varit långt ifrån vanligt så istället för att samlas på en flygplats för att 
flyga till Lissabon, Portugal och årets Internationella Biologiolympiad så samlades vi på en skolgård i 
Göteborg den 18e juli för att genomföra årets IBO Challenge.

Årets lag bestod av Tekla Nilsson från Lars-Erik 
Larsson-gymnasiet i Lund, Louisa Eskelson från 
Sven Erikssons gymnasiet i Borås, Love Sundin 
från Berzeliusskolan i Linköping och William Wu 
från Kungsholmens gymnasium i Stockholm.
 Då tävlingsmomenten genomfördes online 
började vi vår samling med att se till att eleverna 
hade de tekniska hjälpmedel de behövde samt 
internetuppkoppling och sedan var det dags att 
delta i den digitala invigningsceremoni där 75 
deltagande lag presenterades, vilket var rekord 
för olympiaden. 
 Första tävlingsdagen började med lite drama-
tik då spårvagnshållplatsens utanför elevernas 
vandrarhem översvämmades och frågan var hur 
skulle de kunna ta sig till skolan? Som tur var 
fanns vår ordförande Ulrika Wedding i krokarna 

Galterö - Foto Britta Pilkvist
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Love - Foto Ulf Larsson

att stämma av rättning av de två proven och det sammantagna 
resultatet för eleverna stämde. Vi samlades vid 10:00 då resul-
taten skulle mailas ut men i sann olympiadanda fick vi mail 
vid 11 som sa att resultaten tidigast skulle komma 17:00, vid 
19 kom resultaten. Resultaten såg bra ut och det var jämt mel-
lan våra elever. 
 På tävlings sista dag, fredag, besökte eleverna tillsammans 
med Ulf Larsson Göteborgs botaniska trädgård där de fick en 
guidad visning av Claes Gustafsson som arbetar i herbariet. På 
eftermiddagen samlades vi igen på skolan för middag och avslut-
ningsceremoni där även resultatet från tävlingen skulle presen-
teras. Och resultaten är vi mycket nöjda med, 3 bronsmedaljer 
tagna av Tekla Nilsson, Louisa Eskelson och Love Sundin. Övriga 
jurymedlemar under tävlingen var Lena Lundqvist och Renée  
Elfving.

Synpunkter från stipendiater
William:
Att delta i IBO Challenge II 2021 var en häpnadsväckande 
upplevelse. Det var ett fantastiskt tillfälle att få fördjupa sig 
inom biologi och träffa andra ämnesintresserade internatio-
nellt. De två proven var välgjorda och innehöll uppgifter som 
var specifika men lösbara genom att använda redan lärd kun-
skap på nya sätt. 
 Under de andra dagarna fick vi gå på exkursion i skärgår-
den och rundvisning i herbariet samt botaniska trädgården. 

Det var mycket inspirerande att få se applicerad biologi och 
lära sig av ämneskunniga. Trots att årets IBO hölls online så 
lyckades de ändå ordna så att vi fick träffa andra deltagare in-
ternationellt. Våra IBO guider höll videomöten där vi fick lov 
att samtala med de andra och göra aktiviteter tillsammans. De 
skapade även en discord server där alla deltagare hade möjlig-
het att diskutera biologi och mycket annat med varandra.

Laget William Louisa Love Tekla - Foto Britta Pilkvist

William - Foto Ulf Larsson
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Louisa - Foto Ulf Larsson

Avslutningscermoni  - Foto: Renée Elfving

Provsal - Foto Ulf Larsson

Love:
Resan till Göteborg för att delta i IBO var bland de roligaste 
jag har gjort, och den överlägset mest lärorika. Tekla, William, 
Louisa och jag lärde känna varandra bra, och det var fantas-
tiskt att träffa andra som också var intresserade av biologi. 
Vi spenderade timmar på att lära oss namnen på nya växter i 
Trädgårdsföreningen, och slå upp varför de heter som de gör 
på latin. 
 Dessutom fick vi prata med deltagare från hela världen om 
allt från utbildningssystem till musik. Utflykten till Galterö 
tillsammans med kunniga biologilärare var en höjdpunkt. Då 
fick vi lära oss om ännu fler växter och djur, bland annat veke-
tåg, vars vita märg förr användes för att göra vekar till lampor. 
Även proven var en spännande upplevelse. Tack för ett fantas-
tiskt arrangemang!

Louisa:
Veckan som Tekla, William, Love och jag fick spendera i Gö-
teborg var fylld med spännande aktiviteter och utflykter. Pro-
menad i trädgårdsföreningen och den botaniska trädgården, 
besök på Göteborgs herbarium, en titt på Konstmuseet, skoj 
på Liseberg och såklart en underskön utflykt i Göteborgs skär-
gård är bara några av de saker vi gjorde. 
 Vi hade dessutom möjligheten att komma i kontakt med 
deltagare från olika hörn i världen. Under en kväll hade vi 
ett google-meet med deltagarna från Nya Zeeland, där det var 
tidigt på morgonen. En annan gång var vi i ett stort zoom-
möte, arrangerad av guiderna från årets olympiad, och lärde 
oss en rolig dans. Under veckan har vi lärt känna personer från 
Portugal, Nya Zeeland, Sydafrika, Argentina, Saudiarabien, 
Hong Kong, Indien och andra länder.
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Vilken plats har den biologiska mångfalden  
i biologiundervisningen?
Text Martin Granbom Lektor i biologi på Gymnasieskolan Spyken i Lund
Fjärilsbilderna är tagna av Felix Morin i kursen Ekosystem och Biologisk mångfald. 

Med bakgrund som scout och fältbiolog har jag alltid tyckt att det har varit spännande att ge 
mig ut i naturen och se vad som finns att upptäcka. Nästan varje gång stöter jag på något som 
jag inte känner igen och måste då hem för att slå i böcker och leta. Förvånansvärt ofta får jag 
läsa om någon organism med speciella krav på sin miljö eller med ett intrikat beroende av andra 
arter. För min del innebär det att jag funderar lite extra kring dessa arters möjlighet att finnas 
kvar då expansionstakten i min del av Skåne är hög och den lilla natur som finns kvar blir allt 
mer fragmenterad.

Grunden för mina kunskaper om artbestämning lades i Fält-
biologerna där jag imponerades över de äldres outsinliga kun-
skaper om allt vi passerade. 
 Jag och några andra bestämde oss då för att ordna som-
marläger för 10-12-åringar som gick ut på att cykla omkring 
i naturen under en vecka och leta upp allt som levde. Man 
skulle kunna tro att intresset inte var alltför hett, men det var 
tvärt om. Under flera år hade vi långa köer till lägret och bar-
nens intresse och kunskapstörst var omöjlig att mätta. Dessa 
nyfikna barn satte oss ledare på ständiga prov och jag har nog 
aldrig varit så allmänbildad i skånsk artkunskap som då.
 När jag sen blev gymnasielärare i biologi såg jag framför mig 
hur jag skulle leda fältexpeditioner med tveksamma tonåringar 
som efterhand mjuknade och till slut rycktes med och hänför-
des inför naturens mångfald. Så blev det inte riktigt - inte för-
rän jag började undervisa på en fördjupningskurs om biologisk 
mångfald med stort inslag av artkunskap. Kursen är sökbar för 
både tvåor och treor på skolans samtliga program (totalt ca 800 
elever), dvs. NA, SA, HU och ES. Av de 20 som väljer kursen 
går de flesta på NA men totalt sett är det få elever som väljer att 
fördjupa sig i artkunskap och naturvård. Det blir därför ännu 
viktigare att diskutera hur den här delen av biologiämnet ska 
hanteras i kurserna Biologi 1 och Naturkunskap 1.
 Min erfarenhet är att det är uppenbart att elever med viss 
artkunskap också har en större förståelse för naturliga proces-
ser, samspelet i naturen och kopplingen mellan människan 
och miljöproblemen. Därför önskar jag att jag lade mer fokus 
på artkunskap i kursen Biologi 1.
 Magnus Ehinger skrev en artikel om ifall det behövs en 
svensk artkanon i Biologen 2017. Det var en reaktion på att 
en undersökning från Göteborgs universitet konstaterat att 
kunskapen om naturen generellt minskar hos allmänheten 
och att de flesta inte kunde se skillnad mellan en kråka och 
kaja eller skata och kråka… 
 Att enas om en gemensam artkanon i Sverige tror jag blir 
svårt, men trots det är det viktigt att dagens unga lär sig känna 

igen en del av det de ser i sin omgivning. Hur ska de annars 
kunna upptäcka förändring i naturen om det sker några?
 På vår kurs om biologisk mångfald är artkunskap ett upp-
skattat inslag. Det är relativt lätt att plugga till och svaren på 
frågorna kräver inga resonemang där man tar upp olika per-
spektiv och så vidare. Det handlar bara om att lära sig känna 
igen specifika arter. Eleverna tycker dessutom att det är gan-
ska roligt att lära sig dessa arter eftersom det är lätt att göra 
olika typer av frågesporter som de delar med varandra. I slutet 
av kursen är många väldigt nöjda och stolta över att de lärt sig 
mycket och numera kan imponera på släkt och vänner! 
 Vi har försökt att kvantifiera kursens olika moment och 
uppskattar artkunskap till att utgöra ca 40% av betyget. Frå-
gan är om man kan låta artkännedom ta ännu större del av 
kursen med tanke på kunskapskraven för naturvetenskapliga 
specialiseringskurser…
 För mig som lärare är det svårt att avgöra hur många arter 
eleverna ska känna igen och vilka organismgrupper som är 
”viktigast”. Jag och min kollega har valt att fokusera på arter 
eleverna stöter på i sin omgivning och vardag. 
Jag ger här lite exempel för att illustrera vad vi valt att prio-
ritera.
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Eleverna ska känna igen 16 olika  
växtfamiljer:
1. liljeväxter 
2. gräs 
3. halvgräs 
4. orkidéer 
5. nejlikväxter 
6. ranunkelväxter 
7. korsblommiga 
8. rosväxter 
9. ärtväxter 
10. dunörtsväxter 
11. flockblommiga 
12. ljungväxter 
13. strävbladiga 
14. krans-/läppblommiga 
15. lejongapsväxter 
16. korgblommiga

Dessutom kräver vi att eleverna ska kunna några 
arter per familj utantill. Dessa arter varierar nå-
got beroende på vilka exkursioner vi gör, men vi 
försöker välja ut arter som eleverna kan tänkas 
stöta på. 
 Ett problem med artkunskap är att tiden då 
växter blommar och går att artbestämma hyfsat 
enkelt är relativt kort, och artsammansättningen 
varierar ju under året. Därför går det inte alltid 
att observera alla arter på riktigt, utan en del arter 
ses endast på bild under inlärningen.
 Eleverna får i läxa att fotografera minst 10 fjä-
rilsarter under sommarlovet. Dessa ligger sedan 
till grund för de fjärilsarter de ska känna igen, 
där vi adderar några extra. Under de år vi har haft 
uppgiften skiljer sig inte arterna alltför mycket 
och oftast landar vi på 20-25 arter.

Artlistan kan se ut så här: 
1. Mindre tåtelsmygare 
2. rapsfjäril 
3. kålfjäril 
4. rovfjäril 
5. aurorafjäril 
6. citronfjäril 
7. mindre guldvinge 
8. almsnabbvinge 
9. puktörneblåvinge 
10. rödfläckig blåvinge
11. silverstreckad pärlemorfjäril 
12. storfläckig pärlemorfjäril 

13. amiral 
14. tistelfjäril 
15. påfågelöga 
16. sorgmantel 
17. nässelfjäril 
18. vinbärsfuks 
19. sälgskimmerfjäril 
20. kartfjäril 
21. skogsnätfjäril 
22. kamgräsfjäril 
23. slåttergräsfjäril 
24. kvickgräsfjäril 

Vad gäller däggdjuren har vi bestämt oss för att eleverna ska kunna samt-
liga svenska familjer och minst en art ur varje familj. För vissa familjer blir 
det mer än en art, men för exempelvis fladdermössen känns det inte helt 
meningsfullt att lära sig känna igen massa arter på bild eftersom eleverna 
sannolikt inte kommer att se dem. Däremot försöker vi lyssna på fladder-
möss så att eleverna lär sig hur man kan artbestämma dem med hjälp av 
ultraljudsdetektor. Totalt hamnar vi på ca 40 däggdjursarter, men många av 
dessa känner eleverna igen sedan tidigare. Mest utmanande är nog mård-
djuren!

Svavelgul höfjäril

Hagtornsfjäril
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På fågelsidan ska eleverna lära sig 70 arter till 
utseendet och ca 15 läten, huvudsakligen knut-
na till jordbruksmarken och kusten som präglar 
Skånes natur. Många elever blir förvånade över 
hur många fågelarter de lär sig känna igen på 
kort tid, och enligt vissa handlar det om att re-
petera kunskaper från förskolan! En god hjälp 
i arbetet med att lära sig fåglar är sidan BirdID 
från Norduniversitetet i Norge (https://www.
birdid.no/bird/quiz/QuizMediaQuizResults). 
Här kan man skapa egna frågesporter med de 
arter man vill att eleverna ska lära sig!
 Utöver detta tar kursen i biologisk mångfald 
bland annat upp en hel del teori, inventerings-
metodik, några lavarter (eftersom dessa går bra 
att observera på vintern också). Bland exkur-
sionerna kan nämnas ett besök på en djurpark 
där vi framför allt studerar däggdjuren, en ex-
kursion i jordbrukslandskapet, en exkursion på 
Öresund, besök i stäpplandskapet i östra Skåne 
och en eftermiddag + kväll vid Krankesjön som 
är en välkänd fågelsjö utanför Lund. På skolans 
cyklar tar vi oss till närbelägna naturområden 
på lektionstid, några gånger per termin.
 Ett vanligt sätt att dela in kursen Biologi 
1 är i 4 block: cellen, genetik, evolution och 
ekologi, och i så fall faller artkunskapen oftast 
in under ekologi. Om man vill se arter i det 
vilda är tiden för detta begränsad till början av 
höstterminen och slutet av vårterminen. Under 
dessa perioder planeras ofta nationella prov, in-
troduktionsaktiviteter och annat in vilket gör 
att det blir svårt att få tid till schemabrytande 
exkursioner. 
 Att vara ute och upptäcka motiverar många 
att lära sig mer, men det är viktigt att grupp-
storleken inte är alltför stor. Som lärare måste 
man hinna vara med och entusiasmera och 
hjälpa till. Dessvärre får många elever inte så 
många exkursioner under sina biologistudier, 
något som borde ändras ifall vi vill att eleverna 
ska få upp ögonen för naturen och mångfalden!
 Kanske behöver man inte alltid vara utom-
hus för att arbeta med artkunskap, men jag kan 
konstatera att det ändå inte finns så mycket ”tid 
över” i kursen när jag gått igenom de övriga bi-
tarna. Därför är jag nyfiken på hur andra lärare 
tänker kring detta. Finns det områden eller de-
lar man skulle kunna hoppa över eller minska? 
Kanske är det viktigare att känna igen några ar-

  Kursen Ekosystem 
och Biologisk mång-
fald tittar på växter 
vid Krankesjön.

  På spaning efter 
brölande kronhjortar i 
skymningen.

ter i sin omgivning än att gå igenom systematikavsnittet eller det tidiga livets 
utveckling? Vissa elever känner igen fler cellorganeller än fjärilsarter, vilket 
jag tycker är fel prioriterat.
 Jag är absolut förespråkare av att eleverna ska lära sig känna igen arter men 
jag tror att det är svårt att enas om en gemensam artkanon. Jag föreslår därför 
att man efter genomgången kurs (Biologi 1) ska känna igen exempelvis 30 
växter, 30 fåglar, 30 däggdjur och 30 insekter/insektsgrupper. Sen skulle det 
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stå alla fritt att välja ut arter som finns i närheten 
eller som passar undervisningen. Jag vet att det 
finns lärare som trycker hårt på detta och har be-
tydligt högre satta mål och det vore intressant att 
höra hur de planerar och resonerar! Min önskan 
är också att alla elever får komma ut på flera ex-
kursioner och att de lärare som känner sig osäkra 
på artkunskap kan få fortbildning på området.
 Ökad artkunskap ger ökad kunskap om hur 
naturen fungerar och en känsla för naturen. Elev-
erna får dessutom redskap för att observera och 
reagera på förändringar i sin omgivning.

Man ska inte förringa betydelsen av fikapauser när man är ute. Torr och mätt ger de bästa minnena!

Silverstreckad pärlemorfjäril
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I årets Forskarhjälpen får elever samla in viktiga data om pollinatörer och 
pollen tillsammans med forskaren Natuschka Lee vid institutionen för eko-
logi, miljö och geovetenskap vid Umeå Universitet. Det är elfte upplagan 
av Forskarhjälpen som är ett projekt vid Nobel Prize museum som finan-
sieras av Stiftelsen för Strategisk Forskning och Formas. Idén med projektet 
är att få elever intresserade av forskning genom att vara med i ett riktigt 
forskningsprojekt tillsammans med aktiva forskare. Projektet drivs av skol-
verksamheten på Nobel Prize Museum i samarbetet med forskare och hög-
stadieskolor runt om i hela Sverige. 
 Hittills har tio olika projekt genomförts och det elfte – Pollenjakten – 
började med en digital uppstart nu i september där lärarna fick information 
om projektet. Natuschka Lee berättade om sin forskning och vad hon vill 
ha hjälp med. Inför uppstartskonferensen fick lärarna var sitt paket skickat 
till sin skola med klassmaterial, goodiebag, och ett pedagogiskt utarbetat 
kompendium med bakgrund, frågeställning, fördjupningsområden, samt 
handledning för alla steg av detta projekt som sträcker sig till och med 
februari 2022.
 Nu börjar arbetet i klassrummen runt om i Sverige. I Pollenjakten foku-
serar vi på pollen som bin samlar in för att få den näring de behöver. Ge-
nom det samarbete som Natuschka Lee har med svenska biodlare, får klas-
serna tillgång till pollen från olika delar av landet vilket de ska arbeta med 
i skolan under hösten. Många känner idag till hotläget kring pollinatörer 
och många försöker hjälpa till genom att till exempel så blomsterfröer, sätta 
upp insektshotell eller återskapa habitat som gynnar pollinatörer. Detta är 
en viktig mjukstart men det krävs fler konkreta åtgärder, som i sin tur är 
beroende av mera kunskap och därmed forskning om pollineringsekologin 
i Sverige.
 Genom Pollenjakten vill vi med elevernas hjälp få fram aktuell data kring 
vilka växter som bin besöker i olika delar av Sverige. Vi vill också med detta 
projekt öka kunskapen om Sveriges pollinatörer. Sverige är ett långt land 
med olika typer av natur och därmed finns det också en mängd olika pol-

linatörer och växter. Eleverna kommer få goda 
möjligheter att lära sig om Sveriges biologiska 
mångfald och regionala skillnader.
 
Vad ska eleverna göra?
Varje deltagande skola, 32 högstadieskolor från 
Vittangi i norr till Malmö i söder, totalt över 
1900 elever, kommer att studera bipollen som 
skickats till skolorna. Eleverna kommer räkna 
pollenklumpar och sortera dem efter en unik 
färgkarta som tagits fram speciellt för denna 
forskningsuppgift. När pollenklumparna är 
sorterade ska de mikroskoperas för att via pol-
lenkornens olika former sedan identifiera från 
vilken växter de härstammar. En förenklad pol-
lenformnyckel har tagits fram som hjälp till alla 
klasser. Utifrån detta arbete kan vi sedan se vilka 
växtgrupper biet har besökt och hur ofta.
 Efter en grov identifiering av vilka växter 
som honungsbin har samlat in pollen från, får 
eleverna träna på att söka i olika databaser, där 
de tar reda på hur naturens beskaffenhet ser ut 
med dess växter, djur och naturliga pollinatörer. 
På detta sätt undersöker de även vilken växtzon 
deras bisamhälle befinner sig i, samt om det rå-
der konkurrens mellan honungsbin och naturliga 
pollinatörer.
 Forskargruppen kommer även att parallellt 
med elevernas arbete utföra kompletterande ana-

Elever forskar på pollen
Text: Paulina Wittung-Åman, museilektor och pedagogiskt ansvarig vid Nobel Prize 
Museum, Anna Ålander, projektledare vid Nobel Prize Museum, och Pernilla Wittung-
Stafshede, professor vid Chalmers tekniska högskola och vetenskaplig rådgivare till 
Forskarhjälpen

Närbild på olika pollenkorn i 
en pollenklump insamlade av 
Crainerbin under sommaren 
2020 från Jörgen Kragh´s bigård 
utanför Umeå. 
Image credits: Natuschka Lee, 
Baraa Rehamnia och UCEM, 
Umeå Universitet 

Svepelektronmikroskopiskt fotografi av en pollenkam 
på honungsbiets ben – i mitten ser man ett enstaka 
runt pollenkorn med diametern 20 mikrometer.
Foto: Natuschka Lee, Markus Schmid och UCEM, Umeå 
Unversitet
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lyser, till exempel innehåll av pesticider, på ett urval av pollenkorn och 
den honung som producerats i de olika bisamhällena. Eleverna kommer 
att få tillgång till dessa data och får därmed en möjlighet att sätta sina egna 
resultat i ett större sammanhang. Vi vill att de ska försöka resonera kring 
antropogena effekter på naturliga ekosystem. Klassen håller även kontakt 
med forskaren för avstämningar under hela projektet. 
 Eftersom ett av målen med Pollenjakten är att eleverna ska få insyn i en 
forskares liv, är slutklämmen på projektet att göra en vetenskaplig poster 
som beskriver deras forskningsresultat. Postrarna ingår sedan i en tävling 
där olika priser delas ut baserat på vetenskapligt innehåll, kreativitet och 
design. Detta brukar ske vid en festlig avslutning på Nobel Prize museum, 
där även utvalda elever från varje klass är med, men förra året genomförde 
vi avslutningen digitalt.
 
PROJEKTEN I FORSKARHJÄLPEN ska ha en tydlig koppling till ett el-
ler flera tidigare Nobelpris, de ska passa in i läroplanen, och uppgiften som 
eleverna utför ska ingå i ett aktuellt forskningsprojekt. Hela klassen – och 
inte bara de elever som redan är intresserade av vetenskap – är med. Projek-
tet pågår under ett helt år.
https://nobelprizemuseum.se/wp-content/uploads/2021/08/Nobelpris-
koppade-till-Pollenjakten.pdf 

Paulina Wittung-Åman, museilektor och peda-
gogiskt ansvarig vid Nobel Prize Museum, Anna 
Ålander, projektledare vid Nobel Prize Museum, 
och Pernilla Wittung-Stafshede, professor vid Chal-
mers tekniska högskola och vetenskaplig rådgivare 
till Forskarhjälpen.

Är du lärare?
Håll ögonen öppna och anmäl din klass nästa år!
https://nobelprizemuseum.se/skola/pollenjakten
-2021-ars-projekt-i-forskarhjalpen/

Tidigare projekt
Forskarhjälpens delprojekt sedan starten 2011 
med ansvariga forskare:
2011
Medicinjakten (ny antibiotika)
Fredrik Almqvist, Stina Lindberg; UmU
2012
Guldjakten (nya nanopartiklar)
Maria Strømme, Johan Gomez de la Torre; UU
2013
Soljakten
(effektivisering av solceller)
Lars Kloo, Jan Rosdahl; KTH
2014
Dna-jakten (sillens genetik och population)
Leif Andersson, Alvaro Martinez Barrio; UU
2015
Appjakten (dagens och morgondagens appar)
Jakob Tholander, Stina Nylander, Jarmo  
Laksolaahti; SU+RISE ICT
2016
Musikjakten (musik, evolution och teknik)
Palle Dahlstedt, Peter Ljungstrand; GU+RISE 
Interactive
2017
Bijakten (bihälsa)
Alejandra Vasquez, Tobias Olofsson, LU; Eva 
Forsgren, SLU
2018
Spindeljakten (läkemedelsrester i naturen)
Jerker Fick, Tomas Brodin; UmU+SLU
2019
Fullkornsjakten (ungdomars matvanor, och  
vad som påverkar dem)
Karin Jonsson; Chalmers tekniska högskola
2020
Stjärnjakten (identifiera stjärnor i rymden); 
Chalmers tekniska högskola

Närbild på olika pollenkorn i en pollenklump 
insamlade av Crainerbin under sommaren 
2020 från Jörgen Kragh´s bigård utanför 
Umeå. 
Image credits: Natuschka Lee, Baraa  
Rehamnia och UCEM, Umeå Universitet 

Två pollenkorn med olika struktur på ytan 
- från en pollenklump från Jörgen Kragh´s 
bigård i Västerbotten.
Foto: Natuschka Lee, Baraa Rehamnia och 
Cheng Choo Lee, Umeå Unversitet

Pollenskörd från tre olika bikupor på samma 
plats, vid samma tidpunkt. Bilden visar 
tydligt att de olika bisamhällena flyger i olika 
riktningar. 
Foto: Bitillsyningsman, Lars Kjellström, 
Gränna  

Närbilder på ett grönt pollenkorn. Till vänster vid 60 x förstoring, till 
höger visar ett utsnitt från bilden (rektangeln i den översta bilden) med 
750 x förstoring. Pollen från Jörhen Kragh, Västerbotten.
Foto: Natuschka Lee, Baraa Rehamnia och Cheng Choo Lee, Umeå Unversitet
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Tack från 2021 års Linnéstipendiater
Text: Therese Hartman Liungman, Linnéstipendiat från S:t Petri skola, Malmö 
Foto: Maria Hals, med flera

Vi håvade smådjur på sandbotten och 
fångade små maneter till akvariet.

 Foto: Martin Granbom

Linnédagarna i Stockholm år 2021 kan liknas 
vid en riklig buffé av spännande kunskaper och 
insikter för oss unga medverkande att frossa i. 
Det kändes som om man kunde plocka på sig 
oändligt med kunskap, om man så ville. Det 
fanns nämligen alltid någon kunnig vuxen som 
bara verkade glädjas åt att svara på dina frågor 
och tankar. 
 Själva aktiviteterna skilde sig också åt minst 
lika mycket som en verklig buffé. De kretsade 
alla kring årets tema, nämligen den högst aktu-
ella situationen i Östersjön. Vi fick vara med om 
allt ifrån aktivt fältarbete på soliga Björnö under 
vår första heldag, rundturer bakom kulisserna på 
Baltic Sea Science Center på Skansen dagen efter, 
till att slutligen själva agera guider där och sprida 
vidare vår nyvunna kunskap. Därtill ingick träf-
far med forskare samt möjligheten att strosa runt 
på Moderna Museet och en utsökt middag, följd 
av karaoke, på samma ställe. 
 Samarbetet med både Baltic Sea Science Cen-
ters duktiga experter och forskarna som berättade 
om sina jobb gav ett stort mervärde till vistelsen. 
Utöver ren fakta fick vi genom dem en bredare 
förståelse för utmaningarna i Östersjön samt hur 
forskaryrket kan se ut. 
 Det var fantastiskt att få lära känna så många 
andra ungdomar från hela landet. Trots att vi alla 
var olika så fanns ett gemensamt intresse för na-
turen omkring oss. Det var på flera sätt inspire-
rande att få vistas i en sådan grupp. 
 Å alla årets Linnéstipendiaters vägnar vill jag 
säga ett stort tack till de lärare och organisatörer 
som gjorde vår tid i Stockholm till kunskapsfyll-
da och härliga dagar att minnas. Tack!
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 Här är när alla stod på en 
Sverigekarta med foten på 
den plats i landet de kom 
från. Ganska bra spridning. 

Denna grupp visar och berättar om haloklinen. 

Närbilden föreställer uppvärmd blåstång i petriskål. 
De hade hett vatten i en termos och hällde på en 
bit tång för att visa att klorofyll finns där ”bakom” 
karotenet. 
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 Innan Linnéfesten på Moderna såg vi en stund på 
utställningarna.  Är det en klänning av potatis? undrade 
eleverna.
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Bakgrund till priset
Det prestigefyllda priset ges ut årligen av den humoristiska ve-
tenskapstidskriften Annals of Improbable Research vid Harvad 
universitet och går till ”forskning som får dig först att skratta, 
sedan tänka efter”. Syftet är också att stimulera allmänhetens 
intresse för forskning. Prisceremonin sker årligen på Sanders 
Theatre vid Harvarduniversitet och vinnarna presenteras av rik-
tiga nobelpristagare. Förväntningarna inför prisutdelningen är 
höga och stämningen studentikos med högljudda tillrop och 
tjoande från 1100 åskådare. Tusentals flera andra åskådare föl-
jer också den livesända prisutdelningen runt om i världen.  
 Priset har delats ut sedan 1991 och det är sällan som Ig 
Nobelpristagarna inte kommer till ceremonin. De första pri-
sen gick till forskning som ”inte kan, eller inte ska, upprepas”. 
Namnet Ig Nobelpris är en ordvits på det riktiga Nobelpriset 
och kommer från ordet ignoble (oädel). Exempel på forskning 
som uppmärksammas med ett IgNobelpris har en humoristisk 
eller oväntad synvinkel som tidigare belönta ”femsekundersre-
geln” om mat som tappas på golvet och inte blir kontaminerad 
om den plockas upp inom fem sekunder eller påståendet att 
svarta hål uppfyller alla tekniska krav för att vara helvetet eller 
att människor tenderar att sexuellt egga upp strutsar. Nu delas 
priset ut i tio kategorier varje år till forskning som först får dig 
att skratta eller le och sedan får dig att tänka. 
 ”Svensk zoologisk forskning och särskilt forskare vid Lunds 
universitet har tilldelats flera IgNobelprisutmärkelser. 2020 
fick biologen Stephan Reber priset efter att ha stängt in en al-
ligator i en lufttät kammare med helium och sedan registrerat 
alligatorns läten. 2016 fick professor Suzanne Åkesson priset för 
sin forskning om varför vita hästar inte besväras av blodsugan-
de bromsar, 2013 till forskargruppen som visade hur dyngbag-
gen bär sig åt för att navigera även i svagt månsken och 2012 
till miljöingenjören Johan Petterssons upptäckt om varför folk i 
Anderslöv fick grönt hår.

Forskning om katters hemliga språk  
fick utmärkelsen IgNobel Prize
Text Minna Panas och Susanne Schötz 
Intervju med Susanne Schötz, projektledare för Melodi i kommunikation mellan män-
niska och katt (Meowsic) vid Lunds universitet

Språkfortskaren Susanne Schötz med kollegor fick årets alternativa Ig Nobelpris i kategorin 
biologi för sin forskning om katters kommunikation med varandra och med människor. 
IgNobels motivering lyder: “Susanne Schötz for analyzing variations in purring, chirping, 
chattering, trilling, tweedling, murmuring, meowing, moaning, squeaking, hissing, 
yowling,howling, growling, and other modes of cat–human communication.

Fonetiker får årets pris i kategorin biologi
Men i år kom turen till Susanne Schötzs och hennes kollegors 
forskning på tamkattens kommunikation, bland annat i det 
5-åriga projektet Human-Cat Communication (Meowsic). Pro-
jektet handlar om hur melodin varierar i katters verbala kom-
munikation och har väckt stor uppmärksamhet både natio-
nellt och runt om i världen. 
 Susanne har studerat katters vokala kommunikation med 
varandra och med människor. Baserat på inspelningar av över 
tusen vokaliseringar från över 70 kattor har hon beskrivit de 
olika lätestyperna och hur de varierar inom varje typ. Hon har 
sedan kopplat lätena till de olika situationer där de förekom-
mer (mat, lek, revir, och så vidare) och katternas mentala till-
stånd (nöjd, missnöjd, stressad, och så vidare) för att försöka 
förstå vad katter kan mena när de jamar, kurrar och spinner.

Minna: Grattis till den fina utmärkelsen!
Jag förstår att du har haft det fullt upp med intervjuer och upp-
drag efter att priset blev känt! Ämnet ligger ju också varmt om 
hjärtat för oss alla kattvänner runt om i världen. Ditt forskar-
team har fokuserat på kommunikationen mellan människor 
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och katter. Genom att läst era artiklar har jag lärt mig mycket 
nytt om katters spinnande och andra läten. Katter verkar inte 
uttrycka enbart förnöjsamhet med sitt spinnande, utan andra 
även sinnestillstånd. Att de spinner när de är hungriga, stres-
sade eller har smärtor och är nära att dö var nytt för mig. Be-
teendevetare verka också ha föreslagit att katter med sitt spin-
nande vill visa att de inte utgör ett hot. Bland annat har ni 
gjort mätningar på ingående och utgående luftströmmar som 
orsakar det spinnande ljudet. Vad ville ni få svar på med er 
studie? Kan man säga att människors intresse kring tamkatters 
spinnande, som uppstår utan att stämbanden vibrerar, länge 
har varit ett föremål för forskning runt om i världen och också 
lett er in i forskningsfältet om katters kommunikation? 
 Susanne:  Ja, det skulle man kunna säga. Vi vet ännu inte 
inte exakt hur spinnande uppstår mer än att det verkar vara 
orsakat av utgående och ingående luftströmmar från lungorna 
och att någon struktur i struphuvudet annat än att stämban-
den vibrerar.
 Det finns en forskargrupp som är nära svaret och som för-
hoppningsvis svart publicerar sina resultat. När vi gjorde vår 
undersökningsaknades det studier som byggde på jämförande 
kvalificerade mätdata om katters spinnande. Med hjälp av våra 
inspelningar på spinnande hos fyra katter och analyser av tider 
för in- och utgåendes luftströmmar visar vi att det finns skill-
nader mellan katter avseende spinnljud.
 Minna:  Spännande! Du har också undersökt hur kattlä-
ten hos tre katter i samma hem när de kommunicerade med 
människor och med varandra. Vad kom du fram till i denna 
studie? 
 Susanne: Vi såg att de vanligaste lätena var kurrande och 
jamande. Resultaten visade också stor variation mellan kat-
ternas röster och i kvaliteten på rösten för varje typ av ljud. I 
denna studie använde vi metoder som vanligtvis används när 
man studerar mänskligt tal och upptäckte att varken inspel-
nings- eller analysmetoderna var optimala för att studera kat-
ters läten. Katter vokaliserar ju inte på kommando och har 
ofta mycket svagare röster än människor, så det krävs betydligt 
mer tålamod vid datainsamlingen av kattläten.  Detta ledde 
till vår nästa studie. Susanne:  Vi såg i denna studie att de van-
ligaste kattljuden var kurrande och jamande. Resultaten visade 
också stor variation mellan katternas röster och i kvaliteten på 
rösten för varje typ av ljud. I denna studie använde vi metoder 
som vanligtvis används när man studerar mänskligt tal och 
upptäckte att varken inspelnings- eller analysmetoderna var 
optimala för att studera katters läten. Katter vokaliserar ju inte 
på kommando och har ofta mycket svagare röster än männ-
iskor, så det krävs betydligt mer tålamod vid datainsamlingen 
av katter. Dett ledde till vår nästa studie. 
 Minna: Ja, er nästa studie gick ut på att analysera 257 olika 
ljuduttryck från tre bondkatter när de tittade på fåglar genom 
ett fönster. Lätena delade ni sedan i olika kategorier av fågel-

härmande läten av ”tjatter”, kvitter” och ”pipande”. Hur kom 
ni fram till resultatet? Har man praktisk nytta av kunskapen?
 Susanne: Vi hittade variationer inom alla dessa typer av ljud 
och mellan katterna när vi analyserade med avseende på ljudens 
längd, tonhöjd och melodi (grundtonsfrekvens). Detta ledde till 
en preliminär taxonomi för bytes-relaterade kattläten. 
 Minna: Ni har också studerat människors förmåga att för-
stå tamkatters jamanden i två olika kontexer (situationer). Vad 
lärde ni er?
 Susanne:  I denna studie såg vi att katter använder en typ 
av jamande när de väntar på mat och en annan när de väntar 
på att träffa en veterinär. Matrelaterade jamanden hade oftare 
en stigande melodi (grundtonsferekvens) medan veterinär-
relaterade jamanden en mer fallande melodi. Katter verkar 
använda olika intonationsmönster när de interagerar med oss 
människor och vi är ganska bra på att identifiera ljuden utifrån 
melodin. Planen är att utveckla en webbaserad verktygslåda 
med beskrivningar och exempel så att människor kan få hjälp 
att underlätta för katter att trivas och må bättre. 
 Minna: Tusen tack för att du tagit dig tid för denna intervju 
och till sist, det vore väldigt roligt att höra hur det var att få ta 
emot priset på plats i Sanders Theatre vid Harvard University! 
Berätta! 
 Susanne: Både 2020 och 2021 ägde pga coronapandemin 
ceremonin inte rum på plats vid Harvard utan online. Cere-
monin tyckte jag var en fin blandning av högtidlighet och mer 
lättsam underhållning. Jag hade i alla fall väldigt roligt, även 
om den skedde digitalt. Det går att se hela ceremonin här: 
https://www.improbable.com/2021-ceremony/. Där finns också ett 
kort föredrag (Ig Informal Lecture) där jag förklarar vad jag 
gjorde och varför jag gjorde det.

MOTIVERING TILL PRISET:
BIOLOGY PRIZE [SWEDEN]:

Susanne Schötz, Robert Eklund, and Joost van de Weijer, 
for analyzing variations in purring, chirping, chattering, 
trilling, tweedling,murmuring,meowing, moaning, 
squeaking, hissing, yowling, howling, growling, and other 
modes of cat–human comunication.

På projekthemsidan meowsic.se finns exempelläten under Cat 
Sounds.
 Susanne har även skrivit en populärvetenskaplig bok om 
kattens kommunikation.
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Dissektion av kräfta
text och inskannat material Monica Svensson

Ett utdrag ur: Karl-Erik Johansson BIOLOGI 2 för 
biologiska grenen RII3 (1955)

Nu i kräfttider kan det vara på sin plats att repetera 
kräftans anatomi - om inte annat så brukar man kunna 
imponera på kräftfester med att demonstrera alla benen! 

När jag gick på gymnasiet såg läromedlen ut på ett helt annat sätt än idag, 
men när jag nu ser i biologiboken inser jag hur innehållsrik den var. Och 
priset var 7:15 kr för en liten bok i svart-vitt! Språket är lite ålderdomligt, 
göres i stället för görs, ej - inte, därjämte - även, och andra små grammati-
kaliska ålderdomligheter.
 Vi dissekerade oss igenom de flesta djurgrupper med hjälp av den här 
boken, alla lika detaljerade som kräftan.

 Var läroböckerna bättre förr??
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Karl-Erik Johansson (1871 - 1982)
var zoolog och blev fil dr 1927. Efter lärartjänstgöring på olika håll blev han 
från 1944 rektor vid Västerås högre allmänna läroverk. 
 I sin vetenskapliga produktion, bland annat i doktorsavhandlingen, 
behandlade Johansson huvudsakligen havsborstmaskarnas systematik och 
anatomi. Han bedrev även studier över spindlarna var en mycket uppskat-
tad föredragshållare i radio.
 BIOLOGI II för biologiska grenen RII3 ingick i en serie av läroböcker 
som täckte alla biologikurserna på gymnasiet: 

Biologi I Växtfysiologi och ärftlighetslära (1955)
Biologi II Kryptogamer, djurens jämförande anatomi, m. m.
Biologi III a och b Utvecklingslära, sinnesorganen och ämnesomsättningen, 
fysiologi, m. m.

Karl-Erik Johansson var en flitig författare. Till listan på böcker han pro-
ducerade var de två små häftena Våra smådjur  i och vid sötvatten och Våra 
smådjur i saltvatten. Dessa häften använde jag fortfarande på Zootis i Uspp-
sala  i början på 1960-talet.
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Fåglarnas hemligheter 
– Hur fåglarna inspirerat oss att lösa medicinska gåtor  
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Språk Svenska
Antal sidor 126
Utgivningsdatum2020-12-10 
Upplaga 1
Förlag Campbell Arts Förlag
Medarbetare Campbell, Anita 
(foto)
ISBN 9789197766814

Världens vanligaste fågel 
– en kärleksförklaring till höns  
av Per Jenssen

Författare Per Jensen
Fotograf: Linda Prieditis
Häftad (Danskt band)
Språk Svenska
Antal sidor 159
Utgivningsdatum 2021-03-12
Upplaga 1
Förlag Natur & Kultur 
Medarbetare Prieditis, 
Linda (foto)
Vikt 320 g
ISBN: 9789127171138

De flesta av oss känner igen Per Jensen som etolog och för-
fattare till böcker om hundar. Han har dessutom under ett 
40-tal år haft höns i sin trädgård och har nu äntligen fått tid 
att skriva om dem.
 Det är en fantastisk bok om höns som innekåller mycket 
information om hönsens liv från tiden i Sydostasiens djungel 
till det moderna stora hönshuset och äggproduktionen. Boken 
illustreras med Linda Prieditis fina foton.
 Det finns tre gånger fler höns än människor på jorden. De är 
därmed världens överlägset vanligaste fåglar. Trots det, och trots 
att nästan alla människor äter dem, deras ägg och avkommor, 
är det få som lärt känna de fantastiska varelserna bakom maten. 
 Djungelhönsen tämjdes troligen för cirka 10 000 år sedan 
och spreds sedan snabbt över världen, de näringsrika äggen 
och köttet blev mycket uppskattade. Vi kan läsa om hönans 
anatomi och liv med bland annat fortplantning, prägling 
ruggning och sandbad. 
 En ensam höna är ofullständig. Hon vill vara i en stabil 
flock där hon känner individerna. Deras värld är rikare än vår, 
med färger, ljud och dofter som vi inte kan uppfatta. De har 
ett av fågelvärldens mest omfattande och nyanserade språk, 
med mängder av läten för olika situationer.  De är allätare och 
arbetar 2/3 av dygnet med att söka mat. Tuppen kallar på sin 
flock när han funnit ett bra ställe.
 Höns har förmågan att sova med halva hjärnan i taget och 
kan ta korta vilopauser under dagen utan att riskera anfall av 
rovdjur.

Jag kunde inte låta bli att kasta mig över denna oemotstånd-
liga titel i hopp om att hitta en bok som förenar vit och grön 
biologi. Bokens första del (s. 1-52) är uppdelad i tre olika, 
fysiologiska områden: fågelsinnen, orienteringsförmåga och 
kognitiva förmågor. För varje område ges en anatomisk bak-
grund, men inte alltid med så stort djup som jag skulle önska.
 Bland höjdpunkterna finns beskrivningen om hur en kyck-
lings båda ögon utvecklas olika och det ena ögat blir bättre 
på att hitta mat medan det andra bättre på predatorspaning. 
Något som också var intressant var informationen om hur du-
vor kan tränas att hitta cancerceller på bilder av vävnadssnitt. 
Oavsett förstoring kunde duvorna exempelvis skilja på malign 
och benign bröstvävnad med en säkerhet på 85%. Om man 
använde flera duvor för diagnosarbetet kunde man komma 
upp i en säkerhet på imponerande 99%! Även om duvor inte 
kommer att bli framtiden för cancerdiagnostiker kommer de, 
enligt författaren, att spela stor roll för utvecklingen av bättre 
bildanalyssystem.
 Vad gäller fågelsång dras paralleller mellan hur de männ-
iskor och fåglar lär sig ”tala” och utifrån detta påstår författa-
ren att datorprogram som förbättrar inlärningen kan komma 
att utvecklas. Dessvärre presenteras inga mekanismer eller mer 
specifika detaljer.
 I diskussionen kring fågelhjärnan får vi lära oss att fågelhjär-
nan består av mindre celler och tack vare det mindre avståndet 
mellan cellerna kan fåglar vara väsentligt mycket snabbare än vi 
människor. Fågelhjärnan lär också vara plastisk och har större 
hippocampus ju längre norrut fågeln lever. Detta kopplas till 
vikten av att komma ihåg gömställen för mat under vintern.
 I bokens andra del (s. 52-126) tar den mindre vetenskapliga 
delen vid. Sidorna är fyllda av vackra och fascinerande bilder på 
fåglar och dessa är ackompanjerade av personliga reflektioner. 
 Sammantaget måste jag erkänna att jag blev ganska besvi-
ken på boken eftersom jag väntat mig en ämnesfördjupning 
och koppling mellan olika, aktuella forskningsfält. Boken är 

dock trevlig och vacker, och klart värd att bläddra i för den 
fågelintresserade men inte någon ämnesfördjupning, för mig 
i alla fall!

Martin Granbom
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 Sittpinnar är viktiga för fåglarna. De ska vara släta och 
runda, lätta för foten att greppa och inte sitta allför lågt ner. 
Här har hönorna i äggfabriker stora problem, oftast får de 
ligga nere på golvet. När hönan en gång fått sitta på en pinne 
återvänder hon sedan alltid till samma pinne och varje höna 
har en sin egen pinne. En ensam höna är alltså ofullständig. 
Hon vill vara i en stabil flock där hon känner individerna.
 Yra höns eller smarta. hönshjärna?? Vi driver ofta med hö-
nor, men faktum är att de har små men ungefär lika många 
hjärnceller som fåglar med betydligt större hjärna. Försök med 
bollar och små kycklingar visar att de kan räkna ut att 3 - 2 = 1 
och att 1 + 2 = 3! 15 bollar flyttades fram och tillbaka bakom 
en skärm och kycklingarna visste omedelbart var den största 
gruppen av bollar fanns.
 Hönor är alltså mycket smartare än deras rykte gör gällande. 
Samtidigt behandlas de som fabriksprodukter i de gigantiska 
ägg- och kycklingfabrikerna runtom i världen.
 I Världens vanligaste fågel ger Per Jensen en levande och 
kärleksfull beskrivning av hönsens okända sidor. Världens van-
ligaste fågel är en bok som alla borde läsa.

Monica Sventsson
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Ny kalender från bioresurs
Hoppas att du har upptäckt Bi-lagan som gratis ges ut av 
Bioresurs, bioresurs.uu.se. Det senaste numret är en kalender 
för läsåret 2021 - 2022 och den ger mycket värdefull info om 
svampar.

Bi-lagan är en tidning med inspiration och information för lärare i 
grundskola, gymnasium och vuxenutbildning. Bi-lagan innehåller 
huvudsakligen idéer till laborationer och praktiska övningar. Om du 
undrar över något inslag i tidningen skriv till info@bioresurs.uu.se 
eller ring 018-471 50 66. 
Samtliga nummer av Bi-lagan finns i pdf-version.

Biologiämnet är stort och brett. Vi biologilärare har därför 
ständigt behov av att uppdatera och fördjupa våra kunskaper. 
Inom mykologi har det hänt väldigt mycket sedan jag läste 
biologi. Eftersom jag är intresserad av att vara ute i skog och 
mark så har jag självklart skaffat mig en hel del nya kunskaper. 
Allra mest har jag gjort det genom att använda bestämnings-
litteratur. I skyltfönstret till Engelska bokhandeln i Uppsala 
fick jag för några månader se den vackra boken Fungarium. 
Boken är i folioformat och omslaget är vackert illustrerat med 
tecknade och färglagda svampar. Jag slog genast till och har 
fått trevlig nyttig läsning och estetisk njutning. Fungarium är 
utgiven av Kew Gardens. Denna botaniska trädgård ligger i 
förorten Kew sydost om London nära flygplatsen Heathrow. 
Ett besök dit rekommenderas varmt. Här finns flera olika 
biologiska muséer och det museum som har samlingar från 
svampriket heter Fungarium.
 Boken är på 63 sidor och är mycket fint illustrerad och ger 
en trevlig översikt av svamparnas systematik och ekologi. Bo-
kens målgrupp är, enligt Libris, barn och ungdom. Men jag 
tycker att boken har tillräckligt djup och bredd för att tilltala 
vuxna inklusive nyfikna biologilärare. Boken är uppdelad i fyra 
olika delar som kallas gallerier. Dessa är Svamparnas biologi, 
Svamparnas mångfald, Svampars interaktion och Svampar och 
människor. Översättningen är min egen. Boken finns också i 
svensk översättning, men jag har bara läst och njutit av det 
engelska originalet.

Kew Gardens Fungarium 
Scott, Katie, Hawksworth, David L., Suz, Laura M., Kooij, 
Pepijn W., Liimatainen, Kare, Prescott, Tom, Davies, Lee & 
Gaya, Ester (2020). Fungarium. London: Big Picture Press

Mikael Wingård 

Format Inbunden
Läsålder 6-9 år
Antal sidor 63
Utgivningsdatum 2020-08-07
Upplaga 1
Antal sidor: 80
Förlag Rabén & Sjögren
Översättare Annika Meijer
Medarbetare Meijer Annika form)
Illustratör/Fotograf Katie Scott
ISBN9789129726640
 

Originaltitel Fungarium 
Författare: Ester Gaya
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Låt dig inte avskräckas av den något osmak-
liga titeln eller det filmliknande omslaget. Bland 
blod, benpipor och varfyllda bölder bjuder den 
här boken på hisnande populärhistoria i ett högt 
tempo. Den amerikanska medicinhistorikern 
Lindsey Fitzharris beskriver både målande och 
detaljerat hur kirurgin under 1800-talet gick från 
chansartad slakt till medicinsk precision. Men 
visst, det bör nämnas  - det här är inte en bok att 
läsa till eftermiddagsfikat.
 Den brittiske kirurgen Joseph Lister (1827-
1912) var övertygad om att mikroorganismer 
låg bakom den fruktade sjukhussjukan, och hans 
försök med att sterilisera sår och instrument blev 
banbrytande i kampen mot postoperativa infek-
tioner. En renare operationsmiljö i kombination 
med möjligheten att anestesera med eter ledde 
till att kirurgerna kunde operera mer precist och 
med mindre tidspress, och chansen att överleva 
ett ingrepp ökade markant. 
 För den som inspirerats av Roland Jakobssons 
artikel om skönlitteratur i undervisningen (Bio-
logen, 2/2021) finns här flera passager som skulle 
passa bra för att väcka intresse, till exempel som 
inledning till avsnittet ”Immunsystem, smitt-
spridning och infektion” i Biologi 2.

Ellekari Haraldson

Konsten att skära i kroppar       
– Joseph Lister & den moderna kirurgins födelse 
av Lindsey Fitzharris

Författare:  
Lindsey Fitzharris
Översättare:  
Martin Kaunitz
Formgivare: Alex Merto
ISBN: 9789178110179
Språk: Svenska
Vikt: 550 gram
Utgiven: 2019-03-19
Förlag: Bokförlaget 
Atlantis
Antal sidor: 285

Seek by iNaturalist
Mobilapp för artidentifikation

Jag hade laddat ner appen Seek redan för två år sedan, men tröttnade snabbt 
då den inte fungerade särskilt tillfredsställande. I somras fick jag dock ett 
meddelande från en gammal elev, som skrev att det här var något jag ”bara 
måste kolla på!”. Något motvilligt återaktiverade jag appen, jag hade ju pre-
cis kommit till det där stadiet av sommarlovet då man äntligen slutat kolla 
mejlen varje kvart och börjat läsa fysiska böcker istället för att monotont 
scrolla på mobilen. Den här gången fungerade appen mycket bättre, och 
mitt mobilfria sommarlov förvandlades snabbt till något som snarast kan 
liknas vid Pokémon Go för biologinördar. 
 Appen Seek by iNaturalist använder alltså mtobilens kamera för att iden-
tifiera de flesta typer av djur, växter och svampar. Det går att använda appen 
utan att registrera sig, men det går också att bli medlem i iNaturalist (kost-
nadsfritt), en social plattform där både privatpersoner och professionella 
biologer kan registrera sina fynd och även hjälpas åt med artbestämningar. 
Seek är utvecklad av California Academy of Sciences och National Geo-
graphic Society, i samarbete med bland annat WWF och Netflix. Baserat 
på hur många arter man samlar kan användaren få diverse utmärkelser och 
även delta i olika utmaningar. 
 Jag tog med appen ut på morgonrundan med hunden, och även om 
jag tyckte att jag hade hyfsad koll på vegetationen i närområdet upptäckte 
jag många arter som jag tidigare inte känt vid namn. Där jag tidigare bara 
såg ”blommor i vägkanten” såg jag nu flockfibbla, videört och spjutmålla. 
Till min förtjusning fick appen samma effekt på mina elever, när jag pre-
senterade den för mina nya ettor i Biologi 1 (och dessutom utlovade fina 
priser till de som till jullovet har samlat flest arter). ”Min mormor hade 
en vas med rölleka och baldersbrå på sitt köksbord, och hon blev jätteglad 
när jag kunde blommornas namn!” utbrast en elev en vecka senare, och på 
arbetslagsmötet berättade en annan lärare att det var så roligt att för första 
gången ha en hel klass som var så intresserade av insekter.
 Eftersom en art endast räknas en gång måste eleverna successivt lära sig 
att känna igen de arter de har insamlat, för att slippa ”scanna” samma art 
flera gånger. Dessutom lär de sig åtminstone de tre sista nivåerna i syste-
matiken, familj-släkte-art, helt på köpet eftersom dessa kommer upp på 
skärmen när en art identifieras. Frågor om artbegereppet, som jag tidigare 
nött in med halvtorra PowerPoints, kom nu från eleverna själva. För varför 
är alla olika hönsen på skolan samma art? Och varför står det vildkanin, 
trots att kaninerna i djurhuset i högsta grad är tama? Inte minst gav appen 
mig en påminnelse om hur viktig artkunskapen är för att kunna urskilja 
detaljer och fascineras över det lilla i naturen. 

Ellekari Haraldson
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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 nationella uttagnings-
tävlingen 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.

Nu kan du swisha till BF: nr 123 44 33 892

Mer info finns på föreningens hemsida: www.biologilararna.se

Föreningens styrelse
ordförande Ulrika Wedding.      ordf@biologilararna.se
vice ordförande Minna Panas   minna.panas@gmail.com
sekreterare Martin Granbom  sekrf@biologilararna.se
Kassör Anders Niklasson    kassor@biologilararna.se
Biologen Monica Svensson  biologen@biologilararna.se
Övriga ledamöter: 
Renée Elfving , Susanne Fabricius, Lena Lundquist, Britta Pilkvist, 
Birgitta Sang, Maria Hals, Christina Broman, Ellekari Haraldson, 
Brittmari Lidesten, Kerstin Westberg, Monica Svensson.  

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 ökar fortfarande, vi är 
nu 2 211 medlemmar! Gruppen drivs av Biologilärarnas förening.
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Här är BF:S vice ordf Minna Panas och ordförande Ulrika Wedding

Plankton mopped up  
bush-fire carbon
The extreme bush fires that blazed across southe-
astern Australia in late 2019 and early 2020 
released 715 million tonnes of carbon dioxide 
into the air — more than double the emissions 
previously estimated from satellite data. 
 Plot twist: a lot of that might have been mop-
ped up by phytoplankton in the ocean. Wildfire 
smoke infused the Southern Ocean with iron, 
nourishing phytoplankton. A huge bloom of 
the microscopic plants sucked up carbon equi-
valent to as much as 95% of the emissions from 
the fires. 
 The question remains as to where the carbon 
taken up by the plankton eventually goes, and 
whether it makes it back out into the atmosphere.

Nature | 5 min read

Reference: Nature paper 1 & Nature paper 2
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IBO 2022 i Armenien
Nu är det snart dags för ett nytt läsår och vi vill inte att ni och era 
elever missar att delta i 2022s uttagningsprov till biologiolympiaden. 
Datumen för proven är 3e februari respektive 22a mars. Provlängden är 
som tidigare 1,5 timmar per prov och ni bestämmer själva när under dagen 
provet skall ligga. Den internationella tävlingen 2022 kommer att ske i 
Yerevan, Armenien. 
Mer information om tävlingen och anmälan hittar ni på följande hemsida
https://biologilararna.se/internationella-biologiolympiaden-ibo/. 
Sista anmälningsdag är 28 januari.

BIODIVERSITY FUN FACT

Rhinos are better transpor-
ted upside down
That's what some of this years Ig Nobel Prize 
awarded researchers found while conducting a 
study where they suspended 12 tranquillised 
black rhinoceroses by their feet from a crane, and 
measured their physical responses. As silly as it 
sounds, the transportation of large, wild animals 
for conservational purposes is a tricky business 
with the welfare and safety of translocated indi-
viduals at the centre of attention. 
 The Ig Nobel Prize is awared annually to re-
search that "first make you laugh but then make 
you think".
 
Read the study behind this finding in Journal of 
Wildlife Diseases here:

https://bioone.org/journals/journal-of-wildlife-
diseases/volume-57/issue-2/2019-08-202/
THE-PULMONARY-AND-METABOLIC-EFFECTS-OF-
SUSPENSION-BY-THE-FEET/10.7589/2019-08-202.
short

Male White Rhinoceros (Ceratotherium simum) in 
South-Africa.
Photo: Av Rob Hooft - Eget arbete, CC BY-SA 
3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.
php?curid=13948


