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Snö, mörker, lite ljus, lite värme, och så viruset, som vi helst tröttnat 
på att ta hänsyn till. Allt går inte ihop. Vi måste anpassa vårt samhälle 
efter pandemins förlopp och förutsättningar. Det är något som ingen 
kunde undvika. För andra viktiga frågor som berör biologi och vår 
framtid är inte alla i samhället lika välvilligt inställda till förändring. 
I samband med beslut för förändring ska besluten fattas på veten-
skaplig grund. Det är något vi tar för givet att beslutsfattare inser 
och följer. Gäller det komplexa frågor som berör biologi där beslut 
behöver fattas är det därför viktigt att en generellt hög allmänbild-
ning finns i samhället. Det måste finnas. 
 Mer undervisning som är vetenskapligt underbyggd i biologi, 
leder i framtiden till bättre beslut. Kanske har samhällets syn på ge-
nerell allmänbildning inom biologi förändrats de senaste åren under 
pandemin. I akademins nyordslista ingår biologiska begrepp som få 
lärare tidigare undervisat om i grundskolan. 
 Men vilka nya allvarliga kriser måste passera för att vi ska vara 
bättre förberedda för att ta ansvarsfulla beslut för framtiden?  Att 
hantera och leva med osäkerhet och ovisshet, och insikten om att det 
i nuläget inte finns ett säkert svar är svårigheter som kan lättas när en 
hög allmänbildning finns inom biologiämnet. 

I detta nummer av Biologen kan du läsa om Linnédagarna. Jakob 
Forsell som var en av årets  stipendiater berättar om vad han var med 
om. Samtalet kring biologisk mångfald  som Biologilärarnas förening 
hade med Alexandre Antonelli återges i berättande text av Minna 
Panas, som också visar hur undervattenskamera kan ge spännande 
perspektiv på undervisning inom biologi. Mats Lundström berättar 
om hur pseudovetenskap kan användas i undervisningen. Laborera 
med förna och björndjur beskrivs av Ola Sjödin. Linnea Röhr har 
ordnat en  ämnesträff med lärare från hela landet eftersom hon var 
enda biologiläraren på sin skola. Ett antal böcker presenteras också.
Vi tillönskar alla ett Gott Nytt År!

Ulrika Wedding, och styrelsen i Biologilärarnas förening

Vi ber om ursäkt för att 
Biologen 4/2021 är försenad! 
Tidningen görs ju helt ideellt 
av biologer. Inför julen 2021 
skulle betyg sättas, ny termins-
planering göras och undervis-
ningen pågick i skolan eller 
digitalt. Pandemin krånglade 
till det för oss!
 Vi kommer att göra allt för 
att följa vårens planering och 
vara i tid inför kommande 
nummer! 

Monica Svensson
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BF:s årsmöte 2022
kommer att genomföras lördagen den 23 och
söndagen den 24 april hoppas vi.  

Planeringen är att vi har ungefär samma program som vi hade tänkt ha 
redan 2020. På lördagen möts vi på Skansen och får ett guidat  program.
Därefter åker vi buss till Brunnsta gård i Bålsta där vi har årsmöte, äter 
gemensam middag och övernattar.
På söndagen åker vi till Hjälstaviken och hoppas få se många fåglar innan 
vi får en guidad tur i Ekolsunds arboretrum.
Vi hoppas att virus varianterna tryckts tillbaka av vaccinationerna så att vi 
kan få samlas ”på riktigt” igen. 

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

I nästa nummer av Biologen kommer ett mer utförligt program för årsmötet.

VINTERFÅGLAR INPÅ KNUTEN
I Biologen 4 2020 skrev jag en liten notis om 
Vinterfåglar inpå knuten. Jag avslutade med 
uppmaningen ”låt gärna räkningen bli en tradi-
tion”. Dags att se till att räkningen blir en tradi-
tion för dig också.
 2022 års räkning hålls fredagen 31 januari till 
måndagen 3 februari. Som vanligt räknar du 
och rapporterar det högsta antal av varje art 
du ser vid din fågelmatning.
 Efteråt får du en sammanställning av hela 
rapporteringen så att du kan se om det skett 
några förändringar bland fåglarna sedan ifjol.
 Intresset för fågelskådning växer i hela Sve-
rige och att delta i den här aktiviteten kan bli 
en bra början på ”skådandet”.
 Medlemmarna i BF är säkert redan aktiva 
och kunniga så jag som inte är mer än en glad 
amatörornitolog ser fram emot att möta vårens 
fåglar på årsmötets exkursion till Hjälstaviken.

Christina Broman

 Brunnsta gård

 Skäggmes, Panurus 
biarmicus, hoppas vi få 
se (Foto Wikipedia)

Grönsiskor och bofinkar äter gärna hampfrö, 
medan lavskrikor gillar korv!
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Björnjakt i klassrummet
Text och foto: Ola Sjödin, NO-lärare Hortlaxskolan 7-9, Piteå

Att använda mikroskop i undervisningen brukar alltid vara mycket uppskattat bland eleverna. 
Några av de mest fascinerande av alla små organismer man kan hitta måste ju vara björndjuren, 
tardigraderna, välkända för kryptobios och förmågan att motstå extrema livsmiljöer. 

Som ni säkert vet så kan de överleva att utsättas för kokande vatten, stark 
syra, temperaturer nära absoluta nollpunkten och lufttryck nära vakuum. 
Många elever har hört talas om detta och det är inte svårt att få gruppen att 
bli engagerade i jakten på björndjur. 
 När jag i början på nittiotalet läste biologi på universitetet så dök det 
upp björndjur i de planktonprover vi undersökte. Proverna hade vi tagit 
i en bäck som rann ut från en myr. Det var med detta i åtanke som jag 
funderade ut hur jag framöver skulle kunna hitta björndjur. Den metod 
jag använde och har använt sedan dess tänkte jag beskriva kort i denna lilla 
artikel. 
 Jag plockar små bitar av mossa från flera olika ställen med varierande 
fuktighetsgrad tills jag får ungefär en full hink. Jag är noga med att plocka 
väldigt lite från varje ställe så att jag inte lämnar stora sår i naturen och jag 
försöker plocka mossa av flera olika arter för att öka chansen att få med 
björndjuren. Oftast hittar jag dem i mossa från vad jag skulle beskriva som 
medelfuktig tallskog. Jag har sällan hittat dem i ren vitmossa. Efter tips har 
jag även vid två tillfällen testat med mossa från mossbevuxna tak men där 
fann jag dessvärre inte några björndjur. 
 Jag har hittat flest björndjur när jag gör detta på hösten. Jag vet inte 
anledningen till detta men det kanske är så att en del djur dör vintertid och 
att populationen återhämtar sig under sommaren och av den anledningen 
är något större höst än vår.
 Väl tillbaka i skolan kan jag låta hinken stå i rumstemperatur ett par 
dagar utan problem. Jag brukar lägga ett lock på glänt och försöka hålla 
mossan lite lätt fuktig fram till dess jag skall använda den. Ungefär en halv-
timme innan lektionens start börjar jag med själva insamlandet.
 Jag flyttar över en del av mossan till en klassisk planktonhåv med upp-
samlingsbehållare. Håven spänner jag sedan upp under en kran och låter 
svalt vatten spola genom håven under fem till tio minuter. Med jämna 
mellanrum kramar jag mossan en aning och stökar runt lite bland den så 
att alla vrår av mossan spolas igenom ordentligt. Jag brukar hålla igång fyra 
eller fem håvar samtidigt och byta till ny mossa en gång per håv så att jag 
ökar chansen att få ett önskat resultat.
 Slammet jag får fram i planktonhåvarnas behållare samlar jag i små skålar 
och från dessa får sedan eleverna hämta prover med pipett för mikroskope-
ring. Det kan vara klokt att ha en kort genomgång med bilder på vad utöver 
björndjur de kan tänkas hitta när de mikroskoperar. I våra prover dyker det 
väldigt ofta även upp olika kvalster, nematoder och klockdjur.
 Det har hänt att vi inte hittat några björndjur alls men det hör till ovan-
ligheterna. För min del brukar jag organisera det som en tävling där pris 

Det uppsamlade slammet från planktonhåvarna

Planktonhåv med mossa under kranen.
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delas ut till de som hittar det första björndjuret 
samt till de som hittar flest björndjur under lek-
tionen. Många elever upplever att de är ganska 
söta med sina lite klumpiga rörelser under mik-
roskopet och hur ofta får vi höra att de beskriver 
mikroskopiska djur på det viset?

LYCKA TILL MED BJÖRNJAKTEN!

2022 ÅRS LINNÉDAGAR
Nu är förberedelserna inför 2022 års Linnéda-
gar i Stockholm i full gång. De beräknas äga 
rum från lördagen 3/9 till onsdagen 7/9 2022.
Värdskola denna gång blir Östra Reals gym-
nasium och temat kommer att vara Östersjön, 
miljö och hållbarhet i nära samarbete med 
Baltic Sea Science Center på Skansen.  

Ungdomarna kommer att vara inkvarterade 
på det gamla fartyget HMS af Chapman som 
ligger förtöjt mittemot kungliga Slottet. 
Det blir som alltid roliga och lärorika dagar 
med fältstudier, studiebesök, laborationer, 
föreläsningar och mycket socialt umgänge. 
Liksom tidigare år kommer vi ta emot 50 
stipendiater och och anmälan är nu öppen på 
Biologilärarnas hemsida.

Vid frågor kan ni vända er till Johan Nordling 
på Östra Reals gymnasium 
johan.nordling@edu.stockholm.se 

Ett av de björndjur eleverna hittade

Linnedagarna 2021
Text och foto Jakob Forsell, Gymnasieskolan Spyken

Mitt namn är Jakob Forsell och jag blev utsedd till 
Gymnasieskolan Spykens stipendiat på Linnédagarna 
2021 i Stockholm. 

När vi kom fram till Stockholm så blev vi glatt mottagna av två lärare från 
Östra Reals Gymnasieskola som ledde oss till Af Chapman (där vi delades 
in i grupper) och därefter deras arbetsplats. Vi fick god mat och fick lära 
känna de övriga personerna i vår grupp. Kvällen spenderades med att spela 
Uno och lära känna varandra ännu bättre.
 Nästa dag begav vi oss ut på en heldagsutflykt. Vi gick upp ungefär halv 
sju och åt god frukost på vandrarhemmet och därefter åkte vi buss till Björ-
nös Naturreservat. När vi kommit fram fick vi gå till tre olika stationer 
där vi fick lära oss om olika saker angående Östersjön. Bland annat att 
man experimenterar med användning av fosfor för att förbättra syrehalten 
i vattnet. Detta var dock något som inte skulle fungera på hela Östersjön 
eftersom den är så stor. Vi fick även paddla ut i en insjö med kanot och 
samla in vattenprover med en vattenprovtagare från olika djup och mäta 
siktdjupet på olika avstånd från land. Två forskare kom och berättade om 
varför Östersjön inte mår så bra. Det beror bland annat på kraftig över-
gödning, olika miljögifter (t.ex från båtbottenfärg) och överfiske men även 
ljudet från båtmotorer och skuggan som skapas av de badbryggor som sätts 
upp. Det finns dock fortfarande chans att rädda den. När vi kom hem fick 
vi god pizza.
 När vi kom fram till Stockholm så blev vi glatt mottagna av två lärare 
från Östra Reals Gymnasieskola som ledde oss till Af Chapman (där vi de-
lades in i grupper) och därefter deras arbetsplats. Vi fick god mat och fick 
lära känna de övriga personerna i vår grupp. Kvällen spenderades med att 
spela Uno och lära känna varandra ännu bättre.
 Nästa dag begav vi oss ut på en heldagsutflykt. Vi gick upp ungefär halv 
sju och åt god frukost på vandrarhemmet och därefter åkte vi buss till Björ-
nös Naturreservat. När vi kommit fram fick vi gå till tre olika stationer 
där vi fick lära oss om olika saker angående Östersjön. Bland annat att 
man experimenterar med användning av fosfor för att förbättra syrehalten 
i vattnet. Detta var dock något som inte skulle fungera på hela Östersjön 
eftersom den är så stor. Vi fick även paddla ut i en insjö med kanot och 
samla in vattenprover med en vattenprovtagare från olika djup och mäta 
siktdjupet på olika avstånd från land. Två forskare kom och berättade om 
varför Östersjön inte mår så bra. Det beror bland annat på kraftig över-
gödning, olika miljögifter (t.ex från båtbottenfärg) och överfiske men även 
ljudet från båtmotorer och skuggan som skapas av de badbryggor som sätts 
upp. Det finns dock fortfarande chans att rädda den. När vi kom hem fick 
vi god pizza. 
Dagen därpå fick vi tillgång till Baltic Sea Science Center på Skansen, där 
analyserades våra vattenprover (pH, fosfat och nitrat) och vi fick se på små 
vattendjur som fångades dagen innan. Baltic Sea Science Center har även 
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ett stort akvarium med många vanliga “svenska” fiskar t.ex ma-
krill, strömming och abborre. Något som jag ofta undrat när 
jag varit på akvarium förut är varför det i vissa vattentankar 
nästan är helt tomt på växtlighet och stenar. De förklarade att 
om ett stim sill hade placerats i en vattentank som egentligen 
var avsedd för t.ex kräftor hade de blivit så stressade att de till 
sist dött eftersom de är vana vid att vara i öppna vatten utan 
havsbotten i sikte. De visade även hur bottensedimentet från 
Östersjön sett ut de senaste århundradena. En marinbiologi 
kom och berättade om sitt arbete och vad han hade arbetat 
med hela sitt liv, något som jag tyckte lät lockande. Han hade 
utfört sitt examensarbete på Afrikas västkust där han invente-
rat olika vattenlevande organismer.
 Den sista dagen spenderade vi genom att gå fritt på Skan-
sen och titta på alla djuren som de har, däribland brunbjörn, 
knubbsäl och lemur.
 Min favoritaktivitet var nog när vi fick paddla kanot för att 
samla in vattenprover, inte bara för att det var intressant, det 

var väldigt roligt också. Det var en mycket rolig resa som jag 
definitivt tackat ja till en gång till. Jag har fått många vänner 
som jag kommer att träffa igen, under höstlovet träffades vi i 
Stockholm och gick på Gröna Lund och vi har redan börjat 
planera att träffas under sommarlovet 2022.
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Pseudovetenskapens roll i biologiundervisning
Text ocg bild Mats Lundström, docent i naturvetenskapens didaktik  
vid Malmö universitet

Naturvetenskapliga förklaringar ger en möjlighet att förstå den fysiska världen. Många av våra 
frågor om denna kan besvaras med hjälp av biologi, kemi, fysik och andra naturvetenskaper. En 
vanlig modell att beskriva naturvetenskap är att den använder vetenskapliga metoder genom att 
ställa hypoteser, genomföra empiriska mätningar eller observationer, men det finns även andra 
arbetssätt för att ta reda på mer om den fysiska världen. På detta sätt har naturvetenskapen 
etablerat sig som en pålitlig vetenskap som ligger till grund för många beslut i samhället. 

Naturvetenskap har fått en betydande roll i skolans läroplan 
där kunskaper från naturvetenskapligt område ska kunna an-
vändas både för vidare studier, i samhällsliv och i vardagsliv. 
Genom undervisningen i biologi och de andra naturveten-
skapliga ämnena ska eleverna ges förutsättningar att använda 
sina kunskaper för att granska information och ta ställning, 
genomföra systematiska undersökningar samt beskriva och 
förklara världen.
 
Naturvetenskap som förklaringsmodell
Men emellanåt förs helt andra förklaringsmodeller fram som 
går stick i stäv med naturvetenskap. Det kan röra sig om al-
ternativa behandlingar av sjukdomar, osynliga currylinjer som 
påstås påverka vårt välbefinnande eller att någon påstår sig att 
kunna förutsäga framtiden. Många av dessa avvikande för-
klaringsmodeller kan placeras in under pseudovetenskapens 
paraply. Pseudovetenskap definieras som läror som hävdar att 
de är vetenskapliga, men som inte uppfyller de kriterier som 
vanligtvis sätts upp för en vetenskap. Det kan vara att den ska 
gå att testa flera gånger och att den ska visa sig att fungera på 
det sätt som hävdas när den granskas av vetenskapssamhället. 
Pseudovetenskap har funnits under lång tid men sociala me-
dier och andra delar av internet ger nya möjligheter för före-
språkarna att sprida sitt budskap. Hur bemöter vi detta i sko-
lan? Ska pseudovetenskap överhuvudtaget diskuteras och hur 
skildrar vi motsatsen, naturvetenskapen och dess förklaringar?
 En händelse som fick konsekvenser för biologiundervis-
ningen var en artikel för några år sedan i DN. Då fördes en 
debatt på Dagens nyheters debattsida (DN, 20160111) där 
naturvetenskapens roll jämfört med andra synsätt på världen 
diskuterades. Diskussionen utgick ifrån vilken tyngd natur-
vetenskapen ska ha i skolan jämfört med andra förklarings-
modeller med evolutionsteorin som exempel. Ska den tydligt 
framhävas som den bästa vi har, kanske till och med den enda, 
eller som en modell likställd andra förklaringsmodeller, som 
till exempel skapelseberättelsen? Debattörerna menade att 

det i skolan idag råder en relativistisk kunskapssyn där sko-
lan är otydlig med vad vetenskap är. Debattörerna hänvisade 
till kommentarmaterialet till läroplanen där det stod att ”ge-
nom att diskutera vad som utmärker naturvetenskapen kan 
eleverna få förståelse för hur naturvetenskap förhåller sig till 
andra sätt att veta och tro. Kursplanen avser inte att lyfta fram 
naturvetenskapen framför andra sätt att beskriva världen. Det 
handlar istället om att belysa i vilka sammanhang och situatio-
ner naturvetenskapliga kunskaper är användbara” (Skolverket, 
2011). 
 Jag anser att tolkningarna som bör göras av ovanstående 
ligger i begreppet världen. Vilken del av världen är det som 
ska beskrivas? Naturvetenskapen har fungerande förklaringar 
till stora delar av den fysiska världen. Jordens utveckling, vilka 
ämnen som kan reagera med varandra eller pendelrörelser kan 
med hjälp av olika delar av naturvetenskapen förklaras och 
förstås. När det däremot gäller andra delar av världen kan na-
turvetenskapen bidra men inte ha den fulla förklaringen på om 
vi till exempel ska tillåta aborter eller inte, eller om vilket parti 
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vi ska rösta på. Min tolkning är att det är just detta som det 
syftas på när kommentarmaterialet beskrev att undervisningen 
ska belysa vilka sammanhang och situationer som naturveten-
skaplig kunskap är användbar i. Naturvetenskap är det bästa 
redskap vi har att förklara den fysiska världen medan andra 
vetenskaper kan bidra med förståelse av andra delar av världen. 
Kommentarmaterialet har uppdaterats och förtydligats efter 
DN-debatten, vilket visar nödvändigheten med att problema-
tisera våra styrdokument. 
 Religion kommer att spela en speciell roll när vi diskuterar 
pseudovetenskap. Det finns olika tolkningar om religion ska 
räknas som pseudovetenskap eller inte. I pseudovetenskaps-
definitionen finns som nämnt att läran ska påstå sig vara ve-
tenskaplig. Religion utger sig vanligtvis inte för att vara ve-
tenskaplig men har trots allt förklaringar som strider mot de 
naturvetenskapliga. Jordens tillkomst och utveckling är en 
sådan punkt där olika religioner har olika förklaringar som 
skiljer sig från evolutionsteorin. Dessutom kommer kravet på 
testbarhet att medföra att religion inte är vetenskapligt. Frågan 
finns Gud är möjlig att diskutera men inte möjlig att testa.

Tilltro till pseudovetenskap
Hur vanlig är då tilltro till pseudovetenskap? Svaret är att det 
skiljer mycket mellan olika typer av pseudovetenskap. En av de 
typer av pseudovetenskap som människor har tilltro till idag är 
bland annat tankeläsning. Undersökningar brukar hamna på 
att ungefär en tredjedel av de tillfrågade instämmer i påståen-
det om att tankeläsning är möjlig. Just tilltro till extrasensorisk 
perception som bygger på att en person har ett så kallat ”sjätte 
sinne” och kan uppfatta något som inte alla kan uppfatta är 
ganska vanligt. Andra exempel förutom tankeläsning är att 
kunna se in i framtiden eller att kunna ha kontakt med andar. 
Hur kan vi förklara att tilltro till dessa fenomen är så pass hög 
som den är? Till viss del kan orsaken vara att individer sätter 
stor tilltro till anekdotisk evidens. Vi har alla varit med om att 
vi tänker på en person och att det i samma stund ringer i telefo-
nen och det är just den personen vi tänker på som ringer. Detta 
är något som vi kommer ihåg och kan tolka som att någon 
tankeöverföring har skett. Däremot glömmer vi snabbt alla de 
gånger vi tänkt på samma person och hen inte har ringt.
 Vaccinationer har under många år varit ett omdiskuterat 
ämne. Även här är anekdotisk evidens rikligt förekommande. 
Vi har väl alla varit med om någon typ av biverkning efter en 
vaccination av oss själva eller någon anhörig. Men idag har väl-
digt ovanliga biverkningar en möjlighet att spridas via sociala 
medier, vilket gör att de kan tolkas som vanliga biverkningar 
och där ”fjädern utvecklas till en höna”. Biverkningar ska na-
turligtvis uppmärksammas och tas på allvar, men bekymret är 
när de målas upp som vanliga, när de i själva verket är ovan-

liga. Samtidigt ger de en möjlighet att i klassrummet diskutera 
och problematisera begrepp som kliniska studier och orsaks-
samband. Det ger också en möjlighet att visa hur medicinsk 
kunskapsutveckling går till där vi inte har all kunskap från 
början, utan den kan utvecklas eller förändras efter hand. 
 Det går inte att säga att individer är pseudovetenskapliga 
eller inte. Undersökningar och forskning visar att det skiljer 
sig mycket åt beroende på vilket fenomen det rör sig om. I en 
egen genomförd enkätstudie (Lundström, 2010; Lundström 
och Jakobsson, 2009) ansåg ca 1/3 av de gymnasieungdo-
mar som tillfrågades att tankeöverföring kan fungera och att 
månens faser påverkar en människas hälsa. Däremot var det 
väldigt få som trodde att helande kristaller fungerar eller att 
könet på ett barn kan avgöras genom att svänga en pendel över 
den gravida kvinnans mage. 
 Förutom att det växlar i tilltro beroende på vilket fenomen 
som diskuteras kommer också sammanhanget att ha stor bety-
delse. I en uppföljande studie (Lundström, 2010; Lundström 
och Jakobsson, 2012) fick gymnasieelever diskutera samma 
ämnen som det tillfrågades om i enkätstudien. När detta sked-
de i grupp var det väldigt få som förde fram argument som 
stödde pseudovetenskapliga förklaringar. Vilket stämmer då 
med verkliga uppfattningar? Förmodligen är det så att vi reso-
nerar och handlar olika i olika sammanhang. Det är skillnad 
mellan vad vi uttrycker i en enkätstudie eller hur vi handlar 
när vi är ensamma, jämfört med en situation där andra är när-
varande och ser vårt agerande.

Begreppsanvändning inom pseudovetenskap
En del av förklaringen kan beskrivas med att människor inte 
vet vilka skillnaderna mellan vetenskap och pseudovetenskap 
är, eftersom pseudovetenskap ofta hämtar sin begreppsappa-
rat från naturvetenskapen. Energier, pulser, fält används men 
med helt andra betydelse än i naturvetenskapen. Ett exempel 
här visar Eurobarometern (en stor europeisk undersökning), 
där en tredjedel betraktade homeopati som en vetenskap. 
Homeopati är en pseudovetenskap som bygger på att ”lika 
botar lika”, det vill säga små doser av det en person blir sjuk 
av ska användas som behandling. Vid en första anblick kan 
homeopatins metoder likna medicinens men det finns inga 
som helst bevis på att den fungerar. Dessutom är substan-
serna så utspädda så att det omöjligt kan finnas någon aktiv 
substans i det som ges. Däremot kan det finnas en placebo-
effekt, en effekt som numera är fastställd och erkänd.
 På http://paranormal.se/ ”förklaras” många av de begrepp 
som används inom pseudovetenskap. Det är en sida som hu-
vudsakligen propagerar för och där det finns reklam för olika 
kurser i healing med mera. Denna sida kan användas för att 
jämföra hur olika begrepp används i olika sammanhang.
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Ofta har kunskaper i naturvetenskap lyfts fram som väsentliga 
för att minska tilltron till pseudovetenskapliga metoder. Med 
detta synsätt ska allmänna naturvetenskapliga kunskaper ge 
ett vaccin emot pseudovetenskap. Forskning visar att så inte 
är fallet.  Resultaten från den tidigare redovisade enkätstudien 
visade att de som hade goda kunskaper i humanbiologi inte 
tydligt skiljde sig i tilltro till pseudovetenskap från de som 
hade lägre kunskaper. Slutsatsen blir i enlighet med andra stu-
dier inom naturvetenskapens didaktik.  Allmänna kunskaper 
i naturvetenskap kommer inte att lätt flyttas över till ett annat 
sammanhang där frågorna blir mer komplexa och inte bara 
innehåller ”ren” naturvetenskap utan även värderingar, attity-
der och etiska spörsmål. Liksom med mycket annan kunskap 
måste den omstruktureras för att passa in i den situation som 
är aktuell. För att motverka tilltro till pseudovetenskap hjälper 
det inte att göra en vaccinering med allmän naturvetenskaplig 
kunskap, något som visat sig i flera studier (Lundström, 2009; 
Pettersen, 2007; Shermer, 2003).

Pseudovetenskapsdiskussioner i klassrummet
På vilka sätt går det att arbeta med pseudovetenskap i klass-
rummet? Det problematiska är att i de flesta fall hävdar inte 
förespråkare för alternativa förklaringsmodeller att alla har 
förmåga att till exempel kunna läsa tankar eller förutspå fram-
tiden. Det kan dock vara intressant att diskutera varför till 
exempel de som säger sig kunna se in i framtiden oftast inte 
är miljonärer efter vinster på lotto eller tips! Det går att göra 
tankeläsningsförsök där en person får gå ut ur rummet och 
de andra ska försöka rita vad personen tänker på. Här går det 
att diskutera hur mycket lättare det är att gissa om det är nå-
got som är nära i tid eller rum som läraren eller vad som är 
på tv under kvällen. För övrigt ska det naturligtvis inte ges 
några ledtrådar. Det är också viktigt att diskutera slumpens 
betydelse. Även händelser som är osannolika kan hända någon 
gång. Det finns idag gott om klipp på till exempel You Tube 
där olika pseudovetenskapliga idéer både hyllas och kritiseras. 
Ett annat intressant pseudovetenskapligt ämnesområde är ast-
rologi. Ibland förväxlas astrologi med den naturvetenskapliga 
grenen, astronomi. Här kan det vara intressant hur de delvis 
växt fram parallellt för att sedan ta helt olika vägar när natur-
katastrofer eller pandemier kunde förklaras på annat sätt än 
att det skulle bero på hur planeterna eller kometer rörde sig.
 Målet med undervisningen bör vara att eleverna tydligt ska 
kunna förstå att det finns väsentliga skillnader i olika förkla-
ringsmodeller. De bör också förstå att det finns ekonomiska 
intressen bakom en hel del av de pseudovetenskapliga förkla-
ringar som förs fram. En försäljning av en mirakelsalva eller 
ett sätt att kunna finna vatten på kan vara förknippat med att 
någon vill tjäna pengar. Detta kan i och för sig finnas även hos 

de som försörjer sig med naturvetenskapen som grund också. 
 Min slutsats är att vi inte bör negligera eller avfärda det som 
förs fram av elever eller som dyker upp i medier, utan istället 
ta seriöst på dem och bemöta dem genom att diskutera veten-
skaplig metod och vetenskapligt synsätt.
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Upptäcka naturen med GoPro
Text och bild Minna Panas

Jag började använda GoPro-kamera förra året för att på göra mina digitala zoom-föreläsningar 
och exkursioner mera levande.

Valet av kamera föll på GoPro på grund av ka-
merans lilla storlek och lätthet och möjligheten 
att bygga ut den med ett vattentätt skal och 
andra tillval. Jag har haft med mig modellerna 
GoPro 8 och 9 när jag gått i skogen under olika 
årstider och när jag snorklat i havet eller i insjöar. 
 Här finns några bildexempel på filmat ma-
terial som jag tagit skärmklipp på. GoPros 
filmkvalitet är bra, med skärmklipp kan man se 
överexponerade partier till exempel på material 
från havet. Fotokvaliten är inte lika bra jämfört 
med det filmade (i alla fall vad gäller GoPro 8). 
 Insjöbilderna med småfiskar och gäddan 
kommer från Saimen-området nära Sulkava i 
östra Finland och havsexemplen från Kristine-
berg och Lysekil. 

Röd brännmanet simmar vackert med pulserande slag förbi branten med blåstång 
och rödalger. 

Vanlig sjöstjärna har lagt sig på skräppetare. Över-
sidan kan vara blå, röd, violett, brun eller gul, men 
madreporiten är alltid vit. (Artfakta.se)

Blå brännmanet har fastnat i den röda brännmanetens trådar och kommer antagligen 
blir mat åt brännmaneten. 

Maneten visar tydligt strukturen av sin klocka. Klockans ovansida bränns 
inte, däremot bränns trådarna på undersidan kraftigt. Vitling kan ibland ses 
simma runt röd brännmanet för att söka skydd, eftersom den inte påverkas 
av bränntrådarna. Källa Havet.nu.
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Sågtång, fingertare och en skärsnultra i mitten av bilden. 

Vid bryggan till Kristinebergs marinbiologiska station såg jag stimmet 
med snultror eventuellt. Strax efter att jag tagit bilden simmade en 
liten havsöring mot stimmet och lika snabbt i väg. Bilden är tagen 
med vanlig mobiltelefon.

Ett skärmklipp gör inte alltid rättvisa för kamerans filmkvalité. Här i 
alla fall en gädda som jag simmade efter en stund och fångade i film. 

Ett stim av någon obestämd fiskart mot 
fingertare och sågtång. 
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Den långsmala fisken i mitten av bilderna bland blåstång är tång-
snälla. Den är tacksam att hitta då den kan ligga alldeles stilla och 
låta sig beskådas från olika håll. Bilderna kommer från snorkelleden 
intill Stora Amundön. 

Blåstång

Där har jag och andra kunnat lyfta tankar och funderingar kring pedago-
giska dilemman som med jämna mellanrum dyker upp i vardagen på job-
bet. Ur detta föddes en idé att bjuda in till en ämneslärarträff i biologi med 
fokus på att så konkret som möjligt diskutera kurserna biologi 1 och biologi 
2. Det finns som alla vet ett väldigt stort friutrymme till olika tolkningar av 
det centrala innehållet i alla olika kurser när de väl ska omsättas i praktiken. 
Stödmaterial på gymnasiet är begränsat i biologi och diskussioner lärare 
emellan är enda sättet att få en referenspunkt till vad man fokuserar på och 
det är lätt att fastna i sina rutiner.
Lundsbergs skola där jag arbetar ligger vackert belägen i de värmländska 
skogarna, med vacker natur och perfekta förutsättningar att anordna och 
bjuda in till möten och övernattning. Efter en intressekoll i gruppen visade 
det sig att det var många som kände ett liknande behov och efter en officiell 
inbjudan var vi tio deltagare anmälda. Dock ställde lite coronarestriktioner 
mm  till det för några av de anmälda, så när det var dags att träffas var vi 
fyra förväntansfulla deltagare. En solig söndag 31 oktober hade jag den 
stora glädjen att välkomna Mats, Olga och Lina ute på Lundsberg. Vi fi-
kade, lärde känna varandra lite och gick en rundtur på skolan. Målet med 

Ämnesträff i biologi på  Lundsbergs skola Värmland
Text och foto: Linnea Röhr

Under mina år som gymnasielärare har jag större delen av tiden varit ensam behörig på 
min arbetsplats i mina undervisande ämnen biologi och kemi. Jag har försökt komma iväg 
på fortbildningar av olika slag för att få lite ny input men efter en lång tid av restriktioner 
och undervisning som gått på någon slags improviserad sparlåga har facebook-gruppen 
Biologilärarna varit ett bra och inspirerande forum.

Linnea Röhr
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de två dagarna var att utbyta så mycket material och strategier 
som möjligt i de båda kurserna i biologi. Söndagen ägnades åt 
kursen biologi 1, ett arbete som fortsatte på förmiddagen på 
måndagen, för att sedan göra samma procedur med biologi 
2-kursen. Vi gick igenom våra kursupplägg, jämförde i vilken 
ordning vi tar upp olika områden och ungefär hur mycket tid 
vi lägger på de olika områdena. Vi tittade på varandras plane-
ringar, tipsade om hemsidor, vilka uppgifter vi tycker fungerar 
bra och vilka typer av laborationer och exkursioner vi provat. 
Min upplevelse var att vi var väldigt samstämmiga om inne-
hållet och hur vi ser på kurserna och hur olika områden mottas 
av eleverna, men att vi kanske hade lite olika fördelad tid på 
olika arbetsområden. 
 Träffen var väldigt lyckad och givande och mottogs även 
varmt av skolans ledning som gärna ser att det ordnas fler lik-
nande träffar inom en snar framtid. Jag hade otroligt kul och 
ser fram emot att bjuda in till fler träffar!

DELTAGARE: 
Mats “Ruff” Werme Vretagymnasiet, Linköping
Karolina Jerrå Klara Norra Gymnasium, Stockholm
Olga Melentieva Gränsälvsgymnasiet, Övertorneå
Linnea Röhr Lundsbergs skola, Storfors 
DATUM
31 oktober - 1 november 2021
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Som öppningsfråga fick Alex berätta om höjdpunkter i sin verksamhet som 
biolog, forskare och forskningschef. Alex säger att det roligaste han vet är 
möten med barn och yngre personer som inte har väldigt mycket förkun-
skaper om naturen. ”De blir som förändrade när de får sätta namn på det de 
ser och upptäcker att naturen inte bara är en grön vägg och förstår att i det 
gröna gömmer sig olika växter, svampar och djur.” Han tror också mycket 
på ungdomen då han ser att unga människor har ett annat sätt att se på 
naturen och att de är otåligare på att se resultat än vad många vuxna är1. 
 Varje arbetsdag är spännande och olik den andra, säger Alex. Dagen 
innan vår diskussionskväll träffade han prins Charles och Gabons president 
och miljöminister på sin arbetsplats i Kew. ”Det var roligt att prata om 
biologisk mångfald och klimatförändringar med prins Charles, eftersom 
han kunde sätta allting i ett större perspektiv.” Alex berättar om Kew som 
ett fantastiskt ställe att komma till och förundras över växternas mångfald, 
men också en institution där man försöker lyfta fram de stora miljöproble-
men mänskligheten står inför. Under tiden som Kew har funnits har värl-
den förändrats och ungefär 20 procent av alla arter och 40 procent av alla 
landlevande växtarter har blivit utrotningshotade (SOTWPF, 2020). ”Till 
mitten av århundradet kan siffran öka till 50%, och det är förstås oerhört 
allvarligt. Vi alla är ju helt beroende av växter och svampar för att kunna 
överleva” påminner Alex.
 Alex berättar om modellen som Johan Rockström på Stockholm Resi-
lience Centre utvecklade för jordens planetära gränser. Biologisk mångfald 
är ett av de bevakade områdena som följs och visualiseras i modellen. Fältet 
för biologiska mångfald är rödmarkerat, vilket innebär att gränsen för vad 
som anses hållbart har redan passerat. Fältets diffusa kanter visar också att 
det är svårt att veta exakt hur många arter som det behövs för att ekosyste-
met ska fungera. Alex lyfter FN:s 17 hållbarhetsmål och påpekar att genom 
att satsa på biologisk mångfald på land och i havet gynnar man direkt också 
många andra av hållbarhetsmålen som fattigdom, matförsörjning och hälsa. 
Fördelarna är många om vi satsar på att återskapa och skydda naturen på 
planeten. 

1 Alex medverkade i grundandet av Upptäckarklubben, en fritidsverksamhet för 
barn i mellanstadieåldern på Göteborgs universitets naturvetenskapliga fakultet. 
Han har också varit flerårig ledare för den biologiska delen av Upptäckarklubbens 
verksamhet.

Biologisk mångfald med Alexandre Antonelli
Text Minna Panas

I höstas ordnade Biologilärarnas förening en uppskattad diskussionskväll med Alexandre 
Antonelli, forskningschef på Royal Botanic Gardens, Kew (hädanefter nämnd som Kew) 
professor i biologisk mångfald vid Göteborgs universitet och gästprofessor vid University 
of Oxford. Alex blev även känd för många som en av förra sommarens mest uppskattade 
sommarpratare. Temat för kvällen var hur vi kan möta dagens ungdomar kring frågor om 
biologisk mångfald i undervisningen. Här kommer ett sammandrag av kvällens diskussioner. 

Artkunskap
Alex berättar att det inte fanns möjlighet att lära 
sig om biologisk mångfald eller arter som ung 
i skolan i Brasilien, någonting han verkligen 
saknade. I Sverige kan de äldre generationerna 
många växtarter eftersom man samlade och pres-
sade växter på sommaren och gjorde egna herba-
rium. Det märks också att artkunnandet är lågt 
hos studenter som börjar studera biologi på uni-
versitetet då man inte fått lära sig så många ar-
ter i skolan. Få studenter kan vanliga fåglar eller 
vanliga växter säger Alex. Även några av kvällens 
deltagare lyfter elevers brist på artkunnande. Alex 
tar upp Magnus Ehingers förslag på artkanon2. 
Ska det finnas obligatoriska arter, en nationell 
artkanon, som alla elever ska lära sig i Sverige? 
Borde man ställa större krav på elevers artkun-

2  Magnus Ehingers text och förslag på artkanon 
finns att läsa i Biologen nr 2, 2017.
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skap? Kanske ska alla elever i Sverige kunna fjäll-
räven även om den bara finns i norra Sverige, för 
att den är en viktig art? ”Naturen är för många 
ett abstrakt koncept, men kan man till exempel 
skilja en kråka från en kaja så förstår man den 
biologiska mångfalden på ett helt annat sätt.” 
Med grundläggande artkunnighet förstår man 
att det finns skillnader mellan en artrik skog el-
ler en fattig granplantering och man kan värdera 
miljöers naturvärden, påpekar Alex.

Vi frågar om återbeskogning
Återbeskogningen är viktigt men behöver göras 
rätt. Väntar man för länge förlorar man eller för-
svårar möjligheterna att återskapa naturen, det 
har man sett i Madagaskar och Borneo där det 
finns stora avskogade områden. Arter som för-
svinner kommer inte tillbaka. Det är resurs- och 
tidskrävande att få tillbaka artrika miljöer, men 
det finns starka anledningar att göra det. Sko-
garna binder koldioxid och återbeskogning och 
restaurering kan ge bra effekter på klimat och 
biologisk mångfald. Alex tar upp den starka lob-
byverksamheten till förmån för skogsplantering-
ar och kalhyggen och det infekterade samtalskli-
matet om skogen i Sverige och i Finland. 
 Återbeskogning är ändå inte helt enkelt säger 
Alex, som har lett en forskargrupp för att ta fram 
de ”Tio gyllene regler för att återställa skövlad 
regnskog”3.Det ska framför allt vara rätt sorts 
träd på rätt plats. Man ska inte plantera träd på 
ställen där det inte funnits skogar tidigare för då 
kan man förstöra ekosystem. Man ska till exem-
pel inte plantera träd för återbeskogning på na-
turlig savann, eller där det inte funnits skog inn-
an och man ska alltid använda inhemska arter för 
återbeskogningsprojekt. Främmande arter från 
andra länder är ett problem för sig. I stora delar 
av Afrika och Sydamerika till exempel har man 
planterat arter från Australien, bland annat Pinus 
och Eukalyptus och några andra snabbväxande 
arter. Dessa växter suger upp grundvattnet vilket 
leder till vattenbrist i de områdena. Skogarna är 
också väldigt artfattiga vilket innebär problem 
för lokalbefolkningen. I återbeskogningsprojekt 
är det också viktigt att ta hänsyn till sociala as-
pekter. Det ska inte finnas någon motsättning 
mellan att skydda och bevara miljön och satsa på 

3  https://www.forskning.se/2021/01/27/tio-gyllene-
regler-for-att-aterstalla-skovlad-regnskog

sociala projekt. Det finns många exempel på lyckade projekt i afrikanska 
länder och i Madagaskar. Projekten har gett vatten, mat och inkomster till 
lokalbefolkningen. Det som är bra för naturen är också bra för människan 
säger Alex.
 Alex förtydligar också hur vi ska se på hotet mot organismers överlevnad 
på jorden. Förlust av biologisk mångfald handlar inte bara om den sista 
individen som dör ut utan det är en fråga om minskningen av individer och 
arter på lokal, nationell och global nivå. Naturen i Sverige har också drab-
bats hårt på grund av förluster av biologiska mångfald, men insikten om 
detta är fortfarande ganska dålig4. Man ska satsa på att bevara den inhemska 
diversiteten och varje land ska ta sitt ansvar. Samtidigt som man värnar 
om den biologiska mångfalden i landet ska man arbeta globalt. Gabons 
miljöminister berättade för Alex dagen innan vår kväll med Alex att Norge 
har investerat ca 18 miljoner dollar för att man i Gabon inte ska hugga ner 
skogar. Norge har insett att förlusten av biologisk mångfald är en global 
angelägenhet.
 Det är väldigt mycket fokus på skogen nu, men samtidigt finns det 
många andra ekosystem som också är oerhört värdefulla. Våtmarker är ett 
bra sådant exempel. Det läggs stora summor pengar för att återinföra djur 
som till exempel grönfläckiga paddan och storken. Det är inte bara i Sve-
rige detta har hänt. I Kina har man förlorat ca 80 procent av våtmarkerna 
de senaste 50 åren. Våtmarker hyser en stor biologisk mångfald men de 
fungerar också som bra filter och binder koldioxid. I Storbritannien är det 
mycket fokus på våtmarker och en orsak kan vara att det finns många få-
gelskådare men det är å andra sidan fokus på själva fåglarna och inte deras 
miljöer. Som sagt det finns väldigt många andra ekosystem än bara skogen: 
våtmarker, ängsmarker, gräsmarker och mangroveskogar som alla är viktiga.

4  Enligt SLU Artdatabanken 2020 är 219 av 50 000 flercelliga arter i Sverige akut 
hotade och löper en mycket stor risk att dö ut i vilt tillstånd inom en nära framtid.

Kalhygge i Västerbotten Foto Monica Svensson
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Hur skriver man stora rapporter om biologisk mångfald?
Kew släppte förra året en omfattande rapport State of the World´s Plants 
and Fungi project 20205. Rapporten är en dagsaktuell bedömning av läget 
hos planetens växter och svampar och redogörelse för hoten mot biolo-
gisk mångfald och förslag på skydds- och bevarandeåtgärder. Alex berättar 
att arbetet kring rapporten bygger mycket på internationella nätverk och i 
rapporten medverkade ca 210 forskare från olika håll i världen. När man 
skriver en omfattande rapport som denna bestämmer man vilka som ska 
leda arbetet med ett kapitel, eller ett avsnitt, till exempel om biobränslen, 
svampar eller utrotning. Instruktionen till kapitelansvariga var att kontakta 
de allra bästa forskarna men också att samtidigt vara noga med att vara 
inkluderande och inte bara fråga forskare som man kände till. Det gjordes 
också en öppen utlysning för att få in bidrag. På så sätt fick man bidrag 
från afrikanska forskare och forskare från flera andra länder. Många forskare 
vill ju skriva bara vetenskapliga artiklar eftersom det är det de blir främst 
bedömda på vid forskningsansökningar. Denna rapport hade sin grund i 
tretton vetenskapliga artiklar som publicerades samtidigt. Genom att skilja 
på rapporten och artiklarna kunde de se till att rapporten skrevs på ett 
lättfattligt språk utan vetenskapliga fackbegrepp, vilket gör den användbar 
bland annat för politiker och beslutsfattare. 

Hur kan man göra elever mera motiverade för att lära sig om 
biologisk mångfald och om en bättre framtid?
Alex tycker att det är viktigt med egna upplevelser och uppmuntra elevers 
egna upptäckter. Man bryr sig inte om det man inte har några känslor för 
eller saknar relation till. Det viktigaste är att uppmuntra barn och ungdo-
mar och ge ”cred” för deras upptäckarlust. Att stå stilla i en skog i femton 
minuter eller sätta sig ner och upptäcka alla fåglar som flyger förbi eller 
kryp som kryper runt. Att inte som lärare visa allt det man själv tycker är 

5  https://www.kew.org/science/state-of-the-worlds-plants-and-fungi

The Royal Botanical Gardens, Kew är världens mest aktiva botaniska forsknings- och utbildningsinstitution i stads-
delen Richmond upon Thames väster om London. Ca 1200 anställda arbetar i trädgårdarna och på forskningsavdelning-
en arbetar drygt 350 forskare som Alex ansvarar för. Kew Gardens är en ca 120 hektar stor park med flera växthus och 
hyser de största samlingarna av levande växtarter från hela världen. Kew har forskningssamarbete med cirka 110 olika 
länder och över 400 olika organisationer. Forskningsavdelningen består av fyra separata lokaler: Herbariet (världens 
största) i västra London, Jodrell med labbar, Wakehurst söder om London med en underjordisk frösamling (Millenium 
Seed Bank) med över 4.2 miljarder fröer från ca 40 000 arter (världens största på vilda arter, till skillnad från Svalbard 
som förvarar kultursorter av olika grödor). Samlingen representerar ungefär 12% av alla kända växter och förvaras som 
en försäkring för framtida generationer. Det finns ett kontor också i Madagaskar. Den största kunskapskällan är sam-
lingarna i första hand som består av 8,5 miljoner pressade växter och svampar som samlats in under flera hundra år. I 
dagsläget finns ca 200 pågående forskningsprojekt där alla också arbetar mot samma bevarande målsättning. Kew har 
funnits i 260 år och utsågs 2003 till ett UNESCO världsarvsobjekt och 2021 ingick den i Guiness rekordbok. Kews mission 
är att förstå och skydda den biologiska mångfalden för människors välbefinnande och planetens framtid, något som 
Alex kämpat mycket för och som hela organisationen nu har enats kring att arbeta för.

fint och intressant. ”Man kan ta vara på det posi-
tiva till exempel genom att upptäcka det fantas-
tiska i en skog med växter och alla kryp i en ruta 
på 50 gånger 50 cm. Att främja upptäckarglädjen 
är det viktigaste!”
Alla arter är viktiga att upptäcka och lära sig, 
vare sig de är vanliga eller sällsynta. Alex upp-
manar oss lärare att gå ut med våra elever och 
ordna tävlingar, sådant han ibland gör med sina 
forskargrupper också. Han tipsar om appen iNa-
turalist.org som har en bra bilddatabas och igen-
känningsfunktion för vanliga och ovanliga arter. 
”Man kan också rapportera in arter i appen. Det 
är också roligt att hitta arter som man inte ser så 
ofta, så det finns ett värde att hitta rödlistade ar-
ter. Roligt om lärare också har specialkunskaper 
om arter, till exempel lunglaven som indikerar en 
artrik miljö och bra luftkvalitet” säger Alex. 

Minna på upptåcktsfärd under en exkursion i Hällekis. 
Foto Monica Svensson
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Varför är det viktigt att upptäcka arter? 
Det finns ungefär 345 000 kärlväxter i världen 
och varje år upptäcks ca 2000 nya arter av kärl-
växter. Det finns stora kunskapsluckor om arter 
och mycket att upptäcka finns kvar kring arter. 
Det finns förmodligen flera miljoner svamparter 
i världen och vi tror att 95 - 97 procent av dem 
inte är beskriva än. De nya arterna är ibland kän-
da av lokalbefolkningen men inte vetenskapligt 
beskrivna. Det finns fortfarande många växter 
som vi inte känner till och som kan vara källa till 
mediciner eller mat. 

Hur bestämmer man släktskap och  
skiljer mellan arter?
Hur gör man uppskattningar för hur många arter 
det finns i världen? 
 ”Man kan se olika trender. Ofta upptäcker 
man en specialist som ger sig på en viss växtfamilj 
eller ett släkte och vi försöker utreda alla arter 
som finns inom den. Det är ett dåligt utforskat 
område. Om man vill upptäcka arter i Sverige 
ska man hålla på med parasitsteklar och andra 
små kända arter som nematoder, rundmaskar. 
Det man gör då är att man samlar in prover, ofta 
hela djuret eller växten eller den blommande de-
len av växten. Det hänger ju inte en skylt på en 
växt att ”Jag är en ny art!”, förstås. Jag har varit 
med på resor till tropiska områden i Amazonas 
där vi samlat in en massa arter och det är jät-
tesvårt att veta om man hittat en ny art.  Det får 
man veta långt efteråt, när man pressat och ta-
git hem och jämfört dem med andra och använt 
DNA för att kunna säkerställa om att det är en 
ny art eller inte. Just nu håller vi på och beskriver 
en ny näckros från Sydamerika. Det finns bara 
två kända arter inom släktet Victoria, där den jät-
testora näckrosen ingår, och vi hittade en tredje 
näckros. En botanist tyckte att vi skulle under-
söka den vidare och efter sekvensering visade det 
sig att den verkligen var en ny art. Folk har sett 
den här växten men inte vetat om att den var en 
ny (egen) art. Så jämförelsearbetet efteråt inne-
bär ganska mycket jobb på labb med molekylära 
metoder.” 

Hur fungerar artbestämning med hjälp av DNA-teknik?
”Jättebra fråga, men det finns inget enkelt svar. Eftersom detta är tids- och 
resurskrävande gör man det bara när man inte kan med säkerhet namne en 
art – till exempel på grund av att den ser annorlunda ut än andra man kän-
ner till, eller för att den saknar vissa egenskaper som är viktiga för artiden-
tifiering (till exempel blommor och frukter; även innehållet i en tepåse ska 
kunna identifieras med DNA!). I korthet jämför man DNA-sekvensen från 
den okända arten med sekvenser från arter som blivit undersökta tidigare. 
För att göra det bygger man ett släktträd med den okända arten och de arter 
som har mest lika sekvenser. Det kommer att visa vilken art som är närmast 
besläktad med den okända arten.» 
 ”Det finns också så kallade kryptiska arter som är arter som ser exakt 
likadana ut (morfologiskt) men är ändå genetiskt olika. Människan kan 
se väldigt olika ut men är ändå genetiskt väldigt lika (och bildar därmed 
en och samma art). Om skillnaden mellan två olika sekvenser är mer än 
tre procent pratar man om ”Operational taxonomic units”, alltså genetiska 
arter där likhetsgraden mellan olika organismer är mindre än 97 procent. 
Om skillnaden är mer än tre procent skillnad brukar man prata om olika 
arter. Det stämmer ganska bra på fåglar och de flesta andra organismer men 
inte alltid. Artkonceptet är inte alltid så enkelt!”. 

Om genbanker och effektivitet för bevarandet av biologisk 
mångfald 
Vi undrar om artbevarandet är avhängigt av bevarandet av miljöer? Vi und-
rar också ifall man tror man om det kommer att finnas naturliga miljöer 
kvar, eller kommer vissa arter i genbanker bara finnas kvar i några odlingar? 
 ”Så är det redan nu med genbanker, som på Alnarp, SLU, där det finns 
kulturväxter i odling nu, som äpplen och päron. Och i Kew, där finns det 
vissa arter som bara finns där nu. Och så händer det ganska mycket som 
man inte har förväntat sig, som bränderna i Australien för drygt två år se-
dan. Det var några arter som försvann i bränderna men då hade vi ganska 
mycket frön som vi skickade tillbaka till Australien, i ett återplanterings-
försök. Man kan inte veta vilka områden som drabbas näst, vilka arter som 
försvinner näst. Man kan tycka att det här är ett desperat försök att rädda 
dem undan utrotning, men det är bara en tidsfråga. Många av arterna som 
vi har idag kommer att försvinna. Vi har fokuserat på att samla in frön och 
material i genbanker från de allra mest hotade arter, och de med viktiga 
ekonomiska eller andra värden, som kända källor till mediciner eller mat. 
Parallellt ska man försöka bevara arterna i sina naturliga miljöer förstås. Det 
är jättedyrt att samla in och bevara arter i minus tjugo grader, och vissa arter 
måste man bevara i minus ett hundra åttio grader i stället, i kryo-banken. 
Men det är mycket dyrare att bygga en kilometer väg.” 
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Finns det motsättningar mellan FN:s olika hållbar-
hetsmål och målen för biologisk mångfald? 
Enligt Alex är inte detta ett problem, då det finns stora förde-
lar att satsa på en bättre natur. Största hotet mot den biologis-
ka mångfalden är landförstörelsen för livsmedelsförsörjning. 
Utmaningen är att hitta bättre sätt att använda mindre land 
för matförsörjningen, men det är absolut inte så att man måste 
välja mellan naturen och människan. 

Politiska mål och ekonomi
Alex tipsar också om den brittiska regeringens rapport The 
Economics of Biodiversity: The Dasgupta Review6. Rapporten 
slår fast vid att ekonomisk välfärd och skyddet av miljön är två 
sidor av samma mynt. För att försäkra framtida generationers 
välmående krävs att man motverkar minskningen av biologisk 
mångfald fram till slutet av detta årtionde. ”Vi betalar inte 

6  (https://www.gov.uk/government/publications/final-report-the-
economics-of-biodiversity-the-dasgupta-review)

det verkliga priset för biologisk mångfald. Ta till exempel två 
exakt lika stora områden i Brasilien. De har helt olika prislap-
par, området med Eukalyptus-träd är värt tio gånger mer än 
ett område med fantastisk regnskog med tusentals fler arter så 
det finns inget värde någonstans med biologisk mångfald idag. 
Det blir så klart ett incitament för att skövla ner och plantera 
monokulturer. Vårt sätt att inte värdera biologisk mångfald 
är ett stort problem idag och det är inte hållbart” säger Alex.

Sjätte utrotningen
”Vi är i en kris nu, en stor kris. Sverige har till exempel inte 
lyckats uppfylla helt något av de tjugo Aichi-målen från 2010 
för skyddet av biologisk mångfald7. Jag är ändå optimist och 
tror på positiv utveckling.” Alex poängterar att det är nu när 
de nya målen för de kommande decennierna ska sättas under 
COP15- mötet i Kina 2022 som det kan vara sista chansen för 
mänskligheten att rädda den biologiska mångfalden på plane-
ten. Mottot för COP15 är ”Living in harmony with nature by 
2050”. 

7  Det man lyckats uppnå i Sverige är delmålen om invasiva 
främmande arter, inrättandet av skyddade områden, och att skriva 
nationella åtgärdsplaner.

A 360° view of the gardens around the Japanese Gate at Kew Gardens, London
William Donelson, Armchair Travel Co Ltd., Public domain, via Wikimedia Commons
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Boken inleds med några exempel på gamla berömda veten-
skapsmän vars hantering av data idag skulle betraktas som 
forskningsfusk. Det var inte bara Freud som fuskade med pa-
tientresultat utan också exempelvis Gregor Mendel friserade 
sina data i statistiken för odlingarna. Fusk inom forskningen 
får konsekvenser inte bara för enskilda individer, utan det på-
verkar också samhällets syn på fakta, forskning, kunskap och 
dess trovärdighet. Kanske just därför är en bok om fuskare 
inom medicinsk forskning något som behöver lyftas fram i 
ljuset.
 
Varför fuskas det och vem är fuskaren? 
Vilka mekanismer är det som ligger bakom forskningsfusket? 
Hur kan det motverkas? Finns det personliga egenskaper hos 
fuskarna som gör att de är extra benägna att fuska? Hur upp-
täcks fuskarnas och vilka är offren? Det är några av de frågor 
som boken vill besvara. 
 Asplund ledde granskningen av Paolo Macchiarini på upp-
drag från Karolinskas sjukhuset. En detaljerad bild av hän-
delseförloppet ges i boken och utöver det så resoneras om 
fuskarens psyke och hur fusk kan uppkomma i forsknings-
miljöer. En förklaring kan ligga i miljöer med hög konkurrens 
och kraftfull auktoritär styrning. Han diskuterar om de stora 
fuskarna uppvisat eventuella gemensamma personliga drag. 
Narcissism verkar vara ett sådant personlighetsdrag. En fors-
kare Mikael Holmqvist har beskrivit dagens samhälle som ett 
samhälle där intellektuell kapacitet och formella meriter får 
mindre betydelse till förmån för karisma. Narcissism är inte 
bara något som finns i samhället utan något som också bärs 
upp och hyllas. Datainsamling, komplicerade laboratorieex-
periment med en massa analyser är tidskrävande och mycket 
arbetskrävande att genomföra. Flera av fuskarna som exem-
plifieras i boken hoppar över denna jobbiga fas eller fabricerar 
data och undersökningar för att presentera något fynd som 
”samhället vill ha”. När det gäller Macchiarini lyfter Asplund 
fram läkarens säregna personlighet med drag av narcissism och 
upphöjd självbild som en av orsakerna till brotten. Boken dis-
kuterar också riskbenägenhet som en komponent men risk-
benägenhet är något som många framgångsrika forskare visar. 
I en kanadensisk studie där orsaken till att studenter fuskat 

studerades sammanfattades att fuskande studenterna tyckte 
att deras egna mål var överordnat moraliska principer. 
 Frågan handlar ju också om hur vetenskapssamhället kan 
undgå att upptäcka att en läkare genomförde operationer på 
människor utan att ha äkta vetenskapliga belägg för att meto-
den fungerade. Det är mycket tragiskt och otäckt. Patienterna 
dog i onödan, och experimentet skadade förtroendet för ve-
tenskap som helhet. En tänkbar förklaring till den bristande 
vetenskapliga kontrollen är att universitetet, som är en miljö 
där kritiskt tänkande är grunden för analys, av något skäl 
hamnade i ett ”grupptänk”, vilket i sin tur ledde till att de 
”kritiska barriärerna” brast. En hypotes till att detta grupptänk 
uppkom skulle kunna vara att det fanns en så stark gemensam 
önskan att Macchiarinis projekt med stamceller skulle lyckas 
eftersom det innebar så extremt stora fördelar för universite-
tet och forskning inom detta område i allmänhet. Exempelvis 
så friades Macchiarini första gången då Karolinska granskade 
eventuell misstanke om fusk. Macchiarini lyckades få utredar-
na att tro att han blivit utsatt för avundsjuka. 

Vad har hänt sedan Macchiarini-skandalen? 
En ny lag som heter ” Ny ordning för att främja god sed och 
hantera oredlighet inom forskning” har börjat gälla. År 2020 
inrättades en ny nämnd, npof ( nämnden för prövning av 
oredlighet i forskning), dit vem som helst kan anmäla forsk-
ningsfusk och få det granskat. Också forskarutbildningen har 
påverkats. På webplats codex som innehåller de etiska riktlin-
jer, förordningar och lagar som gäller inom forskning i Sverige 
finns mer att läsa. 

 Om fusk, sanning och dess konsekvenser
Text Ulrika Wedding

Det finns mycket litteratur om källkritisk granskning och fusk inom historia och 
samhällsvetenskap. Visst är det dags att titta närmare på litteratur om fusk inom naturvetenskap. 
Den bok jag läst är ”Fuskarna – om Macchiarini och andras svek mot vetenskapen” skriven av 
Kjell Asplund. 

Formgivare: Rasmus Pettersson
Format: Inbunden
Språk: Svenska
Utgivningsdatum: 2021-03-19
Förlag: Fri Tanke förlag
ISBN: 9789189139992

Biologen 4-2021_ML.indd   19Biologen 4-2021_ML.indd   19 2022-01-13   07:202022-01-13   07:20



21 Biologen nr 4 • 2021

Några exempel på berömda fuskare inom  
naturvetenskap och deras påstådda resultat: 
Diederik Stapel var forskare inom Psykologi. Han fann att skräpiga 
miljöer med ej tömda papperskorgar hade fler människor som var 
rasister och att köttätande gör människor mindre sociala och mer 
själviska. 

Jon Sudbö från Norge (Lancet 2005): Inflammationshämmare såsom 
ibuprofen och acetylsalicylsyra halverar risker för cancer i munhåla 
och svalg hos storrökare, men samma preparat fördubblade risken 
för hjärt-kärlsjuk-domar. Artikeln hänvisade till ett norskt cancer-
register (conor), men de ansvariga för registret blev misstänksamma 
och avslöjade fusket. 

Mandeep Mehra: covid 19: Publicerade en artikel i Lancet (2020) 
angående användning av läkemedel mot covid 19. Verkliga dataun-
derlag saknades som underbyggde artikelns resultat.  

Hwang Woo – Suk, Sydkorea: Han forskade om stamceller och var en 
nationalhjälte i sitt hemland. Han var den som först påstod sig ha 
klonat ett människoägg. 

Ranjit Chandra: Upptäckte fejkat att hans egna kosttillskott förhin-
drade demens.

Elisabeth Holmes, USA ägnade sig åt storsvindleri. Hon startade ett 
bioteknikföretag där visionen var att med ett litet armband (eller 
plåster) skulle kunna ta kontinuerliga prover, skicka data till en 
server och ge tillbaka information om patientens allmäntillstånd. 
Visionen var så tilltalande och hennes karisma så stark att mängder 
av investerare satsade på hennes företag. Tekniken fanns inte för att 
förverkliga hennes idé och när bluffen uppdagades tog hennes la-
bchef sitt liv. Bioteknik och IT i kombination har varit affärsmässigt 
hett och är ett område som är svårt för investerare att se de verkliga 
värdena och var gränserna går för vad som är möjligt. 

Andrew Wakefield, Storbritannien var forskare inom inflammatorisk 
tarmsjukdom Chrons sjukdom och ulcerös kolit. Det har varit svårt 
att komma fram till orsaken för uppkomsten av Crohns sjukdom. 
År 1993 publicerade Wakefield och hans team en rapport där före-
komsten av mässlingsvirus i tarmen skulle orsaka inflammationen. 
Det han då frågade sig var att om en mässlingsinfektion kunde or-
saka Chrons sjukdom i tarmen skulle ju då också mässlingsvaccin 
kunna orsaka det? Vaccinet är av typen försvagat levande virus. 1995 
(Lancet) publicerade han en ny artikel som visade samband mellan 
autism i kombination med en ovanlig tarmsjukdom och mässlings-
vaccin. Han beskrev tolv barn med syndromet. Barnen påstods ha 
trippelvaccinerats (mot mässling, påssjuka och röda hund) alldeles 
innan barnens beteendeförändringar inträffade. Wakefield med-
delade i en presskonferens att han ansåg att man skulle upphöra 

med vaccinering av barn tills nya data kom fram. Sjukhus-
ledningen ville bekosta en större studie men Wakefield för-
dröjde denna och till slut blev han avskedad från sjukhuset. 
Vetenskapsjournalisten Brian Deer avslöjade forskningsfusk. 
De tolv patienterna hade dragits in i detta för att driva process 
mot vaccinationsföretagen. Det slutade med att Wakefield fick 
sin läkarlegitimation indragen. 
 Trots detta är Wakefield en centralperson inom antivacci-
nationsrörelsen.
 
På vilket sätt har detta betydelse för undervisningen 
och oss som lärare i biologi? Vad ska vi göra? 
En ganska stor del av boken handlar om hur forskningsfusk 
uppkommer, vad det kan bero på och hur det kan förebyggas. 
Det kanske inte är så relevant för en lärare i första ögonkastet, 
men efter ett tag börjar jag fundera på hur gymnasiearbetet på 
ett bättre sätt skulle kunna vara förberett. Jag funderar på vad 
som är viktigt att lära eleverna i samband med gymnasiearbe-
tet. Och min övriga undervisning. Kan det viktigaste vara att 
lära sig hur kunskap inom naturvetenskap formas? Och i så 
fall vara noggrannare med vad elevernas experiment kan visa 
och inte visa. Att vara kritisk som lärare kan ju döda elevens 
intresse. Att vara okritisk kanske dödar naturvetenskapens tro-
värdighet? 
 Att biologilärare inte bara är insatta i och har verklig 
kunskap inom för samhället viktiga frågor inom biologi är  
avgörande för samhällets välfärd. Vår undervisning måste vara  
relevant, beskriva fakta och främja vetenskapliga metoder. Det 
vilar ett ansvar på forskarsamhället som helhet att kommuni-
cera forskningsrön på ett objektivt sätt, och inte vilseleda dem 
som inte har möjlighet att granska data. Jag ser ett behov av 
mycket tätare kontakt mellan universitet och gymnasieskola, 
en kontakt mellan forskarsamhället och skolan. Även här bor-
de ett sammanhang utformas där universiteten har ansvar för 
att fortbilda gymnasielärare. 
 Det behövs kontinuerlig kompetensutveckling om aktuell 
biologisk forskning, om de vetenskapliga metoderna och om 
kritisk granskning av vetenskapliga rön. Att skapa försöksverk-
samhet med spetsutbildning för gymnasieskolan var en väg. 
Inom biologi finns nu ingen sådan utbildning kvar. Därför 
måste vi hitta andra vägar. Det kan vara stärkta resurser till 
våra resurscentra inom de naturvetenskapliga ämnena. Dessa 
kan då förmedla kontakt mellan skolan och forskarvärlden. 
En annan väg som tidigare behandlats handlar om att RUC på 
varje högskola ska ha ett kompetensutvecklingsuppdrag. Det 
är bra, men ska det fungera med verklig kompetensutveckling 
så behöver det göras en behovsanalys och kommuniceras med i 
verksamheten aktiva lärare. En större fortbildningsinsats behö-
ver också förankras i den politiska och ekonomiska ledningen 
för skolan. Det finns goda exempel på kompetensutveckling 
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som den fortbildningskurs inom cell- och mole-
kylärbiologi som genomfördes av Göteborgs uni-
versitet i Kristineberg och som startades av Elisa-
beth Strömberg. Kursen som var en sommarkurs 
med teori och med laborationer som kan genom-
föras i gymnasieskolan. Många gymnasielärare 
har gått kursen och sedan startat undervisning i 
bioteknik på sina skolor. I samband med att vår 
skola startade en spetsutbildning fick vi biologi-
lärare kompetensutveckling inom biologi i sam-
arbete med Örebro Universitet. Det handlade 
om evolution och om forskningsmetodik. 

REKOMMENDERAD FÖRDJUPNING: 
Alle Fonti. En resurs för källkritik bland annat 
om covid 19. http://www.allefonti.se

Asplund, Kjell. Fuskarna – om Macchiarini och 
andras svek mot vetenskapen, Stockholm 2021. 

Msb: Önnerfors, Andreas. 
Konspirationsteorier och covid 19. Mekanis-
merna bakom en snabbväxande utmaning. 
Detta häfte som är nyutgivet av myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap tar upp varför 
konspirationsteorier sprids, hur de sprids och 
hur offren manipuleras. 

Podd i P4, ”Fråga Agnes Wold”, 
med Christer Lundberg. En lättsmält poddserie 
där Wold besvarar lyssnarfrågor och om och om 
igen tar upp vad som är möjligt att visa med 
forskning och vad forskning inte visar inom 
hälsa. 

Svt, dokument inifrån : Vaccinkrigarna. 3 delar.
Dokument inifrån.  Svt-journalister följer 
antivaccinrörelsen och ger en nyanserad och 
djupgående bild av rörelsen och deras fångar. 

Svt, dokument inifrån : Experimentet. 3 delar. 
En prisbelönt dokumentär som följer Paolo 
Macchiarinis verksamhet och granskar hans 
brott. 

Wikforss, Åsa. Alternativa fakta: 
Om kunskapen och dess fiender. Stockholm.
Fri tanke. 

Konspirationsteorier och covid-19
Mekanismerna bakom en snabbväxande samhällsutmaning
Ansvarig forskare/författare (Andreas Önnerfors, professor i idéhistoria)  
https://rib.msb.se/filer/pdf/29596.pdf

I samband med en resa lyssnade jag till ett seminarium där Andreas Ön-
nerfors berättade om konspirationsteorier om coronaviruset, dess uppkomst, 
spridning, orsak och vaccination.  msb (myndigheten för skydd och bered-
skap). Har sedan gett ut ett häfte om detta. Att bemöta konspirationsteorier i 
klassrummet kan vara livsavgörande, och WHO ser konspirationsteorier om 
vaccin som ett av världens största hot mot demokratin och världens hälsa. 
 Önnerfors skriver att det finns en given dramaturgi för en konspirations-
teori, som förklarar händelser med en överjordisk förklaring Det är därför 
svårare att bemöta med vanlig källkritik. Häftet som beskriver alla möjliga 
konspirationsteorier som uppkommit i pandemins spår är mycket läsvärt 
och ett ”måste” för en lärare som vill bemöta detta i klassrummet. Han be-
skriver hur sociala medier omkullkastat tidigare vedertagen informations-
ordning, och att en gemensam faktor för spridning av konspirationsteorier 
är bristande tillit till för expertkunskap. Det blir extra sårbart när en hel 
värld är i kris och lär sig nytt såsom under pandemin. 
 Önnerfors lyfter fram att konspirationsteorier ger en form av menings-
skapande som kan liknas vid en trosinriktning. Det finns en dramaturgi 
för teorierna. En av faktorerna är en sammanblandning av sant och falskt 
med rätt och fel eller gott och ont. Konspirationsteorin försöker att förklara 
orsak och verkan med ett resonemang om att ju mer skada något ger, ex-
empelvis pandemin, en desto ondskefullare orsak till detta händelseförlopp 
måste ligga bakom. Historiskt har liknande resonemang lett till exempelvis 
antisemitism.  Trots att vaccinering som är nittonhundratalets bästa upp-
finning inom hälsa, som med nya möjligheter att vaccinera oss ur krisen så 
sprids konspirationsteorier, och det är ett hot mot demokratin. Han menar 
vidare att det är en utmaning för lärare att bemöta konspirationsteorier. 
 Han lyfter i ett kapitel fram konspirationsteoriernas generella delar för 
det första att allt hänger ihop, att allt händer avsiktligt med förenklade 
förklaringsmodeller och brist på analys, att någon vill dölja något för oss, 
att det finns en hemlig plan, bekräftelseförväntan, att det finns ”bevis ” för 
konspirationsteorin, dualism som ger näring till våldsbejakande extremism, 
och syndabockar där feminism och genusforskning misstänkliggörs, demo-
nisering och teorier om systemkollaps där samhället snart rasar samman. 
Likaså har den ”goda sidan” genomskådat konspirationen. 
 Sist tar häftet upp hur konspirationsteorier bäst bemöts och motverkas 
med kloka råd. Lyssna och förstå, försök att relatera till varför den drabbade 
har tagit till sig just dessa teorier, försök att få den drabbade att ta till sig till-
förlitliga källor, uppmuntra till källkritiskt tänkande. Avslutningsvis sam-
manfattas att vi i samband med pandemin också som WHO säger drabbats 
av en infodemi, som är ett hot mot demokrati och som kan påskynda en 
radikaliseringsprocess med ökad polarisering i samhället. 
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Medicinsk genetik  
En introduktion 
av Ulf Kristoffersson och Maria Johansson Soller

Upplaga: 3
Språk: Svenska
Vikt: 400 gram
Utgiven: 2021-06-29
Förlag: Studentlitteratur AB
Antal sidor: 280
ISBN: 9789144140704

De senaste två åren har inte bara medicinare 
och biologer diskuterat frågor med genetiskt 
innehåll. även allmänheten intresserat sig för hur 
sjukdomar uppstår, om de är ärftliga och framför 
allt – hur bekämpa en helt ny pandemi. Vaccin-
frågan har ju blivit alltmert aktuellt med de nya 
varianterna på viruset.
 Den här boken är tänkt som en introduktion 
till genetik inom hälso- och sjukvård. Denna 
tredje upplaga är helt uppdaterad till aktuellt 
kunskap. Medicinsk genetik vänder sig i första 
hand till dem som genomgår vårdutbildningar 
men är också en källa till kunskap för biologen 
och biologiläraren - repetition äa ju alltid värde-
fullt.
 Boken börjar med en genomgång av allmän 
genetik med cellen, kromosomer och nedärv-
ning. Så tar man upp genetik och etik, juridik, 
diagnostik, screening och behandling av genetis-
ka sjukdomar. En utförlig genomgång av ärftliga 
sjukdomar, medfödda missbildningssyndrom 
och tumörsjukdomar avslutar boken.
 Genetisk kunskap är nödvändig för att förstå 
biomedicin och är i dag en integrerad del av häl-
so- och sjukvården. Kunskapsutvecklingen har 
öppnat möjligheter för individanpassade före-
byggande åtgärder men leder också till nya etiska 
konflikter. Utvecklingen är på väg att leda till ett 
paradigmskifte inom hälso- och sjukvården och 
kommer påverka vårdens medarbetare. 

Monica Svensson

First person receives gene-edited pig heart
A person in the United States is the first to receive a transplant of a gene-
tically modified pig heart. Yesterday, the University of Maryland Medical 
Center announced that the 57-year-old patient was still doing well 3 days 
after the surgery. The heart came from a pig raised by Revivicor, a US firm 
that spun off from the UK company that helped to clone Dolly the sheep. 
It’s not clear exactly how the pig was gene-edited, but the company has 
developed pigs whose cell surfaces do not have a sugar molecule called 
α-1,3-galactose, or α-gal, which triggers the human immune system. The 
man also received an experimental drug made by Kiniksa Pharmaceuticals 
designed to stave off rejection.

STAT | 8 min read | bit.ly/ 3GtV2Vu

Read more: New life for pig-to-human transplants (Nature | 11 min read, 
from 2015)

Timing is key for some Omicron immunity
A laboratory study from Japan suggests that COVID-19 vaccination fol-
lowed by a breakthrough SARS-CoV-2 infection months later offers greater 
protection against the Omicron variant than does vaccination with infec-
tion soon after. Vaccinated people who have had an infection are thought to 
gain strong immunity, at least for a time. The finding implies that countries 
that saw large numbers of non-Omicron infections in late 2021 have an 
advantage as 2022 rolls in with the new variant. The study has not yet been 
peer reviewed.

Nature | 4 min read | go.nature.com/3rgCilX

Reference: medRxiv preprint

Ichthyosaur is one of UK’s ‘greatest finds’
The 10-metre-long skeleton of an ichthyosaur is the biggest of its kind ever 
found in the United Kingdom. “It is a truly unprecedented discovery and 
one of the greatest finds in British palaeontological history,” says palaeon-
tologist Dean Lomax. The marine reptile is something of a fossil favourite 
here in England, partly because it was first discovered by iconic palaeonto-
logist Mary Anning in 1811, when she was only 12 years old. 

The Guardian | 10 min read | bit.ly/3rgDqpH

Notiser
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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   vordf@biologilararna.se
sekreterare Martin Granbom  sekr@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.  
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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 2,3 tn medlemmar! Gruppen drivs 
av Biologilärarnas förening.

DU KOMMER VÄL IHÅG ATT BETALA 
MEDLEMSAVGIFTEN FÖR BF 2022!

I den här boken har biologiläraren en guldgruva 
när det gäller att koppla ihop biologin med in-
dividen och samhället. I 50 stycken 4-6-sidiga 
presentationer av arter finns mängder av kopp-
lingar till ekonomi, historia, hälsa och samhälls-
kunskap. 
 Arterna som tas upp är inte främst svenska 
arter, men välkända för de flesta. När man läser 
om lök får man veta att Charles Darwin gjorde 
omfattande undersökningar för att ta reda på ifall 
tårar orsakade av lök var desamma som tårar man 

Femtio växter som ändrat  
historiens gång av Bill Laws

fäller av sorg. Resultatet visade att det inte fanns några skillnader och att 
tårars uppgift är att väta och skydda ögonen. Dessutom är visst purjolök den 
lök som är först omnämnd i ett recept!
 Man får läsa om att kål är väldigt polymorf och listan över bambuns alla 
användningsområden – vindmöllor, cittror, likkistor, flygplansmaterial, nagel-
skydd, öl, armering av betong osv. imponerar! Som kvällsarbetandelärare är 
det ju inte heller ointressant att läsa om kaffe och te – ja, listan kan göras lång!
 Jag rekommenderar boken varmt, men det är inte en bok man sträcklä-
ser. Det bästa är nog att läsa om en eller två arter i taget, annars glömmer 
åtminstone jag snabbt bort allt intressant jag läst!

Martin Granbom

Format Inbunden
Antal sidor 223
Utgivning 2021-05-04
Förlag Lind & Co
Översättare Lennart Engstrand,  
Marie Widén
Vikt 718 g
ISBN 9789179034924
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A bat has put the cat among the pigeons by winning bird of 
the year in New Zealand. The pekapeka-tou-roa (representing 
both Chalinolobus tuberculatus, the New Zealand long-tailed 
bat, and Mystacina tuberculata, the New Zealand lesser short-
tailed bat) won the annual awareness-raising vote. The two 
species are the country’s only endemic land mammals, and won 

by a landslide. Conservation charity Fores& Bird is sanguine 
about the controversy over a bat winning a competition that 
celebrates birds. “It wouldn’t be Bird of the Year without some 
scandal,” says spokesperson Lissy Fehnker-Heather.

| The New Zealand Herald

FLADDERMUS VALD TILL ÅRETS FÅGEL PÅ NYA ZEALAND!

Fåglar med delvis mörka vingar är betydligt 
skickligare på att flyga jämfört med fåglar som 
har enbart ljusa fjädrar, enligt en belgisk studie 
vid universitetet i Ghent, rapporterar Veten-
skapsradion.
 Tidigare har man trott att vingar är mörka på 
översidan för att göra fåglar mindre synliga för 
rovdjur, men den nya studien visar att det även 
kan ge bättre flygeffektivitet eftersom de mörka 
fjädrarna inte bara värmer upp vingarna utan 
också luften omkring vilket gör att luftström-
ningen ökar och friktionen minskar.

TT 07:52- 3 jan, 2022

Intressant om mörka vingar

Fyra hungriga ladusvalor tigger av mamma - konstfly-
gare med svarta vingar. Foto Monica Svensson

Bat voted New Zealand’s bird of the year
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