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Bästa läsare!
”Carl von Linné föddes år 1707 i Stenbrohult i Småland. Hans far var 
präst och mycket blomsterintresserad. I trädgården som hörde till präst-
gården sådde och planterade han många olika slags blommor. Lille Carl 
blev då också intresserad av blommor”... Så började ett föredrag jag höll 
i skolan på 60-talet. Linné var aktuell då och är det fortfarande. 

Detta nummer av Bi-lagan handlar om hur Linné kan bli utgångs-
punkt för tvärvetenskapligt arbete för alla åldersgrupper i skolan. I en 
av artiklarna beskrivs hur två f – 3 skolor i Täby arbetade med tema 
Carl von Linné. Se deras planeringskarta och läs om hur arbetet ge-
nomfördes. 

Vi möter också Linné som pedagog. Kanske kan vi inspireras av hur 
Linné fångade elevernas intresse för naturen och för den artrike dom 
som fi nns i många miljöer. I en av artiklarna beskrivs hur det går till att 
anlägga en äng för att på så sätt öka artrikedomen i skolans närmiljö.

Om några veckor kan vi ta del av Dagfjärilar, den första volymen 
av 125 planerade i serien Nationalnyckeln till Sveriges fl ora och fauna, 
från Artdatabanken. Alla svenska djur, växter och svampar kommer 
att beskrivas med fantastiska illustrationer och en enorm mängd fakta. 
Det svenska artprojektet, som går i Linnés fotspår, har som syfte att ta 
fram och göra kunskapen om de svenska arterna tillgänglig. 

Direktlänkar till webbadresser som förekommer i Bi-lagan och 
kompletterande information till olika artiklar fi nns på vår hemsida 
under rubriken Bi-lagan. 

Christina Polgren, föreståndare
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Hittills har man inte känt till så mycket om Linné som 
lärare, eftersom den mesta forskningen rört hans veten-
skapliga gärning. Men sedan några år tillbaka finns ett 
forskningsprojekt vid Uppsala universitet som tar fram 
fakta om Linné som lärare. Det tvärvetenskapliga pro-
jektet heter ”Att lära och lära ut. En studie av Linné och 
hans lärjungar”, och har som syfte att studera sambandet 
mellan Linnés pedagogiska gärning och hans forsknings-
resultat. Genom att entusiasmera studenterna skapade 
han en kreativ grupp kring sig, där hans metoder kunde 
utvecklas och prövas. Det tycks ha varit roligt och spän-
nande att studera under Linné. Studenterna sporrades till 
egna forskningsrön, som sedan bidrog till att utöka Linnés 
egen kunskap. 

Hurdan var då Linné som lärare? Berättelser från stu-
denter som varit med på hans föreläsningar beskriver en 
mycket engagerad och inspirerande pedagog. Linné tala-
de alltid fritt i katedern, med bara en smal pappersremsa 
i ena handen, där enstaka stödord fanns nedtecknade. 
Ögonvittnen har berättat om hur han kunde påverka 
åhörarna starkt. När Linné talade om Skaparens verk 
”målades vördnad och förundran i allas ansikten”. Han 
kunde förmedla nyttiga lärdomar ”under ett lätt och be-
hagligt skämt”. Det tycks ha varit svårt att somna av tris-
tess under hans föreläsningar.

Den pedagogiska grundkurs som alla lärare på uni-
versiteten måste gå idag föreskriver att en lärare ska vara 
kunnig, stimulerande, strukturerad, ha kontaktförmåga 
och förmedla en medvetenhet och trygghet. Allt detta 
stämmer med vad vi vet om Linné som lärare. Han läm-
nade dessutom aldrig en student med obesvarade frågor. 
Han repeterade gärna tillsamans med dem som inte hade 
förstått. Han fick sina studenter att brinna för ämnet. 
Han skulle troligen fungera som en god pedagog även i 
vår tids lärosalar.

När man ser på Linnés bakgrund kan man kan-
ske se vad som format honom till en god lärare. 

Han tycks ha haft ett gott exempel i sin egen 
far, som var präst och ibland höll föredrag i fält 

om olika växter för sina vänner. Redan som vetgirig 
fyraåring ville Linné börja lära sig växternas namn och 
egenskaper av honom, något som uppskattades mycket 

av både far och son. När han senare skulle få 
en informator blev emellertid allting annor-

lunda. Linné fick då stryk om han inte 
lärt sig läxorna ordentligt. Det är svårt att 

psykologisera om historiska personer, men det kan hända 
att en sådan behandling för alltid fick Linné att inse att 
ingen kunde lära sig något om man inte först lockade 
fram lusten att vilja lära sig. Upptäckarglädje och lust är 
ledord när man ser på Linnés undervisning.

Katederundervisning var den gängse undervisnings-
formen vid universitetet på 1700-talet. För Linné var 
upplevelsen av naturen viktig, även som etablerad profes-
sor. Han var fascinerad av undren i naturen, av att se det 
stora i det lilla. När Linné undervisade om växter tog han 
ofta in krukor i föreläsningssalen, men ännu hellre tog 
han med studenterna till växterna. I trädgården kunde 
man studera växter från jordens alla hörn. Han hade själv 
skapat en av Europas största trädgårdar i Uppsala. 

Herbationes Upsalienses
Oerhört uppskattade var hans exkursioner runt Upp-
sala. Hans exkursionsstigar strålade ut från staden i sju 
riktningar. En åttonde exkursion skedde i Jumkil, några 
mil från Uppsala, dit man åkte för att studera mossar 
och kärr. Exkursionerna utgjorde de sista lektionerna i 
vårens föreläsningsserie och de började i maj. Exkursions-
systemet med de många stigarna var en pedagogisk hel-
het. En lund på den första exkursionen uppvisade inte 
samma växter som en lund på en senare exkursion. Linné 
lät skriva en avhandling, där han beskrev sitt exkursions-
system. Han kallade det ”Herbationes Upsalienses”, alltså 
Uppsalas herbationer (ett annat namn för exkursioner). 
Inspirationen till sina herbationer hade han fått under sin 
resa till kontinenten, där det fanns liknande exkursions-
system i t.ex. Paris.

Trots att det hette herbationer (herba är växt på latin), 
studerade man inte bara växter. Alla tre naturens riken 
som Linné föreläste om presenterades: växter, djur och 
stenar. För att undervisningen skulle fungera i fält, fanns 

Linné 
en lysande lärare

Målning av Carl von Linné från Hammarby, Uppsala.
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Illustration: 
Linda Johansson
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det ett antal regler. Studenterna skulle ha lösa och lediga 
kläder som var bekväma i fält. Man skulle ta med floror 
och andra böcker, samt portörer för växterna och nålar 
för att montera insekterna. Man skulle samlas en viss tid 
på morgonen, och man fick disciplinstraff om man gick 
för långsamt under exkursionen och sinkade hela grup-
pen. Att ha god ordning var särskilt viktigt när fler och 
fler studenter anslöt sig. Linné kunde ha ett hundratal 
studenter på exkursionerna. Det var i en tid då hela uni-
versitetet kunde ha 800-900 studenter. Linnés pedago-
gik gjorde succé.

En typisk exkursion
På morgonen samlades studenterna vid stadstullen. Där 
formerade Linné gruppen. Han utsåg en protokollförare, 
som skrev ner allt som sades. De andra studenterna ko-
pierade sedan protokollet efter exkursionen. En person 
fick vara fågelskytt. Han hade till uppgift att skjuta ner 
intressanta fåglar så man kunde studera dem på nära håll. 
En person skulle vara fiskal och hålla ordning på grup-
pen. Sedan var det dags att gå iväg. På väg till första an-
halten fick studenterna samla växter och insekter. Efter 
en halvtimme stannade man, och insamlingarna gavs till 
Linné som föreläste om dem. Ofta berättade han någon 
anekdot kring växten eller djuret för att studenterna 
skulle komma ihåg arten. Protokollföraren antecknade 
noggrant allt som sades.

 Mitt på dagen gjorde de paus för en måltid och vila. 
Den som funnit de mest sällsynta växterna eller djuren 
fick sitta invid Linné. Så sporrade han de övriga att leta 
ivrigare under nästa exkursion. Efter en hel dag i fält 
tågade de mot staden igen. Ibland hade studenterna ta-
git med valthorn och pukor som man marscherade till. 

Portörerna var fulla av växter och inuti hattens kulle 
satt de nålade insekterna. När den uppsluppna troppen 
nådde professor Linnés hus avslutades exkursionen med 
att alla ropade i kör: ”Vivat Linnaeus” (leve Linné). I en 
stad med några tusen invånare, som Uppsala hade på den 
tiden, måste det ha märkts ordentligt när den märkliga 
skaran tågade in på gatorna.

Linnés exkursioner blev omåttligt populära, så popu-
lära att de andra professorerna inte kunde tåla det. En 
dag fick Linné ett brev från överhovintendenten, Carl 
Hårleman. Där stod att det var oanständigt att utföra sin 
undervisning på ett så uppsluppet sätt, och dessutom i 
lösa, slafsiga kläder. Linné blev tvungen att strama till 
sina exkursioner, och de blev nog aldrig riktigt desamma. 
Men ryktet levde kvar, och traditionen att lära sig väx-
ter i fält hade blivit fast förankrad i undervisningen. De 
hundratals blivande lärare som upplevde Linné i fält, 
spred den populära naturpedagogiken vidare i sina egna 
kretsar. Effekten av Linnés exkursioner är svår att mäta. 
Vi kan bara gissa oss till vilket inflytande han har haft på 
den svenska pedagogiken och den moderna människans 
kärlek till naturen. En sak är emellertid säker: Linnés pe-
dagogik är fortfarande en säker modell för den som vill 
att upptäckarglädje och lust ska finnas med vid utforskan-
det av naturen. 

Vitmossa (ovan): Thenna bruka lapparne i stället för lintyg åt sina 
småbarn; then har then förmån, at then kan suga in then skarpa 
urin och tillika hålla barnet varmt. Bytes om affton och morgon.

Tranbär (närmast t.h.): Bären brukas av gullsmeder för sin skarpa 
syra, som tillika med ätticka, winsten och annat surt blandas ihop, 
hwaruti de sen lägga silvret, som de med koppar utblandat, på 
det de med dylikt acidum må kopparn på silvrets superficies. 
Annars kunna dessa bär med mycket såcker praepareras til be-
hagelig mos.

Hjortron (längst t.h.): Bären driva starkt urin, ränsa bloden, taga 
bort sältan om man äter them.

(Anteckningar från Linnés exkursioner i Uppsalatrakten 1747.)

Mariette Manktelow

är botaniker och Linnéforskare vid Uppsala universitet. Hennes forskning rör 
Linnés undervisning, särskilt den botaniska. Hon leder en kurs om Linné och 
hans vetenskaper, och är projektledare för Linnés Historiska Landskap, som 
bland annat tar fram fakta om Linnés exkursioner runt Uppsala.

Läs mer på nätet:
Forskning om Linné som lärare: www.caroluslinnaeus.org
Kursen Carl von Linné: www.ibg.uu.se/linnaeus 
Linnés Historiska Landskap: www.linnaeanlandscapes.org
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Märk ut en naturstig i närheten av skolan med upplevelse-
stationer där eleverna själva kan iaktta och fundera över 
organismerna och sambandet med miljön. Låt natursti-
gen passera fl era olika miljöer. Dessa behöver inte vara 
vackra och attraktiva, huvudsaken är att det blir en va-
riation. Välj ut ca fem olika stationer med olika miljöer 
längs naturstigen. 

Välj ett tema för naturstigen. Det kan t.ex. handla 
om växter och djur i närmiljön, organismernas anpass-
ning till miljön, ekologiska sammanhang eller männis-

kans påverkan på miljön.
Uppgifterna nedan är exempel på hur elever kan ar-

beta med växter på de olika stationerna. De kan varie-
ras i svårighetsgrad för att passa olika elevgrupper. Fler 
idéer för en naturvandring fi nns i Bi-lagan nr 2 2004 
(www.bioresurs.uu.se, rubrik Bi-lagan), se i första hand 
månaderna oktober, november och december. 

Växtletare (För yngre elever)
Centralt i biologiundervisningen är att träna iakttagelse-
förmåga och att studera den stora variationen av levande 
organismer i naturen. I styrdokumenten för de tidigare 
åren i grundskolan fi nns som mål att eleverna ska kunna 
några av de vanligaste växterna i närmiljön och få en för-
ståelse för i vilken miljö växterna hör hemma – ett slags 
växt-ABC. 

Att ge elever i uppgift att plocka vilka växter de vill i 
närmiljön för att sedan på egen hand försöka ta reda på 
vad de hittat är oftast en omöjlig uppgift. Välj istället i 
förväg ut en till fl era växter som det fi nns rikligt av vid res-
pektive station och som är karaktäristiska för miljön eller 
intressanta på annat sätt, t.ex. vanliga träd och buskar. 

Skanna de färska växterna genom att lägga dem direkt 
på en vanlig skanner. Svårighetsgraden kan varieras från 
att hela växter tas med till att bara skanna blad eller delar 
av blommor. Sätt ihop bilderna till en A4-sida och skriv 
ut den. Plasta in så att elever/elevgrupper får var sin sida. 
Uppgiften för eleverna blir sedan att leta rätt på växterna 
som är avbildade på pappret. 

Medan eleverna letar efter en växt behöver de säkert 
titta på många växter och jämföra. De får förståelse för 
vilka karaktärer som skiljer olika växter åt och ser varia-
tionen av arter. När växterna som fi nns med på bildsidan 
påträffats är uppgiften för eleverna att beskriva dem. I 
vilken miljö fi nns växten? Hur ser växten ut som helhet: 
blomman, frukterna, bladen, stammen osv? Vilka karak-
tärer kan användas för att beskriva växten? Låt eleverna 
slutligen para ihop växten med rätt namn och jämföra 
med beskrivningen som fi nns i en fl ora. Om det inte av 
naturvårdskäl är olämpligt att plocka växter kan elever 
också pressa växterna och klistra in dem i en liten natur-
bok. (Se beskrivning på växtpress s. 14.) 

Växterna och miljön  (För äldre elever)
Låt undersökningen av växterna och deras miljö vara en 
del av ekologiundervisningen och använd iakttagelserna 
för en diskussion om miljöfaktorer och växternas miljö-
anpassning. T.ex. kan gräsmarker som domineras av olika 
växtarter undersökas: välskötta gräsmattor, vall odling, 
naturbetesmarker och gräsmarker som inte sköts alls.

Låt eleverna märka ut ytor om 1 m2 på respektive sta-
tion. För att avgränsa undersökningsytan kan t.ex. fyra pin-
nar förbundna med snören användas alternativt fasta ramar 
av tunna trälister. Uppskatta hur många arter det fi nns på 1 
m2. Identifi era också några av de dominerande  arterna. Låt 
eleverna få med sig en artlista med 10-20 vanliga växter 
och låt dem fördela dessa på de undersökta rutorna.

Att fundera på och jämföra mellan de olika miljöerna:
• Hur många arter fi nns det på 1 m2? Vad kan det bero på 
om antalet arter i de olika miljöerna blir olika stort? 
• Hur är växterna anpassade till den miljö de lever i? 
• Hur bör marken skötas för att öka eller bevara artrike-
domen?
• Vilka växter dominerar och är karaktäristiska? Ca fem 
växter räcker ofta för att karaktärisera en miljö.

Britt-Marie Lidesten

För naturvetenskap är kombinationen av teori och praktiska undersökningar grund-
läggande – det man kan undersöka och se med egna ögon ger förståelse och skapar 
minnesbilder. Denna metod tillämpade Linné  under sina vandringar tillsammans med 
studenter. Naturstudier i dagens skola bygger liksom Linnés herbationer på upptäckar-
glädje och lust att lära. Nedan ges ett par förslag på hur närmiljön kan utnyttjas för 
att studera växter och miljö. Naturen är full av intressanta saker att upptäcka! 

Naturstig vid skolan 
– med inspiration från Linnés herbationer
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Att läsa om Linné

I Naturens Riken
Inga Borg

En bok för alla. Nytryck 1993 och 1998

Boken berättar om Linnés liv och 
verksamhet från barndomen till de 
sista åren i Uppsala. Den är mycket 
innehållsrik, men samtidigt lättläst 
och passar bra att läsa på egen hand för elever i grund-
skolan. De tecknade illustrationerna kompletterar på ett 
utmärkt sätt.  

Boken är tyvärr utgången från förlaget, men brukar 
fi nnas på bibliotek. 

Carl von Linné ett kunskapsprojekt 
www.linnaeus.nu

Webbsidan innehåller bl.a. korta texter och bildmaterial 
från Råshults där Linné föddes. Linnés principer för in-
delning av växter i 24 klasser visas genom en illustration 
från 1736. Varje klass illustreras av en tecknad bild av en 
blommas könsorgan. Teckningen är klickbar och leder till 
en förteckning med exempel på arter från en viss klass.

För webbsidan ansvarar Länsstyrelsen i Kronoberg, 
Landstinget Kronoberg, Älmhults Kommun och 
Möckelnsnäs Herrgård.

Här fi nns intressanta beskrivningar av 
ett stort antal vanliga svenska växter 

och även några exotiska arter. Växterna har ordnats 
efter vilka miljöer de återfi nns i. Boken innehåller Lin-
nés berättelser om växterna och beskrivningar av vilka 
föreställningar man hade om växterna förr, men också 
aktuell kunskap. Växterna illustreras med ca 100 vackra 
och detaljrika bilder från gamla planscher. 

Boken berättar om Carl när han var 5 
år gammal  och bodde i byn Stenbro-
hult i Småland. Carl älskar blommor 

och tycker också mycket om grisen Lindbom. Carl och 
grisen Lindbom ger sig ut på upptäcktsfärd för att leta 
rätt på nattviolen som doftar så starkt på natten och un-
der vägen hittar de många andra blommor. 

Växterna fogas på ett ett naturligt sätt in i berättelsen. 
Teckningarna kompletterar på ett utmärkt sätt berättel-
sen och är så välgjorda att boken kan användas som en 
minifl ora. Ta med boken ut i naturen och leta tillsam-
mans med barnen efter växterna som avbildas! Boken 
passar för mindre barn (F-3).

Boken beskriver Linnés liv och verk-
samhet: barndom och uppväxt, stu-
dier i Lund och Uppsala och resan till 

Lappland (del 1), Linnés vistelser utomlands i Tyskland, 
Holland och England (del 2), verksamheten i Sverige, 
först som läkare i Stockholm och senare som professor i 
Uppsala, samt resorna till Öland, Gotland, Västergötland 
och Skåne (del 3). Boken har en berättande stil och inne-
håller många citat från Linné själv och hans samtida. Den 
är också rikt illustrerad. Boken används som kursbok vid 
Uppsala universitets kurs om Linné. 

Linné on line
www.linnaeus.uu.se/online/

Uppsala universitet ansvarar för webbsidan Linné on line 
som beskriver Linnés liv och vetenskapliga arbete. Webb-
sidan är indelad i fl era avdelningar som ger ett vidgat per-
spektiv och en fördjupning inom olika områden som t.ex. 
Linné och läkemedlen, samt Växterna och djuren.  

I Linnés spår genom Sverige
Ove Torgny

264 s. Bilda förlag, 2001

ISBN 91-574-5659-3

Författaren reser i Linnés fotspår med-
an han återger och refl ekterar över Lin-
nés berättelser från resorna till Lappland, Dalarna, 
Öland, Gotland, Västergötland och Skåne. 

För elever i skolor runt om i landet ger Linnés skild-
ringar en inblick i hur det såg ut på 1700-talet i olika de-
lar av Sverige och att jämföra med vilka förhållanden som 
råder idag ger ett intressant perspektiv.

Blomstervandringar i Linnés 
sällskap
Staffan Söderlund
192 s. Carlssons bokförlag, 2004
ISBN 91-7203- 467-X

Carl von Linné
Wilfrid Blunt
258 s., Albert Bonniers förlag, 2001
ISBN 91-0-057695-6

Blomstergrisen. Grisen Lindboms 
äventyr med Carl von Linné
Björn Bergenholtz
24 s, Rabén & Sjögren Bokförlag, 2003
ISBN 91-29-65759-8

Webbsidor
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Elever tröskar med slaga vid Hörjelgården

Där asfalten övergår till slingrig grusväg, för 
att efterhand bli till en allt mindre markväg 
med gräs i mitten, ser man krokiga flätgär-
den som kantar vägen och man är framme 
vid vägs ände. Det vill säga framme vid Hör-
jelgården strax norr om Tomelilla i Skåne.

Gården som är en utskiftad fyrlängad kors-
virkesgård, ligger på gränsen mellan tidi-
gare odlade inägor och den betade utmarken. 
Fastigheten har donerats till Naturskyddsför-
eningen i Skåne. Idag får gården symbolisera 
en by. Det är bylandskapets tid som markerna kring går-
den vill visa. Här har ett ”Linnés landskap” bevarats och 
rekonstruerats. På Hörjel jobbar vi med undervisning, 
praktisk naturvård och ekologisk forskning. 

Arbetet med kulturlandskapet rymmer olika perspek-
tiv, insikter och ämnesfördjupning – det blir en rik källa 
att ösa ur. Det första som är påtagligt är naturupplevel-
sen. Det äldre kulturlandskapets småskalighet, artrike-
dom och  omväxlande markslag är lätt att tycka om med 
mjuka linjer, en mångfald av färger och former, knotiga 
hamlade träd, grodor, glador och råmande kalvar. Att 
detta är ett svar från naturen på vårt sätt att nyttja den 
är fascinerande. Det äldre kulturlandskapet är som en le-
vande historiebok. Det speglar stora delar av befolkning-
ens sätt att försörja sig under nästan 2000 år, något av ett 
historiskt referensområde för dagens människa. 

Det som ofta slår mig är att man i detta landskap har 
så lätt att se ekologiska samband. Här är samspelet en-
kelt, konkret och greppbart. En utmärkt start för att gå 
vidare i mer komplicerade samband.

En stor del av vår undervisning på Hörjelgården sker 
i form av lägerskolor och elever från hela landet är väl-
komna. Klasserna, som kommer från både grundskola 
och gymnasium, stannar i två till tre dagar. Varje klass 
får ett eget program som utformas vid en planeringsträff. 
Oftast varvas praktiska historiska hantverk och sysslor 
med undersökningar för att upptäcka den rika biologiska 
mångfalden. Viktigt är också att ge utrymme för egna re-
flektioner kring värdet av vår natur och vårt biologiska 
kulturarv. Har vår natursyn ändrats genom tiden?

Vid ett besök på Hörjelgården tar vi avstamp i Linnés 
1700-talslandskap och blickar både bakåt och framåt. Vi 
ser hur landskapet är en spegelbild av människans behov, 
vilket varierar med våra förutsättningar under olika tids-
perioder. Genom att se hur människan försörjt sig av na-
turen och prova olika historiska sysslor som jämförs med 
dagens, får eleverna perspektiv på dagens livsstil. Att själv 
bereda linet till en tråd som kan användas för att väva 

Att undervisa med landskapet som grund
Hörjelgårdens Natur- och Kulturskola

och sy ger insikt och reser frågor. Hur tillverkas dagens 
kläder? Vad påverkar priset? 

Att skörda åkern med lie och sedan tröska ut kornen 
med slaga är också en upplevelse. Den får de flesta att se 
på skördetröskor med nya ögon. Det är lärorikt att få upp-
leva att människan inte alltid levt som idag och förstå att 
villkoren är olika beroende på var vi lever. Tidsmaskinen 
är ibland inte märkligare än ett flygplan…

Slåtter är spännande men jobbigt. Efter att ha svettats 
med lie och räfsa i det sega gräset är det aldrig långt till 
reflektionen att man nog slet på ett annat sätt förr. Vad 
skulle man med allt detta hö? Att höet omvandlas till 
näring för åkern genom stallgödseln ger en begriplig bild 
av näringsämnenas kretslopp. Hade man inte konstgödsel 
förr? Vad är konstgödsel? Var kommer den ifrån? 

De flesta skolor omges ju inte idag av ett landskap som 
det såg ut på Linnés tid. Men visst finns det ändå mycket 
man kan göra. Kanske det skulle vara kul att konstruera 
en bit slåtteräng på någon del av skolgården (se s. 8-9), 
eller ha en egen linodling, tillverka staketstolpar och fläta 
staket. Allt fler skolor tar ett större ansvar för skolgården 
och går aktivt in i ett samarbete med den förvaltning som 
ansvarar för skolgårdsskötsel.
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Kanske kan man avtala med någon markägare för att 
kunna nyttja en större bit mark, t. ex. vara med och röja 
i betesmark, samt använda material för staket och tälj-
ning. Kanske kan man göra iordning en eldplats. 

Att använda vårt moderna odlingslandskap som av-
stamp är heller inte fel. Hur är villkoren för de vilda 
arterna här? Varför finns det så få arter på en betesvall 
eller granodling? Vad krävs egentligen för att det ska bli 
artrikt? Ofta kan man genom en aktiv diskussion på 
plats, där frågor bollas mellan elever och pedagogen, ge 
möjlighet till insikt som leder till nya frågeställningar att 
jobba vidare utifrån.

För den som vill veta mer och jobba vidare med 
kulturlandskapet finns praktiska handledningar för bl.a. 
linberedning, staketstolpar och tillverkning av kolkritor 
på Hörjelgårdens hemsida. Här finner du också fortbild-
ningskurser för utomhuspedagogik med kulturlandska-
pet i centrum. 

Helen Hasslöf
Naturskolepedagog, Hörjelgårdens naturskola

Referenser:
Hörjelgårdens hemsida: www.planteco.lu.se/horjel 

Hagmarksprojekt för F-2 klasser från en skola, se hemsidan för 
Naturskolan i Nynäshamn (www.nynashamn.se/natursko).
Naturskoleföreningen  (www.naturskola.se):  Här finns adresser 
till ca 70 naturskolor som alla arbetar med utomhuspedagogik 
och en del även med kulturlandskapet.
Länsmuseer och lokala friluftsmuseer, har ofta pedagogiska pro-
gram med anknytning till historia och landskap. 
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Växtval
Växtvalet är beroende på var man befinner sig och 
hur marken är beskaffad. Var i landet finns ängen? 
Är det ett fuktigt eller torrt parti? Skuggigt eller 
ljust? 

Då det gäller träd och buskar kan man generellt 
säga att i södra delen av landet har hassel, lind och ask 
ofta förekommit på ängar. Taggiga arter hör till betes-
marken och har ingen plats på ängen. 

Förbered marken
Om man utgår från en vanlig gräsmatta är den ofta allt-
för näringsrik. Man kan då fräsa upp den och så in vete 
som kan suga upp mycket av näringen ur marken. Skörda 
vetet när det står i ax, för bort skörden och fräs ner 
stubben. Ännu bättre är naturligtvis att dra upp strå-
na med rötterna, men det kan ibland vara svårt och 
det beror ju på hur stor ytan är. Vetet kan  bindas till fina 
dekorationer eller, varför inte mala eget mjöl. Är jorden 
rik på mull eller lera är det bra att blanda i sand. För en 
gräsmark som är lite mer mossig och inte så näringsrik 
kan det räcka med att bara fräsa upp den. 

Så in ängsfloran
Detta kräver eftertanke. Det bästa är att kontakta någon 
lokal naturskyddsförening eller länsstyrelsen och höra sig 
för om det finns någon slåttermark i trakten där man kan 
hämta hö direkt efter slåttern. Med detta ängshö kom-
mer då frön. Höet breds ut på den tänkta ängen och man 
kan med fördel rafsa och trampa runt i det de närmaste 
veckorna. Efter någon månad skakas höet ur och tas bort. 
Fördelen med att hämta hö från en äng är att man då får 
ett referensområde som eleverna kan jämföra med.

Har man inte tillgång till någon ”äkta” slåtteräng får 
man försöka spåra ängsväxter på annat håll. Ett bra ställe 

Ängen som vi idag mest tänker på som ett vackert inslag 
i landskapsbilden var förr livsnödvändig. Det var ängen 
som gjorde det möjligt att odla åkern och genom ängs-
bruket kunde människan bryta sitt kringströvande liv och 
bli bofast. Äng var åkerns moder. Ängen gav vinterfoder 
till djuren som i sin tur gav gödsel till de fasta åkrarna. 

Idag utgör de kvarvarande ängarna några av våra mest 
värdefulla biotoper för bevarandet av vår biologiska 
mångfald. Slåtterängen är en av våra artrikaste miljöer. 
Rikedomen på blommande arter har skapats genom en 
skötsel som gynnat dessa växter. Det finns många som 
drömmer om en äng nära skolan, kanske på en del av 
skolgården. Går det? Kan man återskapa denna miljö? 
Kanske inte fullt ut, men vi kan skapa något ganska likt.

Det jag vill beskriva här, är ett försök att efterlikna en 
historisk äng med den vilda flora som hör hemma där. 
Det första man bör tänka noga på är valet av plats. Ängen 
bör ligga på en skyddad plats. Under våren är det viktigt 
att örter och gräs kan skjuta fart och sträcka på sig utan 
att bli nertrampade. Naturligtvis kan man ha en stig som 
går igenom så att man kan njuta av ängen, men det bör 
inte vara det dagliga genomgångsstråket. 

Det är viktigt att tänka på att den blomsterprakt som 
finns i ängen beror på att ängen har skötts så att just dessa 
växter gynnats. Mycket är också beroende av de rådande 
omvärldsfaktorerna på platsen. Ett bra rättesnöre är att 
större variation i miljön ger fler anpassningar och där-
med en större artrikedom. Följande betingelser är gynn-
samma:
• näringsfattig mark (låg kvävehalt, gärna lite sandigt),
• mest öppen och solig mark,
• fritt från tramp under vår och sommar,
• kuperad mark med någon svacka och någon höjd,
• ett röse av stenar eller ett stenblock,
• någon liten dunge av buskar och träd,
• fagning på våren,
• slåtter under sensommaren med skärande redskap,
• borttransport av hö.

Att anlägga en äng
Höga grässtrån med glesa vippor, mjuka ax på ljusgröna strån tätt intill varandra, smala vassa strån med ensidiga 
ax, så bryts plötsligt det lugna gröna av blomstrande färgprakt, en rödlila gökblomster med sina fransiga kronblad, 
humleblomstern nickar med sin klocka och flockfibblans kronor liknar små gula solar. Att ligga på 
rygg och lyssna till humlesurr och kika på den blå himlen genom ängens blomsterprakt ger lugn 
och harmoni. Äng är verkligen ett ord man förknippar med sommar. Slåtteräng, blomsteräng, löväng… 

FOTO: HELEN HASSLÖV
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är vägrenar. Här har en del slåttergynnade arter en refug. 
Vissa vägrenar slår vägverket senare på sommaren just för 
att gynna slåtterarter. Hör med vägverket eller markägare 
om det går bra att antingen plocka frön eller ta hö från 
vägrenen. Naturligtvis får man inte ta av någon fridlyst 
eller väldigt sällsynt art. Även äldre betesmarker kan ut-
göra en fröbank för vissa ängsarter som förkommer på 
både betesmark och äng. Fröer kan spridas i ängen under 
höst och vår.

I handeln finns en del färdiga påsar med ängsfrön. 
Dessa är dessvärre ofta en blandning av förädlade örter, 
trädgårdsväxter och åkerogräs. Tanken att själv skaffa 
frön är också att utgå från den lokala floran. Då vill man 

inte så en blåklocka från Tyskland på en skol-
gård i Göteborg utan hellre använda sig av en blåklocka 
från ett närbeläget dike.

Fagning, slåtter och efterbete
Då fagningsblomman (vitsippa) står i knopp är det dags 
att faga ängen. Gamla löv, pinnar och eventuellt fjol-
årsgräs räfsas ihop och bränns – allt för att de spirande 
örterna och gräsen ska kunna nyttja vårsolens strålar och 
skjuta fart. Sedan är det bara att vänta. Fagning görs inte 
de första åren då ängen håller på att etableras och behövs 
oftast inte om man inte har träd och buskar.

I slutet av juli, när är det dags att slå ängen, finns det 
ingen på skolan men det går bra att vänta till augusti och 
inleda terminen med ängsslåtter för att eleverna ska få 
vara med. Det är viktigt att inte slå ängen för tidigt. De 
blommande arterna måste ha hunnit fröa av sig först, där-
för slår man tidigast i slutet av juli.

Det är viktigt att använda sig av rätt redskap. Det får 
inte vara motorgräsklippare och roterande snören som 
sliter av stråna utan ett skärande redskap, antingen en 
vass lie eller en (motordriven) slåtterbalk med skärande 
knivar. De roterande redskapen fransar upp stjälken och 
missgynnar ängsväxterna som kan torka ut eller lätt få 
svampangrepp i de sargade snittytorna. Ett rakt skuret 
snitt läks snabbt ihop och de blommande ängsväxterna 
kommer lättare igen nästa år.

Då höet fått ligga och fröa av sig några dagar räfsas det 
i strängar. Därefter räfsar man ihop strängarna till stackar 
(gärna med högaffel) och bär bort höet från ängen. Höet 
måste tas bort, annars lakas näringen ut i marken och ger  
en gödseleffekt som missgynnar ängsfloran. Dessutom är 
det viktigt att det på våren är en blottad grässvål som kan 
skjuta nya skott. 

Om man inte kan ge ängshöet till kaniner, hamstrar eller 
andra djur får man fixa en komposthörna där det får ligga 
och förmultna. Det blir en fin vinterplats för igelkottar.

Ofta växer gräset en del efter slåttern. Förr lät man 
djuren komma in och efterbeta. Det kan vara svårt att få tag 
på djur och praktiskt organisera ett riktigt efterbete. I brist på 
detta kan man antingen slå ängen en andra gång eller använda 
sig av en välslipad handgräsklippare som får tjänstgöra som 
”betesdjur”. Var noga med att föra bort gräsklippet.  

Förbättring av floran
Genom att se till att sprida det hö som innehåller finast 
flora över de mer triviala ytorna kan man ”hjälpa” frö-
spridningen på traven. Se till att skaka ur höet ordentligt 
innan det förs bort. Om man samlat in frön från någon 
speciell art som man vill tillföra kan man så in dem grunt 
i en skapad blotta, strax efter slåttern.

Det är bra att trampa runt lite extra efter slåttern så 
hjälper man till att få fröna att gro. Det skadar inte att 
imitera lite kotramp… 

Det tar tid att etablera en fin ängsflora. Därför måste 
man ha tålamod och inte förvänta sig ett blomsterhav 
de första åren. Men det är ju väldigt spännande att följa 
ängens utveckling och se vilka arter som lyckas etablera 
sig. Kommer den där blåklockan som jag petade ner till 
höger om stenen? Varför inte? Kanske det är för blött? 
Eller är grässvålen för tät? Det finns mycket kunskap att 
hämta på vägen…

Helen Hasslöf
Naturskolepedagog, Hörjelgårdens naturskola

Mer om ängar:
Urban Ekstam, Mårten Aronsson, Nils Forshed: “Ängar”. Naturvårdsverket 
och LTs Förlag, 1988.

John Persson, Nils Östen Nilsson: “Lien och dess marker”. LTs Förlag, 1988.

“Ängar”. Häfte från Naturvårdsverket i serien Biologisk mångfald och 
variation i odlingslandskapet, 1995.

Hörjelgårdens hemsida, www.planteco.lu.se/horjel. Här kan du läsa mer om 
återskapande av historiska ängar.

Den virtuella floran, http://linnaeus.nrm.se/flora/ Här kan du få information 
om arter och utbredning.

Brudbröd, en växt. som trivs på torra, kalkrika ängsbackar.
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Blommande ängar och vackra beteshagar, stenmurar 
och odlingsrösen ingår i den historiska lärobok som 
kulturlandskapet utgör. När vi vistas i naturen får vi 
en ögonblicksbild och är kanske inte medvetna om att 
det vi ser är resultatet av mänskliga aktiviteter under 
lång tid. Spåren av människor som levt för länge sedan 
finns runt omkring oss – det gäller bara att lära sig läsa 
tecknen i naturen. Låt naturen berätta!

Nutida och historiska kartor
I Sverige finns ett omfattande historiskt kartmaterial från 
1600-talet och framåt som är användbart i skolan. I ex-
emplet nedan används Carl von Linnés gård Hammarby 
utanför Uppsala som utgångspunkt för att visa hur äldre 
kartmaterial kan användas i skolan för att förstå föränd-
ringarna i landskapet sedan Linnés tid.

På Lantmäteriverkets webbsida går det att söka efter 
kartor och handlingar från 1600-talet och fram till nutid 
(www.lantmateriet.se, Historiska kartor för alla). Både 
digitala och tryckta kopior av kartor kan beställas från 
Lantmäteriet. Det finns även möjlighet att söka i de regio-
nala lantmäterikontorens arkiv efter äldre kartmaterial.

Utgå från en viss socken och sök efter lantmäteri-
förättningar och historiska kartor som t.ex. skifteskartor. 
De flesta byar karterades flera gånger under 1700- och 
1800-talen i samband med olika skiftesreformer, som syf-
tade till att samla åkrar som var utspridda runt gårdarna. 
Kartorna tillsammans med handskrivna skifteshandlingar 
ger mycket intressant information. Med hjälp av kartorna 
går det att skilja på inägomark (åker, äng, tomtmark) 
och utägomark (skog). Byggnader och vägar är utritade. 
Kartorna finns oftast i tre uppsättningar: originalkartan 
förvaras nu på Lantmäteriet i Gävle, en kopia finns på 
det regionala lantmäterikontoret och ytterligare en kopia 
lämnades ursprungligen i den by som karterades.

Jämför det äldre kartmaterialet med nutida kartor 
som fastighetskartan (gula kartan, ekonomiska kartan) 
och terrängkartan (gröna kartan, topografiska kartan). 
Vilka skillnader finns när det gäller var människor bor 
och hur marken används? 

Linnés Hammarby
Gården Hammarby, där Linné bodde på somrarna från 
1760-talet och framåt, ligger ca en mil sydost om Upp-
sala. Fotot överst t.h. visar hur Linnés Hammarby ser ut 
idag. Gårdsbyggnaderna har bevarats relativt oförändrade 
och visas nu för allmänheten. 

Linnés landskap
Äldre kartor en spännande resurs i skolan
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Tänk dig att du istället för att se upp mot huvudbygg-
naden vänder dig helt om och tittar ut över odlingsmar-
kerna som hörde till gården Hammarby på Linnés tid. 
Utsikten över den vidsträckta åkermarken syns på den 
andra bilden t.v. Hur kan det ha sett ut på Linnés tid? 

Ofta är det inte möjligt att få en direkt beskrivning av 
landskapet som det såg ut för 250 år sedan, men genom 
att studera äldre kartmaterial kan man indirekt få en upp-
fattning om hur det bör ha sett ut. 

Kartan ovan är från 1763. Hammarby syns i kartans 
övre del och markeras med en pil. Hur mycket finns kvar 
idag av Linnés landskap? I kartans utkanter syns stora grön-
färgade partier som motsvarar ängs- och betesmarker, där 
ängsmarkerna har den klart största arealen. Idag finns ing-
en ängsmark kvar. Flygfotot t.v. visar gården Hammarby i 
mitten av bilden och de vidsträckta åkermarkerna i bildens 
övre del motsvarar den stora sammanhängande ängsarea-
len i den högra delen av kartan från 1763. På kartan syns 
också täta streck på vissa partier av den odlade marken 
(gult på kartan). Dessa motsvarar öppna diken. I dag är de 
flesta av dessa diken igenlagda och marken har täckdikats. 
Hur tror du att fjärilar, humlor, fåglar och ängens alla olika 
blommor trivs i dessa marker idag? 

Kartan längst ner t.v visar området närmast 
Hammarby. Kartan är gjord på så sätt att en modern kar-
ta har använts som underlag och en förenklad teckning av 
kartan från 1763 har lagts ovanpå. Detta gör det lättare 
att återfinna gamla strukturer i det moderna landskapet.

Kulturmarker kräver skötsel för att bevaras. Lämnas en 
äng eller betesmark utan vård växer den förr eller senare 
igen till skog. Kunskaper om hur naturen präglats av män-
niskors arbete ger oss också förståelse för hur naturmiljöer 
och den biologiska mångfalden kan bevaras för framtiden. 

Tvärvetenskapligt arbetssätt
Att studera det historiska landskapet leder till många 
frågeställningar som berör de flesta av skolans ämnen. 
Välj ett område i närheten av skolan som är intressant 
från natur- och kulturhistorisk synpunkt och som täcks 
av äldre kartmaterial. Tänk på att det ska vara praktiskt 
möjligt att besöka området. Ta gärna hjälp av länsmuseer, 
kommunens miljöförvaltning, hembygdsföreningar och 
naturskyddsföreningar för att få förslag på lämpliga områ-
den med bra kartmaterial och en intressant kulturhistoria 
som avspeglas i naturen. 

Äldre kartor visar var människor bott och arbetat och 
kan användas för att söka spåren av mänskliga aktiviteter 
som finns kvar idag. Begränsa undersökningen till en viss 
tidsperiod och jämför med hur det är i dag. Fundera t.ex. 
över hur befolkningsantalet ändrats och vad människor 
har arbetat med, hur markanvändningen och jordbruks-
metoder förändrats, vilka arter som är hotade i det mo-
derna jordbrukslandskapet och vilka åtgärder som behövs 
för att bevara den biologiska mångfalden. 

Referenser:
Artikeln ”Att anlägga en äng” sid. 8 i detta nummer av Bi-lagan.

”Den hemlighetsfulla kulturmiljön”. Lärarhandledning för förskoleklass 
– skolår 5. Lärarhandledning för skolår 6-9. Riksantikvarieämbetet. 
Uppsala kommun. Uppsala universitet. www.uppsala.se/kms

Lantmäteriets webbsida. www.lantmateriet.se

Eva-Lena Larsson & Gösta Öbom: ”På Upptäcktsfärd i Kulturlandska-
pet”. Institutionen för tillämpad miljövetenskap, Göteborgs universitet. 
www.miljo.gu.se

Kartmaterialet kring Linnés Hammarby har gjorts i projektet Linnés 
Historiska Landskap.

Text: Britt-Marie Lidesten
Kart- och bildmaterial från Länsstyrelsen i Uppsala län genom 

bitr. länsantikvarie Jan Helmer Gustafsson
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Latinska namn

Linnea borealis  

Några vanliga 
mineraler

Pressa växter Odla växter

Naturmotiv i konsten hos t.ex. 
Liljefors, Monet och van Gogh

Måla själv!

Norskolan och Slottsparksskolan, två F-3 skolor i Täby 
utanför Stockholm, har under en termin arbetat med 
ett tema där Carl von Linné var i fokus. Skolorna har ett 
Bifrostinspirerat arbetssätt som innebär att olika teman 
genomsyrar undervisningen. 

Ovan syns den mindmap som lärarna arbetade fram 
som utgångspunkt vid planeringen av tema Carl von 
Linné. På följande sidor beskrivs översiktligt hur arbetet 
genomfördes. Dessutom presenteras två av elevuppgif-
terna som handlar om att tillverka en växtpress för att 
kunna pressa växter och att samla och ordna föremål från 
naturen (se s 14). 

Ett tema bestäms
Arbetet med ett tema börjar med att arbetslaget bestäm-
mer område och spånar kring innehåll. Ett tema kan vara 
långt och sträcka sig över ett läsår, men kan också vara 
kortare. Ibland leder arbetet vidare till ett nytt tema. 
Tema Carl von Linné genomfördes under en hösttermin 
men startade redan vid terminsavslutningen på våren. 

Tema Carl von Linné
Sommargåva
Vid våravslutningen fi ck alla elever en sommargåva av lä-
rarna som inspiration inför höstens tema. Den innehöll: 
• en tecknad bild av Linné med några ledtrådar som 
gjorde att man kunde gissa att höstens tema skulle handla 
om Linné,
• några frön att plantera, 
• en uppmaning att pressa en växt, samt självhäftande 
plast för att montera växten, 
• en uppmaning om att ta med något äldre än 2000 år.
Resultatet visades upp av eleverna när skolan startade på 
hösten.

Upplevelser
På höstterminens första dag, kom ”Carl von Linné” på be-
sök, utklädd i 1700-talskläder, och berättade för eleverna 
om sitt liv. Alla vuxna på skolan presenterade var sin 
blomma som de också var utklädda till.

Lekar och tävlingar med temat Linné genomfördes  
utomhus. En bit in på terminen ordnades en utfl ykt till 

Linné gjorde en indelning i växt-, djur- och mineralriket

         Växter                    Djur                Mineraler

Uppsala
Hammarby

Råshult i Småland

Här bodde Linné 

Några vanliga 
svenska djur

Några vanliga   
svenska växter

Kroppsdelarna

Linné som läkare
Människokroppen

Personliga mått
Sinnena

Öland och Gotland
Västergötland
Östergötland
Småland
Skåne
Lappland –  Samernas liv

Linnés resor i Sverige

Botanisk 
trädgård

Måla på stenar

1700-talet  

Gustav III Bellman

Folkseder
Lek och dans

Hur färdades man 
på 1700-talet?

Göra 
smycken
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Bergianska trädgården i Stockholm på temat ”I Linnés 
fotspår”. Eleverna fick också se ”Linnéa i målarens träd-
gård”, en film om Claude Monet.

När eleverna fått en uppfattning om vem Linné var 
fick de komma med idéer om vad temat skulle innehålla 
och vad de ville arbeta med. Arbetslaget planerade sedan 
verkstads- och basklassarbetet utifrån elevernas idéer.

Arbete i basklasserna
I den egna klassen jobbade eleverna med temat på olika 
sätt allt efter ålder och förmåga.
Eleverna fick lära sig:
• 10 vilda växter i skolans närhet,
• hur växter förökar sig och kretsloppet från frö som gror 
tills växten har bildat nya frön, 
• de vanligaste träden i närmiljön och trädets kretslopp. 
Eleverna gjorde en bok om Linné, undersökte olika delar 
av växter med lupp och pressade växter. De lyssnade på 
berättelser om Claude Monét och Vincent van Gogh och 
målade näckrostavlor och solrosor med akvarellfärger.

Verkstadsarbete
Det fanns tre verkstäder och eleverna fick välja var de 
ville arbeta. Grupperna i verkstäderna var åldersblandade 
och de äldre eleverna uppmuntrades att hjälpa de yngre. 

I Läs- och skrivarverkstaden läste eleverna och skrev 
om sådant som anknöt till temat t.ex. om samernas liv 

och djuren i fjällen. De fick också använda filt och sy ett 
djur. De plockade växter, pressade, tog reda på namnen 
och gjorde ett litet herbarium. De yngsta barnen ritade 
och berättade och de vuxna eller de äldre barnen hjälpte 
till med att skriva. 

I Skaparverkstaden fick eleverna utlopp för kreativi-
tet och skaparlust. De kunde t.ex. göra en modell av ett 
löv i lera, tillverka en trädbok med pressade löv, brodera 
bilder av växter och göra eget papper. Några uppgifter 
anknöt till samernas liv (tillverka ett band, en smörkniv 
och en liten kåta).

I Matte- och NO-verkstaden gjordes olika experiment 
som handlade om att väga, mäta och rita t.ex.
• använda en karta för att mäta sträckan som Linné reste 
för att komma till Lappland, 
• tillverka en växtpress (se s. 14), 
• lära sig de olika delarna hos en växt,
• samla och sortera (se s. 14).

Vernissage
När temat hade genomförts bjöds föräldrarna in till ver-
nissage och eleverna visade vad de gjort.

Utvärdering
Tillsammans med eleverna utvärderades temat och goda 
idéer togs tillvara. Vad har vi gjort? Vad var bra? Vad 
kunde vi gjort bättre? Kan vi ändra något till nästa gång? 
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Carl von Linnés stora vetenskapliga insats var att han 
införde ett nytt system för att klassificera och namnge 
växter och djur. Han var den förste som gjorde en in-
delning i växt-, djur- och mineralriket. Växter och djur 
fick tvådelade latinska namn. Den första delen i namnet 
anger släktet, dit oftast flera arter förs, och detta tillsam-
mans med den andra delen (artepitetet) anger arten. 
Linné namngav sammanlagt 7 700 växter och 4 400 
djur. Systemet med klassificering och namnsättning slog 
snabbt igenom internationellt och Linné fick stor upp-
märksamhet som vetenskapsman. ”Gud skapade, Linné 
ordnade” blev ett talesätt. 

Linné ordnade växterna i 24 klasser efter könsorga-
nens utseende. Antalet ståndare (hanorgan) och deras 
placering avgjorde i vilken klass växten hamnade. Oavsett 
från vilken del av världen växten härstammade kunde 
den alltså placeras in i Linnés system. 

Idag vet vi mer om arternas ursprung och släktskap 
och Linnés indelning av arterna stämmer inte alltid över-
ens med modern kunskap. Men systemet för indelning av 
växter är fortfarande praktiskt att använda för att identi-
fiera en okänd växt och utnyttjas därför i många floror. 

I Sverige finns ca 50 000 flercelliga arter. För att 
kunna identifiera en art bland alla andra arter är det nöd-
vändigt att sortera och klassificera organismerna gruppvis 
efter egenskaper. Genom att låta eleverna sortera levande 
organismer får de förståelse för grundläggande biologiska 
principer. 

Den första tussilagoknoppen i vägkanten, maskrosen som 
solar sig vid husväggen, vitsippan i det bruna fjolårsgrä-
set och den osannolika blå färgen hos blåsippsblomman  
– visst känns det som att träffa goda vänner igen när de 
första blommorna slår ut på våren! Ju fler växter man 
känner igen desto mer mångfacetterad blir naturen och 
det blir roligt att lära sig allt fler arter.

En metod som gör det lättare att lära sig växtnamn 
är att samla och torka växterna i en växtpress. Pressade 
växter kan bevaras under hundratals år. De växter som 
Linné samlade såldes efter hans död till London och finns 
bevarade där – fortfarande väl bibehållna. 

En enkel växtpress kan tillverkas av kraftig plywood 
(ca 10 mm), gärna ytbehandlad för att skydda mot fukt, 
och kraftiga skruvar med vingmuttrar. Växtpressen kan 
göras olika stor. Om eleverna ska göra var sin press kan 
det räcka med två ca 20 x 15 cm stora plywoodskivor. 

Eleverna i Täby fick tillsågade bitar 
av plywood och borrade sedan två 
hål i ändarna av de båda plattorna. 
Kraftiga skruvar med vingmuttrar 
används för att dra åt skivorna. 
Växtpressen målades och en pres-
sad växt, skyddad av självhäftande 
plast blev dekoration (se bild t.h.).

Växterna som ska pressas läggs ut snyggt på vanligt 
tidningspapper och mellan varje växt läggs flera lager med 
gråpapper eller tidningspapper. Dra åt växtpressen så hårt 
det är möjligt. Det är viktigt att byta pappret mellan väx-
terna ett par gånger. Första gången efter ett par dagar och 
sedan en gång till efter ytterligare några dagar annars finns 
det risk för att växterna möglar. Växterna bör ligga i press 
ca tre veckor. Därefter kan de monteras på papper med 
hjälp av smala klisterremsor eller plastas in.  

Låt först eleverna sortera föremål grupp-
vis efter deras egenskaper t.ex. olika pennor 
(tuschpennor/kulspetspennor, svart färg/annan 
färg osv.) Fortsätt sedan med t.ex. löv från olika 
träd eller blommande växter. Nu blir det svårare att 
välja egenskaper att sortera efter – det måste vara egen-
skaper som inte påverkas av miljön. (De två bladen ovan 
t.v. är parflikiga medan de tre bladen t.h. har en hel blad-
skiva.)

Eleverna i skolorna i Täby tillverkade små lådor av pap-
per och använde dessa för att sortera olika föremål som de 
hämtade i naturen. På www.bioresurs.uu.se under rubriken 
Bi-lagan finns en beskrivning av hur lådorna tillverkas.  

I anslutning till sorteringsövningen kan man göra ett 
schema (nyckel) med valalternativ som beskriver med 
ord och eventuellt bilder hur det går till att leta (exami-
nera) sig fram till ett speciellt föremål eller en viss orga-
nism. Jämför också med examinationsnycklar i floror. 

På webbsidan www.microbe.org/experiment/critters.asp finns övningar som 
handlar om att sortera och ordna. 

Samla och bevara

Sortera och 
ordna

Britt-Marie Lidesten

Artikeln bygger på material från två skolor i Täby genom:

Carina Lingman, Norskolan och Christina Rydberg, Slottsparksskolan   
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Gy 2007 
I september 2004 fick Skolverket i uppdrag av regeringen att genomföra de föränd-
ringar av gymnasieskolan som föreslås i propositionen Kunskap och kvalitet – elva steg 
för utvecklingen av gymnasieskolan (prop. 2003/04:140). Uppdraget består av två de-
lar. Den ena delen behandlar programmens struktur, programmål, vilka ämnen som 
ska vara gemensamma och vilka nationella inriktningar som ska finnas. Den delen ska 
redovisas i oktober 2005. Den andra delen berör ämnen och kurser och ska redovisas i 
februari 2006. Läs mer om uppdraget och ta del av Skolverkets tidsplan på webbplatsen 
www.skolverket.se/gy-07. Där hittar du också sidor för varje program. 

En programgrupp har utsetts för Naturvetenskapsprogrammet, som kommer att  
skriva programmål, och ämnes- och kursplaner.  Gruppen har knutit till sig flera refe-
rensgrupper, som bland annat består av lärare, elever, representanter för högskolor, uni-
versitet och lärarutbildningar, ämnesföreningar och resurscentra. 

I slutet av mars presenterar Skolverket ett program-PM för varje program på webb-
platsen. Där kan du ta del av övergripande tankar om programmet, dess struktur, ämnen 
och kurser. Om du vill delta i en referensgrupp, eller har frågor och synpunkter, får du 
gärna höra av dig till cecilia.bergstrom@skolverket.se.  

Britt-Marie 
Lidesten

Inriktning mot 
gymnasium. 

B

Britt-Marie.Lidesten@bioresurs.uu.se
018-471 50 66

Margareta.Johansson@bioresurs.uu.se   
018-471 64 07  

Christina 
Polgren

Föreståndare
Inriktning förskola, 
skola och vuxen-
utbildning. 

Christina.Polgren@bioresurs.uu.se   
018-471 50 65

Bi-lagan ges ut av Nationellt 
resurscentrum för biologi 
och bioteknik. 
Vi som jobbar här är:

Margareta 
Johansson

Inriktning mot 
grundskola.

Tidningen Bi-lagan
Ansvarig utgivare:
Christina Polgren
Redaktör, layout, foton 
där inget annat anges: 
Britt-Marie Lidesten  
Annonsansvarig:
Margareta Johansson
I redaktionen även:
Anna Maria Wremp

Upprop inför Gy 2007! 
Nu har du möjlighet att påverka! Ta chansen att skicka in dina synpunkter på det 
program-PM som läggs ut på Skolverkets hemsida i slutet av mars. Hör av dig per mail 
eller telefon till resurscentrum.

Cecilia Bergström, Skolverket

Upplaga: 9000 ex
Tryck: Tabergs Tryckeri AB
Papper: 100 gr Galerie One 
Silk 
Produktionen av tidningen är 
Svanenmärkt.

Maten och människan
Under hösten 2005 kommer vi att erbjuda kurser på fem olika orter i landet där mat och 
hälsa står i fokus. Kursledare är Gunilla Englund, mathistoriker. Hennes intresseområde 
är mat i ett tvärvetenskapligt sammanhang. 

Under kursen kommer vi att laga god och nyttig mat under ledning av Örjan Klein, 
som har jobbat i 20 år med det medvetna köket och är matkreatör, kokboksförfattare 
och lärare på restauranghögskolan i Grythyttan, Örebro universitet. Vi använder erfa-
renheter från det praktiska arbetet för att lära oss mer om mat och få ett tvärvetenskap-
ligt perspektiv som kan bli till stor nytta för undervisning i olika ämnen i skolan. 

Kursen kommer att behandla olika aspekter på mat:
• hälsa och välbefinnande,
• närings- och energiinnehåll,
• kemiska ämnen och reaktioner som sker vid matlagningen,
• mathistoria och matkultur,
• hållbar utveckling och konsumentmakt.

Vi tror att flera lärarkategorier kan få stor gläde av att delta i kursen!

Läs mer på www.bioresurs.uu.se under Våra kurser. Intresseanmälan kan skickas redan 
nu till info@bioresurs.uu.se

P.S. Till detta nummer av Bi-lagan har Örjan Klein bidragit med recept på 1700-talsmat. 
På vår hemsida under rubriken Bi-lagan finns recept till en trerättersmiddag så som den 
kunde se ut på Linnés tid. 
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