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Bioresurs fyller 10 år!
Vi firar med ett dubbelnummer 

av Bilagan nr 3 2012.
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• ge råd om experiment och fältmetodik, 
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Lust att lära!
Novemberdis och duggregn, än finns det hopp om en vit 
jul, men innan dess återstår mycket arbete i skolan med 
bland annat betygssättning. I år är det första gången på 
mycket länge som elever i åk 6 ska få betyg. I skoldebatten 
har mycket handlat om betyg och bedömning. Särskilt for-
mativ bedömning, avsedd att stötta eleverna i deras utveck-
ling, har fått stor uppmärksamhet. Men vi får inte glömma 
att också prata om lusten att lära, som måste vara drivkraf-
ten för att kunna ta till sig ny kunskap. Att tillsammans med 
eleverna upptäcka och förstå lite mer av omvärlden är en 
spännande resa.

Bioresurs startade hösten 2002 och i år fyller vi10 år! Det 
vill vi fira med ett dubbelnummer av Bi-lagan med lite an-
norlunda struktur och innehåll. Som tidigare presenterar vi 
några av förskolorna och skolorna som arbetat med årets ut-
maning från Bioresurs. Därefter följer tre delar med likartad 
struktur: först presenteras ett område inom ämnes didaktisk 
forskning som fokuserar på visualiseringar, därefter följer en 
del som handlar om ekologi och sist en del om systematik in-
klusive artkunskap. I kommande nummer av Bi-lagan vill vi 
på motsvarande sätt presentera fler centrala områden inom 
biologin och ta upp intressanta biologididaktiska frågeställ-
ningar som har relvans för verksamma lärare.

Varje delområde börjar med en introduktion med kopp-
ling till styrdokumenten. Därefter följer en eller ett par ny-
skrivna artiklar. Intervjuer med forskare inom området får 
belysa frågorna Vilka upptäckter under de senaste 10 åren vill 
du lyfta fram som särskilt viktiga?, Vilka är de viktigaste tren-
derna? och Har du några tips till landets biologi/NO-lärare? 
Vi refererar också till relevanta artiklar som funnits med i 
tidigare nummer av Bi-lagan. På Bioresurs hemsida, länken 
Bi-lagan, finns kompletterande material till detta nummer i 
form av forskarintervjuer och länksamlingar. 

Vi ser det som en viktig del av Bioresurs verksamhet att 
lyfta viktiga biologi didaktiska frågor och det är inte någon 
slump att vi i detta nummer av Bi-lagan uppmärksammar 
det forskningsområde som rör visualiseringar. Användningen 
av bilder är central inom biologin och blir alltmer betydelse-
full, men jag tror att många med mig har använt bildmate-
rial i undervisning utan att reflektera tillräckligt mycket över 
hur bilderna har utformats och hur eleverna uppfattar dem. 
Artikeln på sidorna 12-17 väcker tankar och funderingar 
kring hur vi använder och förstår bilder. 

Slutligen vill jag hälsa Ammie Berglund välkommen till 
Bioresurs. Hennes huvudsakliga arbetsuppgift är att vara 
redaktör för Bi-lagan och med detta nummer har hon fått 
en rivstart! Hör gärna av er till henne med synpunkter och 
tips på innehåll i kommande nummer.

Trevlig läsning!

BrittMarie Lidesten, föreståndare
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Webbportalen Teknik&Natur ligger nu ute och 
nås på adressen www.teknikochnatur.se. De na-
tionella resurscentra i biologi, fysik, kemi och 
teknik står bakom portalen, som utvecklats i 
samarbete med Skolverket. Portalen är tänkt som 
en levande, interaktiv plattform för inspiration 
och stöd till lärare i förskola och grundskola F-6. 

Portalens uppbyggnad följer styrdokumen-
ten och syftet är att erbjuda resurser av olika slag 
med koppling till naturvetenskap och teknik. Vi 
arbetar kontinuerligt med portalen för att göra 
den så innehållsrik och användbar som möjligt, 
men redan nu finns resurser i form av övningar, 
konstruktionsuppgifter, laborationer och filmer 
anpassade för de olika åldersgrupperna. 

Vi vill mycket gärna ha synpunkter från 

lärare på portalens innehåll. Vad saknas? Vad 
kan vi utveckla ytterligare? Kontaktuppgifter 
finns till respektive resurscentrum under fliken 
Kontakt. Delta också i diskussioner på webb-
portalens Forum.

Du når resurserna som finns i portalen an-
tingen genom att gå in via startsidans ingångar  
till Förskolan, Gr 1-3 och Gr 4-6 och sedan 
klicka dig fram tills du når en specifik resurs. Du 
kan också klicka på Sök resurs på startsidan och 
sedan markera lämpliga alternativ. I dagsläget 
finns det få resurser som är märkta för fler än ett 
ämne, men vi kommer att fortsätta arbetet med 
att knyta samman resurserna i de olika ämnena. 
Varje resurs, oavsett ämne och åldersgrupp, pre-
senteras på ett enhetligt sätt, se nedan.  

Hur presenteras resurserna?
Till höger visas ett exempel på en presentation 
av en resurs som handlar om att göra en när-
miljöflora. 

Direkt under bilden följer en översiktlig 
presentation, samt en beskrivning av den ut-
rustning som behövs. I rutan nedanför finns föl-
jande rubriker:

Ålderskategori (förskola, gr 1-3 och 4-6)

Ämne (biologi, fysik, kemi och teknik)

Typ av resurs (Praktiskt arbete: experiment/la-
boration inomhus. Övning: diskussionsuppgift.
Aktivitet utomhus/fältstudier. Film/animering-
ar. Spel/simuleringar. Litteratur)

Mål i förskolan (Här anges i klartext de rele-
vanta målen för denna resurs.)

Förmågor (Resursen kopplas till de förmågor som 
eleverna ska utveckla i respektive ämne i grund-
skolan. Dessa presenteras via en inlänkad tabell.) 

Förberedelser (Förslag på tidsåtgång anges.)

Genomförande (Förslag på tidsåtgång anges.)

Nedanför rutan finns länken Kommentarer. 
Här finns möjlighet att skriva synpunkter, tips 
och idéer som andra lärare kan ta del av. Alla 
kommentarer når ansvarig på respektive resurs-
centrum som besvarar eventuella frågor och bi-
drar med synpunkter. 

Länken längst ner på sidan ger möjlighet att   
tipsa kollegor. 

Länkar
I spalten till höger ligger överst en länk till en 
utförlig beskrivning med anvisningar till hur 
uppgiften genomförs. Därunder kan finnas län-
kar av olika slag som leder till andra resurser på 
portalen, externa resurser, litteraturreferenser, 
filmer etc. Här vill vi också gärna komplettera 
med elevarbeten och lärarhandledningar. 

Hem      Resurser     Forum     Frågor och svar      Länkar     Nyhetsbrev                                                                       Kontakt     Om Teknik&Natur

Förskola
Grundskola 1-3Biologi

- Året runt i naturen- Kropp och hälsa- Kraft och rörelse- Material och ämnen i vår omgivning- Berättelser om natur och 
naturvetenskap- Metoder och arbetssättFysik

Kemi
Teknik
Grundskola 4-6Sök resurser

Gå tillbaka

Artkunskap: Veckans växt- gör en
närmiljöflora

Till beskrivning:Läs mer om, hur man gör en egen 
liten miniflora genom att pressa el-
ler scanna växter.

Foto: Bioresurs

Beskrivning: Det finns många olika sätt att lyfta fram och lära 

sig växter. En hjälp på vägen kan vara att tillverka en egen när-

miljöflora. Genom att löpande samla in och pressa eller scanna 

växter går det att bygga upp en egen bas med bilder som är an-

passade just till den egna närmiljön. Läs mer om, hur man gör en 

egen liten miniflora genom att pressa eller scanna växter under 

Se, läs och ladda. 
Utrustning:• Växter

• Växtpress• Scanner

Ålderkategori: Förskola,Grundskola 1-3,Grundskola 4-6

Ämne:  Biologi
Typ av resurs: Övning: diskussionsuppgift. Aktivitet utomhus/

exkursion. Litteratur. Mål i förskolan: Utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin 

förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa. 

Utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp 

och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra. 

Utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i na-

turen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska 

processer och fysikaliska fenomen. Utvecklar sin förmåga att 

urskilja, utforska,dokumentera, ställa frågor om och samtala 

om naturvetenskap. Förmågor: BI 2, BI 3Förberedelser:  Ca 40 minGenomförande: Ca 60 minDetta material har utarbetats av:
Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik 

Kommentera »
Tipsa en kollega » 
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Utmaningen 2012: 

Följ ett träd året runt

2012 års utmaning handlar om att föl-
ja årscykeln hos ett träd, från vintern till 
sommaren eller fram till dess att löven 
faller på hösten. Många förskolor och sko-
lor har deltagit och här presenteras några 
av alla fina bidrag som vi har tagit del av.  

Eleverna skulle dokumentera hur träden för-
ändrades under året, men också beskriva miljön 
med växter och djur kring träden. Dokumen-
tationen kunde bestå av teckningar och foton. 
Elever i åk F-3 fick dessutom i uppgift att skriva 
berättelser kring årstidsväxlingar medan elever 
i åk 4-6 skulle skriva en dikt där exempelvis or-
den livscykel, art, knoppar, blomma, frö, blad-
verk och symbios fanns med.

I år har vi valt att i större utsträckning låta 
lärarna berätta för att på så sätt inspirera till 
att fortsätta arbeta med träd – ett tema som 
mycket  väl kan återkomma år efter år! På föl-
jande sidor presenteras ett urval av rapporter 
från några skolor och förskolor: Ur och Skur 
Grodan och Anneroskolan (Sollentuna,) Skaftö 
naturförskola (Fiskebäckskil), Kräcklingbo 
skola (Gotland), Räkans fritidshem på Stora 
Högaskolan (Stenungssunds kommun), Hörviks 
skola (Sölvesborg) och Heneskolan (Skövde). 
Fler bidrag från årets utmaning kommer att läg-
gas ut på Biorsurs hemsida. Ta del av goda idéer 
och inspirerande redovisningar. 

Vi på Bioresurs vill tacka alla förskolor och 
skolor som har deltagit i årets utmaning! På si-
dan åtta beskrivs 2013 års utmaning till försko-
lor och gr F-6, som handlar om fåglar. Välkomna 
att vara med!

Text: Lena Ekbom

Förskolebarnen från I Ur och Skur Grodan och An
neroskolan i Sollentuna är ute i skogen en höstdag. 

Solen lyser på bladens färger
Det glittrar på bladen när solen 
lyser på bladen

Dikt och teckning av 
Sofie, Ur och Skur Gro
dan och  Anneroskolan i 
Sollentuna.
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Barn från Skaftö naturförskola framför 
den stora asken på förskolans gård.

Skaftö naturförskolas tolkning av 
hur trädtemat kopplas till målen i 
förskolans läroplan:

Vi har ständigt naturen som ett tema och 
ser till att vi får in allt som läroplanen 
föreskriver att vi ska delge barnen. Vårt  
övergripande mål i verksamheten är att 
ge inspiration och framförallt känna sam-
manhang med vår omvärld och varandra. 
Samarbete, närhet, matte, biologi, socialt 
samspel, SO är ämnen som finns med i 
verksamheten dagligen.

Skaftö naturförskola 
har studerat den stora 
 asken utanför förskolan
Vår ask har en central plats på vår gård. Vi leker 
i och under den i stort sett dagligen. Vi ser den 
genom fönstret och vi tycker om den. Därför 
fick den bli vårt träd. 

I höst upptäckte vi ett fågelbo som byggts 
i grönskan och säkert har där funnits ägg som 
dolts för oss. Vi tror nu att det är koltrastarna 
som byggt det och känner oss hedrade av det 
förtroende vi fått av dem! Fast visst skulle det 
vara fint att sätta upp en fågelholk där!

Hur gammal är asken?
I en bok som vi har på förskolan, Första Vild-
marksboken av Berndt Sundsten och Jan Säger, 
stod det att en decimeter av trädets omkrets 
motsvarar cirka fyra års tillväxt. Med ett rep runt 
asken kunde vi räkna ut omkretsen. Repet la vi 
ut på marken intill en tumstock som var två me-
ter. Lika långt var repet. Vi räknade ut åldern på 
vår ask: omkretsen var 2 meter (20 decimeter) 
och 20 decimeter gånger 4 år blir 80 år. Vår ask 
är cirka 80 år!

Vår ask är hög – hur ska vi mäta den?
Olle (en meter hög) fick stå intill asken. Jag 
tog en tändsticksask, höll upp den mot Olle 
och backade, kikade med ett öga tills Olle och 
tändsticksasken var lika stora, nu motsvarade 

tändsticksasken en meter. Jag måttade sedan 
uppåt med tändsticksasken och mätte att sju 
tändsticksaskar på höjden motsvarade höjden 
på vår ask. Vår ask var sju meter hög. 

Vad äter djur – vad gillar de mest?
Vi har sett att det är många djur i och kring vår 
ask. På vintern har vi gett dem mat och sett så 
många olika fåglar. Vi har fågelplanscher uppsat-
ta vid fönstret så vi lätt känner igen våra gäster. 
Det är inte ovanligt med sju till tio olika sorters 
fåglar samtidigt. En ekorre är vår idoge och äls-
kade vintergäst. Under trädet har en 
liten skogsmus sitt bo och den har 
njutit av nedfallna fröer och 
nötter. Vi ville veta vad fåg-
larna gillade mest och vem 
som gillade vad. Vad skulle 
vi hänga i trädet? Jo – korv, 
fläsk, ost, äpple, talgbollar, 
solrosfrön och nötter! Gis-
sa vem som gillade korven 
mest? Ekorren! Vi som 
trodde att ekorren mest åt 
nötter och grankottar!

Lena Siljevall, lärare på Skaftö 
naturförskola
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Vi kopplar till det centrala 
innehållet i kursplanen för 
NO-ämnen, åk 1-3: 

”Årstidsväxlingar i naturen 
och hur man känner igen 
årstider. Djurs och växters 
livscykler och anpassningar 
till olika årstider. Djur och 
växter i närmiljön och hur 
de kan sorteras, grupperas 
och artbestämmas samt 
namn på några vanligt före-
kommande arter.”

Klass 3-4 började i januari 2012 att följa flera 
träd på skolgården och i närliggande Prästänget 
och följde sedan trädens livscykel under året.

Eleverna fick börja med att föreslå vad de 
ville jobba med kring tema ”träd”. Därefter fick 
de gruppvis följa ett visst träd. Eleverna fotogra-
ferade och ritade av trädet under året. Bilderna 
har de klistrat in i en bok som vi har kallat ”träd-

Saga från Räkans fritids 
Räkans fritids är en avdelning för barn i förskole-
klass och år 1. Vi är två vuxna på cirka 35 barn. 
Vi startade redan under januari 2012 med att 
barnen fick välja ett ”kompisträd” och va-
let föll på en ek. Under året har vi arbe-
tat aktivt minst en dag i veckan, med 
uppehåll för sommarlovet.

Vi har tittat på trädets föränd-
ring under året men har också tit-
tat på olika djur, blommor, svampar 
m.m. Vi har dokumenterat det mesta 
av det vi gjort. Vi har haft tre mjukis–
ugglor som hjälpmedel under hösten, 
vilket har gett mycket positivt resultat! 
Det här har varit ett fantastiskt inspire-
rande tema för både oss och barnen och vi kom-
mer att fortsätta att arbeta runt vårt träd! 

Sagan om eken
Det var en gång en ek som tappade sina löv. Eken hit-
tade en kompis som också hade tappat sina löv och var 
helt naken. Det kom barn varje onsdag och hälsade på 

trädet, de klättrade i trädet och på vintern kastade de 
snöboll. Eken stod i en kohage, ibland kramade barnen 
den. Barnen fick besök av Ugglis, Lill-Uggla och mamma 
Uggla som lärde barnen en massa saker och de fick göra 
uppdrag.

Rådjuren kom och gned sina horn mot trädet och björ-
narna kliade sig. En dag kom en hare och gosade med 

eken och ekorrar byggde bo i den. På våren fick 
eken nya fina blad. På sommaren gick korna i ha-

gen och busade vid eken. En dag när barnen var 
där trampade Susan i kobajs, barnen och Emina 
skrattade jättemycket.

En onsdag när barnen kom till eken satt en jägare 
vid eken. Jägaren berättade om sina skyddshattar 

och kläder. Barnen fick prova att hålla i geväret.

Fåglar bor i träden och de bajsade. Eken såg en skogsmus 
och runt eken hade någon lagt kottar som musen åt. 
Nyckelpigan var ute och flög, landade på eken, åt och flög 
vidare. Räven smög omkring på natten och tog en mus!

I kohagen växte det mycket fina blommor. Efter somma-
ren började det växa svamp runt eken. Eken fick massor 
av ekollon och bladen blev gula. Barnen dansade runt 
eken och hoppade i kobajset.

Sagan berättades av barnen (F1) och skrevs ner av fröknarna.

Räkans fritidshem, Stora Högaskolan, Stenungssunds kommun

Bokuppslagen har utformats av Elin, elev på Kräcklingebo skola.

Trädböcker från elever på Kräklingebo skola
boken”. De har också skrivit faktatexter om sina 
träd. När vi har studerat träden har vi tittat på 
olika lavar och mossor som vi såg växte på trä-
dets stam, samt djur de sett i eller vid sitt träd. De 
har skrivit en egen dikt som handlar om trädet 
och också satt in en färdig vinterdikt.  Resultatet 
av elevernas arbete blev en utställning där alla 
elever i klassen kunde läsa varandras trädböcker! 

Zandra Hemström, lärare på Kräklinge skola, Gotland
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Vi i Opalen 5 R på Heneskolan i Skövde har 
under året följt var sitt träd. Vi är en klass som 
är vana att vara ute i skogen. Vi har en skolskog 
som vi regelbundet besöker och vi har ett re-
gelbundet samarbete med Manne Ryttman på 
naturskolan här i Skövde.

Men träden som vi valde att följa låg inte i 
vår skolskog utan finns på vår stora skolgård så 
att vi dagligen kunde följa med vad som hände 
med våra träd. Vi gick ut en gång i veckan på 
planerade besök för att dokumentera. En del av 
oss besökte träden även på sommarlovet.

Träden vi följde var ek, al, asp, gran, tall, 
björk och lind. Det första vi gjorde var att lära 
oss hur man mätte höjden på våra träd, det vi-
sade sig att de inte alls var så höga som vi trod-
de. Att mäta omkretsen var lättare. Vi fick låna 
måttband av vår syfröken som också berättade 
lite för oss om växtfärgning. Att ta in kvistar för 
att se blad och blommor från våra träd var svårt 
för vi har allergiska barn i vår klass som har det 
lite jobbigt just när träden slår ut. Men vi var 
ute i naturen och tittade på trädens blommor 
och vi var överens om att vackrast blommor 
hade körsbärsträden. Vi fick lära oss att körs-
bärsträden tog munkarna i Varnhem (som bara 
ligger en mil från vår skola) hit. I maj månad 
blommar körsbärsträden här i trakten – man 
kan se hela berget Billingen i blom.

Maj månad var en spännande tid att obser-
vera vad som hände runt våra träd, då kom alla 
blommor. Vi lekte växtdetektiver. Klassen dela-
des in i grupper och fick sedan beskriva växter-
na för andra grupper som skulle försöka hitta 
växten i naturen eller leta upp den i en flora.
I träden hände också mycket. Fåglar byggde 

bo och vi konstaterade häckning av björktrast, 
bofink, grönfink och skata. Under granarna le-
tade vi tecken på djur som levde av kottarna, 
om skogsmöss eller ekorre äter kottarna ser de 
olika ut. En matteuppgift handlade om att leta 
upp kottar som skogsmöss och ekorrar ätit och 
göra stapeldiagram av detta. I svenskan har vi 
skrivit dikter om våra träd. Just nu har vi ett 
trädprojekt i bilden där vi målar våra träd och 
hur de ser ut vid olika årstider.

När vi började skolan i höst tog vi in blad 
från våra träd och pressade dem. Av dessa blad 
gjorde vi en utställning och vi kommer att känna 
igen träd bättre nu. Vi har också gjort en under-
sökning av trädkunskaperna bland vuxna och 
dom kunde inte så mycket. Av 10 olika träd blev 
snittkunskapen 4,6. Det tyckte vi var dåligt.

Vi har tyckt att det har varit jätteroligt att vara 
med i denna utmaning. Vi vann en fågelholk ifrån 
Er vid en utlottning och satte upp i vår skolskog 
och ett bofinkspar kunde där föda upp sina ungar.

Leif Andersson, lärare på Heneskolan i Skövde  
Bilden nedan visar elever på Heneskolan.

Livet för ett träd
Vintern är över, våren är här. Litet frö i jorden är.

Fröet gror i långsam fart, växtens liv är underbart.

Liten planta möter sol, lyssnar nu till vindens gnol.

30 år gammal, stark och stor, smartare än vad du tror.

Sol, vatten, CO2, hjälper det att högre nå.

Våren är över sommarn´ är här, solen högt på himlen är.

Bladens färg blir mörkare grön, i sommarsol, så varm och 
skön.

Sommaren är över, hösten är här, potatis och äpplen som 
vi förtär.

Bladens färg blir brun och gul, hösten är ju inte ful.

En dikt från Hörviks skola

Från Heneskolans arbete med trädprojektet 

Godis, masker, serpentin, det är dags för 
halloween.

Barnens skräck förtjusta skrik, ekar över land 
och vik.

Hösten är över, vintern är här, snön så vit 
på marken är.

Grenen står så vit och bar, av trädets skrud 
finns inget kvar.

I marken vila litet frö, kommer fram när det blir tö.

Snart så får ett nytt träd liv, livets cykel tar ett kliv.

Dikt och bild av Lova Bengtsson, klass 6
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Utmaningen 2013

så tips på bra fågelappar till mobilen som man 
kan använda under arbetet med utmaningen.

Anmälan
Du deltar i Utmaningen 2013 genom att ge-
nomföra ett arbete med din barngrupp eller 
klass. Anmälningsformuläret och med anvis-
ningar finns på www.bioresurs.uu.se under 
länken Utmaningen till vänster på startsidan. 
Anmäl dig senast 1 mars 2013 för att vara 
med i utlottningen av fågelböcker.

När fågelprojektet är avslutat vill vi ta del av 
elevmaterial och en sammanfattning av vad ni 
har arbetat med. Denna gång vill vi också gärna 
få in dikter eller små sånger som beskriver få-
gelläten. Redovisningarna ska vara oss tillhanda 
senast den 1 november 2013. Priset för bra tex-
ter, dikter, sånger och bilder blir att de publice-
ras i Bi-lagan och/eller på vår webbsida. 

Om fåglar i Bilagan
Läs gärna om fåglar Bi-lagan. Alla äldre num-
mer finns som pdf-filer på Bioresurs hemsida.
• Vid fågelbordet (Extra-Bi-lagan 2005) 
• Månadsuppslagen Ägg på menyn, Mesig el-

ler kaxig och Hemma hos reportage från Bi-
lagan nr 2 2005.

• Fågelbordet – ett eldorado för etologisk 
undersökning (Bi-lagan nr 3 2007)

Se även Myller, under länken Tema på Biore-
surs startsida. Här beskrivs olika naturtyper och 
de organismer som lever där, bland annat fåglar. 

Du som undervisar i förskola eller F-6 kan, till-
sammans med din barngrupp eller dina elever, 
vara med på Utmaningen från Bioresurs, som  
2013 handlar om fåglar. 

Att studera och undersöka
Det finns mycket spännande att studera och 
undersöka som rör fåglar. Förslag läggs ut på 
Bioresurs hemsida inom kort, se Utmaningen 
på startsidan. Nedan finns några exempel på 
frågor som barnen/eleverna kan arbeta med:

• Vilka fåglar finns i närmiljön? Hur ser de ut? 
• Hur låter fåglar? Kan man locka till sig fåg-

lar genom att härma läten? 
• Vad äter olika fåglar helst?
• Vilka beteenden har olika fågelarter när de 

exempelvis samlas vid fågelbord för att äta?
• Varför flyttar vissa fåglar till varmare län-

der medan andra stannar kvar? Vilka flyt-
tar längst? Hur går det till att märka fåg-
lar? Hur kan fåglarna orientera sig under 
de långa förflyttningarna?

• Vilka bostäder passar olika fågelarter? 
Vilka fåglar häckar i närmiljön? 

Barnen/eleverna kan också:

• Bygga och sätta upp en fågelholk.
• Bygga och sätta upp en fågelmatare. 
• Studera fåglarna vid ett fågelbord. 
• Undersöka om fågelbon med konstgjorda ägg 

blir angripna av andra fåglar eller däggdjur. 

Bland förslagen på Bioresurs hemsida finns ock-
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Var med i Bioresurs Utmaning 2013

Fåglarnas liv!
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Lyssnandets pedagogik
 etik och demokrati i pedagogiskt arbete

Ann Åberg
Hillevi Lenz Taguchi
Liber, 2005, 
156 s
ISBN:  
9789147052158

”Jag trodde att jag 
visste vad det var 
att arbeta i förskolan, men 
jag hade ingen aning om vad det kunde bli”. Så 
skriver Ann Åberg i förordet till denna bok som 
lyfter fram hur pedagogisk dokumentation kan 
öppna för ny förståelse på olika plan. Boken 
innehåller många inspirerande exempel från 
praktiken varvat med teoretiska avsnitt med 
referenser till pedagogisk forskning. Här finns 
kopplingar till många aspekter av utveckling 
och lärande. 

I boken beskrivs exempelvis både hur arbe-
tet med etik och demokrati blev synligt genom 
dokumentationen och hur barnens intresse för 
fåglar påverkades av ”Kråkprojektet” som ge-
nomfördes i samarbete med Lärarhögskolan. 
När man valde att fokusera på och fördjupa sig 
i barnens egna frågor om kråkor hände det nå-
got... Ett citat från ett av barnen: ”Det är inte 
klokt vad mycket vi kan om fåglar nuförtiden, 
fast jag undrar fortfarande varför dom har fjäd-
rar egentligen och ifall alla fåglar kan prata med 
varandra”...

Naturvetenskap och teknik 
i förskolan 
 med utemiljön som inspiration

Carina Brage
Jenny Linde
OutdoorTeaching 
Förlag, 2012, 
146 s
ISBN: 
9789197960021

Målen kring  
naturvetenskap och 
teknik har förtydligats i den nya läroplanen 
för förskolan. Det  handlar bland annat om 
att via lekfulla arbetsätt undersöka och ut-
forska vardagsfenomen i omgivningen. I 
den här boken presenteras många roliga 
och inspirerande praktiska övningar inom 
fem olika temaområden: kretslopp och na-
tur, kemiska processer, fysikaliska fenomen, 
hållbar utveckling och vardagsteknik. Varje 
övning innehåller information om vilket 
materiel som behövs, syftet med övningen 
och en beskrivning av själva genomförandet. 
Dessutom finns tips om vad man kan samtala 
med barnen om och bakgrundsfakta till de 
fenomen som studeras.

Däggdjuren i Norden
Torkel & Elisabeth Hagström
Bo Lundwall
Ica Bokförlag, Forma 
Books AB, 2010, 
191 s
ISBN: 9789153429098

En vackert illus-
trerad bok om 116 
däggdjur i Norden. 
Boken har en till-
talande layout med fakta 
och utbredningskartor tydligt presenterade 
intill varje artbeskrivning. De vanligaste 
däggdjuren beskrivs mest utförligt men här 
finns även spännande fakta om ovanligheter 
som trädgårdssovare och vilda rödfår. 

Vad är liv 
i kosmos, i cellen, i människan?

Ingemar Ernberg m. fl.
Karolinska Institutet 
University Press, 2010, 
212 s
ISBN: 
9789185565337

En klassisk fråga 
att börja biologi-
undervisningen 
med är: Vad är liv? Här ger en grupp natur-
vetare en populärvetenskaplig sammanställ-
ning av vad vi vet om livets fysik, kemi, bio-
logi, systemteori och liv i universum med 
syfte att inspirera till förståelse av liv på ett 
djupare plan. Läsaren får inblick i termo-
dynamiska principer, grundläggande evolu-
tionslära, liksom nya forskningsområden så 
som proteomik och bioinformatik, steg på 
vägen för att förstå mer om livet.
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Biologididaktik 

Vad ska jag undervisa om? Hur tänker eleverna om vad som är väsentligt att 
lära sig? Vilka mål ska eleverna nå? Hur ska vi arbeta med innehållet? Vad ska 
jag bedöma och betygsätta? Dessa exempel på didaktiska frågor, som alla 
lärare känner igen, är centrala för undervisningen. 

När ämneskunskaperna jag har i biologi ska tillämpas i mötet med elever 
med olika bakgrund handlar det om biologididaktik. Vad gör mig till en bra 
biologilärare? Vad är jag bra på? Vad kan jag bli bättre på? Att reflektera över 
undervisningen, enskilt och tillsammans med andra, leder framåt. 

Här inleder vi med några reflektioner kring ämnesdidaktisk forskning med kopp-
ling till Bioresurs verksamhet. Därefter följer en artikel om visuell kompetens, 
skriven av en forskargrupp i Linköping.  En lärare beskriver hur 3-D-animationer 
har använts i undervisningen i en 6:e klass. Utvecklingen av 3-D-animationer 
vid ett svenskt företag beskrivs därefter och slutligen berättar två forskare med 
ämnesdidaktisk inriktning om trender och utveckling inom området. 
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Biologididaktik ingår i fältet naturvetenskaplig 
ämnesdidaktik. Ämnesdidaktisk kompetens byg-
ger på kunskaper både inom ämnet och allmän 
pedagogisk skicklighet (exempelvis hur man pla-
nerar, kommunicerar och utvärderar undervis-
ning), samt det som kallas pedagogisk ämneskun-
skap (eng. pedagogical content knowledge, PCK). 

PCK är en speciell form av ämneskunskap 
som läraren använder i undervisningen för att 
visa och förklara olika begrepp och modeller 
inom ett ämnesområde. Hit räknas kunskaper 
om vad som gör ett område lätt eller svårt, vil-
ka liknelser och bilder som fungerar och för-
mågan att kunna ge alternativa förklaringar för 
att göra ett ämnesinnehåll begripligt för elever. 
Man kan säga att PCK är något som varje lärare 
utvecklar i sin praktik. Men förutom att vi ut-
vecklar vår egen PCK bör kunskaperna spridas 
och baseras på forskningsresultat.

Biologididaktisk forskning är ett forsknings-
fält med flera kontaktytor (se figur). 

Inom forskningen undersöks allt från läran-
de hos elever i specifika undervisningssituatio-
ner till mer övergripande studier av effekten av 
olika styrdokument. Lärarstudenters lärande un-
dersöks också och kan belysa sådant som många 
lärare vet men sällan medvetet reflekterar kring. 
Pernilla Nilsson, universitetslektor i naturveten-
skapens didaktik vid Högskolan i Halmstad, har 
studerat lärarstudenters erfarenheter och lyfter 
fram punkterna nedan som studenterna identi-
fierar som nycklar för att lyckas, se även referens. 

1. Goda ämneskunskaper
2. Stor repertoar av experiment och aktiviteter 
3. Kunskap om elevers förförståelse
4. Allmänna undervisningsstrategier
5. Möjligheten att reflektera över sin praktik
Hur kan Bioresurs stödja NO/biologilärare be-
träffande de ämnesdidaktiska behoven enligt 
ovan? Ta gärna kontakt med oss och bidra med 
synpunkter och goda idéer.

1. Goda ämneskunskaper
Bioresurs erbjuder lärare från förskola till gym-
nasium påfyllnad med ämnesfördjupning i 
biologi. Ämnesexperter inom olika områden 
medverkar under kurser och konferenser, samt 
genom att skriva artiklar i Bi-lagan. Många artik-
lar i Bi-lagan lyfter aktuella och för skolan vik-
tiga områden inom biologiämnet, se exempelvis 
de artiklar som nämns i anslutning till avsnitten 
om ekologi och artkunskap i detta nummer. 

2. Stor repertoar av experiment
Kursverksamheten vid Bioresurs och merparten 
av artiklarna i Bi-lagan bidrar till att ge lärare en 
utökad palett av användbara praktiska övningar 
och experiment. Se artiklar som nämns i anslut-
ning till avsnitten om ekologi och artkunskap i 
detta nummer. 

3. Kunskap om elevers förförståelse
Bioresurs hemsida har ett rikt länkskafferi, se Di-
daktik och Hands-on-tips/Didaktik, där det finns 
ett flertal länkar med koppling till didaktik.  

4. Allmänna undervisningsstrategier
Exempel på metoder som fungerar nästan oavsett 
ämne och som beskrivs i artiklar i Bi-lagan är:

Berättelsen som pedagogiskt hjälpmedel. Se Lin-
nélektioner, Idéhäfte 1, Berättarteknik. Finns som 
pdf-fil på Bioresurs hemsida, se Skolprojekt Linné.

Bildberättelser med Photostory. Om hur bilder 
kan användas för att motivera, dokumentera 
och följa förändringar. (Bi-lagan nr 3 2011) 

Brickan som resurs i undervisningen. Om hur 
material kan serveras tematiskt på en bricka för 
att sätta igång elevernas tankar och diskussio-
ner. (Bi-lagan nr 3 2003) 

5. Reflektion över biologiundervisningen
Mötet mellan lärare i NO/biologi under kurser 
ger möjlighet till erfarenhetsutbyte som främjar 
reflektion. Bioresurs arbetar kontinuerligt med 
att erbjuda mötesplatser för biologi/NO-lärare. 

Referenser
Följ didaktisk forskning om naturorienterande ämnen via 
www.skolverket.se, flik Skolutveckling. 

Pernilla Nilsson. Ämnesdidaktik i lärarutbildningen. Kapitel 
8 i boken Skola och naturvetenskap. Red. Helge Ström
dahl, Lena Tibell. Studentlitteratur 2012.

Biologididaktik som ämne och forskningsfält

Biologisk vetenskap Utbildnings
vetenskap

Praktisk 
undervisning

Biologididaktisk
forskning

Text:  Ammie Berglund
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I takt med en ökad tillgång till bilder 
och andra visualiseringar i skolan så 
ökar även behovet av forskning kring 
hur elever använder dem. Visuali-
seringar är ett kraftfullt hjälpmedel 
i biologi men lärare bör vara upp-
märksamma på fallgropar, menar 
forskare vid Linköpings universitet. 

Det är svårt att tänka sig att undervisa i biologi 
utan bilder. Biologiböcker innehåller mängder 
av illustrationer för att visualisera, ”göra syn-
ligt”, olika fenomen. Förutom stillbilder som 
fotografier och förenklade illustrationer kan vi 
använda rörliga bilder; animationer och video-
filmer som verktyg i undervisningen. Visuali-
seringar är effektiva och stimulerande hjälp-
medel för att underlätta lärande men det krävs 
en genomtänkt planering av läraren för att nå 
önskad effekt.

Över 50% av hjärnan är aktiv i tolkning av 
synintryck. Det är då lätt att förstå varför lä-
rande med hjälp av visuella verktyg är effek-
tivt. Men denna fördel är samtidigt en svaghet. 
Om en bild misstolkats kan det vara svårt att 
omtolka den. Risken finns att det är den första, 
felaktiga, tolkningen som fastnar i minnet. För 
att kommunicera just det man vill gäller det att 
hitta en lämplig visualisering och att hjälpa de 
lärande att tolka den.

När man väljer bilder och animationer ska 
man tänka på hur visualiseringen fungerar uti-
från elevernas olika förkunskaper och förmå-
gor. Är man medveten om möjliga misstolk-
ningar kan man anpassa undervisningen. Ett 
bra sätt att arbeta med visualiseringar i under-
visningen är att kritiskt diskutera dem tillsam-
mans med eleverna. Du får en känsla för elev-
ernas förkunskaper, deras förmåga att tolka 
bilder och kan upptäcka och utmana eventu-
ella misstolkningar.

Att inSe – 
Om visualisering 
i biologi
undervisningen

Text: Lena Tibell, Gunnar Höst,  
Konrad Schönborn och Gustav Bohlin  
Linköpings universitet

Figur 1. En illustration ur Comenius Orbis Pictus (engelsk 
version från 1727); The Outward and Inward Senses. 
Den förklarande texten på latin kompletterades i den här 
versionen med engelsk text. Vi beskrivs ha fem utåtrik
tade sinnen (ögat, örat, näsan, tungan och handen), tre 
inåtvända sinnen (sunda förnuftet, fantasin och minnet) 
och i övrigt bestod sinnet av sömn.
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Historisk tillbakablick
Bilden som kommunikationsmedel är nog lika 
gammal som det talade språket. Hällristningar 
och upp till 40 000 år gamla grottmålningar i 
Frankrike och Namibia vittnar om det. Den tidiga 
människans teckningar utvecklades via förenklade 
symboler till olika skriftspråk. När skriftspråken 
allt mer kom att dominera kommunikationen av 
kunskap fick bilden en mer undanskymd plats. 
Comenius pläderade på 1600-talet för bildens 
återupprättelse som undervisningsverktyg. Hans 
Orbis Pictus var en illustrerad lärobok som blev 
populär i Europa och Nordamerika (Figur 1). 

Avtryck av Comenius pedagogik syns genom 
historien, från de gamla skolplanscherna till den 
växande användningen av bildmaterial i läro-
böcker och undervisningsfilmer. Inom biologiäm-
net har illustrationen redan från början haft en 
central plats. Linné och hans lärjungar var skick-
liga tecknare. De tidiga medicinska studierna av 
människans inre illustrerades ofta av kända konst-
närer. I och med de nya digitala mediernas snab-
ba utveckling och datorernas allt högre prestanda 
har visualiseringen inom de biologiska vetenska-
perna fått en ökad betydelse inom både undervis-
ning och forskning. Idag är man helt beroende av 
bilder för analyser och kommunikation.

“Bilder säger mer än tusen ord” 
– men hur ska de tolkas?

Visualiseringar i form av bilder kan vara allt 
ifrån grafer till förstoringar eller direkta av-
bildningar. En del bilder är tänkta att på ett 
realistiskt sätt efterlikna det som representeras 
medan andra är gjorda som schematiska för-
enklingar, se figur 5.

När en visualisering av något i den moleky-
lära världen skapas så är det inte samma sak som 
att, som i mikroskopet, enbart förstora något. I 
samband med att bilden eller animationen ska-
pas måste fenomenet göras om till något som vi 
kan känna igen. I dessa bilder som skapas finns 
mer eller mindre godtyckliga val som färgsätt-
ning eller symboler. Symbolerna har ofta en 
innebörd genom någon form av överenskom-
men regel snarare än att de liknar det som re-
presenteras. Exempel på detta är färgsättningen 
av atomer i molekylbilder och bilder av proteiner. 

Det är med andra ord viktigt att tänka på att 
en visualisering är en modell av ett fenomen, det 
är inte själva fenomenet. En visualisering kan 
bara illustrera en begränsad mängd aspekter av 
fenomenet. En visualisering som illustrerar trans-
lationen (Figur 2) kan till exempel inte visa alla 

”Visual literacy”  visuell kompetens
En engelsklärare som hör ordet ”literacy” associerar nog 
till ”verbal literacy” och att det handlar om att läsa och 
skriva text. En matematiklärare kanske istället kopplar or
det till ”numerical literacy” och förmågan att tolka och 
använda siffror. ”Visual literacy” handlar om förmågan 
att läsa, tolka, förstå och konstruera visuell information. 
Men väldigt sällan talar nog biologilärare om ”visual lite
racy”  visuell kompetens. Är inte det konstigt med tanke 
på att kommunikation av biologisk vetenskap så mycket 
bygger på den visuella formen? En väl utvecklad visuell 
läsförmåga är verkligen en av de viktigaste ingredienserna 
i konstruktionen av meningsfull biologisk kunskap.

Sammanfattningsvis – hur påverkar 
visualiseringar undervisning och lärande?
Vi har idag tillgång till mängder av visualiseringar i form 
av animationer, interaktiva simuleringar, pedagogiska 
datorspel och “appar” för smartphones. Uttrycket 
“The visual turn” har använts för att beskriva de nya 
mediernas effekt på dagens kultur och man har frågat 
sig om detta kommer förändra våra läromedel. En re
levant fråga inte minst för biologiämnet.

Det vi vill lyfta fram är att valet av visualisering, 
sammanhanget den presenteras i, och den guidning 
som ges vid undervisningstillfället är helt avgörande 
för resultatet. Så trots att dagens unga generation är 
en “visuell generation”, ska lärare inte ta för givet att 
elever automatiskt förstår visualiseringar. Flera län
der har infört träning av elevers visuella kompetens 
i läroplanen. Kanske skulle det vara värdefullt även för 
elever i de svenska klassrummen?

Visuell kompetens i biologi
Visuell kompetens inom biologiämnet omfattar flera 
olika förmågor (”visual literacy skills”). Man ska kunna:

o Förstå olika symboler och koder som används i  
    biologiska bilder.
o Koppla och integrera kunskap på olika nivåer av  
    biologisk organisation.
o Tolka olika former av visualisering av samma  
    biologiska innehåll på samma strukturella nivå.
o  Konstruera egna visualiseringar för att lösa biologiska  
    uppgifter.
o Använda det visuella språk som krävs för att  
    kommunicera biologiska begrepp.
o Bedöma gränser och styrkor hos en biologisk  
    visualisering.
o Förstå vilken biologisk kunskap en visualisering  
    ”visar” och ”inte visar”.

Biologilärare kan hjälpa elever behärska dessa ”visual 
literacy skills” genom att själva vara medvetna om dem 
och genom att träna förmågorna som en del av klass
rumsundervisningen.

Länktips

www.lenatibell.se/Lena_Tibell/Lena_Tibell.html. Under 
fliken Resources hittar du ett rikt länkarkiv till bra vi
suella resurser. Ett urval av dessa finns även med på 
Bioresurs hemsida.

www.visualiseringscenter.se
Besök Visualiseringscenter C på webben dygnet runt 
och i verkligheten när du är i Norrköping!
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vattenmolekyler, för då skulle inte ribosomen sy-
nas. Liksom alla modeller har visualiseringar sina 
begränsningar i vad de kan visa och inte visa.

Komplexa bilder ställer krav på 
tolkningsförmåga
Inte sällan blandas olika sätt att representera 
i en och samma visualisering. Ett exempel på 
detta är en illustration av hur aminosyror sätts 
samman till proteiner genom translation (Figur 
2). Syftet med bilden är att klargöra en kompli-
cerad process med många inblandade kompo-
nenter som alla är svåra att avbilda. Med hjälp 
av förenklade bilder och symboler där centrala 
komponenter är förstorade vill man alltså för-
klara men samtidigt ger bildspråket upphov till 
stora risker för misstolkningar.

För det första är skalan och proportionerna 
mellan olika delar inte alls realistiska i denna il-
lustration (Figur 2). Illustratören tycks ha varit 
inriktad på att ge en känsla av perspektiv (den 

stora ribosomen ligger närmare betraktaren). 
Men det kräver att betraktaren förstår det och har 
förmåga att mentalt omvandla den tvådimensio-
nella bilden till en tredimensionell. Annars kan 
man lätt tro att ribosomerna är mycket stora. I 
bilden är dessutom mRNA-molekylerna allde-
les för stora i förhållande till ribosomen. I bilden 
visas olika typer av RNA (mRNA, rRNA och 
tRNA) på helt olika sätt: med olika storlek, färg 
och form. Detta kan skapa stor förvirring – hur 
kan RNA vara så olika? Här är det viktigt att lä-
raren kan förklara att  alla tre är RNA-molekyler 
som i grunden har en liknande byggnad men att 
man valt att rita dem olika för att lyfta fram att 
RNA-molekylerna kan ha olika tredimensionella 
former beroende på hur RNA-kedjorna veckas 
samman och att den skillnaden i struktur gör att 
de sedan får olika funktioner.

Bildtexternas betydelse
För att sätta in en bild eller annan visualisering 
i ett sammanhang och även för att göra infor-
mationen i bilden möjlig att tolka behövs en 
kompletterande text eller berättelse. När vi 
beskriver den cellulära och molekylära världen 
lånar vi ofta vardagliga ord som normalt beskri-
ver den värld vi kan uppfatta med våra sinnen.

Figur 2. Illustration av translation. Kärnan till vänster (lila) och ribosomen 
längst ned till höger (orange och röd) är ikoniskt framställda, d.v.s. de har 
en form som inte är realistisk men liknar en cellkärna respektive ribosom. 
De små boxarna längst upp till höger utgör symboler av aminosyror och 
spiralerna i kärnan symboliserar DNA. De mer oregelbundna röda och 
orangea formerna snett under kärnan motsvarar de stora och små sub
enheterna som kombineras till ribosomer. De har en mer realistisk form 
än den stora ribosomen. Pilarna i figuren visar varifrån de olika kompo
nenterna kommer som samverkar i processen. tRNAmolekylerna har en 
ikonisk form men antikodonen som består av tre kvävebaser är symbo
liskt illustrerade med olika färger. Illustration: CarlJohan Rundgren. 
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mulerar self-assembly genom att en burk med 12 
magnetförsedda bitar av virusskalet skakas runt. 
Allteftersom bitarna av en slump hamnar så att 
magneterna håller dem samman växer det färdiga 
virusskalet fram. Den interaktiva aktiviteten låter 
de lärande testa sina idéer allteftersom de resone-
rar kring hur self-assembly fungerar. Resultaten 
visar att den fysiska modellen underlättar för 
de lärande att förstå hur slumpen kan bidra till 
att skapa ordning på den molekylära nivån. 

Animationer, interaktiva simuleringar och 
pedagogiska datorspel kan på samma sätt som 
bilder misstolkas på grund av orealistiska pro-
portioner mellan olika delar och svårtolkade 
former och färger. Här följer några exempel.

Hur tolkar elever och studenter 
bilder – exempel från forskning
Förenklade bilder och bildliga metaforer är ofta 
effektiva men kan leda till tolkningsproblem. 
Det finns en del forskning om hur visualisering-
ar uppfattas men det fattas kunskaper, speciellt 
vad gäller datorbaserad visualisering.

Förmågan att tolka visualiseringar är helt 
beroende av förkunskaper. Forskning har exem-
pelvis visat att nybörjare inom cell- och mole-
kylärbiologi har svårare att tolka förenklade bil-
der jämfört med experter. Men det är inte bara 
biologiska förkunskaper som har betydelse. 
Kännedom om det visuella språk som används, 
s.k. ”visual literacy” är lika viktigt (se faktaruta).

Elever tolkar ofta förenklade bilder bokstav-
ligt som om de var realistiska avbildningar el-
ler förstoringar av fenomen. Ett enkelt schema 
över reaktionerna i glykolysen och citronsyra-
cykeln är ett bra exempel. Vår forskning har vi-
sat att förstaårsstudenter kan tolka det som att 
metaboliterna faktiskt rör sig längs med glyko-
lysens reaktionskedja i en ström i cytoplasman 
eller virvlar genom citronsyracykeln i mitokon-
driens matrix. Vissa tolkade schemat felaktigt 
som att det är olika organ i magen som utför 
olika delar av reaktionskedjorna. 

Hur tolkar elever animationer – 
exempel från forskning
Vår forskargrupp har undersökt hur gymnasie-
elever och förstaårsstudenter tolkar två anima-
tioner som visar olika typer av transport över 
biologiska membran. Resultaten visar att stu-
denterna genom dessa animationer får insikter 
som majoriteten av dem inte tidigare haft. 

Den ena animationen visar hur proton-
gradienten över mitokondriens innermembran 
driver syntes av ATP (se figur 3 nästa sida).
Eleverna blir medvetna om att protontran-
sporten är kopplad till strukturförändringar i 

Många visualiseringar beskrivs med bildliga 
metaforer. Proteinsyntesen återges ofta som en 
välordnad löpande band-process inte helt olik 
“tomtarnas julverkstad”. Virus beskrivs som 
om de aktivt och avsiktligt “söker” tills de hit-
tar sina “målceller”. Processer i cellerna beskrivs 
som ”molekylära maskiner”. Avsikten som är 
att ge betraktaren en referens för att bidra till 
en förståelse av hur processen fungerar är god, 
men det kan leda till misstolkningar.

Dynamiska processer utmanar
Många fenomen inom biologin är exempel på 
dynamiska processer som sker i tre dimensio-
ner. I och med att sådana processer ofta visuali-
seras med bilder på en boksida eller en skärm så 
måste betraktaren/eleven själv “översätta” den 
till tre dimensioner och inse tidsdimensionen. 
Detta är något som kräver en väl utvecklad 
förmåga att tänka rumsligt – en förmåga som 
skiljer sig starkt åt mellan olika individer. Pro-
blem med att förstå dynamiska processer som 
illustreras med stillbilder är väldokumenterat.

Med modern digital teknik kan man illus-
trera biologiska processer med dynamiska visu-
aliseringar så som animationer (rörliga bilder) 
och simuleringar både i två och tre dimensio-
ner (3D). De här hjälpmedlen hjälper många 
till att bättre förstå hur exempelvis processer i 
celler fungerar. Men även här finns svårigheter 
att ta hänsyn till. Om animationen är komplex, 
går för fort eller inte går att styra för använda-
ren är risken stor att den kognitiva utmaningen 
blir för stor och att användaren inte hinner följa 
centrala detaljer. De bästa animationerna och 
simuleringarna är de där användaren kan styra 
och interagera med det som visas. Att själv ha 
möjlighet att spela upp, repetera och kanske 
påverka hastigheten i en animation kan vara 
tillräckligt. Interaktiva simuleringar har också 
visat sig vara oerhört effektiva för att underlät-
ta problemlösning och förståelse av komplexa 
samband. Ett väldigt konkret sätt att interagera 
är att använda sig av fysiska 3D-modeller. 

Fysisk 3Dmodell av virusskal
I vardagen är vi vana vid att människor är in-
blandade när något byggs ihop. Därför ligger 
det nära till hands att anta att det finns något 
motsvarande, till exempel specialiserade en-
zymer, som sköter det molekylära byggandet. 
Sanningen är att byggstenarna i de allra flesta 
fall sätter ihop sig själva. Detta kallas “self-as-
sembly”. Men hur går det till?

Vi har undersökt hur man kan använda en 
fysisk modell av ett virusskal för att förstå detta 
(se www.itn.liu.se, sök på ”An interactive physical 
model of self-assembly”). Den fysiska modellen si-
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Figur 5. Visuella verktyg för att illustrera fotosyntes: A) En sammansatt bild av satellitdata över primärproduktion via foto
syntes i olika delar av världen. B) Foton av blad från ek, asp och björk i montage. C) Foto av celler med klorplaster i ett 
bladlevermossblad taget i ljusmikroskop. Bilderna A, och C hämtade från Wikimedia Commons.

ATPsyntas. Men ATP-syntesanimationen för-
virrade studenterna som misstolkade använ-
dandet av ett bildspråk som leder deras tankar 
till en turbin i ett vattenkraftverk. Det gör att 
de drar slutsatsen att reaktionen (som i princip 
är reversibel) bara kan gå åt ena hållet – mot 
ATP-syntes.

Den andra animationen visar hur vatten 
transporteras genom membranproteinet aqua-
porin (figur 4). Många blir förvånade över 
slumpmässigheten i rörelsen av vattenmoleky-
lerna i aquaporinanimationen och att vattenmo-
lekylerna inte trillar genom proteinet som slan-
tar ned i en spargris. En annan observation är 
att studenterna, utifrån sin förkunskap, fyller 
i sådant som inte är illustrerat. Eleverna utgår 

exempelvis från att aquaporin sitter i ett mem-
bran även om detta inte finns avbildat. 

I aquaporinanimationen har en av vatten-
molekylerna färgats gul för att man ska kunna 
följa den i den slumpvisa dynamiska processen 
med mängder av annars likadana vattenmole-
kyler. Detta förvirrade flera av eleverna, som 
tolkade den gula vattenmolekylen som en sva-
velmolekyl, eftersom svavelatomer enligt kon-
vention brukar ges gul färg.

Flera bilder av samma sak – 
en fråga om perspektiv!
Det är välkänt att många elever har svårt att 
koppla samman fenomen på olika organisato-
riska nivåer. Det vi kan uppfatta med sinnena 
kan exempelvis vara svårt att koppla till förkla-
ringar på cellnivå. 

Ett vanligt visuellt grepp för att visa hur ett 
fenomen tar sig uttryck på olika organisatoriska 
nivåer är att använda flera olika typer av visu-
aliseringar av samma fenomen intill varandra. 
Ett exempel på detta är fotosyntesen, där man 
kanske vill koppla landekosystemens primär-
produktion och skogens tillväxt till de protei-
ner som är involverade i fotosyntesens ljus- och 
mörkerreaktioner (Figur 5).

När man på det här sättet använder flera bil-
der för att visa ett fenomen på olika skalor ska 
man tänka på att det kan vara svårt för eleven 
att förstå kopplingarna mellan illustrationerna. 
Det behövs stöd i tolkningarna för att kunna 
koppla ihop både när det gäller förflyttningen i 
skala mot molekylnivån liksom förflyttningen till 
globala aspekter kopplade till ekologi, kretslopp 
eller evolution. Genom att aktivt jobba med att 
diskutera bilder och relationen mellan bilder i 
klassrummet kan du som lärare hjälpa eleverna 
att öka både sin förståelse av ämnesinnehållet 
och sin förståelse av hur bilder i biologi ska tolkas.

B C

Figur 3. Bild från animation av ATP
syntas. Se youtube.com, sök på ATP 
synthase animation. Ljusa prickar i 
övre delen symboliserar protoner. 
Den röda komponenten börjar 
rotera vid inflöde av protoner.

Figur 4. Bild från 
animationen 
som visar hur 
vattenmolekyler 
transporteras 
genom mem
branproteinet 
aquaporin. Se 
www.nobel
prize.org, sök på 
animation water 
channel. 
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D Illustra
tion: Zephyris Illustration: 

Daniel Mayer 
(vektorversion av Yerpo)

Figur 5. Visuella verktyg för att illustrera fotosyntes (forts.): D) Schematisk illustration av celltyper i ett blad i genomskärning. 
E) Översiktsbild över in och utflöde i/ur fotosyntesen. F) Illustration av vad som händer i thylakoidmembranet i kloroplasten 
(ljusreaktionen). G) proteinstruktur fotosystem II i Cyanobacteria (monomer). Bilderna hämtade från Wikimedia Commons.

Illustration:  Curtis Neveu

F

Illustration: Tameeria

Presentation av författarna
Lena Tibell, Gunnar Höst, Konrad Schön-
born och Gustav Bolin är alla verksamma 
inom forskargruppen Visuellt lärande och 
kommunikation på Linköpings universitet. 

Forskargruppens inriktning är att stude
ra lärande med hjälp av visualiseringar, 
främst visualiseringar av “osynliga” be
grepp och processer inom molekylär 
livsvetenskap. Forsknings och utveck
lingsprojekten stöds av medel från Ve
tenskapsrådet och Wallenbergsstiftel
serna och med ett rikt internationellt 
samarbete.
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Med 3D-teknik kan man framkalla käns-
lan av att ett objekt svävar i luften framför 
tittaren. För elever som idag är vana vid 
ny teknik och visuella upplevelser kan 3D-
miljön vara ett inspirerande undervisnings-
verktyg. Inlärningseffekter av 3D-video har 
studerats i ett europeiskt projekt där Gärs-
näs skola i Simrishamns kommun deltog 
som en av 15 skolor.

Bo Erixon, IT-strateg i kommunen, berättar att 
man under flera år arbetat med att involvera 
lärare och skolledare i arbetet med att integrera 
IKT/datoranvändning i undervisningen. An-
ledningen till att man blev något av pionjärer 
i landet med att testa 3D-filmer i skolan var de 
kontakter man fick när kommunen deltog i Inn-
ovativa skolprogrammet (stöds av Microsoft).
– När professor Anne Bamford sökte svenska 
skolklasser till en studie inom LiFE-projektet 
(Learning in Future Education) för att utvär-
dera effekten av 3D-video i undervisningen 
tvekade vi inte, säger Bo Erixon.

Forskningsprojektet finansierades av Texas 
Instruments och som deltagande skola fick man 
en 3D-projektor och 3D-glasögon samt de fil-
mer som projektet studerade.

Madeleine Liwell Jeppsson, lärare på 
Gärsnäs skola, blev den som genomförde pro-
jektet. Hennes klass i åk 6 skulle arbeta med ett 
tema om kroppen och här passade 3D-filmerna 
som forskaren Anne Bamford valt ut perfekt.

– Vi genomförde projektet under sex veckor i 
en klass med 28 elever, som delades in i en 3D-
grupp och en 2D-grupp. För att det inte skulle 
bli orättvist bestämdes att även eleverna i 2D-
gruppen skulle få se 3D-filmerna efter det att 
forskningsprojektet avslutats.

De områden som studerades var hjärtat, 
ögat, örat och hjärnan. Den första lektionen 
ritades en tankekarta över elevernas kunska-
per om hjärtat. Eftersom 3D-filmerna var på 
engelska ägnades några lektioner i engelska åt 
utvalda ord och begrepp för att underlätta för 
eleverna att förstå det som sades i filmen.

Hade det någon betydelse att filmerna var på 
engelska?
– Jag tror det blir ännu bättre om filmerna pre-
senteras på svenska. I vissa avsnitt var det gan-
ska avancerad engelska för en elev i åk 6, så vi 
pratade också till filmerna för att de skulle för-
stå. Det gjordes ingen utvärdering om lärandet 
i engelska.

Efter 3D-filmen fortsatte arbetet med att 
läsa texter, diskutera och svara på frågor kopp-
lade till hjärtat. 

Använde ni vanliga läromedel eller något sär-
skilt material från forskningsprojektet?
– Vi använde våra vanliga biologiböcker och 
formulerade egna frågor. Eleverna fick till ex-
empel frågor som Ta reda på hur blodomloppet 
ser ut. De fick sedan söka information i läro-
boken och via Internet. Ett moment som vi 
lade till för både 3D och 2D-gruppen, som inte 
ingick i forskningsprojektet, var dissektion av 

Allt lära om 
kroppen med 
3Dvideo

Text:  Ammie Berglund

Madeleine Liwell Jeppsson, 
lärare på Gärsnäs skola
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spädgris. De elever som inte ville vara med på 
dissektionen kunde välja på att titta på vår egen 
videoinspelning av dissektionen eller bara läsa i 
böcker och söka information på nätet. 

Efter den ”vanliga” undervisningen om hjär-
tat tittade klassen på 3D-filmen igen, men nu  
med ljudet avstängt. Madeleine samtalade med 
eleverna medan filmen visades och uppmunt-
rade alla att använda sig av sina nya kunskaper 
för att beskriva det filmen visade. Hon valde 
också ut filmer till 2D-gruppen, som motsva-
rade innehållet i 3D-filmerna.

Som avslutning fick eleverna skriva vad de 
lärt sig om hjärtat och de fick producera en bild 
eller modell av hjärtat för att förklara hur det 
fungerade. Samma instruktion gavs till både 
2D- och 3D-gruppen. Inget material lades fram 
utan eleverna fick själva bestämma hur de skul-
le framställa sin modell. 

Blev det någon skillnad i elevernas bilder?
– Ja, jag blev faktiskt förvånad. Många elever 
från 3D-gruppen ville ha material som till ex-
empel gips, flörtkulor och piprensare för att 
kunna visa hur ett hjärta fungerar i en 3D-
modell. Eleverna i 2D-gruppen ritade alla med 
pennor på vanligt papper.

Klassen arbetade med ögat, örat och hjärnan 
på liknande sätt och använde sig av 3D-filmer 
som passade in på respektive kroppsdel.

Blev det någon skillnad i behovet av lektions-
tid när 3D-filmer användes?
– Det tog extra tid att jobba med engelska 
språket som förberedelse för att se filmen, men 
mina elever nådde längre i sin förståelse.

För att utvärdera lärandet genomfördes tes-
ter före och efter undervisningen. Innan varje 
område påbörjades fick varje elev i båda grup-
perna skriva ned en förklarande text till frågor av 
typen Skriv och berätta hur hjärtat fungerar. Efter 
undervisningen (med/utan 3D) fick varje elev 
återigen skriva ned sina svar på samma frågor. 

Hur gick det att utvärdera elevernas lärande 
utifrån de uppgifter de fått?

– Det tog mycket tid att läsa alla svar, men  skill-
naderna var tydliga. Eleverna som fått undervis-
ning med 3D gav mer detaljerade beskrivningar. 
De kunde bättre beskriva blodets väg genom 
hjärtat, till exempel med detaljer om klaffarnas 
utseende. Jag tyckte att alla elever i 3D-gruppen 
förbättrade sig men gjorde inte någon djupare 
analys själv eftersom allt material skickades till 
forskarna som sedan utvärderade det tillsammans 
med de övriga skolorna som ingick i studien.

I rapporten The 3D in Education White Paper 
sammanfattar Anne Bamford studien som to-
talt involverade 740 elever på 15 skolor i sju 
länder. Resultaten visade att 86% av eleverna 
i 3D-grupperna förbättrade sina resultat mel-
lan testerna, som genomfördes före och efter 
projektet, jämfört med att 52% av eleverna i 
2D-grupperna visade en förbättring. I medeltal 
ökade provresultaten med 17% i 3D-grupperna 
jämfört med endast 8% i 2D-grupperna. 

Projektet utvärderades av både forskare, lä-
rare och av eleverna själva. Elever och lärare 
svarade också på frågor som rörde deras tidigare 
erfarenheter av datorer och 3D-teknik. 

Vad tyckte ni om 3D-projektet?

– Både jag och mina elever var mycket positiva. 
Det här var något nytt och det kan säkert ha bi-
dragit till att öka motivationen och påverka re-
sultatet. Eleverna tyckte att de hade fått många 
nya kunskaper och att 3D-tekniken hade hjälpt 
dem att få ett djup i sin inlärning genom att de 
bättre kunde förklara hur kroppens olika delar 
fungerade. 3D-tekniken är ett tekniskt hjälp-
medel som jag kommer att använda mig av 
fler gånger. En tid efter projektet fick jag träffa 
de andra ländernas deltagare och det var spän-
nande. Även om skolsituationen varierade för 
deltagarna i studien delade vi samma upplevel-
ser och hade dragit samma slutsatser: 3D-filmer 

Elever på Gärsnäs 
skola tittar på 3D
video.
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har mycket att ge i undervisningen.
I rapporten av Anne Bamford kan man läsa 

om flera tänkbara förklaringar till de positiva re-
sultaten. För det första innebär 3D-glasögonen 
att det blir lättare att fokusera framåt på det 
som pågår på filmduken, det ger en avskärm-
ning som bland annat hjälper elever med kon-
centrationssvårigheter. 3D-filmerna kan pre-
sentera ett komplext område på ett sätt som 
gör att man kan gå från helhet till detaljnivå 
och tillbaka till helheten. Den starkaste effek-
ten på lärandet var kopplad till de delar av fil-
merna som hade de tydligaste 3D-effekterna, 
där eleverna exempelvis kunde uppleva att 
något kom ut emot dem från filmduken. Alla 
lärare i studien tyckte att eleverna kunde kon-
centrera sig bättre och det gällde även efter 
själva filminslaget på 3D-lektionerna. Eleverna 
blev mer motiverade och engagerade i ämnet 
vilket bland annat märktes på att 3D-gruppen 
ställde fler komplexa frågor. Även lärarna på-
verkades. Eleverna upplevde att läraren blev 
bättre och snällare när de fick undervisning 
med 3D. Lärarna hade större benägenhet att 
använda sig av olika pedagogiska verktyg under 
3D-lektioner jämfört med under 2D-lektioner, 
vilket också kan ha bidragit till att elevernas 
motivation var högre under 3D-lektionerna.

Så vad händer nu – hur går ni vidare på sko-
lan och i kommunen?
– Vi har kvar all utrustning som behövs och 
3D-filmerna om hjärta, öra, öga och hjärna 
används fortlöpande på skolan. Vi letar också 
efter andra program att använda i vår under-
visning. Det finns många bra program, särskilt 
inom NO men även inom andra ämnen, exem-
pelvis historia, avslutar Madeleine.
– Alla projektorer vi köper in till skolorna i kom-
munen har 3D-funktion, berättar Bo Erixon, det 
här är något som kommer att användas mer fram-
över. Vi har även tagit en del kontakter för att dri-
va på utvecklingen av skolanpassat 3D-material.

Lästips
Läs mer om den europeiska studien i ”What is 3D in the 
classroom?” av prof. Dr Anne Bamford, som du hittar via 
www.gaia3d.co.uk, sök på 3D education bamford och välj 
”The 3D in Education White Paper”.

Lär dig mer om 3Dteknik för lärande via bloggen: 
edtechfuturetalk.blogspot.se. Professor Len Scrogan skri
ver om både teknik, produkter och frågor om lärande. Han 
lyfter bland annat fram det svenska företaget Sensavis (se 
artikel intill) som ett av fyra världsledande företag inom 
den bransch som skapar interaktiva 3Dmiljöer.

Ta egna 3Dbilder
Vi har testat att göra egna 3D-bilder med 
hjälp av programmet Anaglyph Work-
shop, som går att ladda ned från Internet 
till en mindre kostnad (cirka 100 kr), se 
bildserie nedan. 

Ta ett foto med digitalkamera av ett fö-
remål, flytta kameran cirka 6 cm till hö-
ger och ta ett foto till. Var noga med att 
hålla kameran i samma läge i höjdled. 
Ladda upp bilderna som vänster/höger-
bild i programmet Anaglyph Workshop 
som sedan omvandlar bilderna till en grön 
respektive röd version. För att se objektet 
i 3D behöver du ett par enkla röd/gröna 
3D-glasögon. 

En intressant fråga i detta sammanhang 
är hur  ögonen och hjärnan samverkar för 
att vi ska kunna se en tredimensionell bild.

Referens: Seeing is believing: 3D illusions. Artikeln av 
Andrew Brown beskriver hur 3Dbilder fungerar, 
ger förslag på övningar och innehåller bland annat 
referenser till program som kan användas för att 
göra egna 3Dbilder. Finns i nummer 24 2012 av 
Science in School (tidskriften kan laddas ned från 
hemsidan www.scienceinschool.org). 

Illustration: Daniel Schwen, Wikimedia Commons
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- Vi sticker ut hakan och lovar att våra 
interaktiva 3D-miljöer ger dubbla kva-
liteten på halva tiden undervisning, sä-
ger Magnus Arfors, VD på det svenska 
företaget Sensavis. 

Företaget har skapat interaktiva 3D-miljöer för 
utforskandet av människokroppens fysiologi. 
Med utgångspunkt i en helkroppsfigur kan man 
titta in i hjärta och lungor. Målet är att så snabbt 
som möjligt bygga fler organ med djup detalj-
nivå. Det handlar om dynamiska modeller där 
bilden skapas beroende på hur du som använ-
dare väljer att röra dig i omgivningen. Med 3D-
glasögonen på näsan och någon form av styrme-
kanism (mus eller joystick) kan man exempelvis 
zooma och röra sig in i njurens kapillärnystan i 
Bowmans kapsel och följa med flödet av bildad 
primärurin. Nästa steg är att ytterligare fördjupa 
detaljnivån, för att kunna se cellmembranens 
byggnad och följa hur proteiner reglerar bioke-
miska processer. 

Utvecklingsarbetet sker genom ett intres-
sant möte mellan ingenjörer, 3D-modellerare 
och fysiologer, läkare, sjukgymnaster och bio-
kemister. Magnus Arfors menar att vi är byggda 
för att lära oss genom upplevelser och visuella 
intryck. Det är därför centralt att det finns en 

hög grad av interaktivitet och att det blir så bra 
kvalitet som möjligt på den visuella 3D-miljön. 

De miljöer som företaget Sensavis bygger 
kan importera externa resurser (animationer, 
bilder, texter) och exportera olika typer av app-
likationer och produkter (videoklipp, bilder, 
grafiskt material, trycksaker och appar). Se tips 
nedan på vad du kan ladda ned.

Företag och andra organisationer som vill 
använda sig av 3D-kommunikation driver på 
utvecklingen. Ett exempel på detta är då ett 
företag inom in-vitro-fertilisering beställde 
ett informationsmaterial. Resultatet blev en 
3D-miljö som bland annat visar befruktning av 
en äggcell och de första celldelningarna. 

Även interaktiva miljöer för undervisning i 
geografi och miljöfrågor håller på att utvecklas  
och man har ambitioner att utveckla material 
för kemi- och fysikundervisning.

Magnus Arfors har en bakgrund som civilin-
genjör med inriktning industriell ekonomi. Ett 
stort intresse för både fysiologi och utbildnings-
frågor är viktiga drivkrafter för honom i arbetet.

Resurser
En gratis app från Sensavis som visar hjärtats 
funktion finns att ladda ned via:
https://itunes.apple.com/se/app/heart-interac-
tive/id479481752?mt=8

Interaktiva 3Dmiljöer – 
revolution för undervisningen?

Bilden visar en 
kapillär i njuren 
och hur primärurin 
(gula små prickar) 
bildas. Detaljbilden 
är från Sensavis 3D
miljö av glomeruli i 
Bowmans kapsel i 
njuren.

Text:  Ammie Berglund
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Vilka upptäckter vill du lyfta fram 
inom biologididaktiken?
Det är faktiskt svårt att lyfta fram något speci-
ellt där vi kan säga att med de här upptäckterna 
tog vi alla ett nytt steg framåt. Didaktisk forsk-
ning inom biologi är fortfarande ett ungt forsk-
ningsfält. Resultaten ger öar av ny kunskap. Man 
skulle kunna jämföra med landhöjningen där 
vi ser topparna av ett berg sticka upp som öar i 
ett hav. Vi ser inte bergsmassivets form ännu, vi 
vet inte hur allt hänger ihop. Jag som står mitt 
i det hela upplever att ”landhöjningen” går lite 
långsamt – men man får påminna sig om att den 
faktiskt pågår! Forskningsmiljöerna i landet har 
vuxit mycket under de senaste tio åren, mycket 
tack vare satsningar på forskarskolor.

Vilka är trenderna inom forskningen? 
Som redaktör för tidskriften NorDiNa som pu-
blicerar nordiska artiklar om NV-didaktik har 
jag under de senaste åren sett en ökning på bred 
front av forskningen. 

Tidigare diskussioner om att forskning om 
lärande inte var relevant för lärarna och deras 
undervisning i praktiken har vi nog kommit 
över. Nu finns många forskningsprojekt som  
har studerat fenomen som är högst relevanta 
för lärarens vardag. Den stora utmaningen nu 
är att skapa fler mötesplatser där lärare och 
forskare tillsammans tolkar och omformulerar 
forskningsresultat till tillämpbara strategier. 

Att ge lärare tid till den professionella ut-
vecklingen i skolan är nog det som kan för-
ändra mest. Det måste också få ta tid att över-
sätta vilken betydelse olika forskningresultat 
kan ha för undervisningen. Vi får inte tro att 
forskningsresultaten är tillämpbara direkt och 
kan utveckla och förändra verksamheten utan 
vidare. Forskare och lärare måste tillsammans 
bearbeta och diskutera forskningsresultat och 
verksamhetsfrågor för att se vad som ska för-
ändras i praktiken. 

Tips till biologi/NOlärare 
Ett dilemma för läraren är att mycket stoff ska 
”hinnas med” samtidigt som man ska utveckla 
kunskap och förmågor i vetenskapligt arbetssätt 
och förstå kopplingar till samhällsfrågor. Jag tror 
på att tidigt jobba ordentligt med något område 
där man verkligen ger eleverna möjlighet att stäl-
la frågor kring olika naturvetenskapliga fenomen 
och fundera på hur de ska kunna undersökas. 

Jobba med eleverna kring planering av un-
dersökningar och för en dialog kring frågor som: 
Hur gjorde vi den här undersökningen?, Har vi 
fått rimliga resultat?, Vilka slutsatser kan vi dra? 
Det kan hjälpa eleverna att utveckla förmågan 
att reflektera över sitt arbete, något som är vik-
tigt för att de ska kunna argumentera för vilka 
slutsatser man kan dra. 

Många frågor i media är samhällsfrågor med 
naturvetenskapligt innehåll (eng. socioscientific 
issues), frågor som delvis kan besvaras med na-
turvetenskapliga kunskaper. I forskningsprojektet 
Naturvetenskap för livet? (www.sisc.se) såg vi 
tydligt att eleverna upplever att det är intressant 
att arbeta med dessa frågor. Gruppdiskussioner 
och praktiskt arbete upplevs som stimulerande. 
Men det kan vara svårt att undervisa om detta 
och det ställer nya krav på lärarna. 

Eleverna fastnar lätt i att diskutera personliga 
värderingar och det finns risk att det naturveten-
skapliga innehållet och den bredare samhällskon-
texten går förlorad. Läraren behöver stödja elever-
na i att utveckla kompetenser som till exempel att 
formulera frågor, arbeta källkritiskt, argumentera 
och planera undersökningar av olika slag, samt 
värdera resultat och information. Det är mycket 
viktigt att skapa förutsättningar för goda grupp-
diskussioner. Det sköter sig inte självt. Ta inte för 
givet att de unga eleverna är duktiga på att söka 
och värdera information, det är inte så enkelt! 

Mitt råd är att arbeta med elevernas frågande, 
planering av undersökningar och träning i argu-
mentation, samt stötta eleverna i att verkligen ifrå-
gasätta sina egna och andras ställningstaganden. 

Christina Ottander 
är fil.dr. i växtfysiologi och docent i ämnesdidaktik med in-
riktning mot naturvetenskap vid Institutionen för naturve-
tenskapernas och matematikens didaktik, Umeå universitet.
En längre version av intervjun finns på Bioresurs hemsida i anslutning till 
detta nummer av Bilagan. Intervjuare: Ammie Berglund. 

Forskare om biologididaktik

Foto: M
attias Pettersson, U

m
eå universitet
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Vilka upptäckter vill du lyfta fram 
inom biologididaktiken?
Något som har vuxit sig starkare de senaste tio 
åren är forskningen kring hur de naturveten-
skapliga ämnena paketeras i olika sammanhang. 
Man säger att ämnesinnehållet lyfts fram genom 
olika följemeningar eller emfaser som man kan 
få syn på om man lyssnar efter hur en lärare im-
plicit besvarar elevernas frågor om Vad ska jag 
ha den här kunskapen till? En lärare kanske svarar 
Det behöver du för att kunna ta nästa steg i din 
utbildning, en annan säger För att du ska kunna 
ta ställning i samhällsfrågor, en tredje För att du 
ska förstå hur världen funkar. Det finns olika 
följe meningar: till exempel att läraren vill ge rätt 
förklaring, utveckla elevens egen förmåga till ve-
tenskapligt arbete eller ge ett vardagsperspektiv.  

I utformningen av de nya styrdokumenten 
kan man se att man tagit tillvara på den här forsk-
ningen. Tidigare var undervisningen i regel natur-
vetenskapligt ”paketerad”: undervisningen skulle 
i första hand ge eleverna naturvetenskapliga bas-
fakta, begrepp och modeller som var till nytta för 
dem som skulle studera vidare inom naturveten-
skap. Men de flesta av grundskolans elever blir ju 
inte naturvetare. En förändring har skett: innehål-
let är i större utsträckning utformat med en emfas 
att ge eleverna allmänbildning och möjlighet till 
träning i att ta ställning till frågor i privatlivet och 
som samhällsmedborgare (till exempel frågor om 
biologisk mångfald, GMO, sex/samlevnad). 

Vilka är trenderna inom forskningen?
För att forska inom NV-didaktiken behöver man 
ofta ”byta glasögon”, forskningsobjekt. Ett exem-
pel är att gå från ett fokus på den enskilda elevens 
kunskap, förståelse och begreppsbildning till att 
studera lärprocesser som sker i de sammanhang 
där elever och lärare möts. Det kan upplevas som 
lite motsägelsefullt idag då diskussionen i skolan 
präglas av ett alltmer individorienterat klimat. I 
takt med att skolan blivit mer individfokuserad 
så tar ämnesdidaktisk forskning hänsyn till un-
dervisningskontexten. Idéerna har förstås fun-
nits en längre tid men att få forskningen att göra 
skillnad är att likna vid en trög lastångare, det tar 
tid innan den vänder och får fart. Praktiskt går 

det ofta till så att man gör ljud/videoinspelningar 
och tittar på hur lärandet utvecklas i interak-
tioner mellan elever och lärare och de redskap 
(böcker, bilder, laborativt material) de använder 
och det rum lärandet utspelas i. Analysmetoder-
na som används (den praktiska epistemologiska 
analysen), som bland annat har utvecklats här på 
Stockholms universitet av Per-Olof Wickman, 
fokuserar på vilka relationer som skapas mellan 
eleverna och ämnesinnehållet och i förhållande 
till det syfte som undervisningen har. 

Men vi pratar ju inte bara, vi agerar även 
kroppsligt, något som syns tydligt när vi får göra 
fältstudier, laborera eller leka. Ett annat exempel 
på att ”byta glasögon” är att studera andra uttryck-
sätt än det verbala. Cecilia Caiman studerar till 
exempel yngre barns lärande om biologisk mång-
fald genom barnens kroppsspråk. Barnen utfors-
kar med sina kroppar: de hoppar själva och prövar 
sig fram för att till exempel ta reda på om grodan 
använder fram eller bakbenen för att ta sig fram. 

Ett tredje sätt att ”byta glasögon” är att stu-
dera lärande utanför klassrummet. Ett exempel 
på det är Jesús Piqueras forskning om hur elever 
lär sig biologi på museer. Tillsammans med mu-
seipedagogerna analyserar han elevernas samtal 
kring montrarna i en utställning och söker svar 
på frågor som: Hur och vad lär eleverna sig i ut-
ställningen? Hur kan läraren hjälpa eleverna att 
hitta relevanta förklaringar?

Tips till biologi/NOlärare
Reflektera kring följemeningen i din undervis-
ning genom att fråga dig själv: Vilket är egent-
ligen syftet med min undervisning? Varför 
presenterar jag innehållet och arrangerar un-
dervisningen som jag gör och vad lär sig elever-
na av det? Presentera gärna utifrån perspektivet 
Hur vet man det? istället för så här ligger det till.

Håll ögonen öppna efter mötesplatser mel-
lan forskare och lärare, till exempel Matte/NO-
biennette i Stockholm (www.mnd.su.se) för att 
uppdatera dig om den NV-didaktiska forskning-
en. Vår undervisning måste utvecklas även på 
vetenskaplig bas. På samma sätt som det innehåll 
vi tar upp vilar mot biologisk forskning måste vi 
hämta kraft och stöd i hur eleverna lär från den 
didaktiska forskningen.

Iann Lundegård 

har en bakgrund som lärare och lärarutbildare. Efter en fors-
karutbildning med disputation 2007 har han fortsatt forsk-
ningen inom naturvetenskaplig ämnesdidaktik vid Stockholms 
universitet. Som läromedelsförfattare tar han hjälp av både den 
praktiska lärarerfarenheten och kunskaper från forskningen.
En längre version av intervjun finns på Bioresurs hemsida i anslutning till detta 
nummer av Bilagan. Intervjuare: Ammie Berglund.
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När orden ingår i meningar får de betydelse och sammanhang medan gram-
matiken sätter villkoren för hur språket formas. Överfört till biologins område 
får orden symbolisera arterna. Meningarna som bildas av orden är väven av 
levande organismer som ömsesidigt påverkar varandra. Alla omgivande fakto-
rer som exempelvis marken, luften, klimatet, vattentillgången och temperatu-
ren är grammatiken, som ger förutsättningarna för livet. 

Sidorna 24-38 handlar om ekologi, först beskrivs det ekologiska innehållet i 
styrdokumenten. Därefter följer nyskrivna artiklar om fisk- och sötvattensekologi 
och intervjuer med några forskare inom området. Avslutningsvis ges en översikt 
över artiklar i tidigare nummer av Bi-lagan som har koppling till ekologi.

Ekologi
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Ekologi i styrdokumenten

Ekologin växte sig stark från 1960-talet och 
framåt och är nu ett viktigt vetenskapsområde. 
Inom ekologin studeras samspelet mellan ar-
ter respektive mellan arter och den omgivande 
miljön, med starka kopplingar till andra ve-
tenskapsområden som exempelvis systematik, 
evolution, etologi och genetik. Ekologin är även 
viktig för att ge underlag till naturvård och ett 
hållbart samhällsbygge. 

Modeller och förenklingar är viktiga för 
att kunna generalisera och förstå komplice-
rade sammanhang, men utan kunskap om ar-
ter och deras livsmiljö blir kunskapen abstrakt. 
Ekologiska studier kan gälla små avgränsade 
områden men också globala ekosystem. 

Inom alla vetenskapsområden finns specifika 
ord och uttryck som är viktiga för att kunna förstå 
och förklara förhållanden och processer. Orden 
underlättar förståelsen, men syftet med ekologi-
undervisningen i skolan är inte ordkunskap utan 
att eleverna ska få teoretiska kunskaper och prak-
tiska färdigheter inom området för att kunna tol-
ka sina iakttagelser och tillämpa kunskaperna.

Grundskolan
I grundskolans kursplan för biologi finns en pro-
gression beträffande teoretiska ämneskunskaper, 
men också när det gäller praktiska färdigheter. 
Ekologin har en stark ställning i kursplanetexten. 

De huvudavdelningar i kursplanens centrala 
innehåll som berör ekologi är för åk 1-3 Året 
runt i naturen och för åk 4-6 och 7-9 Natur och 
samhälle. Rubriken (Biologins) Metoder och ar-
betssätt är genomgående för hela grundskolan 
och här beskrivs exempelvis hur eleverna ska 
genomföra fältstudier.

 Åk 1-3
Under rubriken Året runt i naturen har följande  
koppling till ekologi: Djur och växter i närmiljön 
och hur de kan sorteras, grupperas och artbestäm-
mas samt namn på några vanligt förekommande 
arter och Enkla näringskedjor som beskriver sam-
band mellan organismer i ekosystem. I ett ekolo-
giskt perspektiv är också formuleringarna om or-
ganismernas livscykler och anpassningar till olika 
årstider intressanta. Beträffande Metoder och ar-
betssätt handlar det om för de yngsta eleverna att 
de ska genomföra Enkla fältstudier och observa-
tioner i närmiljön, samt kunna dokumentera sina 
iakttagelser med exempelvis text och bild. 

Åk 4-6
I åk 4-6 vidgas perspektivet för att ge ett hel-
hetsperspektiv på ekosystem i närmiljön. Det 
handlar om att lära sig namn på arter, se sam-
band mellan organismer respektive samband 
mellan organismer och den icke levande mil-
jön. Tillämpningar som rör hållbar utveckling, 
ekosystemtjänster och betydelsen av kunskap 
om ekologiska samband för exempelvis jord-
bruk och fiske ingår. Här introduceras också 
evolutionära frågeställningar som rör organis-
mers anpassning till olika livsmiljöer. Kraven 
ställs högre på fältstudier och eleverna för-
väntas planera, genomföra, dokumentera och 
utvärdera sitt arbete. I Metoder och arbetssätt 
ingår också att identifiera och gruppera orga-
nismer. 

Åk 7-9
För åk 7-9 fördjupas de ekologiska studierna ge-
nom att kretslopp av material och energiflöde 
tas upp liksom biologisk mångfald och vad som 
gynnar och hotar den. Utgångspunkten är lo-
kala ekosystem, men jämförelser ska också gö-
ras med regionala och globala ekosystem, vilket 
ytterligare vidgar perspektivet. Samhällsaspekt-
erna poängteras tydligare, exempelvis beträf-
fande hållbar utveckling och biologisk mång-
fald. Inom Metoder och arbetssätt stärks det 
vetenskapliga arbetssättet genom att eleverna 
också förväntas formulera egna frågeställningar 
som ska undersökas. Artstudierna innebär att 
eleverna identifierar och grupperar arter uti-
från släktskap och utveckling. Modelltänkandet 
inom ekologin är tillämpbart på de formule-
ringar i kursplanetexten som rör utveckling av 
begrepp, modeller och teorier i samband med 
att biologiska undersökningar görs. 

Gymnasiet
I de grundläggande gymnasiekurserna ingår eko-
logi i Biologi 1 där det centrala innehållet inleds 
med en beskrivning av det som ska ingå i ekologi-
undervisningen. Här behandlas bland annat eko-
systemens struktur, energiflöden och kretslopp 
av materia, samt populationbiologi. Naturlig och 
mänsklig påverkan på ekosystem, samt tillämp-
ningar som rör hållbar utveckling och biologisk 
mångfald tas upp. Under avsnittet Biologins ka-
raktär och arbetsmetoder stärks det vetenskapliga 
arbetssättet och ges en teoretisk grund.

Text:  BrittMarie Lidesten
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Ekologiska 
undersökningar 
i sötvatten

Text:  Ammie Berglund

”En Vattendag är mer än en utflykt” – skri-
ver Erkenlaboratoriets pedagoger på hem-
sidan där man samlat pedagogiska plane-
ringar och praktiska övningar anpassade 
till olika åldrar. Under året är det ett stort 
antal klasser som tillsammans med sina 
lärare besöker Erkenlaboratoriet utanför 
Norrtälje för att göra vattenundersökning-
ar. Kärnan i verksamheten är att utgå från 
det naturvetenskapliga arbetssättet för att 
upptäcka och inspireras av livet i sötvatten.  

Erkenlaboratoriet är Uppsala universitets fält-
station, inriktad både på forskning och under-
visning. Under kursen ”Fisk och sötvattens-
miljöer”, som genomfördes 24-25 september i 
samarbete mellan Bioresurs och Erkenlaborato-
riet, fick deltagarna prova på det upplägg för 
undersökningar i sötvatten som utvecklats av 
Karin Beronius, ansvarig för skolverksamheten.

Som inledning till kursdagarna fick deltagar-
na lyssna till en presentation för en tänkt mål-
grupp av högstadieelever. Presentationen, som 
kan laddas ned från Erkenlaboratoriets hemsi-
da, ger en introduktion till olika faktorer som 
påverkar livet i sötvatten. Fortsättningsvis fick 
deltagarna arbeta praktiskt med olika uppgifter 
enligt den modell som används för skolklasser 
under Vattendagarna, det vill säga formulera en 
frågeställning och utforma en hypotes, planera 
genomförandet (vilken utrustning som behövs 
och vilka metoder som ska användas), genom-
föra fältundersökningarna, följa upp arbetet på 

labb, sammanställa och utvärdera resultaten. 
I planeringarna för både grundskola och 

gymnasium har Karin Beronius beskrivit hur 
man kan genomföra små vetenskapliga sjö-
projekt. Som stöd finns även förslag på lek-
tionsplaneringar före och efter Vattendagen. 
Skolmaterialet finns på Uppsala universitets 
hemsida, www.uu.se, sök på Erken. 

1. Planera ett sjöprojekt
Beräkna 1-3 lektioner för planeringsarbetet be-
roende på elevernas förkunskaper.

a. Bygg på den teoretiska kunskapen i ekologi 

Grundläggande är att eleverna lär sig om en 
sjös olika miljöer, vilka faktorer som påverkar 
livet i sjön och även lär sig förstå begrepp som 
näringskedja/näringsväv, konkurrens och ekolo-
gisk nisch. Det är även bra att ta upp begrepp 
som specialist/generalist och gärna diskutera 
anpassning genom naturligt urval. Centralt är 
förståelse för fotosyntes och cellandning och 
balansen mellan dessa processer. Ett förslag på 
hur man kan jobba med detta är att tillsam-
mans med eleverna skapa en bild av en sjö. 

b. Formulera frågeställning och hypotes

Projektbeskrivningar för fem olika temaområ-
den som passar för kursen Biologi 1 finns på 
Erkenlaboratoriets hemsida: 
• Öppet vatten (fisk)
• Öppet vatten (plankton)
• Bottenfauna
• Vindskyddad/vindexponerad miljö
• Strömmande/stillastående vatten
Varje projektbeskrivning börjar med en be-
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skrivning av den del av sjön som ska undersö-
kas. Sedan följer en kort introduktion av vilka 
centrala begrepp/modeller som kan användas 
för att formulera frågor/hypoteser. 

För att klargöra betydelsen av ljus och syre, 
eller skillnaden i att leva i stilla eller strömman-
de vatten kan man jobba med frågor som visar 
på kontraster: Hur är det vid ytan? respektive 
Hur är det på riktigt djupt vatten? och Hur är det 
i en skyddad vik? respektive Hur är en strand 
där vinden kommer åt hela tiden? Genom att 
leka med tanken att placera sig själv i en viss 
miljö (”här på mjuk botten är det som att sitta 
i en kompost”...) kan man få idéer till vilka an-
passningar djuren måste ha för att klara av de 
förhållanden som råder.

Följande exempel beskriver en undersök-
ning av strandzonen. Starta arbetet med en 
fråga som kan få igång tankarna hos eleverna, 
exempelvis: Var finns det flest djur – i en vind-
skyddad eller vindutsatt strand?

I lektionsplaneringen på Erkenlaboratoriets 
hemsida ges ett förslag på hypotes utifrån den-
na frågeställning (Det finns fler djurarter vid 
vindskyddade stränder än vid vindutsatta) som 
är enkel att pröva, men saknar teoretiskt stöd. 
En motiverad hypotes med teoretiskt stöd skul-
le kunna vara: Det finns fler djurarter vid vind-
skyddade stränder än vid vindutsatta eftersom 
det finns mer växtlighet vid skyddade stränder 
vilket ger möljighet till fler ekologiska nischer.

Det är superviktigt med en tydlig frågeställ-
ning som fokuserar på en faktor som exempel-
vis vindskyddad strand i jämförelse med vindut-
satt strand. Breda frågor (till exempel Var finns 
det mest djur i sjön?) ger hypoteser som ofta är 
omöjliga att pröva under så kort tid som en dag.

c. Designa en metod

Be eleverna fundera på hur de kan ta reda på om 
hypotesen stämmer. Exempelvis kan de samla 
in djur från två stränder, en vindskyddad och en 
vindutsatt. Sedan ska de fundera över de prak-
tiska detaljerna. Exempelvis ta reda på lämplig 
insamlingsmetod, hur lång tid de ska arbeta med 
insamling och hur stort område de ska undersöka. 

För gymnasiet kan man diskutera betydelsen 
av upprepade provtagningar. Genom att uppre-
pa en insamling i en miljö kan vi få ett grepp om 
hur stor den slumpmässiga variationen är. Större 
elevgrupper kan delas in i mindre arbetsgrup-
per, som utgår från samma frågeställning. Varje 
grupp får ta del av de andra arbetsgruppernas re-
sultat. För skolor som har nära till vatten kan en 
undersökning upprepas flera gånger under ett år. 

Det är viktigt att eleverna från början tän-
ker igenom hur de ska dokumentera resultaten. 
De kanske ska artbestämma alla arter de hin-
ner och räkna antalet funna arter på respektive 
plats. Tipsa gärna om att fotografera. 

Slutligen ska de göra en lista på material de 
behöver. Exempel på utrustning: sil/håv, vat-
tenkikare, små burkar att samla in djuren i, pin-
cett och stövlar/vadarbyxor. Lämpliga håvar för 
mjuka bottnar i skyddade vikar är tyghåvar med 
en metallbåge och metallnät. På hårda bottnar 
är det bra med vanliga durkslag i metall för 
att  skrapa mot botten och stenar. Vattenkikare 
fungerar bra vid hårda bottnar, mindre bra på 
mjuka bottnar där det lätt virvlar upp dy som 
skymmer sikten. Vadarstövlar ger möjlighet att 
riktigt uppleva känslan i olika typer av vatten-
miljöer. För att finslipa metoden kan eleverna 
läsa igenom och fundera över vad som kan gå 
fel och hur det kan undvikas.

Att själv få vara den som utforskar är befriande för lärare som annars har fullt upp med att handleda elever. Bilden till 
vänster visar gruppen som arbetade vid sjön Erkens utlopp, där man samlade in djur från strömmande och stilla vatten. 
Bilden till höger visar efterarbetet där kursdeltagarna fick möjlighet att utforska de insamlade krypen. Mötet mellan 
många erfarna pedagoger från både naturskolor, grundskolor och gymnasier var givande.
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Under lärarkursen 
demonstrerade en 
av deltagarna hur 
man kan använda ett 
digitalt mikroskop/vi
deokamera ansluten 
med USBkabel till 
en dator. 

2. Genomför projektet 
a. Insamling av material och artbestämning

Under kursdagen för lärare på Erken genomfördes 
det praktiska insamlingsarbetet under ett par tim-
mar. Redan ute i fält sorterades djuren i mindre 
burkar för att hindra att rovdjur äter upp mindre 
djur. Efterarbetet med artbestämning tog unge-
fär lika lång tid som fältarbetet. Tillgång till ste-
reolupp gör artbestämningen till en fascinerande 
stund med närkontakt med djur av olika slag. 

b. Sammanställ och analysera resultatet

Resultatet av kursdeltagarnas arbete under Vat-
tendagen blev 17 funna arter vid den vindex-
ponerade stranden och 36 arter vid den skyd-
dade stranden. Man finner ofta olika typer av 
husbyggande nattsländelarver, trollsländelarver 
och snäckor. Vill man veta vilka arter som bru-
kar finnas i den sjö man undersöker finns för-
slag på bestämningslitteratur i tipsrutan. 

Det är intressant att se vilka djur man hittar 
i respektive miljö. Finns det arter som förekom-
mer i båda miljöerna (generalister)? För de arter 
som endast finns i den ena miljön (specialister) 
kan man studera utseendet och fundera över an-
passningar till de livsvillkor som miljön erbjuder. 
Många djur på vindexponerade stränder har nå-

gon anpassning för att fästa vid bottenmateria-
let (iglar, snäckor). Vid vindskyddade stränder, 
där produktionen är stor, bildas mer dött mate-
rial som ska brytas ned. Nedbrytningen är syre-
krävande vilket gör att arter som lever på mjuka 
bottnar vid skyddade stränder ofta har anpass-
ningar för låga syrenivåer. Ett exempel på detta 
är vissa fjädermyggor (Chironomidae) som har 
larver med hemoglobinhaltigt blod (se bild) vil-
ket gör att de lättare kan ta upp syre. De röda lar-
verna finns ofta i stort antal på syrefattiga bottnar.

3. Redovisa projektet
Ett bra sätt att avsluta en vattendag är att låta 
elevgrupperna redovisa muntligt vad de arbetat 
med och kommit fram till under dagen. En un-
dersökning där eleverna varit med från plane-
ringsstadiet lämpar sig väl för att redovisa som 
en skriftlig laborationsrapport. Att utforma en 
poster där frågeställning, hypotes och slutsatser 
beskrivs på ett kortfattat och tydligt sätt kan 
vara ett sätt att variera redovisningsformen. 
Varför inte bjuda in någon annan klass eller 
föräldrar till en utställning med klassens olika 
projekt presenterade som posters?

Tack till
Karin Beronius och Pia Larsson, Erkenlaborato-
riet, för det pedagogiska materialet. 
Kajsa Åbjörnsson, fil.dr., Ekoll AB, som gett 
många matnyttiga tips på litteratur och resurser.
Kursdeltagarna, som delade med sig av sina er-
farenheter och kunskaper om vattenundersök-
ningar med elever.

Tips på länkar och litteratur
På Bioresurs hemsida, i anslutning till Bilagan nr 3 2012 
finns fler tips på fördjupande bestämningslitteratur och 
beskrivningar av provtagningsmetoder.

• Erkenlaboratoriet: hemsida med länkar till plane
ringar och lektionsförslag för Vattendagar framtagna 
av Karin Beronius och Pia Larsson, Erkenlaborato
riet, se Uppsala universitets hemsida, sök på Erken.

• Frågelådan ”Professor vatten”, ansvarig Uppsala vat
tencentrum (www.uvc.uu.se/professorvatten)

Bestämningslitteratur
• Smådjur i sjö och å av LarsHenrik Olsen, 1999. Bra 

men dessvärre slut på förlaget.
• Vad jag finner i sjö och å av Nikolaj Scharff, Håkan 

Elmquist, 2009. Finns att köpa.
• Fältbiologernas ”Småkryp i sötvatten” av G. 

MandahlBarth, 2000.
• Liv i sjö av EL Larsson (1988, rev. 2007 av A Nilsson)

Göteborgs Naturhistoriska museum (www.gnm.se) 
• För bestämning av alger och djurplankton: Mikrobil

der : liv i damm och sjö av Åke Sandhall, 2001

På Länsstyrelsen Västmanlands kanal på youtube finns 
flera korta informativa filmer om undersökningar i vatten 
www.youtube.com/user/LansstyrelsenVastman

Familjen fjädermyggor (Chironomidae) består av flera 
underfamiljer och hundratals släkten. I Sverige finns enligt 
dyntaxa.se 633 arter av fjärdermyggor. Enligt Nationalen
cyklopedien kan det finnas över 5 000  fjärdermyggslar
ver per kvadratmeter. Fina fisken för fisken.
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Lek ekologi!

VATTENHÄXAN
Här ger Örebro naturskola tips på en 
lek för att lära sig namn och egenska-
per för olika vattendjur. Kan lekas som 
avslutning på en dag då man arbetat 
med att undersöka liv i vatten.

Material:
• Lekband till kullarna

• Koner/rep att markera lekområdet med

Så här går leken till:
1. Börja med att tillsammans räkna upp några 
av de vattendjur ni hittat under dagen. Låt bar-
nen ge förslag på hur man kan härma dem och 
prova rörelserna tillsammans. 
2. Avgränsa ett lekområde med koner eller rep. 
3. Utse 1-3 kullare som kallas för vattenhäxor. 
När vattenhäxorna kullar någon förvandlas den 
till ett av de vattendjur ni pratat om. Vattenhäx-
orna kan till exempel säga ”buksimmare”. Om 

NÄRINGSVÄVEN
Naturum Tåkern berättar här om en lek 
som kan användas för att knyta  samman 
vattendagens olika fynd i en näringsväv. 

Material:
• Nystan med snöre som ej trasslar sig så lätt

• Bilder (gärna inplastade) på olika vatten-
organismer. Om du har många elever, gör 
flera uppsättningar av vattenorganismer så 
att var och en får varsin bild.

Så här går leken till:
1. Alla i gruppen ställer sig i en ring och de oli-
ka bilderna delas ut. Cirka 6-10 elever är lagom 
i varje grupp.
2. Ledaren frågar och använder snöret för att 
knyta ihop alla  elever som representerar olika or-

ganismer till en näringsväv: 
– Kan ni komma på nå-

got i vattnet som 
lever med hjälp 
av solljus? Sva-

ret är exempelvis 
olika slag av alger (fler-
celliga och encelliga) 

vattenhäxan bara säger ”kull” får den 
som blir kullad själv välja vattendjur.
4. Den som blir kullad stannar på platsen där 
han/hon blivit kullad och härmar det vattendjur 
som vattenhäxan sagt (eller det djur man valde 
själv). Den som blivit kullad till ”buksimmare” 
kan till exempel låtsas simma på mage. 
5. Enda chansen att komma ur förtrollningen 
är att något annat barn kommer fram och gissar 
rätt på vilket vattendjur man blivit förvandlad 
till. Det går bra att gissa flera gånger och eventu-
ellt ta hjälp av kompisar. Om det är ”helt omöj-
ligt” får den kullade ge ledtrådar. När gissningen 
är rätt, blir den kullade fri att springa igen. 
6. Vattenhäxorna får inte kulla eller lurpassa på 
barn som försöker gissa och befria en kompis.

7. En bra regel kan vara att nästa gång man blir 
kullad måste man föreställa ett annat vatten-
djur än det man föreställde sist. Byt efter ett tag 
så att andra barn får vara vattenhäxor.

och vattenlevande kärlväxter. Beroende på vad 
eleverna lärt sig och på vilket bildmaterial man 
har använt används namn på större grupper el-
ler artnamn. Eleverna som har någon slags alg 
eller vattenväxt på sina bilder får ta tag i snöret. 
– Kan ni komma på något som äter alger? Svaret 
är till exempel sötvattensgråsugga och snäckor. 
Eleverna med sötvattengråsuggor och snäckor 
får nu ta ta i snöret (man drar snöret tvärs över 
ringen över mitten till de elever som står där). 
– Vilka lever på sötvattengråsuggor? Svaret är till 
exempel... och så fortsätter detta tills alla elever 
håller tag i snöret. Man bör uppmana eleverna 
att hålla snöret spänt mellan sig. Om det går kan 
man säga att de ska luta sig och hålla i sig med 
snöret som stöd.
3. Nu kan ledaren fråga: – Vad händer om... 
sötvattengråsuggan dör ut? Fånga elevernas giss-
ningar och fråga varför de tänker som de gör. 
När alla håller i snöret kan man börja försiktigt 
och be "gråsuggan" som dör, att göra ett lätt-
are ryck  i snöret. Alla som känner rycket gör 
i sin tur ett ryck, som fortplantar  sig runtom i 
ringen – ett spännande sätt att förstå hur orga-
nismerna hör samman i näringsväven.
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Fascinerande 
fisk

Text:  Henrik RagnarssonStabo
Institutionen för akvatiska resurser,  

Sötvattenslaboratoriet, Drottningholm, SLU

Fiskar i olika sjötyper
Det finns fisk i de flesta av Sveriges över  
95 000 sjöar. De flesta sjöarna är små och artfat-
tiga, runt fyra arter är medelantalet i en svensk 
sjö. Många sjöar heter något med Abborr- eller 
Mört-, det är inte så konstigt då dessa är Sveri-
ges vanligaste fiskar i sjöar. Den vanligaste arten 
i rinnande vatten är öring. 

Vi hittar fler fiskarter i stora sjöar. Förklaringen 
till det handlar om konkurrens om resurser och 
tillgång till levnadsmiljöer. Alla som någon gång 
delat en liten lägenhet vet att det kan vara på-
frestande på ett förhållande. Detsamma gäller 
för fiskar. Men fiskarna konkurrerar om lekplat-
ser istället för tid i duschen. Och de svälter ihjäl 
om någon ätit upp deras mat. Den större fisken 

äter ofta upp den 
mindre om de möts. Detta gäller även syskon 
och barn! 

Ofta tänker man sig att sjöar med klart vat-
ten är friska, och säkert rika på arter. Men ex-
tremt klara sjöar (där man kan se mer än tio 
meter ned) är artfattiga. De extremt klara sjö-
arna har väldigt låga nivåer av näring. Det leder 
till låg primärproduktion som bas i näringsvä-
ven, det finns helt enkelt inte tillräckligt med 
mat för många fiskar. Man brukar tänka sig att 
en näringsväv i en sjö utgår från växtplankton, 
som äts av djurplankton som blir mat till små 
fiskar som äts av stora fiskar som evenuellt äts 
av någon fågel eller däggdjur. Men många sjöar i 
Sverige är humusrika (=bruna), och en stor del 
av produktionen består av bakterier som äter 
humus. De äts i sin tur av små encelliga organis-
mer som sedan äts av djurplankton. Ett till steg 
således. Ibland finns även stora rovlevande djur-
plankton som ger ännu ett steg i näringskedjan.  

Vanligen finner man också en nedgång i an-
talet arter i extremt näringsrika sjöar beroende 
på att det ofta blir syrebrist i dessa under vin-
tern. Syre tillförs till vatten på två sätt: direkt 
från luften och genom växternas fotosyntes. 
Eftersom isen fungerar som ett lock tillförs ing-
en ny syrgas från luften på vintern. Dessutom 
räcker inte ljuset till för växternas fotosyntes. 
Men alla djur och bakterier i vattnet fortsät-
ter förbruka syre hela vintern. Om det finns 
mycket djur och vintern blir lång tar syret slut. 
Syrebrist kan leda till att fiskarter helt slås ut i 
sjöar. I extremfallet blir bara en art kvar, rudan. 
Den har en rad specialanpassningar. Eller vad 
sägs om att klara sig utan syre? Att börja växa 
på höjden när det luktar rovfisk? Att producera 

Fisk berör. Visst är det kul att kolla på 
plankton i mikroskop. Och visst är det 
spännande att få se den skorpionliknande 
klodyveln. Men fisk brukar locka flest! 

Kursdeltagare demonstrerar en fångad abborre.

Abborre
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etanol? Läs gärna mer om ruda, som verkligen  
är unika fiskar (se tips i slutet av artikeln). 

Även abborre kan ändra form efter mil-
jön. Vissa har väldigt höga ryggar, andra är mer 
strömlinjeformade. Abborrar som lever i ve-
getation växer på höjden och de som lever i 
den fria vattenmassan blir strömlinjeformade. 
Forskning har visat att det räcker med låtsas-
växter i form av plastsnören i ett akvarium för 
att de ska börja växa på höjden. Det har inte 
någon genetisk orsak, utan är bara en anpass-
ning efter miljön som sker under abborrens liv. 
De olika formerna träffas nämligen när det är 
dags för lek, men om de skulle börja 
leka på olika ställen, till exem-
pel om de frivattenlevande 
inte skulle orka simma 
in mot land så skulle de 
med tiden kunna delas 
upp i två olika arter. 

Insamling av fisk
Om man fångar och 
dödar djur för forskning 
och undervisning (se  fak-
taruta om regler för arbete 
med fisk) tycker jag att det 
är viktigt att utnyttja dem till 
fullo. Ett sätt är att göra den lilla 
undersökning som jag föreslår här – och som 
jag själv gjort med elever många gånger. 

Ett förslag är att införskaffa några av Sveriges 
vanligaste arter som dessutom är bra represen-
tanter för olika grupper av fisk: gädda, abborre 
och mört. Abborre går att byta ut mot gös eller 
gärs och mörten mot någon annan karpfisk. 

Roligast är om man kan samla in fisk själv. 
Det krävs dock tillåtelse från fiskerättsägaren, 
till exempel ett fiskekort (se faktaruta för öv-
riga tillstånd). Ett tips är att kontakta en lokal 
fiskeklubb (de får fisk över vid vissa former av 
tävlingar) eller yrkesfiskare. Förvara fisken fryst 
fram tills den ska användas, maginnehållet fort-
sätter smälta i magen även när fisken är död. 

Och den luktar inte godare med tiden. 

Artbestämning
Börja med att låta eleverna 

artbestämma fiskarna. Art-
bestämning kan ibland 
ställa till bekymmer, även 
för professionella. I Natio-
nalnyckeln om strålfeniga 
fiskar finns fina nycklar att 
följa, men bli inte förvånad 

om ni hittar fiskar som inte 
passar in i någon art. Speciellt 

karpfiskarna, som mört, braxen 
och björkna, kan vara besvärliga. 

Det är inte ovanligt att dessa bildar 
hybrider. Det finns exempelvis bjarv (björkna 
x sarv). 

Inre organ hos benfisk 
(torsk, Gadus morhua 
som exempel):  
A simblåsa, B mjälte, 
C njure (långsträckt 
utmed ryggraden), 
D lever, E magsäck 
(med fingerlika bi
hangen till vänster),  
F tarm, G ovarium och 
H anus. 

Illustration: Karl Jilg 
och Linda Nyman 
(Nationalnyckeln 
Ryggsträngs djur : Strål
feniga fiskar).

Till höger: gälräfständerna (A) sticker ut från gälbågarna som även har gälfilament (B) som 
syresätter blodet som pumpas av hjärtat (C).  Till v.änster: svalgben med tänder från mört.

Båda illustrationerna av Linda Nyman (Nationalnyckeln Ryggsträngsdjur: Strålfeniga fiskar).

A
B

C

D

E

H

G
F
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Diet och jämförande dissektion
Börja med att jämföra fiskarnas yttre karaktärer. 
Öppna munnen (på fisken). Har fisken underbett 
eller överbett? Vad kan det innebära? Många ar-
ter som äter mycket från botten har nedåtriktade 
munnar (överbett), och de som äter från ytan har 
ofta uppåtriktade munnar (underbett). Vilka har 
tänder? Vad kan de vara bra för? Har alla sidolin-
jer? Vad är sådana bra till? Hur är kroppen for-
mad? Är den hög eller strömlinjeformad? En hög 
kroppsform är bra för att svänga snabbt och na-
vigera, medan en strömlinjeformad är bra för att 
simma långa sträckor och att accelerera snabbt. 
Passa på att kolla gälarna. På gälarna sitter något 
som ser ut som en kam, det är gälräfständerna. 
Dessa används för att sortera maten ur vattnet. 
Djurplanktonätare har som regel en tät kam. Här 
kan man be eleverna forma en hypotes om de 
olika arternas livsmiljö och diet som de kan testa 
när de kollar dieten. 

Öppna buken genom att skära eller klippa 
från analen och fram till gälarna. Kolla olika or-
gan (se till exempel Nationalnyckeln om du är 
osäker på vad som är vad). Skär upp magsäcken 
och ta ut innehållet. Notera vilken av fiskarna 
som inte har en magsäck. Jämför innehållet. En 
lupp eller mikroskop är en fördel. Vilka skillna-
der finns? Om man har tur är maginnehållet så 
väl bevarat att man kan artbestämma plankton, 
bottendjur, fisk eller annat som fiskarna ätit. 
Mörtens innehåll är svårbestämt, det ser tuggat 

ut. Be eleverna leta efter mörtens tänder. Tips! 
De sitter i halsen och fungerar som en liten 
kvarn. Det är därför de klarar sig utan magsäck, 
maten finfördelas redan på vägen ner. 

Åldersbestämning av fisk
När dieten är undersökt kan ett spännande till-
lägg vara att försöka ta reda på fiskarnas ålder. 
Pilla loss ett par fjäll mellan buken och sidolin-
jen. Anledningen till att man bör ta flera fjäll är 
att fiskar ibland tappar fjäll, och de som växer 
ut för att ersätta det förlorade saknar årslinjer.

Lägg fjällen under lupp och räkna de mörka 
band som förhoppningsvis framträder. De upp-
står eftersom fiskarna växer väldigt långsamt på 
vintern. Om fjället är svårt att tyda, byt fjäll. 
Är även det svårt, byt fisk. Tänk på att justera 
belysningen på luppen så det syns bra.

Abborre är lättare att åldersbestämma genom 
att titta på gällocken. Klipp loss och låt ligga i 
kokhett vatten någon minut. Ta bort huden för 
att se årsringar på den beniga platta som blir kvar. 
På en stor abborre går det att göra utan lupp.   

Åldern på fiskar som är väldigt gamla kan 
vara svår att avgöra genom att titta på fjäll. 
Gamla fiskar åldersbestäms därför bäst genom 
att studera fiskarnas otoliter (hörselstenar), 
men dessa kan vara svåra att hitta. Åren ses som 
små band på fjäll och otoliter, på fjäll blir det 
så tätt mellan de senare åren (längst ut på fjäl-
let) att det blir omöjligt att bestämma ålder när 
fiskarna är över ca 10 år. 

Knyt ihop säcken
Extra intressant blir det om man kan väva ihop 
en historia om fiskarna som undersökts. Låt 
eleverna besvara hypoteserna om diet och ha-
bitat. Hade fisken med stora huggtänder fisk i 
magen? Kan det förklara varför de växt snabbt/
långsamt? Varför hade inte karpfisken någon 
magsäck?! Vad kan fördelarna vara? Nackde-
lar? Ibland har man tur och kan se att de små 
fiskarna ätit plankton, de lite större bottendjur 
och de största fisk eller kräftor. Det brukar inte 
vara svårt att hitta ämnen att diskutera kring. 

Artikelförfattaren 
studerar gällock från 
abborre i stereolupp 
under kursdagarna i 
Erken.

Till vänster ett fjäll från 
mört, 5 år gammal. Till 
höger ett gällock från en 
abborre, 4 år gammal. Foto: 
SLU Sötvattenslaboratoriet.



33
Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik • Bi-lagan nr 3 december 2012 • Får fritt kopieras i icke-kommersiellt syfte om källan anges •  www.bioresurs.uu.se

Samarbeta med någon annan 
Ett sätt att slippa söka alla tillstånd (se faktaruta 
om regler för arbete med fisk) är att samarbeta 
med ett universitet som utför något forsknings-
projekt, eller varför inte en länsstyrelse när de 
gör en inventering? Universitet har förutom 
forskning och undervisning en tredje uppgift, 
som går ut på att föra ut forskning till allmän-
heten – så en välformulerad förfrågan bör vara 
svår att tacka nej till! 

Samarbetsprojekt om rödlistad fisk
Ett lysande exempel på samarbete finns från 
naturskolan i Sigtuna. De initierade ett samar-
bete med länsstyrelsen och sötvattenslaborato-
riet i Drottningholm för att ta reda på mer om 
den rödlistade fisken asp (Aspius aspius). I deras 
fall är det fiskerikonsulenten i Stockholms län 
som är föreståndare för djurförsöket. Under vå-
ren 2012 genomfördes ett märkningsförsök där 
nio vuxna aspar fångades i närheten av deras 
lekplats och försågs med sändare. Asparna har 
sedan följts från lekplatsen och ut i kringliggan-
de vatten, en perfekt utflykt med elever. 

Projektets huvudsakliga syften är att öka 
kunskapen om Upplands landskapsfisk, asp 
(Aspius aspius), förbättra naturvårdande insat-
ser för att gynna den hotade arten, öka intresset 
för vattenvårdsarbete och fisken asp hos elever 
och allmänhet, utforma givande pedagogiska 
projekt för skolklasser och samtidigt öka forsk-
ningskontakten i skolmiljön.

Helt ny information om asp har framkommit. 
Nämligen att de kan leka i sjöars utlopp. Mer än 
hälften av asparna har återfunnits i Norrviken, 
sjön uppströms lekplatsen vid Rotsunda där de 
märktes. Detta är ett mycket överraskande resul-
tat, som aldrig dokumenterats förut.

 Tips på bra fiskinformation
FishBase, www.fishbase.org. Fakta om fiskarter (på engelska)

Sveriges lantbruksuniversitet, www.slu.se, Institutionen för 
akvatiska resurser, har mycket information om fisk: 

• Klicka på fliken ”Databaser”, läs om tre register över 
provfiskade vatten som avslöjar vilka fiskarter som 
finns i närheten av din ort.

• Klicka på fliken ”Miljöanalys”, välj Centrum för ålders
analys., läs om vilka metoder som passar till olika arter.

Artportalen, www.artportalen.se: Rapportera in dina 
fiskfångster eller se var andra har påträffat olika fiskarter.

Svenska rödlistan, www.artfakta.se. Sök information från 
ArtDatabanken om hotade fiskarter.  Välj organismgrupp, 
klicka i ”fiskar” och sök efter hotade fiskarter i Sverige. 

Uppsala universitet, Erkenlaboratoriet, www.uu.se, sök på 
Erken. Här finns en guldgruva av välbeprövade vattenpro
jekt från de populära Vattendagarna vid Erkenlaboratoriet.

Naturhistoriska riksmuseet, www.nrm.se. Gå via ”Fakta 
om naturen och rymden” , välj ”Djur” och ”Fisk”.

SportFiskarna, www.sportfiskarna.se, sök lokala fiskeklubbar. 

Mer information om biologisk mångfald hos fisk i Sverige 
finns i Henrik RagnarssonStabos avhandling: Biological 
Diversity of Fish and Bacteria in Space and Time, som finns 
att hämta på Internet.

Allt du vill veta om ruda finns att läsa i boken ”Crock of 
gold – seeking the Crucian Carp” av Peter Rolfe. (2010) 
Författaren har vigt hela sitt liv åt bevarande av ruda i 
England och han vann ett fint miljöpris för den här boken. 
Det finns även några avsnitt om ruda i Sverige. 

Regler för arbete med fisk
Det krävs flera olika tillstånd för att själv fånga fisk 
med avsikt att dissekera. 

Tillstånd från fiskerättsägare
Om man själv vill fånga fisk krävs tillstånd från 
fiskerättsägaren. I de stora sjöarna och längs kusten 
är handredskapsfisket gratis, men om man vill lägga 
provfiskenät så krävs tillstånd från den som har fiske
rätten. I många sjöar finns fiskekort att köpa.

Tillstånd från Jordbruksverket
Jordbruksverket skriver : ”Undervisning som innebär 
att djuret avlivas, utsätts för operativt ingrepp, 
injektion eller blodavtappning eller om djuret 
orsakas eller riskerar att orsakas lidande räknas som 
djurförsök”. 
Tillstånd söks från Jordbruksverket för att bedriva 
försöksdjursverksamhet.

Tillstånd för att hantera animaliska biprodukter: Av
fall från dissektioner räknas som animalisk biprodukt 
om fisken har köpts in i butik och tillstånd krävs i så 
fall från Jordbruksverket. Om viltfångad fisk, som inte 
bär på någon smittsam sjukdom, dissekeras, räknas 
det inte som animalisk biprodukt och tillstånd krävs 
ej. 

Se Jordbruksverket., www.sjv.se, för information om 
tillstånd, regler och lagar.

Tillstånd från djuretiska nämnder
Djurförsöksetiskt tillstånd söks hos någon av landets 
sju djurförsöksetiska nämnder. 

En sövd asp väntar 
på att få en sändare.
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Vilka upptäckter har varit särskilt 
viktiga de senaste 10 åren?
Jag vill lyfta fram brunifieringen. Mängden 
humusämnen har ökat i alla typer av sjöar på 
nordliga breddgrader och idag har sjöarna dub-
belt så brunt vatten jämfört med för 20 år se-
dan. Det här får konsekvenser för kvaliteten på 
vårt dricksvatten. Brunifieringen ändrar också 
basen i sjöarnas näringsväv: bakterier som äter 
humusämnen får en större roll medan algernas 
fotosyntes och produktion minskar. Orsaken till 
brunifieringen kan vara att försurningen mins-
kat. Humusämnen binds hårt i marken när det 
är surt i marken (lågt pH) men släpper lättare 
och följer med vattnet till sjöarna vid högre pH. 

En annan landvinning är den ökade förståel-
sen för hur olika vattenlevande organismer kom-
municerar med varandra och ändrar livsstrategi 
utifrån kemiska signaler. Genom att känna av de 
molekyler som kommit från gäddor som simmat 
i vattnet kan till exempel rudan ändra sin kropps-
form: fisken växer till på höjden och blir därmed 
ett mer svårfångat byte för rovfisken! Grodyngel 

Forskare om ekologi

Foto: M
attias Pettersson, U

m
eå U

niversitet

ekosystemtjänster till oss människor. Exempel 
på en viktig artikel är Johan Rockström et al. i 
Nature 2009 461:472-475. A safe operating spa-
ce for humanity. (Fler lästips finns på Bioresurs 
hemsida, red anm.) Forskning om landekosyste-
mens förmåga att ta hand om en ökad koldioxid-
halt är viktig. Vi vet nu mer om vilka effekterna 

Lars-Anders Hansson 
är professor i akvatisk ekologi vid Lunds universitet. Hans 
forskning inom limnologi har fokus på näringsvävar och 
vad som påverkar dem, bland annat klimatförändringar.
En längre version av intervjun finns på Bioresurs hemsida i anslutning till 
detta nummer av Bilagan. Intervjuare: Ammie Berglund. 

kan skynda på utvecklingen av ben och lämna 
vattnet tidigare om det finns rovfiskar i vattnet.

Vilka är trenderna inom forskningen? 
En trend är att forskningen fortsätter under-
söka klimatförändringarnas effekter på ekosys-
temen. En ökning i medeltemperatur på 0.5 
grader låter inte mycket, men det ger tidigare 
vår och mer sällan is i södra Sverige. Det intres-
santa är att effekten av varmare vatten blir olika 
beroende på vilka arter som finns i en sjö och 
hur många nivåer som finns i näringsväven. 

Tips till biologi/NOlärare 
Använd djurplankton för att göra experiment 
som visar hur olika organismer reagerar på för-
ändringar i miljön. Studera till exempel djur-
planktons beteende när de utsätts för UV-strål-
ning. Både hoppkräftor och daphnier är lätta 
att få tag i genom att håva i de flesta sjöar och 
dammar.  Lys med UV-lampa och se hur snabbt 
de rör sig bort från ljuset, nedåt i vattnet (vi 
människor borde lära oss av dem!).

Kristin Palmqvist 
är professor i växtekofysiologi vid Umeå universitet, där 
hon bland annat forskar om hur lavar och skogens mark-
vegetation påverkas av kväve och klimatförändringar.

Vilka upptäckter har varit särskilt 
viktiga de senaste 10 åren?
De senaste årens upptäckter och alltmer ökande 
medvetenhet om vad jordklotet ”tål” är det allra 
viktigaste. Det handlar bland annat om vad som 
kan hända om jorden inte längre kan leverera 

Foto: Lunds U
niversitet
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Vilka upptäckter har varit särskilt 
viktiga de senaste 10 åren?
Ökad kunskap om alla de mikroorganismer 
som lever såväl på/i oss människor som i vår 
omvärld. Vi har bland annat insett att männis-
kan kan ses som ett ekosystem där en mycket 
rik mikroflora interagerar i komplexa samhällen 
och påverkar varandra och värdorganismen. 

Vidare har vår bristfälliga kunskap om mikro-
organismernas mångfald och funktion i ekosys-
temet synliggjorts genom att vi fått tillgång till 
bättre verktyg, så kallade ”odlingsoberoende” 
metoder. Bland annat har vi upptäckt att tidigare 
okända vattenlevande bakterier kan utnyttja sol-
ljus som energikälla och att partnerskap mellan 
mikroorganismer kan bryta ner metangas i från-
varo av syre. Slutligen upptäckten av en rad nya 
mikrobiella aktörer i kvävets globala kretslopp. 

Vilka är trenderna inom forskningen? 
Forskningen inom detta traditionellt ”gröna/
ekologiska” ämnesområde har kontinuerligt när-
mat sig den ”vita/medicinska” biologin och vi 
delar nu såväl metoder som teoribildning och 

även i viss grad tillämpningar. Detta kommer 
sannolikt att fortsätta och det kommer därför 
att ställas nya krav på oss forskare. Kunskaper 
och färdigheter inom analys av proteiner, gener 
och genom, men även matematisk modellering 
av komplexa biologiska system kommer i min 
mening att vara några framgångsfaktorer. Jag tror 
också att vårt forskningsfält är på väg från en be-
skrivande fas till ett ökat fokus på experimentell 
hypotestestning som drar nytta av flera olika av-
ancerade tekniker. Denna typ av forskning inbe-
griper normalt mer än en forskargrupp och ofta 
större nationella eller internationella forsknings-
nätverk. Jag tror att detta är något som vi kom-
mer att få se mycket mer av framöver. 

Tips till biologi/NOlärare 
Mikroorganismer finns överallt omkring oss: vår 
kropp innehåller ofta fler bakterieceller än huma-
na celler, en droppe vatten innehåller normalt en 
miljon bakterier och markens mikroflora är mer 
artrik än vi kan föreställa oss. Jag vill gärna slå ett 
slag för att använda mikroorganismer i laborativa 
övningar. De lämpar sig utmärkt för att illustrera 
generella biologiska och kemiska principer.

blir om ”naturliga ekosystem” omvandlas till 
jordbruksmark, om till exempel regnskog om-
vandlas till oljepalmsodling eller sojafält. 

Vilka är trenderna inom forskningen? 
En trend är försöken som görs för att samman-
koppla kunskap om hur populationer och 
samhällen av olika arter påverkar flödet av en-
ergi och mineralnäringsämnen som fosfor och 
kväve. Kolets kretslopp är viktigt att förstå på 
alla nivåer med tanke på klimatförändring-
arna. Kvävets kretslopp har människan påver-
kat långt över ”gränsen”, enligt Rockström och 
många andra, så det är viktigt att förstå hur ko-
lets och kvävets kretslopp hänger ihop och hur 
olika organismer och organismsamhällen klarar 
de stora förändringar som har skett. Fosfor är 
en bristvara i naturen – och mycket snart även 
i jordbruket – men orsakar övergödning när det 

Stefan Bertilsson
är professor i biologi vid Uppsala universitet där han bland 
annat forskar om hur mikroorganismer påverkar ämnens 
kretslopp.

blir för mycket av det i sjöar och vattendrag. 
Forskningen försöker nu förstå vilket relativt 
behov olika organismer har av kol, kväve och 
fosfor och vad som händer när kvoterna för-
skjuts genom näringskedjorna.

Tips till biologi/NOlärare 
Mitt tips till lärarna: gör fotosyntesen begriplig! 
Jag möter många studenter som har lärt sig fo-
tosyntes flera gånger under skolgången men de 
allra flesta har inte alls förstått den. Det är bara 
en abstrakt formel som inte verkar ha någon för-
ankring i verkligheten. Jättekonstigt eftersom 
det borde vara enkelt att förmedla att resulta-
tet av fotosyntesen är ved, socker, mat, bränsle 
och att växterna bildar detta av luftens koldioxid 
med hjälp av solljus. Om planeten ska föda nio 
miljarder människor behöver många fler förstå 
växternas betydelse och hur de fungerar! 
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Vilka upptäckter har varit särskilt 
viktiga de senaste 10 åren?
Framstegen inom molekylärbiologin har gett 
ekologerna nya användbara verktyg som gör 
att vi kan förstå arters utbredning och biologi 
på en djupare nivå. Kanske särskilt viktigt för 
artgrupper där det är svårt att artbestämma 
och bedöma förekomsten, som exempelvis för 
nematoder och svampar. Inom vårt eget forsk-
ningsfält om vedlevande svampar har de nya 
metoderna till exempel gett riktiga aha-upple-
velser av att få veta att alla arter av vedsvamp 
finns på plats redan från start på en omkullfal-
len trädstam. Sedan utvecklas de och växer till 
i olika skeden när trädstammen bryts ned, men 
de finns alltså på plats redan från start. 

Det man kallar för metapopulationsdynamik 
är något som varit centralt inom naturvårdsbio-
login de senaste 10 åren och det fortsätter vara 
en viktig teori. Det handlar om metoder för att 
förstå hur arter överlever i ett landskap som är 
så fragmenterat som det är idag. Naturskogar 
finns idag i små områden som öar i ett annars 
brukat landskap. Metapopulationsdynamiken 
hjälper oss förstå och kunna förutsäga hur arter 
kommer att kunna överleva eller dö ut ur ett 
landskapsperspektiv. Man väger ihop chanser/
risker för att arter ska kolonisera eller dö ut i 
ett område. Det intressanta är att områden som 
kanske just nu inte innehåller en viss art ändå 
kan vara mycket viktiga att bevara på grund av 
att de är resurser för kommande kolonisationer 
och gör att arter på sikt kan överleva. 

Slutligen vill jag ta upp begreppet ekosys-
temtjänster som knappt fanns för 10 år sedan 
men som idag är storpolitik. Miljöintresserade 
insåg att det inte hjälper att gråta över att en art 
dör ut utan att det är mer taktiskt att rikta in 
sig på konsekvenserna, det vill säga att förluster 
av arter kommer att påverka varor och tjänster 
som vi människor är helt beroende av. Forskning 
om ekosystemtjänster är en ung forskningsgren 
och man famlar ännu lite beträffande metoder 
och angreppssätt, men detta är något som eko-
loger kommer att hålla på med framöver.

Vilka är trenderna inom forskningen? 
En trend är kopplad till ekosystemtjänster. Eko-
login har fått ett ”antropocentriskt” perspektiv 
och blivit involverad i ett tvärvetenskapligt fält 
kring miljöfrågor. Man skulle kunna säga att na-
turvårdsbiologin är på väg in i en ”identitetskris”. 
Ekologer har varit de som beskriver miljöproble-
men men ekologisk kompetens är bara en del av 
lösningen på problemen. Ett mångvetenskapligt  
arbete krävs där etiska, ekonomiska och sociala 
aspekter måste vägas in. Här finns det nog eko-
loger som vänder sig bort från naturvårdsbiolo-
gin just för att det blir för långt ifrån det man 
i grunden är intresserad av – att jobba med de 
biologiska frågorna.

En annan trend är kopplad till molekylär-
biologins framsteg. Detta med ”barcoding”, att 
med en enkel DNA-analys kunna få fram vilken 
art man har framför sig, är på frammarsch och 
kommer snart att bli ekonomiskt möjligt att 
göra på bred front. Det ger möjlighet att stu-
dera processer i samhällen som man annars inte 
ser och de frågor man kan angripa med dessa 
verktyg är så spännande att fler säkert kommer 
att använda metoden och då sjunker priset.

Tips till biologi/NOlärare 
Trots detta med molekylärbiologins framsteg 
och de stora naturvårdsbiologiska frågorna så 
är ändå mitt tips till dig som undervisar i sko-
lan att inte glömma bort baskunskaperna om 
hur naturen ser ut. Jag är kanske gammeldags, 
men  jag tycker att det är viktigt att barn och 
unga får grundläggande fakta om de vanligaste 
arterna och miljöerna. Det handlar om att få 
grepp om vad tillvaron består av, men inte om 
att lära sig alla tusentals arter i Sverige. Men 
känner man inte igen tall, gran och björk eller 
har sett hur en skog eller ett hygge ser ut är det 
svårt att förstå sammanhang och göra analyser 
av förändringar i skogen, det blir bara teoretiska 
problem. Det är nog i all väljvilja man tidigt 
vill försöka sig på synteser, processer och stora 
sammanhang, men gör det inte för tidigt på be-
kostnad av baskunskaperna! 

Bengt-Gunnar Jonsson
är professor i växtekologi vid Mittuniversitetet i Sundsvall. 
Forskningen inom naturvårdsbiologi har fokus på skogens 
historia och dynamik samt hur vi ska kunna skapa ett 
hållbart skogsbruk där skogens alla värden, ekonomiska 
och miljömässiga, kan tas till vara.
Bloggar på: www.miun.se/Bloggportalen/forskarbloggen/BegeJonsson
Intervjuare: Ammie Berglund. 

Foto: Sandra Pettersson
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Om ekologi  
i Bilagan

Vi vill uppmärksamma några av de 
artiklar med ekologitema som tidi-
gare publicerats i Bi-lagan och hop-
pas att de kan inspirera till arbete 
i skolan. Alla gamla nummer av Bi-
lagan finns att hämta som pdf-filer 
på Bioresurs hemsida, se länken Bi-
lagan på startsidan. I mån av tillgång 
går det också bra att beställa gamla 
nummer av papperstidningen. 

Läsårskalendrar
Flertalet läsårskalendrar har ett tema kopplat 
till natur och miljö. Innehållet är tänkt för olika 
åldersgrupper. 

Bi-lagan nr 2 2011: Tema Skog 

Flera av uppslagen i kalendern kan kopplas till 
ekologi exempelvis Vilken mat gillar svampar? 
och Död ved lever!

Bi-lagan nr 2 2010: Tema Biologisk mångfald 

Se följande uppslag med ekologitema:  novem-
beruppslaget om ekosystemtjänster, februa-
riuppslaget om naturens kalender (fenologi), 
mars- och apriluppslagen om liv på skolgården.

Bi-lagan nr 2 2009: Tema Vatten

Här finns bland annat en beskrivning av hur 
man bygger en minikompost och studerar ned-
brytningen av biologiskt material. På ett annat 
uppslag beskrivs hur markvattnet kan studeras 
genom modellförsök. Odling av krassefrön eller 
vattenväxten andmat under inverkan av olika 
miljöfaktorer är temat på ett annat månads-
uppslag. I kalendern finns också anvisningar för 

hur man gör en liten sjöundersökning och hur 
man kan tillverka en enkel vattenkikare.

Bi-lagan nr 2 2005: Kalender

Några av uppslagen har koppling till ekologi 
som exempelvis Ägg på menyn. Här beskrivs 
ett fältförsök som kan varieras och anpassas till 
olika elevgrupper. Konstgjorda fågelbon tillver-
kas med ägg av mjuk hobbylera och placeras 
ut i naturen. Efter några dagar undersöker man 
om det finns märken efter tänder eller näbbar 
på äggen. I kalendern finns också ett uppslag 
om ogräs, vilket ger anledning att fundera över 
ekologiska anpassningar hos växter som gör att 
vissa blir besvärliga ogräs i trädgården medan 
andra behöver pysslas om för att överleva.

extra-Bi-lagan nr 2 2005 för yngre åldrar

Uppslagen Livet under ytan och Vad händer 
med löven på hösten har koppling till ekologi.

Bi-lagan nr 2 2004: Kalender 

Här finns till exempel ett uppslag om hur man 
kan bygga en förnatratt för att studera de mins-
ta krypen som lever i markens förna. Se också 
uppslaget om Livet i en tångruska där djuren 
som lever i blåstångsbältet beskrivs.

Övriga artiklar : främst för yngre elever
Det urval av artiklar som här tagits med hand-
lar alla om småkryp av olika slag.

Småkrypsförsök med miljökammare

Gör ett modellförsök med gråsuggor som får 
välja på antingen olika slags föda eller olika 
miljöförhållanden. Använd brätten avsedda för 
krukväxter, som brukar finnas hos återförsäljare 
av trädgårdsväxter. (Nr 1 2012) 

Småkrypen vaknar efter vintern

Artikeln anknyter till kursplanetexten för gr 

Text:  BrittMarie Lidesten
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1-3 om årstidsväxlingar och livscykler och an-
passningar till olika årstider. Den beskriver de 
småkryp som först vaknar efter vintern och hur 
man kan studera dessa. (Nr 1 2011)

Med inspiration från forskning

Här beskrivs humlornas liv och deras betydelse 
som pollinatörer, samt hur man kan göra enkla 
fältstudier av humlornas beteenden. (Nr 1 2010) 

Småkrypsdetektiver i skogen och Naturdetek-
tiverna spårar

Leta spår av småkryp i skogen och kartlägg miss-
tänkta. Utrustning och metoder beskrivs, liksom 
lekar med anknytning till småkryp. Djuren stu-
deras i ett ekologiskt perspektiv där djurens roll i 
näringsväven kartläggs. (Nr 3 2006,  Nr 2 2004)

Berättelsen om Myrsan

Skapa en spännande berättelse med elevernas 
iakttagelser i naturen som faktaunderlag. Elev-
ernas kunskaper befästs genom att de själva 
får utforma berättelser. (Nr 3 2003)  Se även 
Linnélektioner, idéhäfte Berättarteknik, länken 
Skolprojekt Linné på Bioresurs hemsida.

Gråsuggan – ett älsklingsdjur?

Gråsuggor studeras och deras roll i ekosystemet 
undersöks bland annat genom att eleverna får 
bygga en egen minikompost. (Nr 2 2003) 

Övriga artiklar : för både yngre och 

äldre elever

Odla i slutna rum

Att odla växter i en sluten flaska öppnar för ett 
modelltänkande, där fotosyntesen och celland-
ningen studeras. Eleverna förundras över hur 
växterna kan växa trots att ingen mineralnäring 
eller vatten tillförs. (Nr 1 2009) 

Följ klimatförändringar 

Växter och djur är anpassade till det lokala kli-
matet och en förändring av klimatet påverkar 
deras förutsättningarna att överleva. I artikeln 
beskrivs hur en databas byggs upp där blom-
ningstid för olika arter registreras och där man 
kommer att kunna följa förändringar i klimatet 
genom att jämföra blomningstiden för växtar-
ter. (Nr 1 2009) 

Havsmiljö i miniatyr 

Virtueprojektet beskrivs, som innebär att rack 
med CD-skivor placeras ut i vattenmiljöer. Or-
ganismer av olika slag fäster på skivorna, som 
sedan studeras under lupp, och det ser ut som 
om djuren fortfarande befann sig i sin naturliga 
miljö. Små sjöstjärnor förflyttar sig långsamt 
framåt. Havsborstmaskar och havstulpaner vif-

tar med antennerna. Tånggråsuggor kryper över 
underlaget och havsanemonernas armar vajar 
sakta. För projektet ansvarar Göteborgs univer-
sitet, sök på Virtue och Göteborgs universitet 
för mer information. (Nr 1 2004) 

Övriga artiklar : främst för äldre elever

Kolla på minimaskar 

Nematoder från olika jordar odlas och studeras.  
(Nr 1 2012) 

Akvarium i undervisningen

Här beskrivs hur man startar ett akvarium och 
studerar vattenkvalité, fiskar, växter och mikro-
organismer. Akvariet fungerar som ett modell-
system; ekologiska frågeställningar väcks uti-
från elevernas iakttagelser. (Nr 1 2011) 

Vad gör en biolog? 

Växtekologi är temat för denna artikel som 
beskriver flera växtekologiska undersökningar 
som elever kan genomföra. (Nr 1 2010)  

Naturstig vid skolan 

Planera en naturstig i skolans närområde som 
leder till olika naturtyper där eleverna kan stu-
dera organismer och miljöfaktorer som inver-
kar på miljön. (Nr 1 2005)

Hällkar ett miniatyrekosystem

Hällkar fungerar som miniekosystem där or-
ganismerna samverkar och miljöfaktorer som 
vattenvolym, salthalt och temperatur får avgö-
rande betydelse för utvecklingen. Den avgrän-
sade miljön fungerar som modell för att studera 
naturens invecklade samband. (Nr 3 2004)

Växter till nytta och nöje

Artikeln beskriver flera modellförsök med väx-
ter, från enkla odlingsförsök genomförda under 
olika betingelser, till mer krävande försök med 
odling av andmat i lösningar med varierande 
tillsatser av ämnen. Även allelopati, kemisk 
krigföring bland växter, beskrivs. (Nr 1 2004) 

Projektarbete om fiske

Här beskrivs ett exempel på ekologiskt inriktat 
projektarbete som innebär att eleverna har ge-
nomfört provfiske i en sjö och gjort mätningar 
av vattenkvalité. (Nr 3 2003)   

Bladlusen i undervisningen

Bladlöss är oönskade besökare i trädgården eller 
på krukväxterna, men kan bli utgångspunkt för 
intressanta studier. Exempelvis kan det handla 
om hur deras livscykel är kopplad till årtiderna, 
om deras roll i ekosystemet i förhållande till 
naturliga fiender och om myror som utnyttjar 
bladlössens honungsdagg. (Nr 2 2003) 
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Artkunskap och systematik 
Är det viktigt att veta vad växterna och djuren heter? För att kunna urskilja de 
enskilda arterna i myllret av levande organismer och för att kunna berätta för 
andra behöver vi ha namn på arterna. Kunskapen växer med utgångspunkt 
i namnen och ju mer vi vet desto mer kan vi också se och uppleva. Språket 
blir fattigare om vi inte har ord för att ge namn och beskriva livet omkring oss. 

”Om man inte känner till namnen är kunskapen om tingen värdelös” är ett citat 
som Carl von Linné använde, ursprungligen från Isidorus av Sevilla (f. 560, d. 636).

På följande sidor finns ett avsnitt som handlar om artkunskap och systematik i 
skolans styrdokument, sedan presenteras Nationalnyckeln till Sveriges flora och 
fauna tillsammans med lärarguider. Därefter följer först en artikel om hur man 
använder databaser för att söka information om arter och sedan en artikel om 
Dyntaxa, en användbar databas. Tre forskare berättar om systematikens ut-
veckling och slutligen lyfter vi artiklar i tidigare nummer av Bi-lagan som handlar 
om arter och systematik. 

ILl. Anders Rådén, ArtDatabanken
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Det är med stor tillfredsställelse som vi noterar 
att kunskapen om arterna har kommit tillbaka i 
styrdokumenten. Under lång tid ansågs det inte 
viktigt att kunna något om enskilda arter, men 
biologin blir i så fall abstrakt och avskalad. Vem 
kan förstå och relatera till frågor som rör ekologi, 
biologisk mångfald och miljö när man inte har 
kunskap eller känsla för arterna som påverkas?  

I kursplanen för biologi i grundskolan ingår 
artkunskap från och med åk 1-3. I det centrala 
innehållet, under rubriken Året runt i naturen, 
står Djur och växter i närmiljön och hur de kan 
sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn 
på några vanligt förekommande arter. 

I åk 4-6 vidgas perspektivet mot ekologiska 
samband, men även här finns angivet att elev-
erna ska lära sig namn på vanligt förekommande 
arter. Under rubriken Metoder och arbetssätt 
nämns dessutom Hur djur, växter och andra or-
ganismer kan identifieras, sorteras och grupperas.

För åk 7-9, under rubriken Metoder och arbets-
sätt står Hur organismer identifieras, sorteras och 
grupperas utifrån släktskap och utveckling. 

Det finns alltså ett starkt stöd för att arbeta 
med artkunskap och systematik i hela grund-
skolan. På så sätt läggs också grunden för andra 
delområden inom biologin som ekologi, evolu-
tion och miljökunskap. Även andra delar i kurs-
planen som rör fältstudier, vetenskapligt arbets-
sätt inklusive dokumentation, kan komma in i 
samband med studiet av arter.

I kursen Biologi 1 på gymnasiet nämns i det  
centrala innehållet bland annat om ..."samhäl-
lens artrikedom och artsammansättning"..., 
"Släktträd och principer för indelning av or-
ganismvärlden. Organismernas huvudgrup-
per och evolutionära histora" och "Hur man 
identifierar organismer". Artkunskap är också 
en grund för flera av de övriga punkterna i det 
centrala innehållet.

Artkunskap och systematik i styrdokumenten

Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna
med lärarguider
I samband med att olika volymer av National-
nyckeln har givits ut har ArtDatabanken, SLU,   
i samarbete med Bioresurs, tagit fram lärargui-
der för några av de aktuella organismgrupperna. 
Dessa har publicerats i Bi-lagan som fyrsidiga 
mittuppslag. Guiderna finns som pdf-filer på 
Bioresurs hemsida i anslutning till respektive tid-
ning, men kan också hämtas från hemsidan för 
Nationalnyckeln, www.nationalnyckeln.se, se 
länken Lärare och skolor. Följande lärarguider har 
tagits fram, varav ett par syns på bild till höger:

• Blomflugor (Bi-lagan nr 3 2009)

• Långhorningar (Bi-lagan nr 1 2008)

• Mossor (Bi-lagan nr 1 2007)

• Dagfjärilar (Bi-lagan nr 1 2006)

• Mångfotingar (Bi-lagan nr 3 2005)

På Nationalnyckelns hemsida finns också in-
formation om alla volymer av Nationalnyckeln 
som hittills är klara. De är fantastiska uppslags-
verk med introducerande lättillgängliga texter och 
nycklar som är förvånansvärt lätta att arbeta med. 

Den senaste volymen som kommit ut heter  
Ryggsträngsdjur: Strålfeniga fiskar. Den erbju-
der en spännande läsning om både vanliga och 
ovanliga fiskar i våra vatten.

Titta lite närmare...
Blommor brukar locka till sig en mängd insekter. Stå 
alldeles stilla en stund och upptäck mångfalden av insek-
ter du ser. Är alla svartgula blomflugor lika eller varierar 
bakkroppens mönster och färger? Hur många olika sorter 
ser du? Vad sysslar blomflugorna med? Några sitter kanske 
bara och solar sig, andra äter pollen eller nektar och några 
hanar bevakar revir och kollar in honorna.    

Blomflugor är lätta att fotografera. Ställ bara in kameran 
så att den tar många bilder i snabb följd eller tryck själv 
många gånger så snabbt som möjligt på avtryckaren. An-
vänd en mycket kort slutartid. Ofta blir åtminstone några 
bilder skarpa och visar fina detaljer. 

Blomflugor kan också samlas in med fjärilshåv eller med 
hjälp av insektssug. Släpp ut flugorna igen när du tittat på 
dem!

Odla blomflugornas  
älsklingsväxter!
Anlägg en liten blomsteräng som kan locka till sig insekter 
på en solig del av skolgården. 

Blomflugor gillar exempelvis hundkäx, prästkragar och 
rödklint, men även odlade växter som hampflockel och 
andra korgblommiga växter är populära. Kanske finns det 
ett soligt hörn på skoltomten med näringsfattig sand- och 
grusmark där det passar att anlägga en blomsteräng. Det 
finns företag som säljer fröblandningar med svenska ängs-
växter men man kan också själv samla in fröer för att så.

BlomflugorEn
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Visste du att:

Hur bär sig blomflugor  
åt för att flyga?

Blomflugor kan stå alldeles stilla i luften (hovra), ex-
empelvis i samband med hanarnas parningsbeteende 
eller då de besöker blommor. Vissa blomflugor flyttar 
långa sträckor. De övervintrar inte i Sverige utan flyttar 
söderut på hösten och på våren återvänder sedan nästa 
generation av blomflugor. 

Blomflugor har en avancerad flygteknik och speciella 
strukturer på vingarna. Den lilla flik (alula, se bild sid. 2) 
som finns på den inre bakre delen av vingen kan styras 
separat från vingen och fungerar som skevroder. Hos de 
flugor som flyttar långt är vingarnas bakkant förstärkt 
och har behåring. Det gör flugorna till perfekta glid-
flygare och energiåtgången minimeras. 

Hur ser en flygplansvinge ut och hur fungerar den? Att 
jämföra blomflugornas konstruktion och flygteknik med 
flygplan och helikoptrar är en mycket avancerad, men 
intressant uppgift! 

Mimikry
Några blomflugor påminner om getingar, men rör sig på 
ett helt annat sätt. De står alldeles stilla i luften och hov-
rar likt en helikopter. Och så beter sig ju inte getingar! 
Men visst är det meningen att angripare ska tro att de 
helt ofarliga blomflugorna är farliga och illasmakande 
getingar! Andra blomflugor är håriga och liknar mer 
humlor eller bin. Att med utseende och beteende efter-
lika ett farligt djur kallas mimikry, vilket kan översättas 
med skyddande likhet.

Vilken av blomflugorna du ser är mest lik en geting? Hur 
skiljer sig den getinglika blomflugan från getingen? Ge 
exempel på andra anpassningar hos insekter som gör att 
de kan undgå att bli uppätna av rovdjur.

Blomflugor ingår i insektsordningen tvåvingar (myggor och flugor) som 
omfattar bortåt 7 000 arter bara i Sverige. Det finns 412 arter blomflugor 
i Norden och mer än 6 000 arter i världen. 

 

Detta material är framtaget 2009 av ArtDatabanken 
vid SLU i samarbete med Nationellt resurscentrum  

för biologi och bioteknik, inom ramen för  
Svenska artprojektet, som ett komplement till  

Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. 

bakben

En tvåvinges livscykel. Från ägg 
till vuxen undergår den en komplett 
metamorfos från larv via puppa till 
en fullbildad vuxen fluga (imago). 
Vingarna är först mjuka och gråak-
tiga. De pumpas inom kort upp och 
sträcks ut för att få sin slutliga form. 
På några timmar stelnar både vingar 
och kropp och får sina rätta färger.

mellankropp

mellanben

framben
bakkropp

huvud

Livscykel hos tall
mulmblomf luga

De flesta insekter har två par vingar på mellankroppen, men alla tvåvingar (Diptera) har 
bara ett par vingar. Det andra paret vingar är ombildade till ”svängkolvar”. 

Blomflugorna är en av de fluggrupper som vi ofta ser men inte kan namnet på. Däremot 
kallar vi ofta sorgmyggor, dagg- eller bananflugor, som vi hittar i kök och blomkrukor, 
felaktigt för blomflugor. 

Fullbildade blomflugor äter pollen och nektar medan larver 
av många arter är rovdjur. Honorna behöver protei-
ner från pollen för att producera ägg och hanarna 
äter främst nektar för att få energi att flyga.

Blomflugors larver har hittat finurliga 
sätt att få mat i mängd! Många lever gott 
i bladluskolonier, andra i bon hos sociala 
insekter (myror, getingar och humlor) 
där de frossar på värddjurens ägg och 
larver. Även håligheter i stubbar och träd 
utnyttjas, se larver från lyktblomfluga och 
tallmulmblomfluga nedan.

taggsländf luga

svängkolv

”Den som invigs i flugornas fascinerande värld ska finna förunderligt 
vackra strukturer och märkliga levnadssätt. Att komma en fluga riktigt 
nära är som att träda in i en fantasivärld där invånarna är utrustade med 
ryggsköldar, antennborst, falska ribbor, ansiktsbuckla och puderlist.” NN

puppa

larv

ägg

dödskalle f luga

skutell

En
 fö

rsta
 guide till:

Visste du att:

större timmerman

Långhorningar

Som alla insekter har skalbaggarna sex ben. De sitter på mellankroppen. Skal

baggar har två vingpar. Det främre vingparet, täckvingarna, är de vi ser när en 

skalbagge sitter stilla eller kryper. Täckvingarna kan se mycket olika ut och är 

ibland mycket korta. Det bakre vingparet, flygvingarna, ligger i vila hopvikta 

under täckvingarna. När skalbaggen flyger används det bakre vingparet, medan 

täck vingarna fälls upp.

Namnet långhorningar syftar på att många arter har långa antenner ’horn’. 

Flertalet av arterna har larver som utvecklas i döda växtdelar, främst i ved och 

innerbark av olika buskar och träd. Endast sex långhorningsarter utvecklas i 

levande växtdelar. De olika arterna lever oftast på någon eller några få växtarter. 

Större ekbockens larver lever t.ex. endast på ek. Andra, t.ex. smalblombock, kan 

leva på 15 olika buskar och träd. Det är bara tre arter vars larver lever på örter. 

En grupp av långhorningar, de äkta bockbaggarna, kan frambringa ett tydligt 

hörbart ljud genom att antingen gnissla med egna kroppsdelar eller låta kroppen 

smattra mot barken. 

Skalbaggar är en mycket artrik insektsgrupp med nästan 4500 arter i 
Sverige. Det finns 110 familjer av skalbaggar i Sverige. Långhorning
arna är en av dessa. Det finns omkring 35 000 arter av långhorningar i 
världen men bara 118 arter i Sverige.  

Livscykel 

Liksom alla skalbaggar har långhorningar fyra 
tydligt skilda utvecklingsstadier. Inför parningen 
hittar hanen till honan med hjälp av dofter. 
Luktreceptorer sitter på antennerna. 

Ägg. Små arter har ägg som är mindre än 1 mm 
och stora arters ägg är upp till 5 mm. Äggen är 
släta på ytan och ofta långsträckt ovala. 

Larv. Det är i larvstadiet som storlekstillväxten 
sker. Långhorningarnas larver är svåra att artbe-
stämma.  De har en vit eller gulvit kropp som är 
bredare än huvudet. De är segmenterade, har 
kraftiga mörkbruna käkar, även huvudet är ofta 
mörkt. Larverna utvecklas ofta i bark och ved på 
buskar och träd.

Puppa. Långhorningarnas puppa är tunnhudad 
och gulvit. Nära kläckningen mörknar puppan. 
Pupptiden är ofta cirka två veckor.

Fullbildad skalbagge. Vid kläckningen spricker 
pupphuden upp. Den färdiga skalbaggen måste 
snabbt få luft i flygvingarnas ribbor innan kitinet i 
vingarna torkar.

Långhorningarnas larver påträffas oftast i ved 
där de gnager sig in med sina kraftiga käkar. 
Larver i andra skalbaggsfamiljer, t.ex praktbaggar, 
barkborrar och trägnagare påträffas också i ved, 
men de ser annorlunda ut. Här ett typiskt gnag 
av tallbock. Larven har ätit av innerbarken, sedan 
gnagt en gång i veden. Där kan puppan ligga 

skyddad och utvecklas till en 
fullbildad skalbagge 

som sedan lätt 
kan gnaga 

sig ut.

antenner

halssköld

huvud

täckvingar

fot med  
fotsegment

käkar

fyrbandad blombock

mellankroppbakkropp

myskbock

Detta material är framtaget 2008 av ArtDatabanken 
vid SLU i samarbete med Nationellt resurscentrum  

för biologi och bioteknik, inom ramen för  
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Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. 
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Sök spår efter skalbaggar
Det går att hitta spår av långhorningar under alla årstider 

och i alla vädertyper. I tunna döda lövträdskvistar går det 

att se kläckhål – öppningar som de fullbildade skalbaggarna 

krupit ut genom.

Var finns långhorningar?
Soliga dagar på sommaren lockas särskilt blombockar 

till flockblommiga växter som hundkäx och kirskål där 

de med sina bitande mundelar äter pollen och nektar. Ef

tersom de som fullvuxna söker energirik, sockerrik föda 

söker de sig också till sav från skadade träd. En del arter 

är nattaktiva men många långhorningar sitter också ofta 

i solvärmen på trädstammar.

Honor lockas av svampangripen ved eller terpentindoft 

från nedsågade träd eller sågspånshögar. Även brandrök 

kan locka vissa arter vilket gör att man kan hitta stora 

mängder långhorningar på brända träd. 

Titta på långhorningar
Långhorningar sitter i många fall stilla i solen så det 

går det lätt att fotografera dem. Det går också bra att

använda en kikare för att titta på dem på avstånd.

En långhorning är inte så snabb. Det är lätt att fånga

den i en burk för att kunna iaktta den lite närmare och

bestämma vilken art det är innan den släpps ut igen.

Gör kläcklådor
Plocka in några lösa vedbitar (men fråga markägaren 

om lov) från långhorningsmiljöer under hösten och lägg 

i täta trälådor eller papprör. Urdiskade stora mjölkför

packningar går också bra. Genom att sätta ett glasrör 

med kork eller en smal glasburk i sidan av lådan ser 

man de nykläckta skalbaggarna som söker 

sig mot ljuset och då kryper ut i röret 

eller burken. 

Lådorna måste stå utomhus. 

Låg vintertemperatur krävs 

för att larverna ska förpuppa 

sig. I slutet av vintern kan 

man ta in lådorna för att 

skalbaggarna ska kläckas 

lagom tills det blir varmt 

ute. Studera dem och 

släpp sedan ut dem i 

naturen där veden 

samlades in.

I äldre stubbar finns det ofta en mängd olikstora hål, även 

dessa kan vara kläckhål från olika långhorningar. Hål av olika 

storlek och form visar att det är olika arter som levt i stubben.

På döda trädstammar och på insidan av nedfallen bark går 

det att se larvgångar/gnagspår från olika långhorningar 

och andra skalbaggar. Med hjälp gångarnas mönster går det 

att bestämma vilken art som har lämnat spåret. 

Boken Insektsgnag i bark och ved är en bra guide till mer 

information om kläckhål och gnagspår. 

Livsmiljöer för långhorningar
Gör en undersökning i en viss trädmiljö och sök efter 

långhorningar. Välj gärna ett område där det finns både 

levande och döda träd av den valda trädarten. Många 

långhorningar är bundna till en eller några få trädarter. 

Planscher med tio karakteristiska långhorningar för gran, 

tall, al, asp, björk, sälg, bok, ek, hassel, lind och apel finns i 

Nationalnyckeln. Det kan vara bra att börja med att gå ige

nom vilka av de avbildade långhorningarna som förekom

mer i den del av landet där undersökningen görs. 

Bi-lagan nr1 mars 2008

 Papprör med lock, Ø 23 cm.
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Databaser om arter

Kan man hålla reda på alla arter på 
planeten? Idag finns flera olika databa-
ser som samlar information om allt le-
vande, gratis för vem som helst att söka i. 

Med biodiversitetsinformatik kan man 
exempelvis utforska vilka däggdjursar-
ter som finns i ett visst land eller ta reda 
på var i världen man hittar nejlikväxter. 

Databaserna är som hav med infor-
mation att söka i. För att inte simma 
vilse gäller det att lära sig formulera 
smarta frågeställningar!

På allt fler skolor har eleverna god tillgång till 
datorer med internetuppkoppling. En vanlig 
webbläsare och gratis tillgång till många bio-
logiska databaser ger användbara verkyg i un-
dervisningen. På Bioresurs hemsida (se webb-
versionen av Bi-lagan nr 3 2012) hittar du mer 
information om användbara databaser.

I grundskolans kursplan för biologi fram-
går att undervisningen ska ge eleverna förut-
sättningar att söka svar på frågor med hjälp av 
systematiska undersökningar och olika typer av 
källor. När yngre elever (åk 1-6) ska lära känna 
vanliga djur och växter i närmiljön och ta fram 
fakta om några av dem kan man gärna använda 

resursen Myller på Bioresurs hemsida, se Tema 
på startsidan. Det är inte en databas i egentlig 
mening, men har ett bra faktainnehåll och en en-
kel sökfunktion. 

I högstadiet och gymnasiet ska eleverna ut-
veckla sin förståelse för biologisk mångfald. 
Databaser med information om världens alla ar-
ter ger en fantastisk möjlighet att utveckla elev-
ernas förmåga att formulera frågor, samla data, 
dra slutsatser och värdera olika typer av infor-
mation. Här presenteras en övning för högsta-
diet/gymnasiet. Fler övningar finns att hämta på 
Bioresurs hemsida.

Övning i biodiversitetsinformatik
Att använda faktaböcker, uppslagsverk och Inter-
net som källor tillhör vardagen. Med de biologiska 
databaserna som nu byggs upp får vi nya hav med 
information att söka i. För att inte simma vilse gäl-
ler det här (liksom i alla vetenskapliga undersök-
ningar) att man måste starta med en väl avgränsad 
frågeställning.

Tydlig frågeställning – ett måste!
Ett sätt för eleverna att få upp ögonen för hur 
de ska tänka när de formulerar frågeställningar 
är att låta dem jämföra två frågor, exempelvis:

1. Vilka arter finns i olika delar i världen?
2. Finns det fler däggdjursarter i Kina än i Indien?

Be eleverna identifiera skillnaderna. Om de sä-
ger att den första frågan är otydligare än den an-
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dra, be dem precisera: På vilket sätt är den andra 
frågan mer exakt? Man kan bli mer exakt genom 
att tydligt redovisa området som ska undersökas 
(Kina/Indien) och genom att tydligt avgränsa 
vad man ska undersöka (antalet däggdjursarter). 
Förklara gärna att vi får problem med för breda 
frågor eftersom de antingen skulle ta orimligt 
lång tid att undersöka eller därför att det är svårt 
att hitta en metod som fungerar.

Hypotes med motivering
Gå vidare med den mest avgränsade frågan och 
låt eleverna fundera på tänkbara hypoteser. 
Förklara att en hypotes inte bara är en gissning. 
Hypotesen ska kunna motiveras utifrån fakta 
eller teorier. Ställ frågan: Vad vill ni veta om 
Kina och Indien för att kunna gissa vilket land 
som har flest däggdjursarter?

Det kanske kommer upp förslag som att 
man vill veta hur stora länderna är eller hur 
många människor som bor där. Samla in alla 
förslag och välj sedan en aspekt att gå vidare 
med, exempelvis landytan. Ta fram en karta el-
ler gör en sökning och jämför länderna. Enligt 
www.ne.se är Indiens yta 3,2 miljoner km2 och 
landet har 1 241 miljoner invånare, medan 
Kinas yta är 9,6 miljoner km2 och antalet invå-
nare är 1 346 miljoner (2011). Kina har alltså 
cirka 3 gånger större landyta än Indien. 

Uppmana eleverna att använda fakta om 
landsytan när de motiverar en hypotes. En hy-
potes skulle kunna vara Vi tror att det finns tre 
gånger fler däggdjursarter i Kina än i Indien efter-
som Kina är tre gånger större än Indien. Man kan 
problematisera det hela och fråga om varför 
mer yta skulle ge fler arter. En mer utvecklad 
hypotes kan vara Vi tror att det finns en kopp-
ling mellan landets yta och antalet däggdjursarter. 
Större landyta kan leda till fler olika livsmiljöer 
och därmed ökad möjlighet för fler arter att klara 
sig. Eftersom Kina är tre gånger större än Indien 
är vår hypotes att det finns tre gånger fler dägg-
djursarter i Kina jämfört med Indien.

Metod som prövar hypotesen
Nästa steg är att utforma en metod som prö-
var hypotesen. En metod är att söka informa-
tion i böcker eller via sökmotorer (till exem-
pel Google) och på så sätt ta reda på antalet 
däggdjursarter i de båda länderna. En annan 
metod är att använda dataportalen som byggs 
av The Global Biodiversity Information Facility 
(GBIF, www.gbif.org). Där kan vi söka informa-
tion både direkt på art men även studera arter i 
olika länder. Under 2013 kommer en ny version 
av gbif.se att lanseras med en svensk startsida 
att utgå från. Nu ska vi titta på hur man gör för 
att söka i den internationella databasen (elev-
instruktion finns på Bioresurs hemsida).

Öppna sidan www.gbif.org och klicka på 
Access data portal till höger. Gå in via Explore 
countries. Välj land i den alfabetiska listan. I lis-
tan med länder visas till höger hur många arter 
som finns registrerade totalt i respektive land. 
Om vi väljer India får vi fram en sida med en 
meny som heter Actions for India och där kan 
man på Explore välja Species recorded in India. I 
det fönster som då kommer upp klickar man på 
samma val igen (Species recorded in India). 

Resultatet blir en lista med alla registrerade 
arter i Indien. För att välja enbart däggdjursarter 
lägger man på ett så kallat sökfilter (Add search 
filter). Välj Class i den första rutan, låt ruta två 
stå som is och skriv in Mammalia i den tredje 
rutan. Klicka på Add filter. Till höger, under Your 
current search, syns att du lagt till ett filter. Sedan 
måste du kontrollera att det finns ett filter för 
att enbart få med en träff för varje art. Det ska 
då stå Rank is Species i din sökning. Om det inte 
gör det (eller om du råkat klicka bort det) så välj 
Rank i första rutan, låt ruta två stå som is och 
välj Species i den tredje rutan. Klicka på Search 
under Your current search. Listan som nu kom-
mer fram innehåller Indiens samtliga registrera-
de däggdjur. Men hur många är de? På varje sida 
visas 20 arter. Man kan ladda hem ett kalkylblad 
för att se hela listan men den funktionen tar lång 
tid. Vårt tips är att istället klicka sig fram till sista 
sidan i listan. Välj sidor som ska visas ovanför 
eller under själva tabellen och klicka på sido-
numret längst till höger flera gånger, för Indien 
finns totalt 26 sidor. Det här är en begränsning, 
det enklaste vore naturligtvis att få fram antalet  
däggdjursarter direkt, men den funktionen finns 
inte i nuläget. 

När man lärt sig hur det fungerar med att 
lägga till olika sökfilter kan man snabbt modi-
fiera sina sökningar på ett smidigt sätt. Man kan 
exempelvis välja att samtidigt söka efter vilka 
arter som finns i ett urval av länder, vilket kan 
vara intressant om man vill titta på artantal i 
olika regioner snarare än enskilda länder.

Artikelförfat
taren startar 
övningen i 
dataportalen 
via gbif.org.
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Vilket resultat får vi?
I Indien finns 518 och i Kina finns 766 dägg-
djursarter enligt databasen GBIF. En ”vanlig” in-
formationssökning på Kina och dess natur ger 
att landet har 414 däggdjursarter (ne.se). An-
talet däggdjursarter i Indien är svårare att hitta. 
Sammanställ gärna data i tabellform:

Källa
(artantal)

Ne.se
(däggdjur)

GBIF 
(däggdjur)

GBIF  
(totalt)

Indien saknas 518 35 858

Kina 414 766 43 579

Bearbeta data genom att till exempel beräkna 
hur stor skillnaden är: 766/518 = 1.5 gånger 
fler däggdjursarter i Kina än i Indien. 

Att bygga en diskussion 
Vad säger resultaten och vilka slutsatser kan vi 
dra? Ett bra sätt att komma igång med analy-
sen är att återknyta till frågeställningen Finns 
det fler däggdjursarter i Kina än i Indien? och jäm-
föra med resultaten. En första kommentar är: 
Resultatet visar att antalet däggdjursarter är 
större i Kina än i Indien. Enligt hypotesen för-
väntade vi oss tre gånger fler däggdjursarter i 
Kina. Vi har fått fram att det finns 1.5 gånger 
fler däggdjursarter i Kina istället för förväntade 
tre gånger fler. Resultaten ger alltså inte stöd för 
hypotesen fullt.  

Det är dags att fundera över tänkbara för-
klaringar. Trots att Indiens landyta är så mycket 
mindre än Kinas yta kanske landet innehåller ett 
större antal olika livsmiljöer som passar för fler 
däggdjursarter? Diskussionen kan handla om att 
det inte bara är ytan på ett område som avgör hur 
stor mångfald av djurarter det finns utan att art-
antalet även påverkas av andra faktorer. Intressant 
att ta upp i detta sammanhang är så kallade biodi-
versity hot spots – vissa områden på jorden som är 
mer artrika än andra. 

Vi tog även med totala antalet arter i sök-
ningen. Analysen kan fördjupas genom att se 
om det totala artantalet varierar på samma sätt 
som antalet däggdjur (det finns 1.2 ggr fler arter 
totalt i Kina än i Indien). Ett intressant sätt att 
avsluta en diskussion är att blicka framåt – vad 
skulle vi vilja undersöka utifrån det vi kommit 

fram till i undersökningen? Kanske har ett in-
tresse väckts för att ta reda på vad skillnaden 
mellan länderna beror på? Skillnader i andra 
artgrupper? Skillnader mellan andra länder?

Om man jämför uppgiften om antalet dägg-
djursarter i Kina som anges via ne.se (414 st) 
och den vi får fram via GBIF-databasen (766) 
är det förvånansvärt stor skillnad. Vad kan ligga 
bakom detta? Här passar det bra att diskutera 
källkritik (www.skolverket.se, sök på Kolla käl-
lan). Tänk på att databasen bygger på uppgifter 
från många olika länders rapportsystem. Det 
kan finnas skillnader mellan länderna i registre-
ringen av antalet arter, men med ökande data-
mängder bör felet minska. Definitionen av vad 
som är en art kan också påverka resultatet, men 
standardiserade taxonomiska databaser (som 
Catalogue of Life och Dyntaxa, se artikel på 
nästa sida) minskar risken för detta.

Gå vidare!
Gör gärna den här övningen tillsammans med 
din klass. En gemensam diskussion hjälper elev-
erna i deras utveckling mot ett kritiskt tänkan-
de. De får träning i att formulera skarpa frågor, 
får lära känna metoden att söka i databasen och 
får upp ögonen för att de kan jämföra infor-
mation ur olika källor. När eleverna är bekanta 
med metoden kan de gå vidare och formulera 
egna frågor och hypoteser som de prövar med 
hjälp av databasen. Att vi valde antalet dägg-
djursarter i exemplet är dels beroende på att 
det är en djurgrupp som är välbekant för många 
elever men också  för att man får ett hanterbart 
antal arter. Metoden att klicka sig fram till sista 
sidan i tabellen i databasen blir ohanterlig när 
det finns tusentals arter i en grupp (till exempel 
insekter) i länderna. 

På Bioresurs hemsida finns förslag på uppgif-
ter som eleverna kan arbeta med självständigt el-
ler i mindre grupper och en elevinstruktion till 
hur man söker i databasen GBIF. Där finns även 
färdiga övningar i två andra databaser: interna-
tionella rödlistan (www.iucnredlist.org) och 
Dyntaxa (www.dyntaxa.se).

Tack till
docent Anders Telenius, Naturhistoriska Riksmuseet, nod
handläggare vid GBIFSweden, för värdefull information.

Sovande amurtiger 
(Panthera tigris altaica), 
en underart av tiger 
som tidigare fanns i 
nordöstra Kina (källa 
ne.se). Foto: Ammie 
Berglund, i Kolmår
dens djurpark.  
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Arternas folkbokföring
Dyntaxa är en databas som håller koll på 
alla Sveriges arter – eller i alla fall större 
delen av dem. Ingen vet nämligen hur 
många arter det faktiskt finns i Sverige. 
Dyntaxa (www.dyntaxa.se) är en taxonomisk 
databas över Sveriges organismer och ger oss 
ett gemensamt språk för det vi kallar Sveriges 
arter. Den fungerar som en slags arternas folk-
bokföring. Här kan man söka efter svenska arter 
och hitta fakta om vetenskapligt namn, svenskt 
namn, synonymer, släktskap, taxonomiska ni-
våer och länkar till annan information. 

Varför är det viktigt att känna till och hålla 
ordning på namnen på arterna i naturen? Man 
kan göra en liknelse: Tänk dig en skola utan en 
komplett lista med alla elevers namn. Flera elev-
er har samma namn och några kallas för olika 
namn i olika sammanhang. En del elever går i 
flera klasser samtidigt, medan några inte hör till 
någon klass alls. Rörigt minst sagt! På samma vis 
som en skola behöver korrekta klasslistor behö-
ver svensk forskning och naturvård ett gemen-
samt språkbruk och namnsättning av Sveriges 
arter för att kunna arbeta effektivt.

Namnet Dyntaxa står för Svensk Dynamisk 
Taxonomisk databas. Dynamisk innebär att sys-
temet kan hantera att informationen uppdateras 
i takt med att ny kunskap genereras. För närva-
rande innehåller Dyntaxa 95% av landets kända 
arter. Hur många arter det finns totalt i Sverige 
är det ingen som vet, men uppskattningsvis över 
60 000 – och fortfarande upptäcks nya arter.

Dyntaxa utvecklas av ArtDatabanken vid 
SLU som år 2002 fick i uppdrag av Sveriges riks-

dag att kartlägga alla Sveriges flercelliga växter, 
svampar och djur inom det så kallade Svenska 
artprojektet. Hittills har satsningen lett till att 
cirka 2 300 nya arter har upptäckts i Sverige, va-
rav cirka 850 arter är nya för vetenskapen!

Nya arter tillhör ändå ovanligheterna i arbe-
tet med att kontinuerligt uppdatera Dyntaxa. 
Oftare handlar det om att lägga till synonymer 
eller göra namnändringar. Samma art kan histo-
riskt ha beskrivits under flera olika namn. I takt 
med att ny kunskap kommer fram om släktskap, 
särskilt utifrån DNA-analyser, kommer många 
arters taxonomi att förändras. Det som tidigare 
klassades som en art kan plötsligt delas i två. För 
att hantera det faktum att samma art kan ha oli-
ka namn i olika sammanhang behövs en dyna-
misk databas som håller reda på namnändringar.  

Dyntaxa är naturligtvis en viktig databas för 
de som jobbar med systematik och taxonomi 
men den får allt fler användare. 
– Fler och fler får upp ögonen för Dyntaxa och 
förstår vilken användning de kan ha av databasen, 
säger Per Ahlström vid ArtDatabanken. Alla som 
arbetar med naturvård på till exempel länssty-
relser och kommuner, eller med forskning inom 
biologisk mångfald har stor glädje av verktyget. 

Svenska myndigheter som SMHI och 
Havs- och vattenmyndigheten använder sig 
av Dyntaxa för att kvalitetssäkra artnamn och 
Naturvårdsverket anger i sina avtal att projekt, 
uppdrag och konsulter ska använda Dyntaxa 
som namnkälla. Dyntaxa hanterar också sys-
tematiken i andra system som till exempel 
Artportalen och Svenska LifeWatch. 

Text: Anna-Maria Wremp, kommunikatör, 
ArtDatabanken

ILl. Anders Rådén, ArtDatabanken
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Vilka upptäckter har varit särskilt 
viktiga de senaste 10 åren?
 De viktigaste upptäckterna inom växtsystema-
tik de senaste cirka 10 åren är utan tvekan de 
allt mer kompletta och detaljerade kunskaper-
na om blomväxternas släktskap och evolution, 
som kommit till tack vare DNA-data och hårt 
arbete av många forskare. Även kunskaper om 
evolution och släktskap hos andra landväxter 
(mossor, lummerväxter, ormbunkar, barrträd 
med flera) har förbättrats markant. 

När det gäller blomväxter var det helt otip-
pat att en liten oansenlig blomma från Nya 
Kaledonien, en ögrupp i Melanesien, skulle 
visa sig vara systerart till alla andra blomväxter. 
Denna växt (Amborella tricopoda) är alltså den 
evolutionärt äldsta blomväxtlinjen som fortfa-
rande idag har levande ättlingar. 

Beträffande övriga landväxter har två mycket 
överaskande resultat kommit fram på senare år: 
Fräkenväxter är en sorts ormbunkar! Och barr-
träd, som man alltid trott härstammar från en 
gemensam anfader, verkar bestå av två grupper 
som kanske inte är så nära släkt med varandra 
som man alltid trott. Eller så är de det, detta är 
fortfarande en fråga som väntar på sin lösning!

Vilka är trenderna inom forskningen? 
Trenden idag är att allt fler forskare söker sam-
arbete med andra forskare över traditionella 
ämnesgränser. Detta är mycket viktigt och leder 
ofta till banbrytande idéer, tankar och resultat. 
Ett tydligt exempel från växtsystematik är att 
samarbete mellan molekylärbiologer och paleo-
biologer (som arbetar med utdöda organismer) 
nu blir allt vanligare tack vare ett stort intresse 
för att försöka datera evolutionära händelser. För 
att kunna göra en sådan analys på ett bra sätt 
behövs samarbete mellan forskare som är bra på 
att analysera information i DNA, och forskare 
som kan undersöka och tolka fossil. Tills för bara 
några år sedan var sådana samarbeten ovanliga.

Tips till biologi/NOlärare 
Först vill jag säga att alla biologi/NO-lärare har 
en mycket viktig roll att fylla. Naturvetenskap är 
superspännande, lätt och roligt, och det är oer-
hört viktigt att förmedla detta till unga männis-
kor (som ibland av någon obegriplig anledning 
verkar tro att det är tvärt om). Två tips:

• Jobba praktiskt och experimentellt. Gör 
enkla observationsstudier och experiment. 
Använd labbsalen. Använd naturen. Visa 
att naturvetenskap handlar om universum, 
jordklotet, organismerna. Gå en fortbild-
ningskurs på universitetet nu och då för att 
få inspiration och tips. Kanske några veckor 
floristik eller faunistik på universitetet kring 
midsommar kan bli till naturnära studier för 
eleverna i augusti?

• Berätta om evolution! Förklara att Darwins 
evolutionsteori INTE är "bara en teori" 
bland andra teorier. Berätta att evolutions-
teorin är den vetenskapliga synen på hur den 
mångfald av organismer som finns på jorden 
har uppkommit. Berätta om vetenskapligt 
synsätt och kritiskt tänkande. Berätta exem-
pel på hur jorden sett ut tidigare. Sök rätt på  
Sverige på en karta från kritatiden för 100 
miljoner år sedan. Ta reda på vilka djur och 
växter som fanns då. Har de några nutida 
släktingar?

Sist men inte minst: Våga vara nördig och inspi-
rerande, det smittar!

Catharina Rydin (här med hunden Ceasar) är docent i 
växtsystematik vid Stockholms universitet. Forskningen 
handlar om att förstå och kartlägga fröväxternas evolution 
med hjälp av både fossila fynd och modern DNAteknik.

Forskare om systematik
Systematik hjälper oss att hålla reda 
på och förstå hur levande organismer 
hör samman. Här bidrar tre systema-
tiker med sina tankar kring tre frågor. 

Först ut är Catharina Rydin från 
Stockholms universitet.
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Vilka upptäckter har varit särskilt 
viktiga de senaste 10 åren?
Systematik är en historisk vetenskap som kart-
lägger livets utveckling genom att utforska både 
levande och utdöda organismer (som fossil). 
Eftersom systematiken beskriver nya arter och 
släktskapet mellan dem är den en viktig grund 
för alla evolutionära frågeställningar. Forsknings-
fältet är brett. Förutom frågeställningar som rör 
släktskapsförhållanden, artavgränsningar och 
klassificeringar arbetar man med biogeografiska 
frågor (var finns den här arten och varför?) och 
hur egenskaper utvecklats. Det gemensamma är 
ett historiskt (retrospektivt) perspektiv på de 
evolutionära frågeställningarna.

Utvecklingen de senaste decenniet har skett 
med hjälp av metodutveckling inom vitt skilda 
områden. Grunden för systematiken är ju att 
hitta organismerna, och det är inte alltid helt 
enkelt, särskilt inte i haven som både är djupa 
och stora. Med ny insamlingsteknik, ubåtar och 
fjärrstyrda insamlingsrobotar, har vi bland an-
nat hittat hela svampdjursträdgårdar på 2-4000 
m djup, och upptäckt att det inte bara finns fil-
trerande svampdjur utan även köttätande!

Utvecklingen av molekylära tekniker har 
ökat mängden DNA-information lavinartat de 
senaste tio åren. Vad som varit helt avgörande, 
men kanske inte är lika känt, är utvecklingen av 
teorier och statistiska metoder för att analysera 
släktskap. De probabilistiska metoderna (till ex-
empel Bayesiansk statistik) ger oss möjlighet att 
beräkna sannolikheter på ett nytt sätt. Genom 
att ta hänsyn till sådant vi vet (observationer) 
och sådant vi vet att vi inte vet får vi en bild av 
vilka mönster som är mer sannolika än andra.

Det har börjat klarna hur de stora grupperna 
inom djurriket (olika fyla/stammar) hör sam-
man. Djuren är indelade utifrån olika grundpla-
ner i kroppsbyggnaden (till exempel svampdjur, 
rundmaskar, ryggsträngsdjur). Stora olikheter 
i utseende har gjort det svårt att klargöra hur 
de utvecklats ur gemensamma förfäder. Detta 
kan vi undersöka med de nya analysmetoder-
na, men det är långt ifrån färdigt. Ett exempel 
på nya resultat är att DNA-analyserna visar att 
Phoronider (hästskomaskar) inte är en helt egen 
stam utan ingår som en utvecklingsgren inom 
gruppen Brachiopoder (armfotingar). På liknan-
de sätt hör isbjörnar och brunbjörnar samman.

Vilka är trenderna inom forskningen? 
Samarbete med utvecklingsbiologer. Tillsam-
mans med utvecklingsbiologin kommer systema-
tiken i framtiden till exempel att kunna förklara 
hur det kommer sig att olika fyla har förändrats 
så olika från sin gemensamma förfader.

Med bättre analysmetoder och kraftfullare 
datorer kommer vi att kunna analysera fler ge-
ner/större delar av DNA än vad vi gör idag, och 
vi kommer även att kunna titta på fler individer 
per art. Idag djupstuderas olika modellorganis-
mer (till exempel bananfluga, zebrafisk). I fram-
tiden kommer vi även att kunna jämföra de olika 
organismerna.

Samlingar i museer och herbarier kommer 
fortsatt att vara värdefulla, och det är viktigt att 
vi uppdaterar och fyller på dem även i framti-
den. Det vi sparat för framtiden kan analyseras 
med de verktyg som ännu inte finns idag!

Tips till biologi/NOlärare 
Intressera eleverna för naturen genom upplevel-
ser: Verkligheten kommer före böckerna! Och 
att hitta något man aldrig sett är spännande, inte 
något att bekymra sig över! Studera diversitet på 
olika nivåer: olika arter, variation inom arter, va-
riation i olika djurs anpassningar. Ha ett genom-
gående evolutionärt perspektiv genom att göra 
kopplingar till evolution i olika sammanhang.

Bra webresurser:
www.timetree.org
Skriv in engelskt/latinskt namn på två arter om du vill 
veta hur länge sedan de skildes åt!

Video som visar provtagning av marina organismer med 
robotar. Sök på ”The harp sponge: an extraordinary new 
species of carnivorous sponge” på youtube.com

Mikael Thollesson 
och Petra Korall är 
universitetslektorer 
vid Institutionen för 
organismbiologi, 
Systematisk biologi, 
Uppsala universitet.

Mikael Thollesson och Petra Korall från 
Uppsala universitet berättar om sin syn 
på systematikens utveckling.
Intervjuare: Ammie Berglund.

Foto: Tobias Jakobsson
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Nedan presenteras några artiklar med tema 
arter och systematik, som publicerats i Bi-lagan. 

Läsårskalendrar
Bi-lagan nr 2 2011: Tema Skog 
Se till exempel: Vilken mat gillar svampar?, 
Djuren i skogen, Livet i marken, Följ ett träd året 
runt, Odla svamp, Död ved lever, Ätligt i skogen 
och Vilken ska bort?

Bi-lagan nr 2 2010: Tema Biologisk mångfald
Många av uppslagen passar in på området: Od-
lad mångfald, Naturens kalender, Liv på skolgår-
den, Mer liv på skolgården!, Varifrån kommer 
äpplena? och Spela om växtfamiljer.

Bi-lagan nr 2 2009: Tema Vatten 
Bland annat beskrivs en enkel sjöundersökning 
där man fångar och undersöker småkryp.

Extra-Bi-lagan 2006 för yngre åldrar: Tema Linné
Många uppslag handlar om artkunskap och 
systematik, se exempelvis Växternas namn, 
Natursudoku, Upptäck naturens mångfald, Pol-
lenspridning, Linnés sexualsystem, Veckans växt.

Bi-lagan nr 2 2006: Tema Linné 
Carl von Linné och hans vetenskapliga gärning 
uppmärksammas i denna kalender och innehål-
let fokuserar på arter och systematik, se Växt-
bingo i skog och mark, Sortera som Linné, Släkt-
forskning i grönsaksdisken, Sätt sting på tillvaron, 
Gör ditt eget natursudoku, På spaning efter växt-
detektiverna och Naturens medicinskåp.

Bi-lagan nr 2 2005: Kalender med tema Mat
Se exempelvis månadsuppslagen: Vem äter vad? 
Gör ditt eget naturmemory, Mesig eller kaxig?, 
Hemma hos-reportage, Äta ogräs?! och Gullviva, 
mandelblom, kattfot och blåviol.

Extra-Bi-lagan 2005: Kalender för yngre åldrar 
Här finns uppslag som behandlar Livet under 
ytan, Skogens gröna heltäckningsmatta, Julpyssel i 
skogsbrynet, Vid fågelbordet, Trädspaning, Gör ditt 
eget bladmemory och Hur sprids växter. 

Bi-lagan nr 2 2004: Kalender 
Se exempelvis: Färga med svamp och lav, Bevara 
skogens lavar, Svampar till nytta och nöje, Naturde-
tektiverna spårar, Djurgranen, Överlevare i extrema 
miljöer, Ett myller av djur, Gör din egen flora, Livet i 
en tångruska och Gör ditt eget naturmemory.

Övrigt: främst för yngre elever
Småkrypen vaknar efter vintern
Artikeln knyts bland annat till kursplanen för åk 
1-3 och handlar om årstidsväxlingar, livscykler 
och anpassningar till årstider. Artikeln beskriver 
småkrypen som först vaknar efter vintern och 
hur man kan studera dessa. (Nr 1 2011)

Utmaningen 2010 – småkryp i vatten
I tidningen finns rapporter från tre skolor/
förskolor som arbetat med tema vatten under 
året. Fantastiska teckningar och berättelser av 
barnen inspirerar! (Nr 3 2010) 

Småkrypsdetektiver i skogen
Leta spår av småkryp i skogen och kartlägg 
misstänkta. Utrustning och metoder beskrivs, 
liksom lekar med anknytning till småkryp. Dju-
ren studeras i ett ekologiskt samband där dju-
rens roll i näringsväven kartläggs. (Nr 3 2006) 
Se också nr 2 2004: Naturdetektiverna spårar.

Tema Carl von Linné
Här beskrivs bland annat hur man samlar, beva-
rar, sorterar och grupperar växter. (Nr 1 2005)

I knoppen på en lärarstudent
Det kan vara svårt att lära sig känna igen trädarter 
på vintern, men det underlättar att använda roliga 
namn som beskriver trädens knoppar. (Nr 1 2003)

Övrigt: För äldre elever
Följ klimatförändringar
Fenologi är läran om periodiska förändringar 
som rör växter och djur med koppling till kli-
matet. Ett varmare klimat innebär exempelvis 
att växterna och djuren väcks tidigare på våren. 
Att känna igen arter är nödvändigt för att kun-
na bokföra när växterna börjar blomma och när 
djuren vaknar efter vintersömnen. (Nr 2 2009) 

Havsmiljö i miniatyr 

Virtueprojektet beskrivs, som innebär att rack 
med CD-skivor placeras ut i vattenmiljöer. Orga-
nismer av olika slag fäster på skivorna, som sedan 
studeras under lupp. För projektet ansvarar Gö-
teborgs universitet, sök på Virtue och Göteborgs 
universitet för mer information. (Nr 1 2004) 

Varför behöver vi en rödlista?
Handlar om arter som är hotade och hur de re-
gistreras i den så kallade Rödlistan. (Nr 1 2010)

Om arter i Bilagan
Text:  BrittMarie Lidesten
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EUSO
Den första nationella deltävlingen i Euro-
pean Union Science Olympiad har nyli-
gen genomförts och 18 elever kommer att 
tas ut till den andra provomgången. Den 
11:e internationella tävlingen genomförs 
sedan i Luxembourg 17-23 mars 2013.

Den nationella EUSO-kommittén har 
ombildats och numera ingår de tre natio-
nella resurscentra i biologi, fysik och kemi, 
tillsammans med Svenska kemistsamfun-
det, Biologilärarnas förening och Svenska 
fysikersamfundet. 

Nytt för i år är att även elever i åk 1 
på gymnasiet kan delta tillsammans med 
elever från åk 9. Uppgifterna på de natio-
nella uttagningsproven och de internatio-
nella olympiaderna anknyter till alla de tre 
naturvetenskapliga ämnena. Nästa uttag-
ningstävling genomförs hösten 2013. Läs 
mer om EUSO på www.euso.se.

Kursdagar med Bioresurs
Erbjudanden om kurser och konferenser 
som Bioresurs arrangerar eller medverkar i 
presenteras efter hand på Bioresurs hemsida. 
Ta gärna kontakt med oss för att diskutera 
kursdagar, som vi kan genomföra tillsam-
mans i kommuner eller större regioner.

NO-biennaler för grundskolan genom-
fördes senast av de nationella resurscentra i 
biologi, fysik och kemi våren 2011. Vi pla-
nerar för en ny omgång NO-biennaler på tre 
orter under 2013, med början i Växjö, preli-
minärt 9-10 april. Se Bioresurs hemsida för 
definitivt besked om datum och orter. 

Biologiolympiaden
Den nationella uttagningen för gymnasieele-
ver till International Biology Olympiad, IBO, 
genomförs den 20 mars 2013. Anmälan görs 
till info@bioresurs.uu.se senast 1 mars 2013.

Uppgifterna är av flervalskaraktär och vi 
strävar efter att de ska testa logiskt tänkande, 
förståelse av sammanhang och förmåga att  
dra slutsatser ur givna förutsättningar utifrån 
en god allmänbildning inom biologins olika 
delar. Uppgifterna fördelas enligt reglerna 
för det internationella provet och omfattar 
följande delområden:

• Cellbiologi (20%)
• Anatomi och fysiologi hos djur (25%)
• Anatomi och fysiologi hos växter (15%)
• Etologi (5%)
• Genetik och evolution (20%)
• Ekologi (10%)
• Biosystematik (5%)
Proven rättas av respektive lärare och de bästa 
skickas in för bedömning. Eleverna med de 
fyra bästa resultaten får delta i den interna-
tionella tävlingen som i år går i Schweiz. Ut-
mana och intressera dina elever att vara med 
och testa sina kunskaper i biologi! 

Videkissarna, som tittar fram redan i 
mitten av november, ger hopp om våren! 

Vi på Bioresurs önskar alla läsare

God jul och gott nytt år!


