Sortera som Linné
Människan har i alla tider försökt sortera sin omgivning för att förstå
den bättre. Även före Carl von Linné fanns botanister som satte namn
på växter och försökte ordna dem systematiskt. Det som skiljde Linnés
system från de tidigare var att han sorterade efter ståndare och på så
vis skapade han ett system med vars hjälp det blev möjligt att sortera
alla kärlväxter.

Sorteringsövning
Om man låter elever sortera växter fritt efter eget tycke och smak blir
det kanske inte som Linné tänkte sig. Men att sortera organismer efter
utseende innebär att man tränar sig i att iaktta och känna igen dem.
Det gör det lättare att komma fram till namnet på en okänd växt.
• Plocka blommor i olika färger och former eller använd bilder
av blommor.
• Låt eleverna arbeta i grupp och sortera blommorna utifrån
egenskaper som de själva väljer.
• Eleverna får därefter redovisa hur de sorterat och hur de
tänkte när de valde egenskaper.

”Det framgår likaledes med full tydlighet
i de flesta blommor att frömjölet, som
fastnat på märket, överför en vätska till
fröämnena men självt stannar kvar på
märket och aldrig tränger ned genom
stiftet och än mindre kommer in i fruktämnet till fröanlagen.”
Ur ”Tvåkönad alstring” av Carl von Linné

Läs om Skolprojekt Linné på
www.bioresurs.uu.se
Nationella Linnéjubiléets symbol är hämtad
från en av Linnés klasser, vilken?
Botaniska trädgården i Uppsala erbjuder aktiviteter för skolklasser med rubriken Sortera som Linné. Härifrån har vi hämtat inspirationen TILL DETTA UPPSLAG. c arl von Linné på bilden
gestaltas av hans odöö sittandes på en kopia av plugghästen,
den lässtol som Linné använde som studiestol och kateder
vid undervisning.

Foto: Uppsala universitetsbibliotek

Några grupper kanske väljer att sortera efter blommans färg eller form
medan andra väljer bladens form eller hur de är placerade i förhållande till varandra. Kanske några också väljer antalet ståndare som kriterium för sorteringen?

Linnés sexualsystem där han delade in växterna efter antalet ståndare. Systemet tar
inte hänsyn till växternas släktskapsförhållanden men används fortfarande i fältfloror
för att identifiera en okänd växt. På www.linnaeus.nu/Bibliotek/24biblio.asp finns en
klickbar bild på sexualsystemet med blommor som hör till respektive klass.
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– Hur många ståndare har blommorna här intill
(vitsippa, teveronika, lilja, körsbär och midsommarblomster) och till vilken av mina klasser hör
de? (På www.bioresurs.uu.se finns svaren.)
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Konkreta idéer till undervisningen
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–
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