
Bi-lagan

Nationellt resurscentrum 
för biologi och bioteknik

Vid Uppsala universitet i samarbete  
med SLU, Biologilärarnas förening 

och Skolverket.

Box 592, 751 24 Uppsala
018-471 64 07

info@bioresurs.uu.se
www.bioresurs.uu.se

INSPIRATION OCH INFORMATION FÖR LÄRARE I SKOLAN • BI-LAGAN NR 1 MARS 2020

Nationellt resurscentrum förNationellt resurscentrum för
biologi och bioteknikbiologi och bioteknik

Hållbart 
lärande 

Evolutions- 
detektiver

Vikten av 
variation 10

Biologisk
mångfald 6

4

16

14

20Praktiskt 
arbete

Våga vara
utomhus



Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik • Bi-lagan nr 1 mars 2020 • Får fritt kopieras i icke-kommersiellt syfte om källan anges •  www.bioresurs.uu.se

Bi-lagan 
Bi-lagan ges ut av Nationellt resurscentrum för biologi 
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Bioresurs har som uppdrag att stödja och inspirera 
lärare bland annat genom att 

• främja diskussion och utbyte av idéer mellan lärare, 
• arbeta med kompetensutveckling för lärare, 
• ge råd om experiment och fältmetodik, 
• arbeta för en helhetssyn på naturvetenskap och för  
   en integration av biologiska frågeställningar i skolan och 
• främja kontakter mellan forskning, skola och näringsliv.
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Märkliga tider
Slutarbetet av detta nummer av Bi-lagan sker 
till stor del hemifrån. Vi på Bioresurs skickar 
mejl och sms, ringer och har digitala möten, 
med varandra och med andra inblandade. De 
få stunder vi kommer till kontoret, på Biome-
dicinskt centrum vid Uppsala universitet, möts 
vi av låsta dörrar och ödsligt tomma korridorer. 
Samma korridorer som var så fulla av studenter 
vid kursstart för några månader sedan att det 
ibland var en utmaning att ta sig fram. Nu syns 
på sin höjd någon enstaka student skymta förbi. 
Undervisning och examination sker på distans. 
Corona pandemin pågår för fullt och är ett åter-
kommande ämne i såväl nyhetssändningar som 
i samtal med kollegor och bekanta.

I skrivande stund rullar grundskoleundervis-
ningen på men även den påverkas med halvtom-
ma klassrum och inställda nationella prov. Vi vet 
också att det krävs mycket nytänkande för gym-
nasielärarna för att få undervisningen att fungera 
när alla elever ska studera hemifrån. 

”
Hade vi anat vad som väntade 
hade kanske detta nummer av 
Bi-lagan handlat om distans-
undervisning i biologi. 

Hade vi anat vad som väntade hade kanske 
detta nummer av Bi-lagan handlat om distans-
undervisning i biologi. Men när vi började pla-
nera innehållet var allt som vanligt och istället 
bjuder vi på inspirerande och intressant läsning 
som framför allt berör biologisk mångfald, håll-
bart lärande och praktiskt arbete. Många av 
artiklarna innehåller övningar och laborationer 
och vi hoppas att de kommer till användning 
längre fram! 

Liksom alla andra har vi avbokat och ställt 
in träffar, kurser och konferenser framöver, men 
vi hann precis genomföra våra Bioresursdagar, 
två kursdagar för gymnasielärare. I år odlade vi 
cyanobakterier och laborerade på temat foto-
syntes. Läs mer på sidorna 22–23. 

Trots märkliga tider planerar vi framåt men vi 
behöver bli fler på Bioresurs. Föreståndartjänsten 
är ledig och en annons finns på www.uu.se/jobb. 
Sprid gärna informationen, ansökan ska vara 
inne senast den 21 april!

Trevlig läsning!
önskar Bi-lagans redaktion
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Enligt FAO (the Food and Agriculture Organiza-
tion of the United Nations) dör eller skadas upp 
till 40 procent av de ätliga växterna i världen på 
grund av växtskadegörare som insekter, svampar 
och virus, samtidigt som vi globalt kommer att 
behöva öka livsmedelsproduktionen med 60 
procent till år 2050. Det går inte ihop. 

Håll växterna friska
Ökad global handel, resor och transporter leder 
till ökad risk för att nya växtskadegörare och 
ogräs sprids med växter och växtprodukter från 
andra delar av världen. Klimatförändringarna 
bidrar dessutom till ökad risk för att skade-
görare, som tidigare begränsats av låga tempera-
turer, etablerar sig här. Med ökad kunskap om 

Internationella växtskyddsåret

Växter utgör 80 procent av maten vi äter och är också grunden för våra sko-
gar, parker, trädgårdar och landskapet runt omkring oss samt en förutsätt-
ning för biologisk mångfald. Skogen ger oss byggmaterial, industriråvaror, 
förnyelsebar energi och stort hopp sätts till skogen som kolsänka för 
att motverka klimatförändringarna. För att uppmärksamma hur viktiga 
växter och växtmiljöer är och hur vi alla kan bidra till att hålla växterna 
friska har FN utsett år 2020 till det internationella växtskyddsåret. 

Text: Karin Nordin, handläggare vid Växtregelenheten, Jordbruksverket
E-post: karin.nordin@jordbruksverket.se

Gran angripen av 
granbarkborre
Foto: Gunnar Isacsson

Den 3 september anordnas en kursdag för 
lärare om växtpatologi i Uppsala. Det är Insti-
tutionen för skoglig mykologi och växtpatologi 
vid SLU som står för arrangemanget. Vanliga 
svampsjukdomar på odlingar och i skog kommer 
att demonstreras och grundläggande koncept 
inom växtpatologi kommer att förklaras. Utöver 
föreläsningar erbjuds en kortare exkursion 
för att samla in växtmaterial och visa på vilka 
svampsjukdomar som relativt enkelt kan identi-
fieras, såsom almsjukan. Växtmaterialet kommer 
att studeras i mikroskop och förslag på under-
visningssekvenser om växtpatologi kommer 
att ges. Planer finns även på att presentera ett 
medborgarforskningsförsök för skolor om de 
många arter som påverkar växters hälsa. 

Information om anmälan presenteras på Biore-
surs webbplats senare i vår. Frågor besvaras av 
Karl Lundén, kursansvarig: karl.lunden@slu.se. 

Sök på IYPH2020 på www.slu.se för att läsa 
mer om SLU:s aktiviteter under växtskyddsåret.

dessa risker kan vi minska spridningen och hålla 
växter och odlingsjordar friska. Att minska ris-
ken för att sprida växtskadegörare är långt mer 
effektivt än att behöva hantera ett etablerat an-
grepp. När en skadegörare väl etablerat sig i ett 
område är det både svårt och dyrt att bekämpa 
den, i vissa fall kanske inte ens möjligt.

FN har utsett år 2020 till det internationella 
växtskyddsåret för att öka allas medvetenhet 
om vårt beroende av friska växter. I Sverige 
samordnas information och aktiviteter kring 
detta av Jordbruksverket.

Läs mer
www.jordbruksverket.se/växtskyddsåret

www.fao.org/plant-health-2020/en

Almsjukan (bilden) 
respektive 
askskottsjukan 
är svamp-
sjukdomar 
som hotar 
inte bara 
träden utan 

även många 
organismer 
som är specifikt 
beroende av 

dessa trädslag, 
till exempel lavar, 
svampar och 
insekter. 
Foto: Håkan Tunón, 
SLU Centrum för 
biologisk mångfald.

Bioresurs tipsar om en kursdag om växtpatologi för lärare

Potatiskräfta, en 
svampsjukdom

Foto: Jordbruksverket

http://www.jordbruksverket.se/v%C3%A4xtskydds%C3%A5ret
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– När du är ute upplever du sådant du inte kan 
uppleva i klassrummet, säger Anders Elm, som 
får lärarpriset i biologi för att han, med Kungl. 
Vetenskapsakademiens ord: ”utgår från elever-
nas vardag och genom lustfyllda biologiexkur-
sioner i närmiljön uppmuntrar och inspirerar 
både kollegor och elever att vilja lära”.

”Känner ni hur varmt det blir av solen i gläntan? Varför växer det inte lika mycket 
under granen där borta? Precis, det är ju inte lika ljust där!” Under våren har Anders 
Elm, lärare på Hovslättsskolan, en F–6-skola i Jönköpings kommun, tilldelats Kungl. 
Vetenskapsakademiens lärarpris i biologi. I en intervju med Bioresurs återkommer 
han ofta till minnesvärda ögonblick i naturen, där hans elever upplevt något eller 
kommit till en plötslig insikt.  Hans starka driv för att ge elever möjlighet att känna 
upptäckarglädje och stolthet i naturen går inte att ta miste på.

Han undervisar i NO, matematik, teknik och 
musik för årskurs 4–6 och väljer ofta att prio-
ritera utevistelser med eleverna. Han menar att 
eleverna blir extra nyfikna när de kommer ut, 
de ställer frågor och de vill veta. Mycket upp-
levs som mer ”på riktigt” utomhus jämfört med i 
klassrummet och den ena spontana funderingen 
leder till en annan. Han har många konkreta 
exempel och berättar bland annat att en snabb 
kommentar från en elev om att den hade fått nå-
got klibbigt på fingrarna som inte gick bort resul-
terade i ett långt samtal om betydelsen av kåda, 
både för trädet och för människan historiskt sett. 

– Det gäller att fånga ögonblicken! ”Oj, det är 
myror här! Vad bär de på? Kolla stigen! Vart går 
den?” Jag talar mig hela tiden varm för att elev-
erna själva ska få vara med och upptäcka och jag 
lyssnar på deras tankar och frågor. Men jag berät-
tar även att jag har höga förväntningar på dem. 
Ett mål är till exempel att de ska lära sig en ny 
växt vid varje utflykt, eller hitta den de såg förra 
gången och notera om den har förändrats.

Han vill uppmuntra andra lärare att ta med 
eleverna ut oftare men tillägger att det finns för-
delar med att först till exempel lära sig känna 
igen några olika arter eller spår, att klassrums-

Beijerstiftelsens Lärarpris till 
Ingvar Lindqvists minne
Varje år delar Kungl. Vetenskapsakademien, 
KVA, ut fyra priser till lärare på grundskolan 
eller gymnasiet ”som genom entusiasm, nya 
idéer och engagerande arbete väcker elevers 
intresse för matematik, fysik, kemi, biologi, 
naturkunskap och NO”. Nomineringarna görs 
av kollegor, rektorer, föräldrar eller elever och 
de slutliga vinnarna väljs ut av KVA:s ledamö-
ter. Priset, Beijerstiftelsens Lärarpris till Ingvar 
Lindqvists minne, finansieras av Kjell och Märta 
Beijers Stiftelse. Ingvar Lindqvist var KVA:s 
preses under 1987–1991 och tog initiativ till 
flera akademiaktiviteter med syfte att visa på 
lärarnas viktiga roll i samhället.
Källa: Kungl. Vetenskapsakademien, kva.se

Han prisas för 
undervisning 
utomhus

Text: Lisa Reimegård
Anders Elm
Foto: privat

https://www.kva.se/sv/startsida
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undervisningen kan förbättra den efterföljande 
naturupplevelsen.

– Jag visar till exempel upp bilder på småfåglar 
i närmiljön eller berättar om blad som jag har tagit 
med till klassrummet. Men det är ju inte samma 
sak som att själv stå där i skogen och uppleva fåg-
larna och träden och allt annat, dofter, små detaljer, 
vinden, solen… Jag minns till exempel att jag åter-
kommande hade tagit upp fröställningar i min un-
dervisning men det var inte förrän eleverna själva 
planterade växter och såg att fröställningarna fanns 
kvar under vintern som den verkliga förståelsen 
och fascinationen kom: ”Jaha, du menade så!”

Anders Elm vill att eleverna ska ha med sig  
penna och ett litet anteckningsblock när de är 
ute tillsammans, för att kunna skriva upp saker 
och kanske rita en bild och träna på att beskriva 
och se detaljer – som ett stöd för minnet. Själv 
brukar han ta med en flora, att använda själv el-
ler låna ut till en vetgirig elev. Väl tillbaka i klass-
rummet får eleverna redovisa vad som hände 
under exkursionen, muntligt eller skriftligt.

– Vi går igenom allt en gång till och utgår från 
vad de själva har upplevt. ”Vad såg ni? Några nya 
arter? Kan ni beskriva dem? Jaha, hörde ni en grön-
göling, häftigt! Ska vi leta fram en bild på en grön-
göling?” Några andra kanske har sett smultron och 
så startar en ny diskussion. ”Varför sa ni inte till?” 
”Vi ville äta dem själva!” ”Kan man äta smultron?” 

Från det lilla till det stora
Anders Elm betonar att det är viktigt för elever 
att få kännedom och kunskap om det unika och 
fantastiska som finns i deras närmiljö. 

– Om man börjar i det lilla, blir nyfiken och 
gör upptäckter, kan det leda till ett intresse för 
något större, som klimatet. Hovslättsskolan ligger 
till exempel alldeles i närheten av Tabergsån och 
i eller omkring ån finns bland annat strömstare, 
forsärla, kungsfiskare, kräftor och öring. Och 150 
meter från skolan har en bäver varit och gnagt på 
tre stora aspar! Men här har även giftigt industri-
material hanterats på ett miljöfarligt sätt och så-
dant får inte hända igen. Jag brinner verkligen för 
att mina elever ska förstå hur viktig naturen runt 
omkring oss är, att vi måste vara rädda om den. 

Tabergsån besöks ofta av Anders Elm och 
hans elever och varje år plockar de bort skräp 
längs med ån, som en del av Håll Sverige Rents 
projekt ”Skräpplockardagarna”. 

Ån och den omkringliggande naturen stude-
ras med hjälp av till exempel naturrutor. Eleverna 
avgränsar dem med hopprep och lär sig sedan ob-
servera och beskriva vad de ser och ta reda på vad 
några av arterna heter. Vid andra tillfällen får elev-
erna istället leta efter arter som Anders Elm i för-
väg själv valt ut och lagt fram, med namnskyltar.

– Det blir lite detektivarbete och det brukar de allra 
flesta tycka är väldigt kul. De kommer springande i 
omgångar och det finns mycket att diskutera. ”Var 
hittade du det bladet? Vad var det för träd, var det 
stort eller litet? Hur såg det ut där det växte, var 
det ljust?” Det blir ringar på vattnet direkt.

Men Anders Elm vill också uppmana lärare 
att våga gå ut med eleverna utan att ha med 
vare sig uppgifter, böcker eller material.

– Låt eleverna upptäcka, uppleva, lukta, känna 
och se på plats. Låt dem vara nyfikna, ställa frågor 
och visa för varandra. Gör sedan näringskedjor av 
sådant de hittar och prata om vad som skulle hän-
da om någon del i näringskedjan försvann.

Ibland går han en större runda i skogen med 
eleverna och lämnar en elev i taget vid stigen, 
med någon minuts mellanrum, för att bara låta 
dem sitta och uppleva naturen helt ensamma. 
Sedan går han samma väg tillbaka och hämtar 
dem efter tio minuter.

– Vissa elever kan bli rädda, så där får man 
känna efter lite när det fungerar och inte. Men för 
många blir det en positiv, unik upplevelse, de bör-
jar se och höra saker de aldrig lagt märke till förut!

Mer om Skräpplockardagarna
Skräpplockardagarna arrangeras av Håll Sve-
rige Rent i samverkan med Sveriges kommu-
ner. Skräpplockarpåsar skickas till alla förskolor, 
grundskolor, gymnasieskolor och ungdomsfören-
ingar som anmäler sig senast den 15 maj. Inför 
Skräpplockardagarna kommer det även att finnas 
kostnadsfritt material om nedskräpning och åter-
vinning, anpassat efter läroplanen, på skraplabbet.se. 
Källa: hsr.se/skrapplockardagarna

”

Det gäller 
att fånga 
ögonblicken! 
”Oj, det är 
myror här! 
Vad bär de 
på? Kolla 
stigen! Vart 
går den?”

Spår efter bäver vid 
Tabergsån.
Foto: Anders Elm

https://www.hsr.se/skrapplockardagarna
https://skraplabbet.se/
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Biologisk mångfald är ett något krångligt be-
grepp och många missuppfattar kanske vad det 
egentligen handlar om. Termen omfattar såväl 
de enskilda arterna som samspelet mellan dem 
och deras ekosystem. Men också den genetiska 
variationen inom arterna. Det handlar således 
inte bara om antalet arter i ett visst område. 
Vissa landskapstyper kan hysa många vanligt 
förekommande arter, medan andra områden 
kan innehålla få men helt unika arter. Interna-
tionellt beskrivs biologisk mångfald som varia-
tionsrikedomen bland levande organismer i alla 
miljöer samt de ekologiska komplex i vilka dessa 
organismer ingår. Arterna utgör de centrala 
byggstenarna i den biologiska mångfalden och 
är avgörande för ekosystemens funktioner. Hit-
tills har man beskrivit ungefär 60 000 flercel-
liga arter som förekommer i Sverige, allt från 
älgar och vargar till slemsvampar, rundmaskar 
och alla möjliga andra djur, växter och svam-
par. Alla dessa arter har på olika sätt anpassat 
sig och funnit en plats i olika miljöer och olika 

Den biologiska mångfalden 
– Hur ser det ut i Sverige?

Biologisk mångfald beskrivs som rikedomen av arter och deras livsmiljöer. Fler än 
60 000 flercelliga arter har påträffats i Sverige, varav omkring 4 700 är med på 
den svenska rödlistan, vilket innebär att deras fortlevnad hotas eller riskerar att 
hotas. Några av orsakerna till detta är modernt skogs- och jordbruk. 

Text: Ulf Bjelke, miljöanalysspecialist vid SLU Artdatabanken, kontaktperson för generella frågor kring 
rödlistade arter och Håkan Tunón, forskningsledare vid SLU Centrum för biologisk mångfald

E-post: ulf.bjelke@slu.se, hakan.tunon@slu.se 

ekosystem i landet. En del vill ha öppen mark 
och andra skog, några vill ha torrt och sandigt 
och andra vått och dyigt, och så vidare. Vissa är 
beroende av en enda slags miljö medan andra 
behöver en blandning av olika miljöer (bioto-
per) för att trivas. Alla har de anpassat sig till 
sin nisch, sin levnadsmiljö, sitt habitat. Om 
förekomsten av en viss biotop försvinner eller 
minskar i landskapet så riskerar de arter som 
har specifika krav på en sådan biotop också att 
försvinna eller minska. 

Minskningen av den biologiska mångfalden 
i Sverige beror till stor del på samhällets för-
ändring, exempelvis att det moderna skogs- och 
jordbruket har förändrat eller förstört många ar-
ters livsmiljöer. Men biologisk mångfald omfat-
tar inte bara vilda arter utan även den domesti-
cerade mångfalden, det vill säga våra lantrasdjur 
och kulturväxter och deras genetiska mångfald. 
Idag odlar vi exempelvis relativt få olika sorters 
spannmål på landets åkrar, medan vi förr hade 
en mängd olika lokala och regionala lantsorter. 

Slåtteräng eller granplantering? Hur vi använder naturen avspeglas i hur rik biodiversitet vi har i området. 
Foto: Håkan Tunón
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Landsbygden i Sverige för ett par hundra år se-
dan var en variationsrik mosaik av en mängd oli-
ka biotoper. Många av de arter som idag minskar 
i odlingslandskapet är anpassade för att leva i det 
äldre mosaiklandskapet. Under det senaste sek-
let har det varierade landskapet ersatts av vid-
sträckta och likformiga skogsområden eller åkrar 
med monokultur, där bara ett litet antal växter 
och djur kan leva. Ofta handlar det inom jord-
bruket om stora arealer med exakt samma grö-
da, inte bara vad gäller art utan också vad gäller 
sort eller varietet. Samtidigt har andra delar av 
jordbrukslandskapet vuxit igen och förbuskats 
vilket leder till försämringar för arter som behö-
ver en livsmiljö med öppna och hävdade (vårda-
de) landskap. Vidare har samhällets urbanisering 
och städernas utbredning lett till att alltmer av 
landskapet har tagits i anspråk för byggnader, vä-
gar och andra utvecklingsprojekt. Dessutom har 
effektivare metoder att skörda biologiska resur-
ser lett till överutnyttjande av biologisk mång-
fald, exempelvis har industrifisket bidragit till att 
rubba den ekologiska balansen i havet så att vissa 
arter har minskat kraftigt medan sådana arter vi 
människor inte eftertraktar har ökat. 

Påverkan av miljögifter
Även miljöförstöring och spridning av miljö-
gifter påverkar populationerna av olika orga-
nismer. Under 1950- och 1960-talen spreds 
exempelvis mycket metylkvicksilver i syfte att 
undvika spridningen av växtsjukdomar via ut-
säde (kvicksilverbetning), vilket ledde till att 
fröätande fåglar fick i sig kvicksilver som sedan 
anrikades i näringskedjan och så småningom 
ledde till att populationerna av rovfåglar gick 
ned dramatiskt. Under samma period användes 
också bekämpningsmedel som DDT och andra 
miljö gifter, vilka spreds i ekosystemen och anri-
kades i fettvävnad. Detta ledde bland annat till 
att sälarna i Östersjön nästan dog ut, men ge-
nom att sluta sprida dessa kemikalier och andra 
har den negativa trenden vänts. 

När världens alla länder skrev under FN:s 
Konvention om biologisk mångfald 1992 med 
syfte att stoppa artutrotningen, så lyftes ”för-
siktighetsprincipen” fram, vilket exempelvis 
betyder att man ska förstå de ekologiska ef-
fekterna innan man storskaligt börjar sprida en 
kemikalie i naturen. Men fortfarande sprider vi 
en mängd olika gifter i naturen. På senare år har 
neo nikotinoider – ett betningsmedel* för raps- 
och sockerbetsfrön – uppmärksammats efter-
som de leder till en nedgång för många olika ar-
ter av pollinatörer, såsom bin och humlor. 

* Vid betning behandlas utsäde i syfte att undvika 
spridning av växtsjukdomar.

Rödlistan – en barometer
En rödlista beskriver statusen (utdöenderisken) 
för olika djur, växter och svampar i ett land och 
ger en bild av utvecklingen för den biologiska 
mångfalden.  Den svenska rödlistan tas fram 
av SLU Artdatabanken vid Sveriges lantbruks-
universitet och dess medarbetare i samver-
kan med över hundra externa experter i 14 
expertkommittéer för olika organismgrupper. 
Listan fastställs sedan av Naturvårdsverket och 
Havs- och vattenmyndigheten. 

Den 22 april 2020 publiceras den femte upplagan 
som är baserad på IUCN:s moderna rödlistnings-
system. IUCN (International Union for Conserva-
tion of Nature) är ett internationellt samarbets-
organ för naturskydd med flera olika svenska 
medlemmar, exempelvis SLU Artdatabanken och 
SLU Centrum för biologisk mångfald vid Sveriges 
lantbruksuniversitet, Regeringskansliet, Natur-
historiska riksmuseet, Naturskyddsföreningen och 
Världsnaturfonden WWF. 

Det finns ett antal katergorier i systemet: Livs-
kraftig (Least concern, LC), Nära hotad (Near 
threatened, NT), Sårbar (Vulnerable, VU), Starkt 
hotad (Endangered, EN), Akut hotad (Critically 
endangered, CR), Nationellt utdöd (Regionally 
extinct, RE), Utdöd (Extinct, EX) och Kunskaps-
brist (Data deficiency, DD). Arter som inte ham-
nar i kategorin Livskraftig, LC, tas med i rödlistan. 

I arbetet med Rödlista 2020 bedömdes omkring 
22 000 arter och 2 400 lägre taxa (exempelvis 
underarter). Drygt 4 700 arter klassificerades 
som rödlistade och av dessa drygt 2 000 som 
hotade. Med hotade menar man arter som 
bedöms som VU, EN eller CR. Totalt bedöm-
des alltså ungefär en femtedel av de granskade 
arterna som rödlistade, vilket är ungefär samma 
värde som 2005 och 2015, då de två senaste 
rödlistorna publicerades.

Omkring 2 000 respektive 1 600 rödlistade arter 
har en stark anknytning till skogen och jordbruks-
landskapet, och ytterligare flera hundra rödlistade 
arter förekommer där mer sporadiskt. Övriga 
landskapstyper hyser följande antal rödlistade ar-
ter: våtmarker (600), marin miljö (400), urbana 
miljöer (400), havsstrand (300), 
sötvatten (250), fjäll (250) 
och brackvatten (50). 
Det finns ett stort antal 
andra rödlistade arter 
som också utnyttjar 
dessa landskapstyper 
men som inte är speci-
fikt beroende av dem. 

Här kan du läsa 
om rödlistan, eller 
hämta material: www.
artdatabanken.se/
rodlistning

Blå taggsvamp är 
en rödlistad svamp 
som är mykorrhiza-
bildande med 
barrträd. Den före-
kommer oftast i äldre 
skogar och hotas 
av avverkning och 
markberedning. 
Foto: Michael Krikorev, 
SLU ArtDatabanken.
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Vilka arter hotas?
För att bedöma hur det går för den biologiska 
mångfalden i Sverige tar grupper av experter 
fram en rödlista som beskriver hur utvecklingen 
ser ut för enskilda arter och lägre taxa (exem-
pelvis underarter) av djur, växter och svampar 
– en barometer för naturvården (se faktarutan 
på föregående sida). Rödlistan är baserad på ett 
system som innebär att man undersöker arter 
utifrån tillgänglig kunskap och bedömer popu-
lationens storlek, dess sentida och framtida ut-
veckling och utbredningsområde samt om arten 
har en fragmenterad utbredning (det vill säga 
möjliga svårigheter att sprida och föröka sig). 
Utifrån detta får man en prognos för om arten 
är hotad eller inte. Det finns ett antal kategorier 
i systemet och varje art som inte bedöms som 
Livskraftig hamnar i rödlistan. 

Skogen och jordbrukslandskapet är de art-
rikaste landskapstyperna och sannolikt också 
därför de landskapstyper med flest rödlistade 
arter. Den landskapstyp som har i särklass störst 
andel rödlistade arter i förhållande till antalet 
livskraftiga är dock marina miljöer. 

Skogsavverkning och igenväxning hotar 
vardera en tredjedel av de rödlistade arterna. 
Igenväxning orsakas av ett antal faktorer, bland an-
nat upphörande hävd (bete och slåtter), gödsling, 
förlängd växtsäsong, kvävenedfall, och brist på 
naturliga störningsregimer som till exempel regel-
bundna översvämningar kring vattendrag och sjö-
ar. Andra viktiga påverkansfaktorer är fiske, torr-
läggning av våtmarker, tillbakagång hos värdarter 
(främst almar och ask), klimatförändringar och 
konkurrens från invasiva arter. Almarna och as-
karna har under de senaste decennierna minskat 
kraftigt på grund av almsjuka respektive askskott-
sjuka, som är svampsjukdomar som lätt sprider 

sig (se bild på sidan 3). Detta är exempel på ett 
annat slags hot mot biologisk mångfald eftersom 
dessa träd utgör värdträd för en mängd olika ar-
ter. När värdträdet minskar så minskar också de 
specialister som är särskilt anpassade för att leva 
av och på dem. Dessa sjukdomar har kommit till 
Sverige från andra delar av världen via import av 
smittat växtmaterial i plantskolor och parker. 

Klimatet då?
En ganska vanlig missuppfattning är att hotade 
arter numera främst blir rödlistade på grund av 
klimatförändringar, men så är ännu inte fallet, 
varken i Sverige eller globalt. I framtiden kan 
vi dock räkna med att denna faktor får större 
betydelse. Särskilt populationer som redan är 
tillbakaträngda av exempelvis biotopförstöring 
och överfiske, kan påverkas ytterligare av ett 
varmare och mer oberäkneligt klimat. 

Mångfalden förändras kontinuerligt
Naturen är inte konstant utan förändras kon-
tinuerligt. Detsamma gäller naturligtvis även 
den biologiska mångfalden. Arters utbredning 
förändras vilket gör att de både kan spridas till 
vårt land och försvinna från det. En avgörande 
faktor är därför om försvinnandet är naturligt 
eller orsakat av människors verksamhet. När vi 
pratar om svenska arter menar man i allmän-
het sådana som invandrat naturligt och sedan 
etablerat sig (även i sen tid) eller som förts hit 
av människan före år 1800 och som sedan för-
vildats. Det är de arter som man ofta säger att 
Sverige bör sträva efter att bevara, att se till att 
de långsiktigt har en gynnsam bevarandestatus. 

I rödlistan omfattar kategorin Nationellt ut-
död drygt 200 arter. Av dessa är drygt 50 skal-
baggar medan kärlväxter, fjärilar, tvåvingar och 
steklar hyser 20–30 arter vardera. Av däggdjuren 
är vildren och svartråtta utdöda i Sverige. Bland 
fåglarna har svartbent strandpipare, svart stork, 
blåkråka, mellanspett, lunnefågel, tofslärka, stor-
trapp och härfågel försvunnit från landet. Främst 
beroende på mänskliga aktiviteter av olika slag, 
men några försvann på grund av att Sverige ligger 
i utkanten av arternas utbredningsområden, det 
vill säga områden där de redan är extra känsliga. 
Därutöver har närmare 900 av de rödlistade ar-
terna försvunnit från minst ett län, vilket främst 
beror på förändrad markanvändning i form av 
modernt skogs- och jordbruk. Exempelvis har 
fåglarna brushane och dubbelbeckasin försvun-
nit som häckfåglar från 11 respektive 18 län.

Det är viktigt att också tänka på att Sverige 
är ett relativt stort och avlångt land med flera 
klimatzoner och att den svenska rödlistan samti-
digt är nationell. Detta innebär att arter som har 

Brudsporre är en 
orkidé som växer 
på gräsmarker och 
gynnas av slåtter och 
bete. I norra Sverige 
är den relativt vanlig 
medan den har 
minskat mycket i 
södra Sverige. 
Foto: Håkan Tunón
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god status i en landsdel men sämre i en annan 
ofta inte rödlistas eller klassas i kategorin Nära 
hotad, även om de regionalt går starkt tillbaka. 
Vanligtvis handlar det då om arter som har god 
status i Norrland, till exempel i våtmarker samt 
i fjällområden. Flera arter har minskat kraftigt i 
Götaland men tillhör ändå kategorin Livskraftig 
då populationerna i norr är stabila, vilket exem-
pelvis gäller flera skogshöns och vadarfåglar, väx-
terna brudsporre och kattfot, och mossor som 
piprensarmossa, gyllenmossa och långhalsmossa. 
Även Öland och Gotland är viktiga kärnområ-
den för många arter. Ett flertal arter har stabi-
la populationer där men minskar på fastlandet. 
Hur mycket resurser som ska läggas på arter som 
räknas som nationellt livskraftiga men som upp-
visar stora regionala minskningar är en mycket 
intressant fråga som borde diskuteras mer.

Samtidigt som arter minskar i landet har även 
nya arter etablerat sig här. De nykomlingar som 
har kommit hit under senare årtionden har till stor 
del handlat om generalister, det vill säga sådana 
som inte har särskilt specifika krav på livsmiljön, 
medan specialister som kräver mycket specifika 
biotoper fortsätter att minska. 

Dubbelbeckasinen, ovan, fanns förr i hela landet men har 
försvunnit som häckfågel i hela 18 län. Numera häckar den 
endast i Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län. 

Storskarven, till höger, utrotades i lan-
det runt sekelskiftet 1900. Fåglar från 
Danmark återetablerade sig 
dock och idag påträffas 
den i hela Sverige.

Naturvårdens verktyg
Svensk miljövårdspolitik är uppbyggd kring sexton miljökvalitetsmål som syftar till att säkerställa den svenska 
naturen och vår livsmiljö (se www.sverigesmiljomal.se). Denna politiska struktur grundlades av riksdagen 
1999 och har kontinuerligt uppdaterats. Miljöpolitiken vilar på grundprincipen att all verksamhet ska få minsta 
möjliga miljöpåverkan och därför ska man exempelvis före olika projekt, som vägbyggen eller annan exploa-
tering göra miljökonsekvensbedömningar. Men även om vi har en bra miljövårdspolitik på pappret så har vi 
ändå svårt att uppfylla den i praktiken. Samtidigt som politikerna fattar många beslut som är tänkta att öka vår 
möjlighet att uppfylla miljömålen fattas också beslut inom andra politikområden som missgynnar uppfyllandet 
av miljömålen. Först siktade man på att målen skulle uppnås under 2020 men man bedömer att endast två av 
målen kommer att nås i år och nästa hållpunkt är nu istället 2030. 

För att motverka förlusten av biologisk mångfald använder vi i Sverige också många andra verktyg. Det 
handlar exempelvis om att inrätta skyddsområden, fridlysning av särskilda arter eller olika typer av direkta 
biotopförbättrande åtgärder. Man ställer också upp särskilda åtgärdsprogram för att lyfta fram vilka specifika 
krav enskilda hotade arter har. Viktiga åtgärder inom landsbygdspolitiken är också att försöka främja olika 
former av hävd, som bete och slåtter, för att förhindra igenväxning, det vill säga försöka efterlikna de aktivi-
teter som tidigare fanns inom lantbruket. En del biotoper utsätts för naturvårdsbränning för att gynna arter 
som naturligt söker sig till brandområden, men man återställer också våtmarker och andra vattenområden. 

År 2010 beslutade världens stater inom ramen för FN:s Konvention om biologisk mångfald (se  www.
naturvardsverket.se/cbd) om en strategi för att bevara den biologiska mångfalden och man ställde upp 
20 delmål, de så kallade Aichimålen, som skulle vara uppfyllda till 2020. Inte heller dessa mål kommer att 
vara uppnådda inom tidsramen och nu pågår internationella förhandlingar om att ställa upp nya mål som 
ska uppfyllas längre fram i framtiden.

Tips på uppgifter i skolan
På artportalen.se samlas kunskap om var Sveriges arter finns. Där kan man söka efter alla rödlistade arter 
som setts i en viss kommun eller ett län, eller i ett område man själv valt ut genom att rita en polygon runt 
via kartfunktionen. Låt eleverna gå på virtuell upptäcktsfärd och välja några egna områden att söka efter röd-
listade arter i! Låt dem därefter läsa mer om några av fynden på artfakta.se. Under fliken Naturvård anges 
hur arterna hotas och vilka åtgärder som behövs för att skydda dem. Hur skulle några av de hotade arterna 
i er närhet kunna skyddas? Finns det några särskilt värdefulla naturområden i er närmiljö för rödlistade arter?

Foto dubbelbeckasin: 
Zsombor Károlyi

Foto storskarv: 
Håkan Tunón

http://www.naturvardsverket.se/cbd
http://www.naturvardsverket.se/cbd
https://artportalen.se/
https://artfakta.se/artbestamning
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Mängden av organismgrupper och artrikedomen 
inom varje grupp är en aldrig sinande källa för 
fascination. Mina lärarstudenter häpnar när jag 
berättar att det i Sverige finns cirka 1 000 arter av 
mossor och dubbelt så många lavar. Och vem kan 
undvika att fascineras över hur fikon och fikon-
steklar samevolverat så att fikonets frukt bara kan 
befruktas av stekeln, där hannarna kläcks inuti 
och aldrig lämnar frukten under sitt korta liv? 
Varför ska vi förresten gå längre än till vår egen 
kropp? Hur märkligt är det inte att alla våra cel-
ler samverkar och möjliggör för hjärtat att slå i 
vissa fall över hundra år, för immunförsvaret att 
attackera inkräktande bakterier och virus och för 
hjärnan att lära, att minnas, att känna? 

Evolutionen av flercelliga organismer, där 
många celler samverkar för hela individens över-
levnad, var det avgörande steget fram till den 
biologiska mångfald av växter, svampar och djur 
vi ser idag. Men det tog tid! Om jordens historia 
på 4,6 miljarder år räknas om till 60 minuter så 
bildades de första levande cellerna redan efter 
cirka 10 minuter (motsvarande för 3,8 miljarder 
år sedan). Däremot tog det hela 47 minuter för 
de första enkla flercelliga organismerna att bil-

Vikten av variation
– biologisk mångfald och evolution

das (motsvarande för cirka 1 miljard år sedan). 
Människans tid på jorden inskränker sig, med 
samma sätt att räkna, till drygt en femtedels se-
kund, om vi utgår från att Homo sapiens utveck-
lades för omkring 300 000 år sedan. 

Hur har denna evolutionära revolution varit 
möjlig? Grunden för all evolution är variation. 
Variationen är råmaterialet som selektionen 
sorterar bland. Vilka individer överlever på-
frestningar och sjukdomar? Vilka hittar mat och 
skydd från predatorer? Vilka förmår föra sina 
gener vidare till nästa generation? Selektionen 
är en sträng ordning där endast de bäst anpas-
sade har en chans till överlevnad och förökning. 

Variation behövs för selektion
I samhällsdebatten kring behovet av att bevara 
biologisk mångfald förekommer ofta argument 
för att skydda naturmiljöer och utrotningshota-
de arter. Genom att bevara mångfalden av miljö-
er, från regnskogar till gräsbevuxna stäpper och 
arktiska vidder, bevaras också de arter som är 
beroende av dessa livsmiljöer. Den tredje delen 
av biologisk mångfald, den genetiska variationen 
inom arter, är betydligt mer sällsynt i debatten. 

Att undervisa om evolution och förutsättningarna för evolutionär anpassning 
i skolan är mycket viktigt och leder bland annat till en förståelse för varför vi 
behöver värna om biologisk mångfald. Detta menar Lena Wennersten, tidi-
gare verksam som mellanstadielärare men numera som forskare och lärar-
utbildare vid Linnéuniversitet i Kalmar. Här berättar hon om egna experiment 
för att testa vikten av genetisk variation inom arter.

Text: Lena Wennersten, lärare, disputerad biolog och lärarutbildare vid Linnéuniversitet i Kalmar
E-post: lena.wennersten@lnu.se

Ett av över 60 försöksområden i fält där kolonisationsförmåga hos små grupper av torngräshoppor testades. 
Foto: Lena Wennersten



11
Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik • Bi-lagan nr 1 mars 2020 • Får fritt kopieras i icke-kommersiellt syfte om källan anges •  www.bioresurs.uu.se

Elever på skolans alla stadier är fullt medvetna 
om olikheter människor emellan, men de kan bli 
förvånade när de upptäcker att även maskrosor-
na på en gräsmatta skiljer sig åt (se Bi-lagan nr 2 
2018). Ändå är det just rikedomen av variation 
inom varje art som är avgörande för om arten el-
ler populationen ska ha förmåga att anpassa sig. 
Som bekant kan ju selektionen bara sålla bland 
de varianter som finns till hands, aldrig skapa nya 
för att det vore en god idé. 

Det mest klassiska exemplet på evolution 
genom naturlig selektion är nog björkmätarna 
(Biston betularia) i England, där andelen mörka 
individer ökade markant under den industriella 
revolutionen i en miljö med stora rökgasutsläpp, 
medan de ljusare varianterna av fjärilen ökade 
då luften blev renare, från mitten av 1950-talet. 
Variation är grundförutsättningen för att evolu-
tionär anpassning genom naturlig selektion ska 
kunna äga rum. På så vis kan inomartsvariation 
sägas vara en sorts vaccination mot utdöende 
då populationer utsätts för snabba miljöför-
ändringar. I vår tid, med exploatering och frag-
mentering av naturmiljöer i kombination med 
föroreningar, spridning av invasiva arter och kli-
matförändringar, utsätts populationer för enor-
ma påfrestningar. Variationen kan vara det som 
avgör om en population, och i förlängningen ar-
ten, klarar att anpassa sig och leva vidare.

Test av kolonisationsförmåga
Jag arbetade under min doktorandtid med att 
testa några hypoteser kring vikten av variation 
i små populationer. Resonemanget var att om 
individer skiljer sig åt, till utseende, beteende, 
födoval, val av mikrohabitat etcetera, borde det 
möjliggöra snabbare anpassning vid miljöför-
ändringar. Likaså borde populationer med hö-
gre grad av variation lättare kunna kolonisera 
nya miljöer. En miljö som inte passar alla kan-
ske ändå passar några i en variabel grupp.

Vi genomförde två experiment med torngräs-
hoppor för att testa om graden av variation i små 
grupper påverkar deras kolonisationsförmåga. 
Torngräshoppa (Tetrix subulata) är en liten art 
av gräshoppa som förekommer i en mängd olika 
färgvarianter, från ljust grå via brunspräcklig till 

svart och dessutom med olika former av mönst-
ring (se bilderna ovan). Vi samlade in torngräs-
hoppor och fördelade dem i grupper om sex djur 
i varje, två hanar och fyra honor. Grupperna var 
antingen helt homogena, med alla individer av en 
och samma färgvariant, eller heterogena med två 
till sex olika färgvarianter inom gruppen. Varje 
grupp förvarades i en hink som var märkt med 
ett nummer tills gräshopporna sattes ut i miljöer 
där vi förväntade oss att de skulle trivas men där 
vi inte kunnat observera någon annan population. 

I det första experimentet satte vi ut grupper-
na i fält, med minst två kilometers avstånd eller 
mer mellan varje grupp. Vi använde gps-koordi-
nater för att säkra punkterna vi utgick från och 
två personer undersökte sedan systematiskt mar-
ken runt omkring i 20 minuter. Om vi inte hit-
tade några gräshoppor släppte vi ut en slumpvis 
vald grupp där (och noterade hinkens nummer). 
Vid inventeringen ett år senare gjorde vi på mot-
svarande sätt: två personer letade i 20 minuter 
från den punkt där vi släppt djuren och alla indi-
vider vi fann samlades in. 

Det andra experimentet genomfördes under 
kontrollerade former i utomhusburar (se bilden 
nedan). Sammanlagt satte vi ut 61 grupper i fält 
och 80 grupper i utomhusburar. Då populatio-
nerna inventerades visade det sig att efter ett år 
hade variabla grupper etablerat sig och förökat 

Exempel på olika färgvarianter av torngräshoppa, Tetrix subulata. 
Foto: Anders Forsman, Linnéuniversitetet

Några av de sammanlagt 80 utomhusburar som användes 
vid kolonisationsförsök med torngräshoppor. 
Foto: Lena Wennersten
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En dag för mångfald
FN utsåg 2002 den 22 maj till den internatio-
nella dagen för biologisk mångfald och runt om 
i landet uppmärksammas biologisk mångfald 
med mängder av aktiviteter. Håll utkik efter lokala 
arrangemang på din ort! I skrivande stund finns 
26 aktiviteter registrerade på www.biomfdag.se 
(se Aktiviteter), som äger rum vid något tillfälle 
mellan den 16 och 25 maj. I Falsterbo i Skåne an-
ordnas till exempel en nattfjärilskväll, i Munkedal i 
Bohuslän en vandring i en bokskog, i Gagnef i Da-
larna en vandring runt Mojesjön och i Nyköping i 
Södermanland fågelskådning från ett fågeltorn. 

Information om den internationella dagen för 
biologisk mångfald finns också på Facebook, sök 
på @biomfdag.

sig i betydligt högre grad än homogena grupper. 
Effekten var störst i fält, under okontrollerade för-
hållanden där bland annat diverse småfåglar, öd-
lor och grodor kunde predera på gräshopporna.

Rekordsnabb anpassning
I en studie undersöktes även hur samma art av 
gräshoppa anpassade sig efter en så total och 
plötslig miljöförändring som en skogsbrand 
medför. Här jämfördes andelen ljusa och mör-
ka gräshoppor i 20 populationer, varav nio på 
områden som nyligen brunnit (se bilden). Det 
visade sig att den evolutionära anpassningen 
hos denna färgvariabla art gick rekordsnabbt! 
Ett år efter en brand var andelen mörka gräs-
hoppor betydligt högre på brända jämfört med 
obrända marker, men dessutom sjönk andelen 
mörka djur tydligt de närmaste åren efter brand 
då vegetationen återkom. 

Test av bytesdjurs överlevnad
För att testa om individer i en bytespopulation är 
mer utsatta för predation om alla ser likadana ut 
jämfört med om de skiljer sig från varandra utför-
des ett experiment med egentillverkade ”degmas-
kar”. Det finns flera argument för att heterogena 
bytespopulationer skulle kunna klara sig bättre. 
Ett sådant är att predatorer ofta har en sökbild 
som gör jakten på byte mindre effektiv om bytes-
populationen inte är enhetlig. 

Experimentet som utfördes för att under-
söka denna hypotes skulle även kunna inspi-
rera till olika aktiviteter i skolan, från enklare 
undersökningar till statistiska beräkningar eller 
ett gymnasiearbete. Den intressanta frågan att 
ställa är om individuell överlevnad påverkas av 
den grupp i vilken individer ingår, eller med an-
dra ord, påverkas ett bytesdjurs överlevnad av 
sina gruppkompisars utseende?

Jag började med att tillverka små ”degmaskar” 
av smör, mjöl och karamellfärg i fyra olika kulö-
rer: grönt, gult, rött och brunt. Den bruna färgen 
fick jag genom att blanda de övriga tre färgerna. 
Det gick lätt att röra ihop degen i en matberedare 
och i leksaksaffären hittade jag en liten press att 
göra långa ”korvar” med, avsedd för leklera. Mina 
degmaskar fick bli 20 mm långa och cirka 5 mm 
tjocka. Tanken var att de skulle likna en liten sys-
kongrupp av nykläckta insektslarver som kröp 
omkring på trädstammar. Jag placerade ut mina 
låtsaslarver i sprickorna på trädstammar i träd-
klädda betesmarker på 31 försöksområden. I varje 
område satte jag ut åtta grupper med tolv deg-
maskar i varje: fyra homogena grupper, en av var-
dera färgen, och fyra heterogena grupper, med tre 
degmaskar av varje färg (se illustration och bild). 
Sammanlagt blev det 248 (31x8) ”populationer”. 

Brandområde i Påryd utanför Kalmar där populationer av torngräshoppor följdes 
flera år efter branden. 
Foto: Lena Wennersten
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Resultatet på gruppnivå visade att det var störst 
överlevnadschans för grupper med gröna degmas-
kar. Näst bäst klarade sig grupper som var hetero-
gena, medan röda grupper klarade sig sämst. Det 
var också skillnad på individuell nivå: röda och 
gula degmaskar klarade sig längre om de ingick i 
en heterogen jämfört med en homogen grupp. För 
bruna och gröna degmaskar var resultatet omvänt, 
de klarade sig bättre om de ingick i grupper där alla 
degmaskar var gröna respektive bruna. 

Läs mer i vetenskapliga artiklar
• Balme G.A. m.fl. (2020). Ecological opportunity 

drives individual dietary specialization in leo-
pards. Journal of Animal Ecology, 89, s. 589–600.

• Costa-Pereira R. m.fl. (2018). Drivers of in-
dividual niche variation in coexisting species. 
Journal of Animal Ecology, 87, s. 1452–1464. 

• Forsman A., Wennersten L. (2016). Inter-
individual variation promotes ecological 
success of populations and species: evidence 
from experimental and comparative studies.  
Ecography, 39, s. 630–648.

• Forsman A. m.fl. (2012). Variation in founder 
groups promotes establishment success in 
the wild. Proceedings of the Royal Society, 279, 
s. 2800–2806.

• Forsman A. m.fl. (2011). Rapid evolution of fire 
melanism in replicated populations of pygmy 
grasshoppers. Evolution, 65, s. 2530–2540.

• Guscelli E. m.fl. (2019). The importance 
of inter-individual variation in predicting 
species’ responses to global change drivers. 
Ecology and Evolution, 9, s. 4327–4339.

• Sunde J. m.fl. (2018).Variation in salinity 
tolerance between and within anadromous 
subpopulations of pike (Esox lucius). Scientific 
Reports, 8(22), s. 1–11.

• Wennersten L., Forsman A. (2009). Does 
colour polymorphism enhance survival of 
prey populations? Proceedings of the Royal 
Society, 276, s. 2187–2194.

Forskning i framkant
På senare år har allt fler studier genomförts för 
att studera hur graden av variation inom arter 
påverkar populationer. Det har visat sig att po-
pulationer av leoparder, som man tidigare trott 
varit generalister, istället består av specialiserade 
individer med olika bytesval. Samma resultat 
fick en grupp forskare som undersökte tropiska 
arter av grodor. Olika födoval inom populationer 
kan minska inomartskonkurrensen och även på-
verka artsammansättningen i ekosystem. 

Olika individer av sjöborrar uppvisar stor 
variation i förmåga till surhetsreglering. En vik-
tig faktor då högre koldioxidhalter i atmosfären 
medför surare havsvatten. På liknande sätt fann 
en forskargrupp att gäddor i Östersjön uppvisar 
olika tolerans för salthalt, även det en faktor som 
kan komma att påverkas då klimatet ändras. 

Bevarad variation inom populationer bör 
kunna betraktas som den bästa försäkringen för 
populationens förmåga att anpassa sig till snab-
ba miljöförändringar. Som lärare har vi en viktig 
uppgift att fylla genom att uppmärksamma våra 
elever och studenter på betydelsen av variation! 

Fyra ”degmaskar” av olika kulörer placerade i sprickorna på en 
grov ekstam med lavar, bland annat bitterlav, Pertusária amára. 
Foto: Lena Wennersten 

En schematisk illustration över de olika grupper av 
degmaskar som placerades ut på varje försöksområde. 
Mellan varje grupp var det ungefär 50 meter och mellan 
varje försöksområde cirka 600 meter.
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Variation inom arter är en viktig men ofta bort-
glömd del av den biologiska mångfalden. Gene-
tisk variation inom arten och populationen är 
något som kan ge arter en möjlighet att anpassa 
sig till förändrade levnadsförhållanden. 

Fenotypisk variation, det vill säga observer-
bar variation, kan vara diskret eller kvantitativ. 
Med diskret menas att den kan delas in i tydliga 
kategorier, till exempel olika blomfärger eller 
långa eller korta stift (pistiller). Men det finns 
också kvantitativ variation gällande form, storlek 
och tillväxt. Antalet kronblad och formen på de 
gröna bladen varierar hos olika individer av vit-
sippor. Precis som hos människor varierar växter 
i hur hög plantan blir, och avkommor från långa 
föräldraplantor blir generellt själva längre än av-
kommor från kortare plantor, även om miljöfak-
torer också spelar in, som tillgång till ljus.  

När variationen utgörs av egenskaper som 
dina elever kan se betyder det också att polli-
natörer och andra organismer kan påverkas av 
den synliga variationen – och i sin tur påverka 
egenskapernas utbredning genom det naturliga 
urvalet. Låt dina elever bli evolutionsdetektiver 

som spårar variation som kan komma att för-
ändras över tid! 

I maj finns det goda möjligheter att hitta några 
vilda växter med spännande variation i stora delar 
av Sverige, men i de nordligare delarna är urvalet 
av passande arter mindre och de blommar senare. 

Låt eleverna studera blommorna där de växer 
utan att plocka dem, så kan fler få glädje av dem. 
Både blåsippor och gullvivor är dessutom fridlys-
ta i hela landet på olika sätt och i vissa län är det 
inte tillåtet att plocka dem.

Räkna blåsippor med olika färg
Hos blåsippor är inte alla blommor blå. Den som 
letar ordentligt kommer att kunna hitta plantor 
som har blommor med en rosa eller ljuslila färg. 
Ännu ovanligare är blåsippor med vit färg. Blåsip-
porna pollineras av humledrottningar som precis 
vaknat ur sin vintersömn och troligen föredrar 
dessa blå blommor framför de vita och rosa.  

Hos de vita blåsipporna har pigment-
produktionen slagits ut genetiskt men de bakom-
liggande mekanismerna är ännu inte undersökta 
av forskare. De rosa blommorna är sannolikt en 

Låt eleverna 
bli evolutions-
detektiver

Trots att den största delen av den genetiska variation som finns inom arter är 
osynlig för våra ögon finns det en del synliga skillnader man kan lära sig hitta 
i naturen. För eleverna kan det bli en viktig ögonöppnare som visar att alla in-
divider inom en art inte ser likadana ut. Alla blåsippor är inte blå, alla lönnträd 
har inte både ståndare och pistill och hos gullvivor varierar längden på både 
ståndare och pistill. Ta med eleverna ut och leta efter variation!

Text: Emil V. Nilsson, redaktör för Svensk Botanisk 
Tidskrift, har disputerat i ekologisk botanik 

E-post: emil.v.nilsson@svenskbotanik.se

Gullviva med lång 
pistill och korta 
ståndare
Foto: Enrico Blasutto, com-
mons.wikimedia.org, CC 
BY-SA 3.0
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korsning mellan en vit och en blå, men även här 
saknas forskning.   

I sydligaste Sverige kan man ibland börja 
söka efter blåsippor redan i mars. Längre norrut 
får man vänta till maj. Blåsippan är ganska vanlig 
upp till Jämtland och Ångermanland ungefär. 

Hur många vita, rosa och blå blåsippor kan 
ni hitta i olika områden? Förutom hos blåsip-
por finns också färgvariation hos midsommar-
blomster men längre norrut har de inte börjat 
blomma innan skolavslutningen. 

Upptäck könsvariation hos lönn
De flesta blomväxter är hermafroditer. Det bety-
der att de har både ståndare och pistill i samma 
blomma. Hos lönn är majoriteten av individerna 
hermafroditer, men en mindre andel av träden 
är hanar. På ett helt träd har alla blommor då 
bara ståndare och där pistillen brukar sitta kan 
man bara se en liten tillbakabildad knopp. Det 
här könssystemet är mycket ovanligt. 

Lönn blommar ofta i månadsskiftet april–
maj. Den inhemska arten heter skogslönn och 
växer framför allt i landets södra delar men är 
även planterad längre norrut. Arterna naver-
lönn och tysklönn är ofta planterade i parker. 

Hur många hanar respektive hermafroditer av 
lönn kan ni hitta i er skog eller park? Är det någon 
skillnad mellan skogslönn, naverlönn och tysklönn 
(om er skola ligger nära en park med alla tre)?

Jämför gullvivors pistillängd
För att undvika att en planta som har både stån-
dare och pistill pollinerar sig själv är det vanligt 
att ståndaren mognar först och pistillen senare, 
eller tvärtom. Men så gör inte gullvivorna. Hos 
gullvivor finns det plantor som har blommor med 
långa pistiller och korta ståndare (se bilden på 
föregående sida), medan andra plantor har korta 
pistiller och långa ståndare (se bilden till höger). 
Blomman ser ut som ett rör och man måste titta 
in i kronpipen för att se vilken form det är. Bara 
långa ståndare kan pollinera långa pistiller, och 
endast korta ståndare kan pollinera korta pistiller. 

På detta sätt undviker gullvivorna att pollinera sig 
själva, vilket skulle leda till kraftig inavel, samti-
digt som de gör sig beroende av att det finns gott 
om de långtungade humlor som pollinerar dem. 

Hur många plantor med gullvivor som har 
långa pistiller kan ni hitta? Är det någon skill-
nad mellan platser där det finns många (flera 
hundra) gullvivor jämfört med platser där det 
finns några få (tiotal)? Varför blir det så? 

Även olika odlade arter i släktet Primula, som 
brukar finnas att köpa på våren, kan ha två olika 
blomtyper där pistill- och ståndarlängd varierar på 
samma sätt som hos gullvivor (se Linnélektioner, 
Idéhäfte 5, på Bioresurs webbplats).

Undersök och gör diagram
Ett bra sätt att undersöka synliga skillnader inom 
en art (diskret fenotypisk variation) är att räkna 
antalet exemplar som representerar varje katego-
ri på olika platser (i olika populationer). Om det 
finns ett naturområde nära skolan så är det bra att 
börja där. Dela in området i mindre delar, gärna 
med minst hundra individer av den växt som ska 
undersökas i varje, om möjligt. Låt eleverna arbe-
ta i mindre grupper och räkna antal exemplar för 
varje kategori på ett delområde per grupp. När de 
är tillbaka i klassrummet kan de rita upp stapel-
diagram som redovisar antalet fynd inom de olika 
kategorierna i de olika delområdena. Skapa där-
efter ett gemensamt diagram och diskutera bety-
delsen av den här variationen. 

Botaniska tidskrifter
Svenska Botaniska Föreningen ger ut två tidningar 
om växter, Vilda Växter samt Svensk Botanisk Tid-
skrift. Den förstnämnda är bredare och den sist-
nämnda mer specialiserad. I det senaste numret av 
Svensk Botanisk Tidskrift (häfte 2, volym 114) finns 
bland annat en figur som visar mossornas livscykel, 
en beskrivning av de ekosystemtjänster som små 
lövskogar levererar och en översiktsartikel om hur 
hybrider gör det krångligt att ge växter namn. Mer 
information finns på www.svenskbotanik.se. 

Överst: Blåsippor

Mitten: Midsommar-
blomster
Foto: Emil V. Nilsson

Underst: Gullviva 
med kort pistill och 
långa ståndare 
Foto: Sten Porse, com-
mons.wikimedia.org, CC 
BY-SA 3.0

Låt eleverna leta efter till exempel blåsippor 
eller midsommarblomster med olika färger 
eller gullvivor med olika pistillängd. Rita 
sedan upp de olika antalen i ett diagram 
och diskutera hur variationen kan påverka 
växterna och pollinatörerna.
Diagram: Emil V. Nilsson
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När eleverna kom in i idrottssalen rådde en 
känsla av lugn. Det var nedsläckt med undan-
tag för några få ljuskällor och på en stor bild 
på väggen visades en sagolik skog. I bakgrunden 
spelades rofylld musik, nästan lite mystisk, pre-
cis som skogen. Runt omkring stod pedagoger 
med grenar i händerna och föreställde träd som 
svajade lätt, som av vindens kraft. Eleverna fick 
sätta sig och ta in alla intryck och väntade sedan 
spänt på fortsättningen. 

När alla var på plats kom en ”skogsdetektiv” 
in och började leta efter saker som var gjorda 
av materialet trä. Efter en stund, med elever-
nas hjälp, hittade hon ett brev. Brevet lästes 
upp och det visade sig innehålla ett spännande 
uppdrag: väl tillbaka i klassrummet skulle elev-
erna själva få bli skogsdetektiver och spana runt 
i sin omgivning efter saker gjorda av trä. När 
uppdraget avslöjats visades en inspelad film där 
eleverna kände igen flera av de medverkande 
som pedagoger på skolan. Filmen handlade om 
temat skogen och dess innehåll. 

När filmen var slut gick eleverna tillbaka till 
respektive klassrum och tog sig an uppdraget de 
fått av skogsdetektiven. De letade i och utanför 
klassrummet och till och med på skolgården. 
Därefter väntade ytterligare en film om hur man 
tillverkar ett pappersark från grunden – något som 
eleverna vid ett senare tillfälle skulle få göra själva.  

En skola på 
hållbar väg

Bi-lagan nr 1 mars 2020 • www.bioresurs.uu.se

Text: Caroline Jonasson, AnnMarie Danielsson 
och Maja Samuelsson, alla lärare vid 

Kronoparksskolan i Karlstad
E-post: maja.samuelsson@karlstad.se

”Skogen” är ett av de teman med fo-
kus på hållbart lärande som elever och 
pedagoger arbetat med på Krono-
parksskolan, en F–3-skola i Karlstad. 
Under ett läsår hinner de med tre 
ämnesövergripande tema perioder.

Foto: H
elena Lindblom
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Det här var uppstarten för temat skogen och 
syftet var att skapa nyfikenhet och lust att lära 
sig mer. Vi introducerar alltid ett tema gemen-
samt med våra elever på skolan för att skapa en 
vi-känsla, att vi jobbar för samma mål tillsam-
mans på hela skolan. En uppstart kan vara allt 
från ett rörelsepass tillsammans med eleverna 
till en teaterföreställning eller en egengjord film 
som handlar om det vi kommer att jobba med 
under de följande sju veckorna.  

En internationell skola
På Kronoparksskolan finns cirka 370 elever 
och 60 anställda och det finns fyra åldersblan-
dade arbetslag. Arbetet för att skapa möjlighe-
ter till ett hållbart lärande på vår skola startade 
läsåret 2014/2015, när vi fick en ny rektor som 
ville forma en ny inriktning/vision för skolan, 
tillsammans med personal och föräldrar. Resul-
tatet blev: ”Kronoparksskolan – en internatio-
nell skola på hållbar väg”. Med en internatio-
nell skola menar vi att mångfald står i fokus, 
eleverna har sitt ursprung i många olika länder 
vilket är en styrka att ta vara på.   

Därefter fortsatte arbetet i form av samtal och 
diskussioner i personalgruppen. Efterhand deltog 
även personalen i olika utbildningar och studie-
besök på temat hållbart lärande. På en del kurser 
var alla lärare med men målet var att personalen 
skulle utveckla många olika kompetenser. 

Nästa steg blev att vi deltog i ett skolutveck-
lingsprojekt om hållbart lärande, som Karlstad 
kommun drog igång. I samband med detta bil-
dades en arbetsgrupp för hållbart lärande på 
Kronoparksskolan, som bland annat valde att 
starta upp arbetet med ämnesövergripande te-
man. Idag har vi ett ”hållbart lärande-råd” som 
vi kallar för HL-rådet, bestående av pedagoger 
samt en elevrepresentant per klass, som planerar 
årets alla ämnesövergripande teman. Varje läsår 
jobbar vi med tre ämnesövergripande teman och 
vi är nu inne på vår tredje omgång. 

Planeringen för alla teman ligger lättillgäng-
lig på en gemensam plattform för alla pedago-
ger på skolan. Planeringen är tydlig och fung-
erar som ett välfyllt smörgåsbord – det finns en 
grovplanering men även extrauppgifter för de 
pedagoger som vill vidareutveckla och fördjupa 
sig ytterligare. 

Tema skogen
Under veckorna med temat skogen fick eleverna 
bland annat prova på att vandra runt i skogen 
och uppmärksamma sina sinnesintryck. De fick 
dokumentera utifrån deras förmåga vad de såg, 
hörde, luktade, kände och vad något smakade. 
Denna dokumentation återkopplades till på en 

efterföljande lektion då det var dags att skapa 
en dikt på ett egentillverkat papper. Här kunde 
man välja att skriva eller klistra fast urklippta 
ord från tidningar eller utskrivna bilder från 
skogspromenaden. 

Vid ett annat tillfälle var eleverna iväg på 
längre utflykter. Årskurs F–1 gjorde ett studie-
besök på Naturum Värmland, årskurs 2 besökte 
skolans skolskog (www.skogeniskolan.se) och 
årskurs 3 gjorde ett studiebesök på Stora Enso, 
där de fick lära sig om hur kartonger tillverkas.  

En annan dag fick eleverna hälsa på gose-
djuret ”Klorofyllis” i skogen, som lärde oss om 
fotosyntesen och om hur näringskedjor funge-
rar. När vi kom tillbaka till klassrummet efteråt 
jobbade vi vidare med fotosyntesen utifrån spe-
cifika frågeställningar. 

Ytterligare en lektion ägnades åt materialet 
”De yttersta barnen” från ur.se, som handlar om 
fyra barn som bor på fyra olika ställen i Sverige 
där miljön skiljer sig åt på många sätt. Eleverna 
fick se på filmer om människans påverkan på 
miljön och slutligen diskutera och reflektera 
kring begrepp och mer djupgående frågor om 
varför klimatet förändras. 

Temat skogen avslutades som övriga teman 
med en vernissage med elevarbeten, för både 
elever och föräldrar.  

Andra ämnesövergripande teman vi arbetat 
med är bland annat klimatsmart, kropp och häl-
sa, konst, Karlstad, världsdelar och superhjältar.  

Vad Kronoparksskolan utgår 
från vid planering av teman 
• Vi kopplar vår undervisning till läroplanen 

och till FN:s globala mål.  

• Vi vill att våra elever ska känna sammanhang 
och temaarbetet innebär ett ämnesövergri-
pande arbetssätt.  

• Vi vill att våra elever ska få kunskaper de 
kan använda och tillämpa.  

• Vi vill försöka skapa/hitta lokal anknytning.   

• Vi vill att eleverna ska få träna på delta-
gande/beslutsfattande, problemlösning och 
kritiskt tänkande.  

• Att vi tillsammans på skolan kan/har många olika 
undervisningsmetoder så att vi kan nå många.

Övergripande mål
• Våra elever ska känna tillit till sin egen för-

måga att kunna påverka samhället.  

• Våra elever ska känna att de är med och tar 
ansvar för samhällets utveckling.  

• Våra elever ska ha goda förutsättningar för 
att aktivt delta i vårt demokratiska samhälle.
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På Rosendalsgymnasiet i Uppsala får elever-
na som går i årskurs tre på Naturvetenskaps-
programmet välja mellan olika profiler. En av 
dessa är Hållbar utveckling. Profilen är samman-
satt av kurserna Naturvetenskaplig specialise-
ring samt Politik och hållbar utveckling och ger 
totalt 200 poäng. För alla projekt inom profilen 
utgår lärarna Annika Magnusson Ehn och Lena 
Wellhagen från tre mål; att medvetandegöra, en-
gagera och skapa handlingskraft.

– För att göra eleverna medvetna om ett nytt
ämnesområde behöver de först få baskunskaper 
och bekanta sig med ämnet. Ofta får de läsa ar-
tiklar eller så håller i vi föreläsningar för att de 
ska samla på sig grundläggande fakta. Ibland be-
söker vi en institution på universiteten som finns 
i Uppsala, säger Annika Magnusson Ehn. 

– Vi försöker när det är möjligt börja varje
lektion med en positiv nyhet, för det vi pratar 
om är ofta tungt och vi har många elever som 
har klimat ångest, tillägger Lena Wellhagen. 

Nästa steg är att engagera och beröra elev-
erna för att skapa intresse. I samband med ett 
projekt om Arktis får till exempel eleverna re-
presentera olika aktörer med skilda intressen i 
området i ett stort rollspel (se bild ovan och 
faktaruta), vilket är mycket uppskattat. 

– Om man ska lösa hållbarhetsproblem mås-
te alla samarbeta och i det här projektet låter 
vi våra elever samarbeta med elever som läser 
Samhällsvetenskapsprogrammet på en annan 
gymnasieskola. Varje aktör representeras av 
elever från båda skolorna, vilket får effekten att 
alla anstränger sig lite extra. Diskussionerna kan 
hålla på hur länge som helst och eleverna är oer-
hört engagerade! säger Annika Magnusson Ehn. 

Efter att eleverna gjorts medvetna om ett äm-
nesområde och engagerats fortsätter arbetet 
med att skapa handlingskraft. Här måste elever-
na fokusera på lösningar och i fallet med Arktis 
får de presentera dessa under rollspelet. 

– Andra sätt för eleverna att visa på hand-
lingskraft kan vara att skriva en reflektion eller 
delta i ett seminarium. Seminarier anordnar vi 
ofta då uppgiften är att utgå från vad du själv 
kan göra och vad samhället kan göra i ett större 
perspektiv, säger Annika Magnusson Ehn. 

Tvärvetenskap och möjlighet att lära till-
sammans är också något Annika Magnusson 
Ehn och Lena Wellhagen värnar om.

– Tema Arktis är ett bra exempel på detta. 
Det är ett brett ämnesområde som involverar 
naturtillgångar, klimatförändringar och interna-
tionella konflikter. Vi kan inte allt, men vi utgår 
från det vi vet och borrar ner oss tillsammans 
för att förstå en komplex fråga, säger Annika 
Magnusson Ehn och fortsätter:  

– Världen förändras och mycket händer inom 
hållbarhetsområdet som uppmärksammas i me-
dia. Det gör att det finns många möjligheter att 
variera undervisningen utifrån vad som händer 
globalt. Vi knyter ofta kontakter som leder till 
studiebesök eller gästföreläsningar.

Intervjuar forskare
Inom profilen H ållbar utveckling finns några 
grundblock som undervisningen utgår från. Det 
första kallas för planeten.  

– Vi pratar bland annat om planeten utifrån
geologi, till exempel bergartscykler, inlandsis och 
markkemi, men också om hur växtlighet har upp-

När hållbar utveckling engagerar

Att medvetandegöra, engagera och skapa handlingskraft är mål som genomsyrar 
undervisningen i hållbar utveckling på Rosendalsgymnasiet i Uppsala. Lärarna 
Annika Magnusson Ehn och Lena Wellhagen har i många år undervisat om äm-
nesområdet och arrangerar bland annat ett uppskattat rollspel om Arktis.

Text: Ida Solum

Foto: Lena Wellhagen
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stått och biologisk mångfald. Då passar vi dessutom 
på att åka ut på exkursioner, säger Lena Wellhagen. 

Under temat biologisk mångfald får eleverna 
bland annat komma på något de kan göra själ-
va för att öka den biologiska mångfalden, som 
att bygga ett insektshotell eller låta bli att klip-
pa gräset. De får även intervjua forskare som 
jobbar med biologisk mångfald och ta reda på 
varför den biologiska mångfalden är viktigt för 
resiliensen (förmågan att hantera förändringar 
och återhämta sig) och varför den är avgörande 
för planetens överlevnad. Eleverna får i uppgift 
att både beskriva forskningen och  försöka sätta 
in den i ett större sammanhang med koppling 
till de globala målen för hållbar utveckling.

De andra blocken i hållbarhetsprofilen är 
mat, klimat, jordbruk och energi.

Förändring som sprider sig
Inom profilen finns även ett projekt som kall-
las för Seed (frö), som pågår under hela läsåret. 
Eleverna får då utgå från sin egen plattform, till 
exempel fotbollslaget, kören, extrajobbet eller 
sitt hem, och fundera på vad som kan förändras 
ur ett hållbarhetsperspektiv. De utarbetar en 
plan för hur de kan göra skillnad på ett konkret 
och praktiskt sätt och i slutet av läsåret får de 
berätta vad de har gjort. 

– Många har ändrat på olika beteenden 
hemma, till exempel slutat äta kött eller börjat 
konsumera mindre. Vi tycker det här är ett bra 

sätt att jobba på, inte minst eftersom elevernas 
ageranden sprider sig till vänner, föräldrar, ar-
betsplatser och så vidare, säger Lena Wellhagen.  

En annan uppgift inom hållbarhetsprofilen 
går ut på att eleverna ska undersöka ett företag, 
beskriva vad företaget gör och sedan analysera det 
utifrån till exempel de globala målen för hållbar 
utveckling eller ”de tre benen”, det vill säga ur  ett 
ekonomiskt, socialt och ekologiskt perspektiv. 

– Därefter får eleverna föreslå ytterligare 
hållbarhetsarbete som företaget skulle kunna 
utveckla. De har ofta mycket bra idéer! säger 
Annika Magnusson Ehn.

Forskningscirkel
Annika Magnusson Ehn och Lena Wellhagen  
har nyligen deltagit i en forskningscirkel och stu-
derat hur man skulle kunna utveckla undervis-
ning om hållbar utveckling i Uppsalas gymnasie-
skolor. Forskningscirkeln, Forum för samverkan 
(FoSam), är ett samarbete mellan kommuner, 
skolor och Uppsala universitet.

– I forskningscirkeln har vi fått möjlighet att 
reflektera över vår undervisning och formule-
ra hur vi vill att profilen ska läggas upp. Vi har 
bland annat läst vetenskapliga artiklar och dis-
kuterat hur man undervisar för att främja hand-
lingskompetens, säger Lena Wellhagen. 

Mer information om forskningscirkeln finns på 
www.forumforsamverkan.uu.se. Sök på ”Lärande 
för hållbar utveckling i Uppsalas gymnasieskolor”.

Ett rollspel om Arktis
I rollspelet ingår 11 olika aktörer (flera elever 
representerar varje aktör):
• De 8 länder som ingår i det Arktiska rådet: 

Sverige, Norge, Danmark, Finland, Kanada, 
USA, Ryssland och Island

• Kina, som är en stor observatör i området 
men inte får rösta

• Ursprungsbefolkningen
• Sekretariatet

Medvetandegöra: Projektet inleds med att elev-
erna lär sig om Arktis, både via föreläsningar och 
på egen hand. De får sedan skriva ett ”positition 
paper”, ett dokument där de beskriver vad de olika 
aktörerna tycker om området, hur de vill skydda/
exploatera Arktis och hur mycket de vill samarbeta. 

Engagera och skapa handlingskraft:: Rollspelet 
börjar med att alla får läsa igenom varandras 
postition paper. Varje land får därefter hålla ett 
kort anförande på några minuter och redogöra 
för sin ståndpunkt. Sekretariatet lägger sedan fram 
ett förslag som förhandlas och diskuteras punkt 
för punkt tills alla är eniga. Eleverna får slutligen i 
uppgift att lyfta fram förslag på lösningar, via ett 
vanligt prov, ett hemprov eller ett seminarium.

Fo
to

: A
nd

re
as

 W
ei

th
, c

om
m

on
s.w

ik
im

ed
ia

.o
rg

, C
C

 B
Y-

SA
 4

.0



Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik • Bi-lagan nr 1 mars 2020 • Får fritt kopieras i icke-kommersiellt syfte om källan anges •  www.bioresurs.uu.se

20
Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik • Bi-lagan nr 1 mars 2020 • Får fritt kopieras i icke-kommersiellt syfte om källan anges •  www.bioresurs.uu.se

Undervisning i naturvetenskapliga ämnen har 
den utmärkta möjligheten att inkludera praktiska 
undersökningar av olika slag. Med praktiska un-
dersökningar avses ett flertal olika former av ar-
betssätt. Det kan vara laborationer, experiment, 
systematiska undersökningar, exkursioner eller 
fältstudier. Oavsett form eller benämning handlar 
det om att elever ska hantera och studera mate-
rial och information på sätt som leder fram till 
någon form av resultat. Med resultat avses något 
som inte kunde framkommit utan den praktiska 
undersökningen. Till exempel att växter som 
samlats in i sin naturliga miljö har varierande ut-
seende beroende på vilken biotop de växer i. 

Välja och prioritera
I den ämnesdidaktiska forskningen beskrivs 
målområden för den naturvetenskapliga under-
visningen, vilka även avspeglas i skolans styr-
dokument. Trots lite olika variationer i hur det 
framställs handlar dessa mål om att lära sig:

1. kunskaper i de naturvetenskapliga ämnena,

2. utföra naturvetenskapliga undersökningar, 

3. vad naturvetenskap är och 

4. om naturvetenskapens roll i samhället. 

Arbete med 
händerna gör 
att det händer

Undervisning som innefattar praktiska undersökningar har positiva effekter 
på såväl elevers attityder som deras utveckling av kunskap och förståelse, 
vilket har visats genom flera forskningsstudier. Lärarens roll är central i detta 
arbete. Hur de praktiska undersökningarna ska genomföras på mest gynn-
samma sätt är en viktig och stor fråga i skolan. 

Undervisningen som genomförs kan inte till-
handahålla alla mål samtidigt utan det behöver 
göras väl motiverade val och prioriteringar. I ti-
diga skolår har praktiska undersökningar fram-
förallt möjlighet att fånga de två första mål-
områdena, medan det för äldre elever kan vara 
möjligt att även omfamna de två sista. Men så-
väl yngre som äldre elever har möjligheter att, 
utifrån sina förutsättningar och erfarenheter, 
beröra innehåll i alla målområden. 

Öppna eller slutna laborationer?
I forskningslitteraturen finns flera förslag på ut-
gångspunkter för praktiska undersökningar med 
olika nyanser av slutenhet eller öppenhet, vilket 
relateras till frihetsgrader. Vissa forskare föresprå-
kar laborationer av den sort som ibland anses ha 
traditionell karaktär. Ett annat sätt att beskriva 
sådana laborationer är slutna eller bekräftande. 
Andra forskare förespråkar öppna eller guidade 
laborationer och systematiska undersökningar. 
Oavsett vilken modell som används eller vilken 
frihetsgrad som eftersträvas så följer olika möjlig-
heter att uppnå särskilda syften och mål. Detta är 
tydligt i den omfattande forskning som genom-
förts både nationellt och internationellt. 

Text: Per Högström, universitetslektor vid Akademin för lärande, humaniora och samhälle på Högskolan i 
Halmstad, har disputerat i pedagogiskt arbete, inriktning naturvetenskapernas didaktik, och medverkar i Skol-

forskningsinsitutets kartläggning av forskning gällande laborationer i naturvetenskapsundervisningen
E-post: per.hogstrom@hh.se
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En sluten laboration kan vara lämplig för att 
praktiskt visa en teori och därmed syfta till att 
lära sig kunskaper (målområde 1), medan en öp-
pen eller guidad undersökning kan vara lämplig 
för att lära sig om hur naturvetenskapliga un-
dersökningar genomförs (målområde 2). Det 
kan påpekas att dessa modeller bör väljas med 
omsorg och i detta sammanhang är det också 
intressant att åter lyfta att lärarens betydelse är 
stor. Till exempel är resultatet av en guidad un-
dersökning avhängigt om denna undersökning 
verkligen genomfördes med guidning eller inte. 
Det betyder att läraren själv behöver vara in-
satt i vad guidning innebär för eleverna och hur 
guidning ska genomföras tillsammans med dem. 
Exakt vad en guidad undersökning innebär rå-
der något delade meningar om. En hållbar tanke 
som framförs är att eleverna själva får planera 
och genomföra samt dra egna slutsatser om en 
fråga som läraren gett dem. Läraren ger under 
tiden vägledning som uppmuntrar till reflektion. 

Det är inte ovanligt att lärare gärna vill ha 
med så mycket som möjligt vid varje tillfälle. 
Sällan är det fruktbart. Istället förespråkas suc-
cessiv utveckling av komplexitet, så att eleverna 
har möjlighet att bygga på tidigare erfarenheter 
i kommande praktiska undersökningar. En in-
ledande laboration kan till exempel handla om 
att eleverna ska lära sig olika sätt att göra egna 
preparat för mikroskopering. Därefter har elev-
erna möjlighet att planera egna undersökningar 
där denna kunskap ska kunna tillämpas.

Systematiska undersökningar
En benämning som fått en mer och mer fram-
trädande roll både i Sverige och internationellt är 
systematiska undersökningar. Här handlar det om 
att elever ska ges möjlighet att planera, genom-
föra, värdera och dokumentera sina undersök-
ningar. Ett förekommande sätt att resonera om 
den systematiska undersökningen är att den ska 
efterlikna forskares arbetssätt. För elever har just 
det argumentet visat sig vara uddlöst, eftersom de 
vet att de inte är forskare. Eftersom elever upp-
skattar praktiskt arbete i den naturvetenskapliga 
undervisningen är det rimligare att argumentera 
för hur de olika delarna i den systematiska un-
dersökningen kan länkas samman. En systematisk 
undersökning kan sägas vara mer omfattande i sin 
uppbyggnad än vad som avses med till exempel 
ett experiment och kräver även mer tid. Detta 
ställer i sin tur större krav på både lärare och elev-
er att ge och få förutsättningar för detta och att 
åstadkomma det som avses. 

Ett sätt att möjliggöra förståelse för helheten, 
det vill säga vad en systematisk undersökning 
innebär, är att som lärare planera så att olika de-

lar får särskild uppmärksamhet vid olika tillfäl-
len. Till exempel kan planering, genomförande 
och dokumentation vara given och styrd medan 
värdering får mer utrymme för öppna diskus-
sioner vid ett tillfälle. På så sätt ges uppmärk-
samhet på elevers utveckling av förståelse för 
hur undersökningars resultat kan värderas, vilket 
skulle kunna vara lämpligt efter en exkursion när 
olika typer av vattenprover ska analyseras. Vid 
ett annat tillfälle kan planering och genomför-
ande vara mer öppet medan dokumentation och 
värdering sker gemensamt. Här läggs fokus på 
att eleverna ska utveckla förståelse för vad som 
behöver göras för att kunna få fram ett trovär-
digt resultat av en undersökning, exempelvis ett 
växtodlingsförsök. Lärarens roll i detta arbete 
kan inte nog betonas. 

Forskningsöversikt på gång
Skolforskningsinstitutet tar regelbundet fram 
systematiska översikter gällande forskning med 
relevans för skola och utbildning. I en pågående 
översikt, som ännu inte är publicerad, har forsk-
ning om laborationer i kemi, fysik och biologi 
sammanställts. Den innefattar såväl internatio-
nell som nationell forskningslitteratur som berör 
både lärare och elever i grundskolans högstadium 
samt gymnasiet. Laborationer, som en del av det 
praktiska arbete som genomförs, är viktiga men 
det finns en mängd utmaningar som relaterar till 
den undervisning som genomförs samt elevers 
kunskaper såväl i som om naturvetenskap. En så-
dan utmaning handlar om hur elever ska kunna 
ges större ansvar för sina laborativa undersök-
ningar och hur det i sin tur ska åstadkomma 
utveckling av kunskaper i ämnet. I Skolforsk-
ningsinstitutets forskningsöversikt presenteras 
möjligheter att förhålla sig till de utmaningar 
som framförs. Läsning av denna rekommenderas 
starkt, när den finns tillgänglig senare i år. Sök på 
”Laborationer i naturvetenskapsundervisningen” 
på www.skolfi.se för mer information. 

Läs mer i vetenskapliga artiklar
• Strimaitis, A. m.fl (2017).  Promoting equi-

table biology lab instruction by engaging all 
students in a broad range of science prac-
tices: an exploratory study. School Science & 
Mathematics, 117(3-4), s. 92–103.

• Blanchard, M. R. m.fl. (2010). Is inquiry pos-
sible in light of accountability? A quantitative 
comparison of the relative effectiveness of 
guided inquiry and traditional verification 
laboratory instruction. Science Education, 
94(4), s. 577– 616. 
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Cyanobakterier och Euglena
Cyanobakterier finns nästan överallt, i hav, sjöar, 
fuktiga miljöer på land och i symbios med väx-
ter och svampar. Även om de är små och utan 
cellkärna finns de i många olika former. Det var 
de fotosyntetiserande cyanobakterierna som 
syresatte atmosfären och enligt en väletablerad 
teori är det cyanobakterier som via endosym-
bios gett upphov till kloroplaster hos växter. 

Under Bioresursdagarna fick deltagarna lära 
sig mer om den forskning som pågår kring hur 
man skulle kunna använda cyanobakterier istället 
för fossil olja för framställning av enkla organiska 
föreningar. Två av de cyanobakterier som används 
som modellorganismer studerades: Synechocystis, 
en encellig, snabbväxande cyanobakterie och 
Nostoc punctiforme, som är trådformig och kväve-
fixerande. Vi visade även hur man kan odla fram 

cyanobakterier som lever i symbios 
med lavar. 

Även Euglena, en encellig, eu-
karyot organism som finns i både 
salt- och sötvatten och som kan leva 
som både växt och djur, studerades 
under Bioresursdagarna. Euglena är 
lätt att ha i klassrummet, odlings-
mediet är enkelt att framställa och 
Euglena klarar sig länge utan skötsel.

Vårens Bioresursdagar
– om fotosyntes och cyanobakterier

Fotosyntesen
Att förstå fotosyntesen och vad den innebär är 
en stor utmaning för många elever. Forskning 
visar att det finns flera vanliga missförstånd 
samt att ämnesområdet inte upplevs som sär-
skilt spännande eller engagerande. Praktiskt ar-
bete är ett sätt att väcka intresse för och skapa 
diskussion kring fotosyntesen, och därmed få 
syn på eventuella missuppfattningar. 

Under kursdagarna genomfördes ett flertal 
laborationer om fotosyntesen (se nästa sida) 
och utöver detta genomfördes även en work-
shop där svårigheter och möjligheter kring un-
dervisning om fotosyntesen diskuterades. Till 
exempel lyftes att vi lärare kan utgå från histo-
riska experiment om fotosyntesen för att belysa 
de uppfattningar som fanns förr eftersom dessa 
kan likna de missuppfattningar som många 
elever har idag. Det historiska perspektivet kan 
dessutom ge en förståelse för hur vetenskap ut-
vecklas och kunskap växer fram.

Exempel på några vanliga missförstånd är 
att växter endast har fotosyntes och att det bara 
är djur som har cellandning eller att växter tar 
upp sin ”mat” via rötterna. Och hur kommer vi 
åt svårigheten att förstå att en osynlig gas, kol-
dioxid, kan omvandlas till biomassa som bygger 
upp växten? 

Hur kan vi variera undervisningen om fotosyntesen och hur kan vi med hjälp av 
laborationer förklara den? Vilken roll har cyanobakterier i ekosystemet och hur kan 
cyanobakterier minska användandet av fossil olja? Bioresursdagarna för gymnasie-
lärare i biologi, som genomfördes i Uppsala i början av mars, innehöll föreläsningar, 
laborationer och diskussioner som berörde dessa och andra relaterade frågor.

Text: Kerstin Westberg

Mikroskopbild av cyanobakterien Nostoc punctiforme.

Tips! 
Förslag på 
laborationer 
om fotosyntes 
och celland-
ning finns 
sammanställda 
på Bioresurs 
webbplats 
under Resurser. 
Välj Bioteknik 
och därefter 
Cellbiologi – 
praktiskt arbete 
med celler och 
enzymer.

Mikroskopbild av 
Euglena och Euglena 
i odling.
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Ett urval av laborationer
Se utförliga laborationsbeskrivningar på Bioresurs webbplats, www.bioresurs.uu.se/kurser/bioresursdagar.

Odla cyanobakterier 
Cyanobakterier kan odlas både i flytande medium och på platta. På kursdagarna hade vi tillgång till rena kul-
turer av cyanobakterier, men man kan också odla cyanobakterier från exempelvis lavar eller sjövatten. För att 
inte odla upp något annat än kvävefixerande cyanobakterier används då ett medium som inte innehåller vare 
sig kol eller kväve (BG110-medium). För att odla cyanobakterier från lavar, välj en lav som har cyanobakterier 
som fotobiont, till exempel Peltigera eller Collema, och placera bitar av den på en agarplatta med BG110-
medium. Skär först sönder lavbålen så att cyanobakterierna tar sig ut. Endast de cyanobakterier som har både 
fotosyntes och kvävefixering kommer att växa på plattan och syns väl eftersom de är tydligt gröna. 

Winogradskykolonn 
Ställ i ordning kolonner med sjövatten och dy för att få ett ekosystem i miniatyr. De olika färgfälten som 
framträder visar en mängd olika fotoautotrofa bakterier och illustrerar även svavelomsättningen i aeroba 
och anaeroba miljöer. 

Synliggör koldioxid med hjälp av vätekarbonatindikator 
I experimentet används en vätekarbonatindikator för att visa koldioxidkoncentrationen i en lösning, 
i syfte att demonstrera att även växter har cellandning. Placera fluglarver (maggots) och en växt, till 
exempel oregano, separat eller tillsammans i provrör med cirka 2 ml vatten och vätekarbonatindikator. 
Använd tunt tyg och lägg tyget som en påse med kanterna uppåt för att inte fluglarverna ska kunna 
krypa ner i vätskan. Sätt på korkar och låt provrören stå i ljus eller mörker. Indikatorn är mycket känslig 
för förändringar i koldixidhalten och dess färg varierar från gult till violett.  

Test av stärkelse i pelargonblad 
Placera en pelargon i mörker i 1–2 dygn för att all tillgänglig stärkelse ska förbrukas. Låt sedan växten få tillgång 
till solljus i 1 dygn men under olika förutsättningar: täck ett blad delvis med aluminiumfolie och placera ett annat 
i en lösning med kaliumhydroxid, vilket minskar mängden tillgängligt koldioxid. Testa därefter stärkelseinnehållet 
i bladen med hjälp av infärgning med jod/kaliumjodidlösning. Välj gärna en pelargon som har brokiga blad (vita 
och gröna delar) för att även kunna jämföra stärkelseproduktionen i delar med mer eller mindre klorofyll.

Den ljusberoende reaktionen i fotosyntesen 
Framställ ett bladextrakt av spenat för att tillsammans med det blå färgämnet DCPIP (2,6-diklorfenolin-
dofenol) visa att den ljusberoende reaktionen i fotosyntesen består av en serie reaktioner där ämnen 
reduceras eller oxideras. Genom att studera en eventuell avfärgning av DCPIP och även hur snabbt 
det går, kan den ljusberoende reaktionen av fotosyntesen följas. Laborationen belyser bland annat att 
fotosyntesen inte utgörs av en enda reaktion utan av många. 

Spenatblad – syrgasproduktion 
Jämför vad som händer med små utstansade bitar av spenatblad i vatten om de får stå ljust eller mörkt. 
Vilken gas bildas när bladbitarna utsätts för ljus?

Bilderna visar pelar-
gonblad på urglas 
infärgade med jodlös-
ning för att påvisa 
stärkelseproduktion. 
Jodlösningen färgas 
mörkt vid tillgång på 
stärkelse. 

Blad 1 (från toppen) 
ett brokigt blad utan 
stärkelseproduktion 
i kanterna, blad 2 har 
fått tillgång till ljus men 
minskad koldioxid-
mängd, blad 3 har 
varit täckt med alumi-
niumfolie förutom det 
mörka hjärtat, blad 4 
har varit heltäckt med 
folie och blad 5 har 
haft god tillgång till ljus.

Cyano-
bakterier 

som vuxit ut 
från bitar av filtlav på 
agarplatta.

Odling i flytande me-
dium ser helt olika ut 
för cyanobakterierna 
Nostoc (E-kolven till 
vänster) respektive 
Synechocystis (E-
kolven till höger).
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Avsändare och retur :

Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik, Box 592, 751 24 Uppsala

Det är vi som jobbar på 
Nationellt resurscentrum  
för biologi och bioteknik:

Henning Blom
Tillförordnad föreståndare
henning.blom@ibg.uu.se
070-326 42 96

Kerstin Westberg
Lärare och utvecklare av 
undervisningsmaterial 
kerstin.westberg@bioresurs.uu.se
018-471 50 65

Lisa Reimegård
Redaktör för Bi-lagan
lisa.reimegard@bioresurs.uu.se
018-471 64 07

Ida Solum
Lärare och utvecklare av 
undervisningsmaterial 
ida.solum@bioresurs.uu.se
018-471 50 65

Boktips
Det sjätte utdöendet

Kurs i biologi för lärare
Har du lärarexamen och undervisar 
i biologi för åk 7–9 men saknar full 
ämnes behörighet? Då finns det en kurs 
för dig! I höst startar kursen Biologi för 
lärare i åk 7-9, 45 hp (1-45), som ingår i 
Lärarlyftet, på Uppsala universitet. Kur-
sen ges på halvfart och innehåller både 
campus- och distansundervisning.

Sök kursen via antagning.se senast 
den 15 april. Vid behov kommer tro-
ligtvis möjlighet för sen anmälan ges. 

Frågor? Läs mer om kursen på 
www.uppdragsutbildning.uu.se/utbild-
ningar/lararlyftet eller kontakta Ronny 
Alexandersson, kursansvarig: ronny.alex-
andersson@ibg.uu.se eller 018-471 41 42.

Ny föreståndare sökes!
Bioresurs söker en ny föreståndare, en 
person med breda biologikunskaper 
och lärarexamen, som brinner för och 
vill bidra till att stärka och utveckla 
biologi undervisningen i skolan. Dok-
tors- eller licentiatexamen i biologi eller 
ämnes didaktik med inriktning biologi 
är meriterande. Stämmer beskrivningen 
in på dig eller någon du känner? Besök 
Uppsala universitets webbsida för ledi-
ga tjänster, www.uu.se/jobb, för att läsa 
mer. Eventuella frågor besvaras av till-
förordnad föreståndare Henning Blom 
(se kontaktuppgifter till höger). Obser-
vera att sista ansöknings dag infaller re-
dan den 21 april. 

EUSO och IBO
Coronapandemin har påverkat genom-
förandet av två stora biologitävlingar 
för elever, EUSO-finalen och IBO 
(International Biology Olympiad).

Sverigefinalen i EUSO 
(European Union Science 
Olympiad) ägde rum i Stockholm 
i januari och där tävlade 27 elev-
er, från årskurs 9 på grundsko-
lan och årskurs 1 på gymnasiet. 
Den internationella finalen skulle 
ha ägt rum i Tjeckien i maj men 
nuvarande förslag är att genomföra 
tävlingen i september istället. 

Under våren skrev 114 elever från 
22 gymnasieskolor i Sverige både prov 1 
och 2 i den nationella Biologiolympiaden, 
som arrangeras årligen av Biologilärarnas 
förening. Den internationella tävlingen 
IBO (International Biology Olympiad) 
skulle ha genomförts i Japan i juli men 
har ställts in. De fem elever med bäst 
resultat premieras med varsitt exemplar 
av boken Campbell Biology.

Flera artiklar i detta nummer av Bi-lagan berör bio-
logisk mångfald. I naturreservatet Uppsala kungsäng, 
en fuktig äng på styv lerjord invid Fyrisån i Uppsala, 
finns Nordens största förekomst av kungsängslilja, 
Upplands landskapsblomma. Även många fåglar trivs 
på de sanka strandängarna. (Läs mer på www.lans-
styrelsen.se/uppsala, sök på Uppsala kungsäng.)

https://www.uppdragsutbildning.uu.se/utbildningar/lararlyftet



