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1 EUROPAS SISTA VILDMARK?

Grundboken s. 6–21, Aktivitetsboken s. 2–11

1 Europas sista vildmark?

Syftet med kapitlet är att eleverna ska lära sig mer om fjällen  
som naturtyp och vad som utmärker de olika växtzonerna.  
Eleverna ska känna till att olika arter är anpassade till ett liv  
i fjällmarkerna och att fjällandskapet är känsligt och unikt.  
De ska bli medvetna om att fjällens natur används på olika  
sätt av oss människor och att det påverkar naturen på olika sätt. 

Centralt innehåll 
•	Människans	beroende	av	och	påverkan	på	

naturen och vad detta innebär för en hållbar 
utveckling. Ekosystemtjänster, t.ex. nedbryt-
ning, pollinering och rening av vatten och luft. 

•	Djurs,	växters	och	andra	organismers	liv.	Foto-
syntes, förbränning och ekologiska samband 
och vilken betydelse kunskaper om detta har, 
t.ex. för jordbruk och fiske.

•	Naturen	som	resurs	för	rekreation	och	upplevel-
ser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.

•	Livets	utveckling	och	organismers	anpassning	
till olika livsmiljöer.

•	Ekosystem	i	närmiljön,	samband	mellan	olika	
organismer och namn på vanligt förekomman-
de arter. Samband mellan organismer och den 
icke levande miljön.

Fångafrågorna
Kapitlet inleds med ett uppslag med en bild, en 
ingresstext och några ”fångafrågor” som tillsam-
mans ger underlag för en inledande diskussion. 

Läs fångafrågorna tillsammans och se vad elev-
erna kan. Låt dem svara som de tror och ge inte 
svaren innan ni arbetat med kapitlet. Då kommer 
de själva att kunna hitta svaren. Inom parentes 
anges på vilken sida svaren finns.

•	 Varför	har	renen	hårig	mule?	(s.	14)

•	 Finns	det	blommor	med	päls?	(s.	13,	17)

•	 Kan	granar	ha	skägg?	(s.	10)

•	 Vems	spöklika	skratt	hörs	i	skogen?	(s.	12)

Varför har renen hårig mule?

Finns det blommor med päls?

Kan granar ha skägg?

Vems spöklika skratt hörs i skogen?

Mål
När du har arbetat med det här 
kapitlet ska du kunna: 

AA ge exempel på några typiska djur 
och växter på fjället och berätta 
hur de kan överleva där.

AA vad som menas med växtzoner.

AA förklara hur vi människor påverkar 
fjällens och Alpernas natur.

AA berätta om skillnader mellan de 
svenska fjällen och Alperna.
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1 Europas sista 
vildmark?

Har du varit i fjällen någon gång? 
Vandrat på blommande hedar en som-
mar eller åkt nerför en backe i full fart 
på skidor en vinter? När man kommer 
upp till fjällen långt bort från trafik och  
hus är det som att komma till vildmar-
ken. Det är inte många platser där man 
kan uppleva det, och därför kallar man 
fjällen för ”Europas sista vildmark”.  
Att kalla det vildmark är inte helt rätt. 
 Människan har levt och använt naturen 
i fjällen under lång tid. Men på grund av 
det hårda klimatet har det  aldrig blivit 
så många människor som levt där.  
Nu ska du få veta mer om hur djur och 
växter klarar av det tuffa livet på fjället.

klararudstedt
Kommentar till text
uppdatera med revideringen

klararudstedt
Anteckning
Vad liv är och hur livets utveckling kan förklaras med evolutionsteorin. Biologisk mångfald och organismers anpassningar till miljön. (Bi)Näringskedjor och kretslopp i närmiljön. Djurs, växters och svampars samspel med varandra och hur några miljöfaktorer påverkar dem. Fotosyntes och cellandning. (Bi, Ke)Hur djur, växter och svampar kan identifieras och grupperas på ett systematiskt sätt, samt namn på några vanligt förekommande arter. (Bi)Människans beroende av och påverkan på naturen med koppling till naturbruk, hållbar utveckling och ekosystemtjänster. Naturen som resurs och vårt ansvar när vi nyttjar den. (Bi)

klararudstedt
Överstruket

Marika Sahlin
Anteckning
För att visa vilka ämnen som berörs skulle vi t.ex. kunna skriva det inom parentes sist i punkten. Jag la till i din text ovan för att visa hur jag menar. 
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Reflekterande frågor till text och bild
•	Har	du	varit	i	fjällen	någon	gång?	Vilken	årstid?

•	Vilken	årstid	tror	ni	att	det	är	på	bilden?	Hur	
ser	man	det?	(Färgen	på	buskar	och	träd	visar	
att	det	är	höst.)

•	Vad	kan	man	säga	om	naturen	på	bilden?	
Träden,	buskarna,	fjällen	...?	(Lågväxta,	kalt	på	
fjälltoppen,	snö	högst	upp.)	

•	Vad	gör	människorna	på	bilden?	(Det	finns	
vandringsleder att följa i fjällen. Allemansrät-
ten gör att man får gå på andras marker, men 
man måste ta reda på vad man får göra och 
veta	om	att	visa	ställen	kan	vara	skyddade.)

Förslag till lärarledda uppgifter
Använd Arbetsblad 1, ”Rita och skriv om fjällen”, 
s. 19. Be eleverna rita och skriva vad de redan vet 
om fjällen, vilken turism som finns, arter som le-
ver där, namn på platser osv. Spara bilden. Det är 
spännande att jämföra och göra samma uppgift 
igen som avslutning på arbetet med kapitlet. För 
eleverna kan det vara roligt att konkret se vad de 
lärt sig. 

Grundboken s. 6–7
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Grundboken s. 108–111Grundboken s. 8–9

Att leva i fjälltrakterna

Mål för uppslaget är att eleverna …
… förstår att fjällen är en stor del av vårt land.

… får överblick över växtzonerna.

… får veta mer om vinterklimat och sommar-
klimat i fjällen.

Reflekterande frågor till text och bild
•	Titta	på	toppen	av	fjället	och	foten	av	berget.	
Vad	är	skillnaden?	(Längst	ner	finns	granskog	
med höga raka granar och högst upp växer låga 
växter, berget är blottat och det finns områden 
med	snö.)

•	Tror	ni	att	det	alltid	är	så	på	fjället?	

•	Vad	kan	ni	se	för	skillnad	på	granen	och	fjäll-
björken?	(Granen	är	hög,	rak,	mer	utbredd	och	
har djupare rötter. Fjällbjörken är knotig, låg 
och kryper mer längs marken. Högre upp på 
fjället blåser det mer och är kallare, jordmånen 
är	tjockare	lägre	ner.)

•	Varför	tror	ni	att	haren	har	vit	päls	på	vintern?	
Fjällräven?	Fjällugglan?	(Haren	vill	inte	synas	
för att inte bli uppäten, räven och ugglan vill 
inte synas för att kunna smyga på sitt byte. Den 
vita	pälsen	och	fjäderdräkten	isolerar	bra.)

•	Vad	betyder	anpassning?	Hur	kan	en	art	vara	
anpassad till en miljö? Vad menas med att man 
har	olika	knep	för	att	klara	en	miljö?	(Att	vara	
anpassad till en miljö betyder att man har knep 
för att överleva i just sin miljö. Exempel: Högre 
upp på fjället blir det mindre jord. Det gör att 
det är svårt att få fäste med rötterna och växa 
sig hög som en gran. Men fjällbjörken klarar 
sig genom att den är kortare och har knotigare 
stam. Den blir inte hög utan låg. Den är anpas-
sad	till	den	växtzonen.	)

Förslag till lärarledda uppgifter

Midnattssol
Ta fram en jordglob och en lampa. Förklara mid-
nattssol, se fakta nedan. 

Väder och ljus
 Ta reda på mer om hur vädret är under året i 
övre delarna av landets fjällmarker. När kommer 
våren? Hur är det när det är midnattssol? Hur är 
det när det är mörkt på vinterhalvåret? 

Ugglor
Använd Arbetsblad 2, ”Ugglor”, s. 20. Där finns 
bilder på olika ugglor. Eleverna får söka efter 
fakta om dem och skriva text till bilderna.

skogsHaren. När vintern kom
mer gäller det att inte synas i den 
vita snön. Med vit päls kan man 
gömma sig bra. Den vita pälsen 
skyddar dessutom mot kylan, den 
är tät och har ihåliga hårstrån som 
isolerar.

Fjällräven. För att smyga fram 
mot bytet utan att bli upptäckt är 
det bra att vara vit som snön. Så 
även fjällräven byter sin bruna 
sommarpäls till en vit på vintern.

Fjällugglan smälter in bra  
i naturen med sin vita fjäderdräkt. 
Fjädrarna växer ända ut över 
 klorna för att värma. På vingarna 
har den dun som gör att man inte 
hör den när den flyger genom 
 luften mot sitt byte. Fjällugglan  
är utrotningshotad i Sverige.

Vintern och sommaren på fjället
När vintern kommer bli det tuffare att leva på fjället. Det finns olika 
sätt att klara kalla vintrar. Björnen går i ide och sover. Lämmeln 
lever under snön i gångar, där snötäcket skyddar och värmer. Andra 
djur får en varm päls i vit kamouflerande färg. De som inte kan hitta 
mat eller inte klara kylan flyttar för att sedan komma tillbaka till 
våren. Det gör alla flyttfåglar, men också älgen.

På sommaren är det tvärtom. Även om den är kort, är dagarna 
ljusa och långa. Det lockar hit många fåglar och djur som hinner 
fånga mer mat och föda flera kullar med ungar tack vare de långa, 
ljusa dagarna.

Att leva i fjälltrakterna 
En fjärdedel av Sveriges yta är fjällandskap. Att överleva i fjällen är 
svårt. Snön ligger kvar länge, sommaren är kort och vintern lång. 
Det blåser och är kallt. Man kan se hur naturen förändras när man 
vandrar uppför fjället. Längst ner börjar den fjällnära barrskogen. 
Där barrträden inte klarar av att växa tar fjällbjörkskogen vid.  
Ju högre upp man kommer på fjället, desto strängare blir  
klimatet. Högst upp på kalfjället kan det blåsa hårt. Där är  
det stenigt och jordlagret är väldigt tunt. De här olika 
områdena kallas för växtzoner. För att kunna leva  
i de olika växtzonerna har djur och  
växter olika knep.

För att ett träd ska få bra fäste med rötterna 
och stå stadigt när det blåser krävs ett jord
lager. Ju högre upp på fjället man kommer, 
desto  tunnare blir jordlagret. Högst upp  är 
berget kalt. Där kan inga träd växa.

Berggrund

Jord

kalFjället. Det är öppet och 
stenigt på fjälltoppen. På vissa 
ställen ligger snön kvar även 
under sommaren. För att skyddas 
från vinden och kylan är fjäll
växterna korta, små och växer tätt 
intill marken.
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Fjällnära barrskog. 
Skogens höga granar kan bli 
mycket gamla. På vintern drar 
sig många djur ner från fjället 
för att söka skydd i skogarna. 

Fjällbjörkskog. Den  starka 
vinden och det tunna jordlagret 
gör att fjällbjörkarna är korta, 
starka och knotiga. Små korta 
buskar växer tätt och gör det 
svårt att ta sig igenom. 

Under några veckor på sommaren är det ljust hela natten längst 
upp i norr. Det är midnattssol.

klararudstedt
Överstruket
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Grundboken s. 108–111Grundboken s. 8–9

Fakta

Begrepp
växtzoner, jordlager, utrotningshotad, kamou-
flage, kalfjäll, fjällbjörkskog, fjällnära barrskog, 
midnattssol

Arter
fjällräv, fjälluggla, skogshare

En annan uggla som finns i fjälltrakterna och 
fjällbjörkskogarna är lappugglan. Efter bergu-
ven är det den största ugglan i Sverige. Precis 
som fjällugglan är den beroende av smågnagare 
och antalet varierar. Fjäderdräkten är yvig och 
stor och skyddar mot kyla. Men blir den skrämd 
drar den ihop alla gråvita fjädrar och blir smal. 
När den sitter i ett träd kan den lätt tas för en 
gren. Lappugglans öron är som alla ugglors pla-
cerade på olika höjder. Det gör dem mer säkra på 
att urskilja var ljud kommer ifrån. Ett stort hot 
mot lappugglan är skogsavverkning som minskar 
möjligheterna till boplats betydligt.

 

Länktips
www.smhi.se 
www.bioresrs.uu.se/myller/ 
www.lanstyrelsen.se/norrbotten
 

Midnattssol

Solen snurrar runt sin egen axel och runt solen. 
Jordens lutning gör att vi får årstider men även 
midnattssol vid polarområdena. Polardag är ett 
dygn då solen aldrig går ner under horisonten. 
Solen är uppe även vid midnatt, därför kallas det 
midnattssol. Midnattssol inträffar vid båda po-
lerna. Ju närmre polerna man kommer, ju längre 
period lyser midnattssolen. Vid Svalbard (norsk 
ögrupp) är det midnattssol från mitten av april 
till mitten av augusti. Polarnatt är tvärtom. Då går 
solen aldrig upp över horisonten och det förblir 
mörkt även på dagen.  

Fjällugglan och lappugglan

Runt polartrakterna på hela norra halvklotet 
finns fjällugglan. Med sin vita fjäderdräkt med 
svarta fläckar smälter den in perfekt i omgiv-
ningen med snö och sten. Den har samma färg 
på fjäderdräkten året om. Hanen kan ha en hel-
vit dräkt. Fjäderdräkten är dessutom väldigt tät 
och skyddar mot kyla. Fjällugglan har både näbb 
och fötter täckta med fjädrar och dun. Ögonen är 
stora och gula och riktade framåt. För att kunna 
se åt andra håll har den rörligt huvud som den 
vrider på när den spanar in sin omgivning.  Att 
ha ögonen placerade så gör att den kan beräkna 
avstånd bättre när den jagar och anfaller sitt byte. 
Fjällugglan flyger tyst eftersom den, liksom an-
dra ugglor, har extra dun på fjädrarna. Det gör att 
den är ljudlös i luften. Fjällugglan kan jaga hela 
dygnet eftersom nätterna är ljusa på sommaren. 
Den äter fjällämlar och sorkar och är därför väl-
digt beroende av hur gott om lämlar det är för 
att överleva. De år det är ont om lämlar i Sverige 
häckar inga fjällugglor. Den här fågeln är svår att 
upptäcka, dels för att den är ovanlig, dels för att 
den är väldigt skygg. 

klararudstedt
Kommentar till text
ska vi ha med eller ej? Är de aktuella ännu. Vi kanske kan prata om detta? För dels handlar det om lärarenkäten som gjorts, dels aspekten om vad som finns med (som tex inte är politiskt "fel" osv. vilka vi väljer att finnas med resp inte med.. ) Ska det vara riktat till lärare bara eller barn? Idag finns mer på youtube men det är sånt som kanske inte finns kvar länge.. svårt att länka till osv.. 

klararudstedt
Markering
lägg till: anpassning

Marika Sahlin
Anteckning
Viktiga frågor, om det ska vara länkar för eleverna eller för lärarna. Eller både och? Och sen vilka typer av länkar? Kanske har förlaget någon policy kring hur man gör med länkar, och vad man ska tänka på. Jag kollar!
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Grundboken s. 10–11

Vid foten av fjället

Mål för uppslaget är att eleverna …
… får veta mer om fjälläng, fjällnära barrskog och 

fjällbäck och några arter som lever där.

… förstår hur olika arter anpassat sig för att 
kunna leva i fjällen.

Reflekterande frågor till text och bild
•	Vad	hänger	på	granens	lägsta	grenar?	Har	ni	
sett	det	i	skogen?	(Det	är	skägglav	men	det	
finns även hänglav. Skägglav är väldigt känslig 
för föroreningar och finns nästan inte nära 
städer	där	luften	inte	är	ren.)

•	Vad	menas	med	avverkning?	Vad	är	ett	kal-
hygge?	Varför	hugger	man	ner	skog?	(När	man	
hugger	ner	en	skog	kallas	det	avverkning.	Kal-
hygge är ett ställe där man avverkat. Man måste 
plantera upp ny skog om man avverkat. Det 
finns regler för hur man får avverka. Det tar 
runt	80	år	innan	man	kan	avverka	skogen	igen.	
Virket	säljs	och	de	som	äger	skogen	får	betalt.)

•	Vad	kallas	älghonan,	hanen	och	ungen?	(ko,	
tjur,	kalv)	

•	Tror	ni	att	älgen	på	bilden	är	en	ko,	tjur	eller	
kalv?	Hur	ser	man	det?	(Älgtjuren	har	horn,	
men	den	fäller	hornen	varje	år.	Kanske	är	det	
en tjur som tappat sina horn, kanske en ko som 
inte	har	horn	eller	en	kalv	som	inte	fått	horn.)	

•	Har	älgen	någon	naturlig	fiende?	(Människan	
jagar den och en björn kan slå en älg. Vargar är 
också fiender men de finns bara i de sydligaste 
fjälltrakterna.)	

•	Har	ni	blivit	myggbitna?	Varför	kliar	myggbett?	
(Se	fakta	nedan.)

•	Har	ni	fiskat	i	en	bäck?	Vilka	fiskar?

•	Vilken	årstid	tror	ni	fotot	på	bäcken	är	taget?	
Hur	ser	man	det?	(Höstfärger	på	trädlöven.)

•	Vad	är	en	sporväxt?	(De	har	varken	blommor	
eller	frön	utan	förökar	sig	med	sporer.)

•	Har	ni	plockat	bär	i	fjällmarker?	I	andra	mar-
ker? Vilka bär? Vad gjorde ni med dem?

Vid foten av fjället
Fjällnära barrskog
Längst ner på fjällsidan börjar den fjällnära barrskogen. Här kan 
man hitta riktigt gamla granar. På några få ställen har granarna fått 
stå i fred länge utan att avverkas. De kan vara flera hundra år gamla. 
Sådana gamla skogar är viktiga för många arter. På äldre  granar kan 
man hitta skägglav som hänger från grenarna. På marken och på träd
stammar växer andra arter av lavar. 

Det finns också döda träd i skogarna och de är viktiga för många 
fåglar. En del fåglar  bygger sina bon i ihåliga träd, andra lever av 
insekter som trivs i döda träd.

På fuktiga myrar
Myren på fjället är en våtmark med höga grästuvor och enstaka 
 krokiga tallar. Polarullen lyser vit liksom hjortronblommorna. På 
sensommaren är myren guldgul av hjortron och röd av tranbär.

På en liten tuva kan man hitta en blålila blomma som har en 
krans med ljusgröna blad vid marken. På bladen ligger några döda 
flugor. Blomman heter tätört och är en av våra få svenska kött
ätande växter. Tätörtens blad är klibbiga, så att flugor och myror 
fastnar där. När en insekt har fastnat, rullar bladet ihop sig. Inne  
i bladrullen löses insekten upp och växten suger upp näringen.  
På det sättet får tätörten i sig de viktiga näringsämnen som finns  
i insekter, men som det är ont om i myrarna. 

Längs en fjällbäck
Fjällbäckens vatten studsar och 
skvätter mellan ste narna. I den 
 fuktiga bäckravinen växer det fullt  
av ormbunkar och en tät skärm av 
videbuskar. Många olika blommor 
trivs också här. Växternas rötter är 
oftast kraftigare för att inte spolas 
bort av vattnet.

En del av ormbunkarna har små 
bruna prickar på under sidan av 
 bladen. Det är små klungor av  sporer. 
Ormbunkar hör till de växter som 
man kallar sporväxter. Hit hör också 
fräkenväxter, lummer och mossor. 
Sporväxter har varken blommor eller 
frön utan förökar sig med sporer. 

Det är lä vid bäcken. Vinden når 
inte ner till bäckravinen. De enda 
ljud som man hör är vattnets por
lande, myggornas surr och svirret 
från några trollsländor. Solen värmer 
skönt. Det är inte bara fjällväxter 
som trivs här, utan man kan också 
hitta vanliga ängsblommor, som till 
exempel smörblomman. I dagg
kåpans blad glittrar vattendroppar. 

Fjällängen
På fjällängen är jordlagret tjockt och kan hålla kvar vattnet längre. 
Här trivs höga gräs och blommor, som till exempel den gula smör
bollen, den blå stormhatten, det blålila midsommarblomstret och 
den ståtliga kvan nen. 

Här trivs knott och myggor som vi människor ofta tycker är en 
plåga, men för många djur är dessa insekter livsviktiga. För fåglarna 
är svärmarna med myggor det allra bästa med fjällen. Flyttfåglar 
kommer hit varje år för att föda upp sina ungar. De måste ta massor 
av mygg för att ungarna ska bli mätta. 

Om man har tur kan man få se älgen 
klampa över myren. Kanske ska den 
stanna upp för att äta vattenväxter 
eller ta ett bad för att slippa undan 
myggorna. 

Förr ocH nu

”Inte i själva helvetet kan det 
vara vidrigare och fulare än 
på en myr!”

Ungefär så skrev Carl von Linné 
år 1732 när han kom till fjällen 
under sin Sverigeresa. Kanske 
skulle Linné gillat myren bättre 
om han haft gummistövlar. 
Dessutom kom han till Lapp-
land under värsta myggtiden.

Tätört

Hjortron

Polarull

Tranbär
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Förslag till lärarledda uppgifter

 Linnés brev från fjällen

Syftet är att träna på att förklara 
och berätta om en naturtyp och 
dess arter.  

Berätta om Carl von Linnés resa i fjällen (se 
fakta s. xx). Låt sedan eleverna låtsas att de är 
Linné som är i fjällen och ska skriva ett brev hem 
till sina föräldrar, alternativt skriva dagbok. Be 
dem att ta med beskrivningar av naturen. Varför 
tyckte Linné att myren var så hemsk? Hur var 
det att gå vilse? Vad såg han för djur? Låt elev-
erna blanda fantasi med fakta om fjällmiljön. 

Vad är ett bär och vad gör vi med bären? 

Bjud klassen på lingondricka, blåbärssaft, hal-
lonsaft eller annan saft från ett bär man kan hitta 
i fjällmarkerna. Skriv ner förslag på vad man 
kan göra med bäret, som saft, sylt och kräm. En 
liknande uppgift finns i aktivitetsboken och det 
blir en bra fortsättning. 

Prata om vad ett bär egentligen är. Ett bär är en 
sorts frukt. Den innehåller växtens frön. Frön 
kan spridas på olika sätt, genom vinden (som 
maskrosen) eller fastna på djurs päls (som kard-
borren). Ett bär har ett gott fruktkött som djur 
eller fåglar tycker om. När de äter upp bäret äter 
de upp fröna inuti med. Men fröna är svårsmälta 
och kommer ut med avföringen. 

Myggans liv

Använd Arbetsblad 3, ”Myggans liv”, s. 21. Det  
är en text om myggan med frågor att besvara.  
Du kan också välja att själv berätta om myggan 
(se fakta nedan) eller låt eleverna ta reda på 
fakta om myggan. 

Grundboken s. 10–11

Kreativ   NO

Begrepp 
avverka, fjällbäck, fjällnära barrskog, fjälläng, 
jordlager, myr, sporväxter, våtmark, 

Arter
daggkåpa, fräkenväxt, hjortron, kvanne, lavar, 
lummer, midsommarblomster, mossa, mygg, 
ormbunke, polarull, skägglav, smörboll, storm-
hatt, tranbär, trollslända, tätört, videbuske, älg
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Grundboken s. 10–11

Myggan 

När en mygga sätter sig ner på din arm sticker 
den först en liten vass ”kniv” genom huden. Så 
spottar den in lite saliv i hålet. Saliven gör att 
blodet inte stelnar och det är den som gör att 
myggbettet kliar. Först därefter sticker myggan in 
sugröret i hålet. Myggans sugsnabel är nämligen 
så tunn och mjuk att den inte kan göra hål i män-
niskans tjocka hud. Det man ser om man tittar på 
en mygga när den suger är ”kniven” som är un-
gefär lika vass som en injektionsnål. Inuti ligger 
sugsnabeln. 

Alla myggor som suger blod är honor. Bara i se-
nare delen av sitt liv när de ska lägga ägg behöver 
mygghonorna suga blod för att få viktiga närings-
ämnen i sig. Hanarna och de yngre honorna lever 
av blomnektar. 

Det finns många olika myggor i Sverige. Myg-
gor parar sig sent på våren och tidigt på somma-
ren. Mygghanen har håriga antenner som fung-
erar som ”öron”. Med antennerna kan han höra 
en honans surr. När myggorna parar sig så lägger 
honan sina ägg i en vattensamling. Larverna som 
oftast är svarta hänger upp och ner, med ett litet 
andningsrör i baken som sticker upp ovanför vat-
tenytan. De äter plankton, pollen, alger eller an-
dra små vattenorganismer. 

Efter en tid blir larven en puppa. Puppan häng-
er också vid vattenytan. När den kläcks kommer 
den färdiga myggan ut. 

I tropiska länder finns det många fler arter av 
myggor, bland annat malariamyggan som kan 
överföra den dödliga sjukdomen malaria till män-
niskan. Det känns inte när den sticker och den hörs 
inte så för att skydda sig måste man smörja in sig 
med myggmedel, klä sig i långbyxor och långärmat 
och ha myggnät på kvällarna när den är mest aktiv. 
Många som lever i områden där malariamyggan 
är vanlig har inte möjlighet att skydda sig. Många 
människor dör varje år i malaria.

Carl	von	Linné	(1707–1778)

Carl von Linné, eller Linneus som hans namn var 
innan han adlades och valde sitt efternamn von 
Linné, föddes i Småland år 1707. Som liten var 
Carl mycket förtjust i blommor. Hans pappa var 
präst och duktig botanist. Han brukade plocka 
hem örter från ängarna runt deras hem och ge sin 
lille son. Men pappan var sträng och om Carl inte 
kunde namnen på de växter han fått tidigare fick 
han inga nya. På så sätt lärde sig Carl redan vid 
fyra-femårsåldern namnen på många växter. 

Intresset för växter höll i sig hela skoltiden. På 
somrarna kunde den unge Carl smita ut från un-
dervisningen för att vara ute i naturen och samla 
växter. På 1700-talet fanns det inte sommarlov! 
Carls mor och far ansåg att det var självklart att 
Carl skulle bli präst. Men Carls rektor hävdade 
bestämt att Carl inte kunde bli en lärd man. Han 
kunde bara arbeta med sina händer, inte med hu-
vudet. Möjligen, menade rektorn, kunde gossen 
tänkas arbeta inom medicin. På 1700-talet låg 
medicin och botanik väldigt nära varandra, man 
försökte bota de flesta sjukdomar med örter. 

Carl började läsa medicin och botanik. Redan 
på universitet insåg han att det system som man 
hade för att dela in växterna i inte fungerade. Han 
var bara 23 år och hade långt kvar till examen då 
han för första gången lanserade idén om att klas-
sa växterna efter deras ståndare och pistiller. Det 
kallas Linnés sexualsystem och används fortfa-
rande.

En solig majdag 1732 lämnade den unge läkaren 
Carl Linneaus Uppsala och reste mot Lappland. 
Det var en resa som skulle bli den mest inflytelse-
rika vetenskapliga forskningsresa som någonsin 
gjorts i Sverige. Lapplandsresan blev ett riktigt 
äventyr, bland annat gick hans grupp vilse i öds-
liga skogar i trakterna av Sorsele. Carl och hans 
samiska vägvisare traskade i flera dagar över my-
rar och genom snåriga skogar utan mat. 

Linnés viktigaste insats för eftervärlden var 
att han gav alla blommor, och senare även djur, 
två latinska namn: ett familjenamn och ett som 
beskriver arten. Innan Linnés namnsystem ge-
nomfördes kunde en växt eller djur ha sju, åtta 
latinska ord i sitt namn. Men när hans Systemae 
Naturae gavs ut 1753 accepterade hela den veten-
skapliga världen Linnés namnsystem, som gäller 
än i dag. 

Länktips
www.linnaeus.uu.se/online

Fakta

klararudstedt
Markering
sin sugsnabel, likt ett sugrör, i hålet.
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