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1 Sammanfattning 

Urbanisering har under en längre tid varit ett hot mot vår biologiska 
mångfald. Epifytiska organismer som lavar och mossor har påverkats 
mycket negativt av trafikutsläpp och den nya urbana miljön som 
omringar deras habitat. En annan epifyt är Desmococcus olivaceus, 
trädgröna. Trädgröna gynnas av trafikutsläpp, framförallt av svavel och 
kväve, till skillnad från många lavar. Syftet med den här studien var att 
undersöka huruvida det finns något samband mellan antal år som en ek 
stått i urban miljö och mängden trädgröna som växer på den. I studien 
samlades data in om täckningsgrad för (i)trädgröna, (ii) lavar och (iii) 
mossor på totalt 95 ekar i urban- och landsbygdsmiljö i Linköpings stad 
med omnejd. Dessa data analyserades sedan med avseende på 
medelåldern av de fem närmsta husen. Resultatet visade på en stor 
skillnad i täckning av både trädgröna och lav i urban miljö i jämförelse 
med ekar i landsbygdsmiljö. Studien kunde inte finna något samband 
mellan trädgrönans täckningsgrad och tiden i urban miljö. Chansen att 
finna trädgröna på en ek ökade dock med ekens tid i urban miljö. Studien 
kunde visa på en tendens i vilka väderstreck trädgröna och lav föredrar att 
växa. Trädgrönan tenderade att växa på nordvästra sidan av stammen 
medan laven växte frekvent runt hela stammen men i högsta grad på den 
nordöstra sidan. Studien innehåller också resultat i form av fyra övningar 
för undervisning i och med hjälp av naturen för biologilärare.  

1.1 Abstract 
Urbanization has for a long time been a threat to our biodiversity. 
Epiphytic organisms such as lichens have been negative affected by 
traffic pollution and the new urban environment surrounding their old 
habitat. Another epiphytic organism is the green algae Desmococcus 
olivaceus. Unlike lichens the green algae is favoured by polluted areas. 
The aim of this study was to investigate if time in urban environments 
affected the cover of the green algae on old oaks. 91 oaks were 
investigated in urban and rural environments in and around Linköping 
city, Sweden. Data were collected on cover from green algae, lichens and 
mosses and analysed with regard to the time in urban environment. There 
were no correlation between time in urban environments and the cover of 
the green algae, however, the presence of green algae on an oak increased 
by the time in urban environment. The results also indicated that green 
algae were distributed on the northwest side of the trunk, whereas lichens 
were distributed on the northeast side. This could be due to competition 
between the epiphytic groups.  
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The study also contains findings of four exercises of outdoor education in 
the field of ecology for high school students. 
 
Nyckelord: Desmoccocus olivaceus, trädgröna, grönalger, urbanisering, 
lavar. 

2 Introduktion 

Urbanisering av naturområden är en följd av ett ökat antal människor och 
centralisering kring städer. Urbaniseringen leder i många fall till en 
fragmentering av habitat för både fauna och flora. Vägar styckar av 
skogspartier och hus och andra byggnationer ersätter platser där växter 
tidigare funnits. Urbaniseringen är därför ett hot mot vår biologiska 
mångfald, och en majoritet av studier i ämnet visar på en lägre artrikedom 
som följd av en intensivare stadsutveckling (McKinney 2008).  

När det gäller epifytiska organismer, framförallt lavar, finns en tydlig 
koppling mellan ökade utsläpp av framförallt svavel, SO2 och kväve, NOx 
och en minskad artrikedom i urban miljö (van Herk 2001). Svavel har 
sedan länge ansetts vara den största anledningen till lavdöd, med en topp 
av industriutsläpp under sjuttiotalet. Under de senaste decennierna har 
industrierna minskat sina utsläpp av svavel och flera studier har visat att 
kväve spelar en större roll för lavdöd än vad man tidigare trott (van Herk 
2001, Malmqvist 2001). Lavar varierar i sin känslighet för kväve och 
svavel och det har visat sig att vissa lavarter gynnas av att leva i en urban 
miljö där det finns höga halter av utsläpp (Malmqvist, 2001). En 
organism som gynnas av utsläpp är grönalgen Desmococcus olivaceus, 
vilken går under det svenska namnet trädgröna (Malmqvist, 2001). 
Trädgrönan är encellig organism som tar upp näring direkt från fukten i 
luften runtomkring. Den växer i framförallt i städer och kan täcka 
trädstammar, parkbänkar och väggar på byggnader. Den täcker ytan den 
växer på likt en grön hinna. Trädgröna gynnas troligen av höga halter 
kväve, men gynnas även av andra faktorer som minskad konkurrens, 
skugga, luftfuktighet och mycket svavel i omgivningen (Grandin 2011; 
Guiry et al. 2013). Förekomsten av trädgröna verkar hur som helst öka 
med närheten till vägar med hög trafikintensitet (Sonelin 2012). 

Träd har länge varit en naturlig del av våra städer, de bidrar på ett 
miljöförhöjande sätt till en mer trivsam stad (Choumert & Salanié 2008, 
Östberg et al. 2012). I Linköping finns många ekar som tidigare har stått 
på landsbygden men som genom århundranden blivit omringade av 
byggnader, i en urbaniseringsprocess. I en nylig studie visades att antalet 
lavarter och dess täckning på gamla ekar i Linköping är högre i 
landsbygdsmiljö än i stadsmiljö. Studien visade också att mängden lav, 
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av vissa lavarter, även minskar med ökande ålder på kringliggande 
byggnader (Lättman et al. manus). Lavar på ek som länge stått i 
anslutning till hus, visade en lägre täckningsgrad än lav på ek som stått 
fritt på landsbygden. Det kan därför vara av intresse att undersöka ifall 
det finns ytterligare epifytiska organismer där det finns ett samband 
mellan urbanisering och artens utbredning. Av den anledningen har jag 
valt att närmare studera trädgröna. Få, om ens någon studie har undersökt 
trädgrönan med liknande metod. 

Syftet med denna studie är att utreda trädgrönans utbredning på ekar i 
urban miljö och huruvida det finns något samband mellan trädgrönans 
täckningsgrad och dess tid i stadsmiljö. I denna studie samlade jag in data 
kring tre variabler på ekar i Linköping med omnejd: hur stor area täcks av 
(i) trädgröna, (ii) av samtliga lavar på dessa träd och (iii) mossa. Data om 
ekarnas tid i urban miljö användes från en tidigare studie genomförd av 
Lättman et al. (2013). Den procentuella täckningen av trädgröna på 
ekstammen förväntades öka med tiden i urban miljö.  

2.1 Biologiundervisning i närmiljön 
Biologiundervisningen har länge relaterats, i filmer och medier, till 
dissekering av koögon och otäcka biologilärare som gör djurexperiment i 
källaren under de mörka timmarna av dygnet. Biologiämnet utvecklas 
dock nu snabbt och i stor utsträckning (Skolverket 2013). Man har funnit 
och kartlagt människans och många andra organismers DNA, biomedicin 
är på frammarsch och allt fler delar i samhället påverkas av det som 
kallas bioteknik. Skolundervisningen likaså (Skolverket 2013). Dock 
finns den gamla biologiläraren kvar, läraren som dissekerar koögon, 
fågelskådar och undervisar i ekologi. Syftet med den här litteraturstudien 
är att samla ett visst antal övningar och uppgifter som elever och lärare 
kan göra i och med hjälp av naturen i närmiljön. Ur ämnesplanen för 
biologi på gymnasiet skall undervisningen: ”ge eleverna förutsättningar 
att utveckla förmåga att planera, genomföra, tolka och redovisa 
fältstudier, experiment och observationer samt förmåga att hantera 
material och metoder. ” (Skolverket 2013). 

3 Material & metoder 

3.1 Studieområde 
Undersökningen ägde rum i Linköping, Östergötland, med omnejd. 
Linköping grundades på 1100-talet och har sedan växt, där den största 
tillväxten av hus och byggnader har skett från 1800-talets mitt och 
framåt. Idag hyser Linköping drygt 100 000 invånare. 
Årsmedeltemperaturen i Linköping år 2011 var 7,7 C, med -2,4 C i 
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januari och 17,8 under juli månad. Årsnederbörden under samma år var 
608 millimeter med den största nederbörden under juni och juli 
(Linköpings kommun 2012). Undersökningen genomfördes i två typer av 
miljöer. Den ena miljön var urban med ekar från större delen av 
Linköping, inklusive ytterområden och innerstan, den andra var 
landsbygdsmiljö med ekar från de nordliga delarna av Tinnerö 
Eklandskap (Figur 1). Tinnerö Eklandskap är ett 687 hektar stort 
kommunalt naturreservat, bildat 2006. I denna miljö finns både 
hagmarker och skogsmark där många gamla ekar fortfarande finns 
bevarade.  

 

Figur 1. Översiktsbild över Linköpings stad med omnejd. Cirkel 
med prick i markerar plats för en observerad ek. De omringade 
ekarna markerar landsbygdsmiljö. Övriga ekar står i urban miljö. 

3.2 Urval av ekar 
Då denna undersökning har fokuserat på att finna samband mellan 
utbredningen av trädgröna på träd och dess tid i urban miljö var det av 
stor vikt att undersöka ett träd som har kapacitet att bli väldigt gammalt. 
Därav blev eken det träd från vilken trädgrönan skulle granskas. Urvalet 
ekar i urban miljö valdes i enlighet med en tidigare studie av Lättman et 
al. (2013). Dess data innehöll redan information om ett visst antal ekar 
och deras tid i urban miljö, värdefull data även för den här studien. 
Urvalet ekar i deras studie utvaldes efter att de lagt ut ett rutnät 250m x 
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250m på en karta över Linköping. Från varje cell där det fanns en ek 
valdes den ek närmast centrum av cellen. För att garantera att eken skulle 
ha en viss ålder valdes ekar som hade en diameter om minst 250 cm. 
Dessa träd beräknas vara från 180 år och uppåt och garanterar därför att 
ekar i åtminstone nya delar av Linköping stått där minst 100 år före 
områdets urbanisering (Berg, 2006). Totalt undersöktes 95 träd varav 71 
stod i urban miljö (Tabell 1). I de fall då koordinaterna inte ledde fram till 
tidigare undersökta ek, valdes det träd för vilken GPS koordinaten stämde 
bäst. Då ek inte kunde hittas inom 100 m från koordinaterna ströks trädet 
från undersökningen. I landsbygdsmiljö undersöktes 24 nya träd från 
Tinnerö eklandskap. Även dessa träd hade en omkrets om minst 250 cm. 

Tabell 1. Antal undersökta träd i urban och landsbygdsmiljö samt 
medelvärden av omkrets och tid i urban miljö. 

 
n Omkrets (cm) ±SD år i urban miljö ±SD 

Urbana träd 71 365 ±77 39 ±18 

Landsbygdsträd 24 330 ±51 0 

 

3.3 Fältarbete 
Undersökningen gjordes under april och maj 2013. Varje ek undersöktes 
från 0,5 meter över marken upp till 1,5 meter för att undvika avvikande 
faktorer likt rötter som viker ut ifrån trädet eller hundar som markerat 
revir med kväverikt urin (Figur 2a). Omkretsen av trädet mättes både vid 
höjden 0,5 meter och 1,5 meter, från det togs ett medelvärde för trädets 
omkrets. Därefter delades trädstammen in i åtta segment mot olika 
väderstreck (Figur 2b). Ekens koordinater (GPS - Magellan Triton 2000.) 
samt avvikande observationer likt lutning antecknades. Två observanter 
undersökte sedan, individuellt, täckning i procent av (i) trädgröna, (ii) alla 
lavar och (iii) all mossa i de olika segmenten. 
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Figur 2. a) Bilden beskriver stammen i höjdled och området där 
omkrets och mantelarea undersöktes. b) Bilden beskriver 
stammen i tvärsnitt och hur segmenten delades in efter 
väderstreck.  

3.4 Statistisk analys 

3.4.1 Förklaringsvariabler 

Följande förklaringsvariabler har använts för att försöka finna ett 
samband mellan trädgröna och urbanisering.  

• Tid i urban miljö. Medelvärde av åldern på de fem hus som står 
närmast undersökt ek. 

• Omkrets av eken. Omkrets >250 centimeter. 
• Total täckning av lav + mossa, räknat i %. 

3.4.2 Analys 

För att förutsäga sambandet mellan urbanisering och trädgrönans 
utbredning användes den statistiska mjukvaran Statistica 10 (StatSoft, 
Inc. 2011). Två typer av analyser genomfördes: Analys 1 var en 
regressionsanalys med poisson-fördelning och log-link funktion 
(generalized linear model, GLZ) för att finna en funktion för trädgrönans 
utbredning i förhållande till förklaringsvariablerna. Analys 2 var en 
analys där binominala värden för förekomst av trädgröna användes för att 
beräkna sannolikheten att finna trädgröna utifrån förklaringsvariablerna. I 
samtliga test användes en signifikansnivå på 5 % och ett 
konfidensintervall på 95 %.  

Medelvärden för den procentuella fördelningen av (i) trädgröna, (ii) alla 
lavar och (iii) all mossa, över stammens yta, beräknades för de två olika 
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miljötyperna urban och landsbygd. Dessa två grupper jämfördes sedan i 
tvåsidigt t-test med olika varians.  

Även medelvärden för trädgröna, lav och mossa beräknades utifrån den 
procentuella täckningen i åtta olika väderstreck. 

3.5 Biologiundervisning i närmiljön 
För att kunna samla och konstruera ett par övningar och uppgifter 
undersöktes elevers lärande i naturen utifrån litteratur med fokus på 
naturvetenskap och biologi. Utifrån frågeställningen i den här studien om 
trädgrönans förekomst anpassade och förenklade jag undersökningen så 
att den skulle passa en gymnasieelev. Utöver den uppgiften samlade jag 
in ett par redan färdiga övningar med fokus på alger, lavar, svamp och 
ekologi i städer som gick att finna på diverse utbildningssidor. 

4 Resultat 

4.1 Täckning av trädgröna, lav och mossa 
Trädgrönans täckning var signifikant (p: <0,01) högre i urban miljö och 
täckte 5,54 % av ekens stam, medan det endast var 0,31 % täckning i 
landsbygdsmiljö. Lavens täckning var signifikant (p: <0,0001) lägre i 
urban miljö och täckte 43,26 % av stammen, medan det var 67,24 % 
täckning i landsbygdsmiljö. Det fanns ingen skillnad i täckningen av 
mossa i de två miljötyperna (Figur 3). 
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Figur 3. Medelvärden (± 0,95 konfidensintervall) för täckning av 
trädgröna, total lav och total mossa på undersökta ekar i urban 
miljö och landsbygdsmiljö. 

4.2 Påverkansfaktorer på trädgröna 

4.2.1 Analys 1 – Regressionsanalys 

Det fanns inget signifikant samband mellan trädgrönans täckningsgrad 
och tiden i urban miljö. Trädgrönans täckningsgrad förändrades ej heller i 
förhållande till varken omkrets på eken eller den sammanlagda 
täckningen av lav och mossa (Tabell 2). 

Tabell 2. Trädgrönans täckning som beroende variabel och 
påverkansfaktorerna som oberoende variabler i en i linjär 
regressionsanalys (GLZ). Wald stat-värden visar faktorns 
påverkan och p visar signifikans. 

 Wald Stat P 
Antal år i urban miljö 0,313 0,576 
Omkrets av träd 0,0001 0,993 
Täckning lav + mossa 0,821 0,365 
 

Milberg � 13-5-15 11.38
Kommentar [1]: Använd 
sidbrytningsfunktionen för att förhindra att 
tabeller eller figurer delas på två sidor 
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4.2.2 Analys 2 – Förekomst av trädgröna 

Trädgrönan analyserades som ett binominalt värde, där endast förekomst 
eller icke förekomst togs i beaktning. Resultatet visade att två 
förklaringsvariabler har inverkan på trädgrönans närvaro på ekstammen 
(Tabell 3). Dels ökar chansen att finna trädgrönan då eken har stått en 
längre tid i urban miljö (p: <0,005) (Figur 4), dels minskar chansen att 
finna trädgröna då stammen täcks av mycket lav och mossa (p: <0,005) 
(Figur 5). Trädets omkrets påverkade inte trädgrönans närvaro. 

Tabell 3. Förekomst av arten trädgröna som beroende variabel och  
de tre förklaringsvariablerna som oberoende. Wald stat värden 
visar faktorns påverkan och p visar signifikans. *= signifikans. 

 Wald Stat P 
Antal år i urban miljö 8,977 0,003* 
Omkrets av träd 2,628 0,105 
Täckning lav + mossa 3,886 0,049* 

 

Figur 4. Medianen över i hur många år eken där trädgrönan växer 
har funnits i urban miljö (beräknad på medelåldern på de fem 
närmsta husen) i de två fallen; trädgrönan existerar och trädgrönan 
existerar ej. Box plot visar de två yttre kvartilerna (25 %), lådan (50 
%), extremvärden samt medianvärden. 
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Figur 5. Medianen över täckning i % av lav tillsammans med 
mossa i de två fallen; trädgrönan existerar och trädgrönan 
existerar ej. Box plot visar de två yttre kvartilerna (25 %), lådan (50 
%), extremvärden samt medianvärden. 

4.3 Täckning i olika väderstreck 
I urban miljö tenderar trädgrönan att växa på västlig till nordlig sida av 
stammen. Även i de få fall trädgrönan växte i landsbygdsmiljö tenderade 
den att växa på den västra sidan av stammen (Figur 6). Lavar å andra 
sidan breder ut sig i alla trädets riktningar, i både urban och 
landsbygdsmiljö med en tendens att täcka större delar av stammen i 
nordlig till östlig riktning (Figur 7). 
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Figur 6. Medelvärden för trädgrönans utbredning runt eken i urban 
miljö och landsbygdsmiljö.  

 

Figur 7. Medelvärden för lavars utbredning runt eken i urban miljö 
och landsbygdsmiljö, märk 100 procentig skala.  
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4.4 Biologiundervisning i närmiljön 
Resultatet är fyra elevuppgifter/övningar som elever tillsammans med 
lärare kan genomföra på grundskolans senare år och gymnasiet. Utvalda 
delar finns i appendix. Kompendiet Hållbara städer från 
Världsnaturfonden är ett längre häfte där en uppsjö av övningar finns 
representerade. Jag har valt att endast presentera ett exempel på övningar 
därifrån. Hela kompendiet kan hämtas från Världsnaturfondens hemsidan. 
Även ytterligare bra övningar kan hämtas från Nationellt resurscentrum 
för biologi och bioteknik. 

Följande övningar är resultatet av den efterforskning som är gjord (se 
appendix): 

-‐ Var finns trädgröna? – specialanpassad uppgift likt den 
föreliggande studien.  

-‐ Färga med svanp och lav – övning från bioresurs (Bioresurs 2004). 
-‐ Introduktion mossor – lärarhandledning från bioresurs (Bioresurs 

2007). 
-‐ Hållbara städer- en kort presentation av ett övningshäfte från 

Världsnaturfonden (Världsnaturfonden 2013). 

 

5 Diskussion 
Den här studien har visat på en klar skillnad i täckning av ekstammen 
mellan trädgröna i urban miljö och trädgröna ute på landsbygden. Ekar 
som står i staden visade sig ha mer täckning av trädgröna. Studien visade 
också på att förekomsten av trädgröna ökar med den tid eken har stått i 
urban miljö. Andra studier har visat liknande resultat där trädgröna och 
andra epifytiska grönalger har ökat i tillväxt som följd av förorenad luft i 
städer (Hänninen et al. 1993; Bruck 1983; Poikolainen et al. 1998). Brück 
(1983; citerad av Hänninen et al 1993) visade att epifytiska alger förekom 
i högre utsträckning i de perifera delarna av staden och minskade mot de 
centrala delarna. Mängden trädgröna ökade därmed i takt med 
föroreningar men avtog där föroreningarna var som mest. Den här studien 
har inte hittat några samband mellan mängd trädgröna och tid i urban 
miljö.  

5.1 Förekomst av trädgröna 
I en studie av Bråkenhielm & Quinghong (1994) visar de att grönalger på 
granbarr är gynnade av fukt och värme samtidigt som den begränsande 
faktorn för tillväxt är kväve, men att även svavel påverkar dess abundans. 
De menar att det finns minst tre faktorer som spelar en viktig roll i 
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epifytiska grönalgers existens; (i) klimat, (ii) föroreningar och (iii) 
sambandet mellan klimat och föroreningar. I den föreliggande studien 
kan man tydligt se en ökad förekomst av trädgröna i urban miljö. Det 
gick att finna ett samband mellan trädgrönans förekomst och de två 
påverkansfaktorerna; antal år i urban miljö; och stammens täckning av 
lav och mossa. Ju fler år en ek har stått i anslutning till hus och 
byggnader desto högre chans att finna trädgröna på den. Vilka 
förhållanden har därmed ändrats? Med nybyggnationer följer en ökad 
närvaro av människor, ökad förbränning med utsläpp (NOx och SO2), 
klimatförändringar och en ökad konkurrens av disponibel yta mellan flora 
& fauna och människan. Trädgrönan kan ha dragit fördel av den ökade 
halten kväve och svavel i luften men resultaten i studien visar också att 
det tar en viss tid för trädgrönan att etablera sig i den nya miljön. 
Bråkenhielm & Quinghong (1994) visade i sin studie att svavel var en 
viktigare faktor än kväve för kolonisation och hastighet av utbredning. 
Om kväve finns närvarande kan alltså svavel skynda på utbredningen. 
Liknande samband kunde även ses i en studie av Grandin (2011). George 
et al. (2007) har undersökt skillnader i temperatur, växthusgaser och 
relativ fuktighet mellan urbana miljöer och landsbygdsmiljöer. Deras 
jämförelser visar att medeltemperaturen är högre i städer än på 
landsbygden. En högre temperatur skulle kunna gynna trädgrönan i viss 
utsträckning. En högre temperatur innebär också att luften kan bära en 
större mängd fukt innan luften blir mättad. George et al. kunde dock inte 
se några skillnader i luftfuktighet mellan de urbana platserna och 
landsbygden. Metoder i staden där regnvatten leds bort med hjälp av 
kanaler och en minskad vegetation skulle dock kunna påverka stadens 
luftfuktighet negativt.  

Ytterligare en faktor att ta i beaktning kan vara minskad konkurrens av 
arter som missgynnas av en längre tid i urban miljö. Då en art som i 
landsbygd trivs bra och konkurrerar med trädgröna missgynnas av nya 
förhållanden, vilka följer stadsutvecklingen, kan trädgrönan få en chans 
till etablering. Till sådana arter skulle lavar och mossor kunna tillhöra.  

Samtidigt som trädgrönan visade en högre grad av täckning i urban miljö 
än i landsbygdsmiljö, visade den totala mängden lav en lägre grad av 
täckning. Flertalet studier visar på en minskad diversitet och mängd av 
lavar som följd av ökade utsläpp (van Herk 2001; van Dobben & Braar 
1999). I resultatet kunde vi se ett samband mellan en ökning av 
trädgrönans förekomst och en minskning av laven och mossans 
procentuella täckning i urban miljö. Bruck (1983; citerad av Hänninen et 
al 1993) menade att grönalger på träd ofta ökar simultant med lavars 
minskning. Vilken organism påverkar vilken? Är det trädgrönan, som 
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opportunist, vilken växer i frånvaron av konkurrens från lavar? Eller kan 
trädgrönan konkurrera ut lavar? Den här studien visar i vilka väderstreck 
trädgröna respektive lavar tenderar att växa i (Fig. 5, 6). Lavar tenderade 
att växa i störst utsträckning i nord- till nordöstlig riktning, i både urban 
och landsbygdsmiljö, och trädgrönan i en nord – till nordvästlig riktning. 
Detta indikerar på att trädgrönan likt laven föredrar att växa på den 
skuggiga sidan av barken, där fuktigheten är högre vilket även andra 
källor påstår (Guiry et al. 2013; Bråkenhielm & Quinghong 1994). Att 
trädgrönan tenderar att växa i något mer västlig riktning skulle kunna 
motiveras av att konkurrensen från laven bredvid tvingar trädgrönan 
västerut.  

Min studie kunde inte finna något signifikant samband för den 
procentuella täckningen av trädgröna på ekstammen och dess tid i urban 
miljö. Det går dock inte att utesluta att samband ändå existerar. Lättman 
et al. (2012) kunde visa en signifikant minskning mellan ett visst antal 
lavarters täckning och tiden eken de växte på funnits i urban miljö. De 
ekar som undersökts i den föreliggande studien har delvis funnits i de 
mest centrala delarna av Linköping men större delen av dem har stått i de 
yttre delarna av staden. En anledning till att dessa användes är att 
ytterligare centralt benägna ekar saknades. Om studien innehållit 
ytterligare data från centralt stående träd skulle om möjligt ett samband 
mellan procentuell täckning av trädgröna och tiden i urban miljö kunna 
ha hittats.  

5.2 Biologiundervisning i nämiljön 
Att variera den biologiundervisning som sker inne i klassrummet med 
undervisning ute i naturen kan ha många positiva effekter på elevernas 
lärande. Fägerstam & Blom (2013) genomförde en jämförande studie 
mellan två grupper om 85 elever i ekologi. Den ena gruppen undervisades 
inomhus och den andra gruppen hade flertalet lektioner utomhus. 
Resultatet visade inte på så stora skillnader i det kunskapstest som 
genomfördes efter kursens slut. Däremot berättade de elever som hade 
haft undervisning utomhus på ett målande och beskrivande sätt hur de 
hade genomfört vetenskap, hur deras motivation hade varit hög och att de 
hade uppskattat variationen i arbetet. Eleverna som hade undervisats 
inomhus återberättade vad läraren hade gjort.  

Ur resultatets fyra övningar/elevuppgifter är flera perspektiv på lärande 
representerat. Ett exempel på lärande beskriver Öhman & Sandell (2010) 
som ett situations- och dynamiskt koncept för hur naturen är istället för 
ett koncept där man försöker förklara naturens fenomen som statiska och 
specifika delar. Ett sådant lärande kan endast påträffas i naturen och 
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kommer att upplevas som något vardagligt och verkligt, inte något 
distanserat och främmande. Sjöberg (2009) presenterar ett resultat från en 
studie om hur elever uppfattar de naturvetenskapliga ämnen i 
grundskolan, ROSE-studien. I studien påvisar Sjöberg att elever har en 
negativ inställning till naturvetenskap. För att innehållet i undervisningen 
skall vara intressant måste vi knyta dem till vissa aspekter, exempelvis; 
betoning av samhällets användning av naturvetenskap; etiska aspekter av 
naturvetenskap, göra dem mindre abstrakta och intellektuella. Att knyta 
teorier till kroppen, astronomi, teknik och att hålla undervisningen 
personorienterad leder till ett bibehållet intresse hos både tjejer och killar 
(Sjöberg 2009). 

5.2.1 Var finns trädgröna 

Syftet med den här övningen är att eleven ska få träna i att undersöka 
verkligheten. En liten studie där eleven får träna i att förbereda en studie, 
samla in data, använda beräkningar i Excel, diskutera resultat och 
presentera resultatet för klassen. Ur ämnesplanen Biologi för gymnasiet 
står följande (Skolverket 2013): 

Undervisningen ska innefatta naturvetenskapliga 
arbetsmetoder som att formulera och söka svar på frågor, göra 
systematiska observationer, planera och utföra experiment och 
fältstudier samt bearbeta, tolka och kritiskt granska resultat 
och information. I undervisningen ska eleverna ges tillfällen att 
argumentera kring och presentera analyser och slutsatser. De 
ska även ges möjlighet att använda datorstödd utrustning för 
insamling, simulering, beräkning, bearbetning och presentation 
av data. 

I uppgiften inkluderas de flesta delarna av de naturvetenskapliga 
arbetsmetoderna.  

5.2.2 Färgning av lav och svamp 

Övningen i hur man kan färga garn med hjälp av lav och svampar kan 
knytas an till ett historiskt perspektiv. För flera hundra år sedan köpte 
man inte garn själv utan tovade och arbetade ullen direkt från de egna 
fåren för att i slutändan få ut garn. Garnet kunde sedan färgas med hjälp 
av naturliga färgextrakt, exempelvis lavar och svampar. Öhman & 
Sandell (2010) menar att människan idag fjärmar sig från direktkontakt 
med naturen. Våra förfäder var beroende av naturen medan vi idag kan 
köpa färdiga tröjor, mjölk och allt annat vi behöver i våra 
snabbmatsbutiker. Vi är dock idag minst lika beroende av vår natur för 
vatten, energi och material men det blir mer och mer osynligt för gemene 
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man (Öhman & Sandell 2010). En övning om färgning kan påminna 
eleverna om vårt verkliga behov av naturen. En sådan påminnelse kan 
fungera som ett startskott till miljöengagemang och intresse för elever 
(Louv 2008). 
	  

5.2.3 Introduktion mossor 

Materialet med mossor är en liten guide till några svenska mossarter och 
kan kompletteras med ett herbarium av mossor eleverna kan göra. 
Läraren kan tillsammans med eleverna vandra omkring i skogen för att 
hitta olika mossor. I en studie av Szczepanski & Dahlgren (2011) 
identifieras fördelarna av utomhuspedagogik som: ökad autenticitet, 
förstahandserfarenhets, sinnesmodulitet (utnyttjande av 
sinnesförnimmelser) och ökad social gemenskap. Från intervjuer med 
biologilärare i samma studie framkommer den positiva effekten av det 
intuitiva, plötsliga pedagogiska mötet med kunskapen. Att undersöka 
mossar i dess naturliga miljö, där eleven får känna, lukta och se hur den 
ser ut ger en annan kunskap än om eleven hade läst om mossan i 
litteraturen. En sådan kunskap kommer göra sig påmind nästa gång 
eleven befinner sig i liknande miljö. Öhman & Sandell (2010) jämför 
teori och praktik som att läsa av temperaturen i vattnet med en 
termometer eller doppa handen och från det och dra slutsatser som; går 
det att bada här? kan vi dricka det här vattnet? Öhman & Sandell menar 
att sådana moraliska och erfarenhetsbaserade kunskaper kan komplettera 
de vetenskapliga teorier vi lär oss.    

5.2.4 Hållbara städer 

Häftet Hållbara städer från Världsnaturfonden (2013) innehåller ett väl 
genomarbetat material där vår stad sätts i fokus. Materialet kan användas 
i flertalet ämnen och även inom biologin. Eleverna får här exempelvis 
chans att kartlägga deras stad i ett ekologiskt perspektiv. De får 
undersöka vilka ekosystemtjänster naturen bistår vår stad med, var det 
finns grönytor och vilka ekologiska fotavtryck staden bidrar till. Syftet 
med Hållbara städer var att eleverna skulle få chans att lära sig om sin 
närmiljö där befinner sig och engagerar sig, för att på sikt vara med och 
påverka samhällsbyggnationer i en positiv hållbar utveckling. Att 
undervisningsmaterialet är relevant och av intresse för eleverna är av stor 
vikt när eleverna ska erhålla ny kunskap (Sjöberg 2009). 
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8 Appendix 

8.1 Uppgift – Var finns trädgrönan? 
På trädstammar, grenar, bänkar och husväggar kan du i städer ofta se en grön hinna 
täcka underlaget. Det är små mikroskopiska grönalger som tillsammans bildar en 
koloni. Grönalgen heter på svenska trädgröna och växer flitigt i stora delar av 
bebyggd miljö, den är inte lika vanlig ute på landsbygden.  

Uppgift: 
Din uppgift är att undersöka utifall det kan finnas någon skillnad mellan hur mycket 
trädgröna det finns på tallstammar som växer i utkanten av staden och som växer 
centralt i staden.  

Tallar: 
- 5 tallar centralt 
- 5 tallar i den yttre delen av staden 

Inför fältarbete: 
Se till att ni vet hur trädgrönan ser ut 
Kom på ett bra sätt att mäta hur mycket trädgröna det finns på varje tall. Det viktiga 
är att ni gör likadant på alla träd. Ett tips är att välja en specifik yta på stammen som 
ni undersöker.  

Tillverka ett protokoll. Dokument där ni antecknar de data som ska samlas in. Ex: var 
växer trädet (centralt/ytterkant av stad), mängd trädgröna (procent/dm2/cm2 etc.) och 
annan data som kan vara nyttig. 

I fält: 

• Undersök tallarna 
• Anteckna noggrant era data 

Efter fältarbete: 

• Fyll i data från protokoll i Excel 
• Gör ett diagram i Excel över hur mycket trädgröna det fanns i genomsnitt i 

miljöerna: centralt och ytterkant av staden. 

Rapport 
Gör sedan en kort rapport där följande rubriker ska finnas med. 

• Introduktion. – Kort beskrivning av trädgröna. 
• Frågeställning. – Vad är det ni undersöker? 
• Metod. – Hur har ni undersökt? Beskriv så att någon annan skulle kunna göra 

om samma sak. 
• Resultat. – Presentera diagrammet och beskriv i text vad ni funnit för resultat. 

Var det en skillnad mellan centrala och yttre delar av staden? 
• Diskussion. – Diskutera ert resultat. Varför ser resultatet ut som det gör? 

Varför trivs trädgrönan bättre på vissa ställen än andra, om den nu verkar göra 
det? 
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8.2 Färga med svamp och lav 
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8.3 Introduktion mossor 
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8.4 Hållbara städer 
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$0)D&)6,$6+D&1%+20A%D&=-,1*D&14A0*,&4'14+.D&=*/(%,&4A=&)4''6/0)*$04/%+D&34,0$01)&$0,,=7+0.=%$D&
14A04$432-+(%/&B1%&10(&MNC&1*'$&'*+)*/2-/(/0/.F

Steg 2: Kartläggning i stadsdelen
!"#$%$&-+&*$$&$*&+%(*&39&20)$0.*&14A0*,*&4A=&%)4,4.01)*&)4'34/%/$%+&0/4'&=9,,8*+&6$2%A),0/.&

L
3%/1&1$*(1(%,F&G%$&-+&20)$0.$&*$$&1%&$0,,&19&*$$&.+633%/&=*+&1*''*/=-/.*/(%&$0(&0&1A=%'*$&19&

O0(19$.9/.&#7+&)*+$,-../0/.1(%,%/&-+&=%,$&8%+4%/(%&39&3+45%)$%$1&633,-..D&2*,&*2&-'/%D&
0/.9/.*+&4A=&3%+13%)$02F

P,0)*&3%+13%)$02&*$$&*+8%$*&'%(&6/(%+&)*+$,-../0/.%/&*2&1$*(%/>4'+9(%$:

Historiskt perspektiv
;& Q-+&4A=&2*+#7+&8"..(%1&%+&1$*(1(%,?&

;& <6+&=*+&%+&1$*(1(%,1&#4+'&4A=&#6/)$04/&#7+-/(+*$1&72%+&$0(?&

;& <6+&=*+&%H%'3%,201&$+*/134+$%+D&841$-(%+D&*+8%$13,*$1%+D&=*/(%,&4A=&A%/$+6'&1*'$&
#+0$0(&#7+-/(+*$1?

K$$&0/$+%11*/$&1-$$&-+&*$$&0/$%+256*&0/29/*+%&0&4,0)*&9,(+*+&4'&1$*(%/&4A=&-2%/&$*&(%,&*2&1$*L
(%/1&*+)02&#7+&*$$&#9&1"/&39&=6+&1$*(%/&=*+&2-H$&#+*'F&<6+&19.&1$*(%/&6$&4A=&2*(&=*+&'-//L
01)4+&$-/)$&4A=&$"A)$&4'&1*'=-,,%$&72%+&$0(%/?&

Ekologiskt perspektiv
;& <6+&1%+&1$*(1(%,%/1&.+7/1$+6)$6+&6$&B89(%&.+7/*&4A=&8,9*&"$4+C?

;&

;& <6+&1%+&4'+9(%$1&+%16+1*/2-/(/0/.&6$?

;& @0,)*&%)4,4.01)*&#4$*2$+"A)&1-$$%+&84%/(%&4A=&2%+)1*''*&0&4'+9(%$?

;&
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