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Sammanfattning

Kånneby är doktorand på Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm. Han har skrivit en ny 
publikation  om bukhårsdjur (Gastrotricha).  Målgruppen är forskare inom biologi, zoologi 
och studenter. Publikationen innehåller bland annat beskrivning av en ny art och tre arter 
som hittas för första gången i Sverige samt en identifieringsnyckel  över släktet Ihthydium.  
Syftet med arbetet har varit att underlätta det visuella tänkandet för målgruppen genom att 
lyfta in illustrationer, som passar till publikationen. Det för att publikationen skulle fungera 
optimalt.

De illustrationer som behövdes diskuterade jag och Kånneby tillsammans fram. Det 
behövdes illustrationer till publikationens identifieringsnyckel och till den nya arten. 
En uppgift tillkom mitt under arbetsgången som skulle stödja publikationen ytterligare, 
en samlingsbild över bukhårsdjurets anatomi. Kånneby ville också ha en visuell målning 
av bukhårsdjuret i dess naturliga miljö. Det blev en uppgift som gjordes fastän den inte var 
nödvändig för publikationens användbarhet. 
Illustrationerna har utförts med hjälp av mycket underlag och diskussioner. Fakta som 
stödjer mina teorier är hämtade ur litteratur. Praktiskt arbete har genomförts för hand med 
valda pennor, akvarell och med dator.

I rapporten redogörs de teorier och metoder som har varit lämpliga för att lösa uppgifterna 
samt arbetsgången för varje uppgift. En utprovning har gjorts och resultat redogörs och 
visas även i bilagor.

Arbetet har utförts på Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm under perioden 
2009-03-24 - 2009-05-21. 

   Publikation, En publikation är resultatet, av i något sammanhang, publicerat ljud och/eller text 
      och/eller bild (även rörlig bild) för allmänheten. http://sv.wikipedia.org/wiki/Publikation.   
   Gastrotricha, Vetenskapligt ord för svenska ordet, bukhårsdjur. Gastro = mage, tricha = hår. Kånneby, (2009),   
      Naturhistoriska riksmuseet, (2009-03-26) kommetar.
   Identifieringsnyckel,  används för att bestämma olika arter som hittats i fält. Oftast kan en del                           
      steg tolkas olika av olika personer. Därför är det viktigt med illustrationer, Kånneby,       
      (2009), Naturhistoriska riksmuseet, (2009-03-26) kommetar.
   Ichtydium, Släktnamnet Ichtydium är det latinska namnet för fisk. Det valdes eftersom de första                     
       som upphittades ansåg se ut som fiskar, Kånneby, (2009), Naturhistoriska      
       riksmuseet, (2009-03-26) kommetar.
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Inledning

Rapporten beskriver illustrationer som tillfördes publikationen: ”One new species and 
records of Ichthydium Ehrenberg (Gastrotricha, Chaetonotida)   from Sweden and a key to 
the genus”, Kånneby et al. om bukhårsdjuret. Publikationen bestod endast av text.

För att målgruppen skulle få ut mycket information var det nödvändigt med illustrationer 
som kompletterade texten. För att lösa detta ställde jag mig följande frågeställningar: 

  Vilka illustrationer behövde publikationen för att bli användbar? 
  Hur skulle illustrationerna skapas?

Genom kommunikation mellan mig och Kånneby togs tre uppgifter fram för att förbättra 
publikationens läsbarhet: 
 
Del 1: 34 arter från släktet Ichtydium	behövde	renritas	till	identifieringsnyckeln. 
För att det skulle vara lättare att se skillnad på deras karaktärer i nyckeln. 
Illustrationerna behövde också en layout till planscherna.

Del 2: Den nyfunna svenska arten behövde illustreras. 
För att andra forskare skulle kunna identifiera arten i framtiden.

Första utprovningen av identifieringsnyckeln visade att en tredje uppgift behövde vara 
med i publikationen.

Del 3: Illustration på bukhårsdjurets anatomi.
Illustrationen behövdes eftersom alla bukhårsdjur skiljer sig med avseende på utseende och har 
därför en del karaktäristiska delar som målgruppen förut inte hade sett. 

Önskemål: Visuell miljöbild som representerar ett ögonblick ur bukhårsdjurets liv. 
Målningen var inte nödvändig för publikationens funktion utan skulle användas till presentationer 
och föreläsningar. Målningen är också ett försök att visualisera bukhårsdjuret i volym och 
perspektiv. De flesta avbildningarna som finns är stiliserade svartvita illustrationer på rygg eller 
buksida.

Publikationen kommer publiceras i tidskriften Zootaxa.

  Chaetonotida, namn på en ordning (grupp) inom bukhårsdjuren. Kånneby, (2009),         
      Naturhistoriska riksmuseet, (2009-03-26) kommetar.
   Zootaxa, en inernationell tidskrift med journaler för all världens djur, läs mer på http://www.mapress.com/
      zootaxa/. Kånneby, (2009), Naturhistoriska riksmuseet, (2009-05-19) kommetar.
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Bakgrund
Enheten Evertebratzoologi bedriver forskning på ryggradslösa djurs systematik och biologi. 
Dit hör bl.a. svampdjur, maneter, koraller, olika typer av maskar, snäckdjur, kräftdjur och 
sjöstjärnor. Avdelningen tar också hand om de samlingar som finns. Forskarna undersöker 
bland annat djurens organ till utseende, funktion, deras föda och hur de skulle kunna vara 
släkt. När nya arter hittas, ska de rapporteras i en publikation för att andra forskare ska 
kunna ta del av den nya informationen. (För mer information http://www.nrm.se/) 

Ett av de släkten som det bedrivs forskning på heter Ichtydium och ingår i stammen 
Gastrotricha (Bukhårsdjur). Bukhårsdjur är små ryggradslösa vattenlevande djur som inte 
är synliga med blotta ögat. Djuren antas vara en länk mellan bakterier och större djur.

Kånneby är doktorand på Naturhistoriska riksmuseet och har skrivit publikationen  
“One new species and records of Ichthydium Ehrenberg (Gastrotricha, Chaetonotida) 
from Sweden and a key to the genus” tillsammans med professor Todaro (från Italien) 
och professor Jondelius (enhetschef för Evertebratzoologi). Publikationen skrevs, 
eftersom Kånneby hittat en ny art inom gruppen. Det nya artnamnet är Ichthydium 
tetrasquammofurcatum (fyra fjäll vid bakändan). Publikationen är indelad i tre stora 
delar:  

Del 1: Hur och vart den nya arten hittades, hur de gick tillväga för att undersöka, bevara samt 
beskriva artens karaktäristiska egenskaper.

Del	2:	Tre	andra	arter	hittades	i	Sverige	som	redan	har	befintlig	artbeskrivning.	Arterna	har	förut	
hittats utanför Italien och ska beskrivas och jämföras. 

Del	3:	En	identifieringsnyckel	görs	för	att	forskare	lättare	ska	kunna	hitta	vilken	art	de	möjligen	
har hittat eller kommer att hitta.

Utan illustrationer till denna publikation skulle den bli mindre användbar. 
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Syfte
Syftet är att underlätta det visuella tänkandet för målgruppen genom att lyfta in 
illustrationer, som passar till publikationen.

Målgrupp
Målgruppen är främst forskare inom zoologi och biologi över hela världen men även 
studenter. 

Problemformulering
Publikationen bestod endast av text. Det var svårt att förstå artbeskrivningar utan 
att kunna se tillhörande illustrationer. Skulle forskarna spara tid och misstolkningar 
vid läsning av artbeskrivningarna, genom att få en översikt över olika arter i form av 
illustrationer? 

Två frågeställningar följer rapporten. 

  Vilka illustrationer behövde publikationen för att bli mer användbar?
  Hur skulle illustrationerna skapas?

Planering
Uppgifterna var många och skulle utföras på kort tid, en tidsplan var nödvändig. 
Viktigt med tidsplanen var att inte fylla ut varenda timme eller dag utan att ha dem som 
reservdagar ifall något skulle beräknas ta längre tid än planerat. Lediga dagar planerades 
också in eftersom det var viktigt att få paus ifrån arbetet. Alla uppgifter fick först en 
genomgång för att uppskatta tiden som behövdes och utfördes var för sig för att undvika 
förrvirring. Uppgifterna har olika utgångspunkter och skapades på olika sätt.
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Teori
                       Uppgifterna innehåller influenser från två olika sorters av illustration.

Naturvetenskaplig Illustration
Naturvetenskapliga illustrationer är huvudsakligen bilder som hjälper vetenskapliga 
forskare att kommunicera. Dessa illustrationer är viktiga och ofta nödvändiga för att 
precisera information.

Hodges menar att den vetenskapliga forskaren ofta använder illustrationer i publikationer. 
Den skickliga illustratören löser många problem genom att kunna rekonstruera, framhäva 
detaljer och skapa illustrationer som någon inte kan föreställa sig. En vetenskaplig 
illustratör löser problem från felaktiga beslut. Holmberg skriver att det i många fall 
handlar om att artbestämma väldigt små djur.  Illustratörens uppgift kan vara att illustrera 
och förtydliga de små egenskaperna eftersom det är näst intill omöjligt att fotografera 
dem eftersom ett mikroskop har ett kort skärpedjup. Men naturvetenskaplig illustration 
kan utöver djur i olika storlekar även innehålla kulturhistorisk dokumentation som 
illustrationer över byggnader, fysiska och tidsmässiga förlopp, men också hur en 
jordbävning fungerar. Botaniska illustrationer om en växts olika delar och till medicinska 
illustrationer som hur en t.ex. operation går till är ytterligare exempel. Jag anser att denna 
teori var grunden till till mitt skapande för uppgifterna. 

Teknisk Illustration

Teknisk illustration är ett kunskapsområde som ingår i informationsdesign. 
Illustratören visar hur olika saker är uppbyggda och hur de fungerar. Det visas genom att 
illustratören visualiserar det som är svårt att förstå, ”den främsta uppgiften är att förklara 
och förtydliga”.  Illustratören kan skapa det kameran inte kan visa. 
Det handlar alltså inte om att skapa den bild som betraktaren vill ha utan även den bild 
som betraktaren behöver se för att förstå informationen. Det kan göras genom fyra 
visualiseringstekniker: flöde, spräng, röntgen och uppskuret.  Tekniska illustrationer 
förekommer t.ex. i reservdelskataloger, monterings- och bygganvisningar men även inom 
vetenskapliga områden som kemi, fysik och medicin. Teknisk illustration är min andra 
teori som är minst lika viktig som naturvetenskaplig illustration. Eftersom uppgifterna 
kommer att illustreras mycket stiliserat är det viktigt att informationen blir rätt avläst.

   Eline R.S. Hodges,	(1989),	The	guild	handbook	of	scientific	illustration.	Canada, s. xi.
    Sven Holmberg, (2004), Bild och form för informationsdesign. Danmark, s. 83.
    Jan Frohm, (2004), Bild och form för informationsdesign. Danmark, s. 99.
    Flöde: Visar hur ett förlopp eller process fungerar eller en organisation. Ibid. s. 105.
      Spräng: Visar ett objekt i “sprängt” utförande där vi kan se varje del tydligt, men i direkt          
      anslutning till de andra delarna. Ibid. s. 104) Röntgen: Visar det dolda innehållet genom att det     
      omslutande skalet blir genomskinligt, Ibid. s. 101. Uppskuret: Visar det dolda innehållet genom att     
      illustratören skär bort en del av objektets omslutande skal. Ibid. s. 102.

The natural sciences use scientific illustration in most publications. 
Drawings are essential to depict diagnostic characters that 
differentiate one taxonomic group from another. The skilled scientific 
illustrator can clarify infinite focal depth and overlapping layers, 
emphasize important details, and reconstruct broken specimens on 
paper. 7
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Visualisering
Visualisering är ett ämne som jag bara snuddar vid i denna rapport men som är intressant 
när tanken bakom bilden är viktig för utförandet. “Visualisering innebär ett åskådlig-
görande	av	komplexa,	flerdimensionella	sammanhang	genom	uttrycksätt	som	anpassas	
för människans synsinnen. Visualisering kan ske genom bilder, diagram och animerin-
gar”, enligt wikipedia.



Metod

Datainsamling
När arbetet skulle sätta igång behövdes research för att få en visuell bild av artens 
utseende och karaktärer. 
Eftersom uppgifterna till rapporten är olika, var det viktigt att hålla isär dem och genomgå 
följande frågor för varje uppgift.

  I vilket syfte behövs illustrationen? 
  Hur skulle illustrationen informera? 
  Hur skulle illustrationen skapas?
  Vad skulle illustreras?

För att utföra uppgifterna behövdes följande underlag (bilagor A-B), (ex. fig 1):

  Artbeskrivningar som jämförs med äldre beskrivningar
  Illustrationer som underlag av tidigare forskare
	 	 Studier	av	fotografier
  Undersökning av levande djur

En strukturerad kvalitativ utprovning   kommer även att utföras på rapportens 
tilläggsuppgift del 3 om ett bukhårsdjurs anatomi.

    Strukturerad kvalitativ utprovningen: är ett test som utförs på följande sätt: Strukturerad (likadana           
       frågor ställs likadant till varje testperson), kvalitativ (test under intervju), Melldert Mattias,             
       (2008) informationsdesign i teori och praktik 2.
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11

Till vänster en äldre illustration av arten, Ichthydium squamigerum, 1995, Balsamo och Fregni. 
Till höger, samma art, foto Kånneby 2008.

Fig. 1
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Källkritik
Tidigare illustrationer
Ca 18 forskare har avbildat bukhårsdjur. Vissa forskare har avbildat mycket detaljerat 
som komplement till artbeskrivningar medan andra inte har varit så nogranna. De 
publikationer som har brister i artbeskrivningarna eller avbildningarna blir svåra att 
lita på. Brunson, Schwank och Balsamo är tre forskare som jag och Kånneby mest har 
utgått från när jag tecknat rent arterna till identifieringsnyckeln. De har tecknat många 
bukhårsdjur och deras manér   går att urskilja. 
Balsamo och Schwank visar båda gärna rygg och buksida. Linjerna är fina och det som 
syns på ena sidan ska även antydas motsatt. Brunson däremot har använt en väldigt bred 
tuschpenna och verkar överdriva former. Schwank lägger också gärna till små detaljer 
som mönster i tarm och streck i ägg. Inget av mönstren visade volym. Det är tydligt att de 
äldre illustrationerna saknar informationsdesign eller tillräcklig kunskap om illustration.

Litteratur
The	guild	handbook	of	scientific	illustration	av	Hodges	Elaine	R.	S.	1989  är en äldre 
bok. Den berättar tekniker som utförts av illustratörer som arbetat med vetenskapliga 
illustrationer i flera år. Boken gav mycket tips och idéer. Läsaren får bilda sig en egen 
uppfattning och förståelse om boken är något som tillför kunskap. Själv tycker jag att 
boken är mycket detaljerad, fångar stora områden som vad man ska tänka på innan man 
börjar sin vetenskapliga illustration till hur illustrationen ska rengöras och få en layout. 
Det är många som hjälpts åt att slutföra boken och resultatet visas i form av illustrationer.

Bild	och	form	för	informationsdesign	av	Pettersson	Rune	m.fl.	2004, kändes väldigt 
trovärdig. Den innehåller många olika områden inom informationsdesign och behandlar 
ämnen på en lättläst nivå. Mycket av det som berättas är också vad som har sagts under 
studietiden och kan även läsas i andra liknande böcker. Därför tror jag mycket på att 
texten stämmer.

   

   
    Manér: konstvetenskaplig term som avser en konstnärs typiska särdrag vad gäller teknik och stil.           
       Maner kan också användas nedsättande i betydelsen ”överdrivet egenartad” 
       http://sv.wikipedia.org/wiki/Maner.
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Metodkritik
Det fanns inte många sätt att utveckla dessa illustrationer på. Eftersom de äldre illustra-
tionerna inte fick ändras vid kalkering känns det som den metod som blev var den rätta. 
Däremt kanske resultaten av de bukhårsdjur som Kånneby ägde foto på resulterat 
annorlunda om jag först provade att rita av den direkt från fotot utan att tänka på hur 
djuren tidigare hade blivit avbildade.



Arbetets genomförande
                              Denna del i rapporten beskriver den arbetsgång som följts.

Manér
Illustrationerna till identifieringsnyckeln och den nya arten skulle vara stiliserade   p.g.a. 
att de betydande formerna och detaljerna är viktiga. Ett rent manér behövdes. När de 
äldre illustrationerna undersöktes, bestämdes det att små mönster som inte visade volym 
skulle uteslutas eftersom de inte tillförde någon information. Skuggor utesluts, eftersom 
det lätt gör det otydligt. Bästa tekniken för att få det stiliserat är med tusch och att arbeta 
med olika linjetjocklekar.
Manéret för målningen skiljde sig betydligt från ovanstående manér. Här är volymer 
viktiga för att visa den rumsliga miljön som djuret befinner sig i och även formen på 
djuret. 

Material
Papper
Kopieringspapper är tunt och hade en tendens att lätt få veck eller vikta hörn. Pappret gav 
också pennan ett ojämnt uttryck, men fungerar utmärkt till kladdpapper.

Daler Rowney heavy weight 220g, härlig struktur men något gul i kulören. 
ytan på pappret är mellan matt och glättat. 

Canson dessin, 180g, vitt med svag grain (ytstruktur) , blev det papper som valdes. 
Det kändes stabilt och gav pennan lagom motstånd. 

Canson montval vikt 300g med fin grain användes till akvarellmålningen. 
Ett papper som testats många gånger förut.

    Stiliserad, är en konstnärlig bearbetning där det typiska framhävs ofta genom att förenkla     
       motivet. Inom heraldiken är stilisering av motiv det normala. Inom konst sker stilisering vid   
       skapande av symboler och också vid vissa mer traditionella konstverk. http://sv.wikipedia.org/wiki/
       Stiliserad.
    Kulör, eller kulörton, refererar till gradering av färger inom det synliga spektrumet. http://sv.wikipedia.org/     
       wiki/Kulör.

13

14

13

14

12



Pennor 
Faber Castell, penna med en hård trubbig spets och ett behagligt hölje.

Staedtler pigment liner, penna med en lite trubbig spets och höljet ger lite smärta mot 
fingrarna efter en stund. 

Grapic Art liner, penna med tydligt spetsigare spets, bra att hålla i.

Faber Castell grad 4 prövades först som konturlinjen. Till tecknandet av hår, spröt och 
andra ”påsatta” delar användes Staedtler pigment liner grad 1. Skillnaden var inte så stor 
men ändå utgjorde det en viss skillnad så att man skulle kunna skilja på linjerna. Grapic 
Art liner med grad 0.10 valdes till de allra tunnaste delarna. De tunnaste objekten är de 
streckade linjerna. Det visade sig snabbt när bilden kopierades ner till rätt storlek att 
Faber Castell grad 4 till konturlinjen var för tunn. Det blev istället Staedtler pigment liner 
grad 5. Skillnaden mellan konturlinjen och grad 1 blev då större. Önskvärt hade varit att 
ha märket Faber Castell som grad 5 istället, eftersom den kändes bättre i handen. Det 
visade sig också att det var viktigt att alla arterna ritades lika stora (fig. 2).

Akvarell
Eftersom djuret är genomskinligt, var det viktigt med ett material som behärskade 
transparens och det gjorde akvarellen.   Märket Winsor Newtons akvarellfärger användes 
för att skapa akvarellen eftersom det är de jag var van vid. Akvarellen kunde också ge en 
konstnärlig känsla.

 

    Akvarell, är en målningsteknik där färgen läggs på i transparenta skikt på ett tjockt, lätt sugande      
       papper. http://sv.wikipedia.org/wiki/Akvarell.

Fig. 2  Djuret till vänster har grad 5 och målades på liten yta. Djuret till höger har samma grad men målades över 
ett helt A4. Arten heter Ichtyhdium macrocapitatum.
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         Val av illustrationer till publikation

Del 1: Identifieringsnyckel
Identifieringsnyckeln används för att bestämma vilken art som hittats. När forskaren hittar 
ett bukhårsdjur, besvarar forskaren genom nyckeln ett antal frågor om djurets utseende. 
Det fanns i denna nyckeln bara två alternativ att gå vidare till skillnad från andra som 
kunde ha flera alternativ. På så vis blev det färre steg och lättare att undvika misstag. 
Anledningen till att de äldre illustrationerna behövde renritas är p.g.a. deras olikheter i 
manéret och att de upplevs ha orena linjer. Manéren var också så olika att det var svårt 
att få en bra överblick. Ett konsekvent manér var viktigt för att användaren lättare skulle 
kunna jämföra illustrationerna.

Genomgång av uppgift
Konturlinjen skulle vara skild från resten av linjerna, eftersom den utgör hela artens form. 
Objekt som låg på artens kropp eller som sträckte sig ut från kroppen som t.ex. tofsar, 
höjdskillnader, veck eller spröt skulle tecknas med en tunnare linje. Allt som låg inuti 
kroppen skulle tecknas med ytterligare tunnare streckad linje.   
En överenskommelse behövdes eftersom det var viktigt att det blev likadant på alla 
illustrationer. Varierade linjetjocklekar och ”släppta” linjer vid högdagrar   och streck 
som korsade varandra gav den svartvita bilden ”liv”.   Det gör att användaren uppfattar 
om något låg framför eller bakom ett objekt, t.ex. att kroppens yttre linje ”släpps” för 
att de korsade linjerna (känselborsten) skulle upplevas ligga ovanpå kroppen. Ett annat 
problem som dök upp var t.ex. när två streckade linjer gick ihop (ägg och tarm överlappar 
varandra) den ena linjen fick dominera och den andre fick knyta samman den dominerade 
linjen (fig. 3). Detaljbilder kunde bara göras där de fanns i ursprungliga illustrationen, 
samma gällde buk och ryggsida.

 

   

    Högdager: menas de ljusaste områdena i ett solbelyst motiv, http://sv.wikipedia.org/wiki/Högdager.
    Jan Frohm, (2004), Bild och form för informationsdesign. Danmark, s. 123.

Ichthydium monolobum till vänster visar “släppta“ linjer där spröten korsar konturlinjen.
I. galeatum till till höger visar tarm och ägg som går samman till en linje.

Fig. 3
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Detaljnivå
Eftersom de tidigare illustrationerna hade olika detaljnivåer gick det inte att få samma 
mängd på alla de renritade illustrationerna. Inget kunde läggas till på illustrationerna om 
Kånneby själv inte hade sett arten. Däremot fick detaljer tas bort som ansågs överflödigt 
för illustrationen. 

Skiss
Första skissen gjordes med hjälp av underlag, ljusbord och blyerts. Det behövdes för att 
kontrollera att formen blev rätt efteråt. Vissa av de tidigare illustrationernas konturer och 
cilietofsar hade breda konturer och orena områden av tecknarens penna. Viktigt var att 
proportionerna bibehålls. De djur som Kånneby själv hade hittat kunde jag illustrera efter 
foton och mått, dem kunde jag också göra symmetriska. 

Kontroll 1
Skissen visades för Kånneby som då hade tillfälle att jämföra skissen med originalet.

Renritning
Renritningen skedde med hjälp av skissen som underlag. Skissen överfördes med hjälp av 
ljusbordet och tusch till olika linjetjocklekar på finare papper. Hållbarheten var viktigt.

Kontroll 2
En sista kontroll behövdes för att se att inte någon viktig information missats. Det gjordes 
i samband med att illustrationerna scannades in och blev jämförda på plancherna.
 
Layout
”There are no hard-and-fast rules for layout; each plate will have its unique problems”. 
Hodges menar att varje plansch kommer att ha sina egna problem och att det är därför det 
inte finns några handfasta regler på hur de ska utföras. Varje plansch är olika eftersom de 
beskriver olika objekt och kräver en viss ordning. Däremot kommer de att strukturerat 
följa en linje längst nedersta delen av illustrationen. Djuren kommer visas i en storlek 
för att överblicken ska bli lättare och en måttsticka kommer följa varje djur. En bokstav 
finns för att kunna hänvisa till rätt bildtext och djuren sattes i bokstavsordning. Kånneby 
funderade länge på om det var det rätta. Alternativet var att sätta djuren i ordningen som 
de faller i identifieringsnyckeln (resultat bilaga C-H).

    Elaine R.S. Hodges,	(1989),	The	guild	handbook	of	scientific	illustration.	Canada, s. 8.
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Del 2: Ny art 
Den nya arten Ichthydium tetrasquammofurcatum, hittades 2008 i Sverige. 
Framtida forskare ska kunna känna igen arten och det blir lättast genom en bra illustration 
med tillhörande artbeskrivning. En stiliserad bild till identifieringsnyckeln och en mer 
detaljerad för att visa ytterligare information behövdes.

Genomgång av uppgift
Vad behövs illustreras för att en annan forskare som kanske hittar samma art, skulle 
kunna behöva för att känna igen den? Illustrationen bör illustreras informativt och visa 
karaktäristiska detaljer. “The illustrator must know what to look for, what is important 
and unimportant”.   Hodges menar att en illustration inte kunde utföras innan man sorterat 
vad som ska vara med på bilden eller inte. Därför hade Kånneby gjort en enkel skiss över 
de viktiga delarna men också fotounderlag användes. Prickteknik i tusch kommer att 
utföras för att få till bra former och för att framhäva volymer.

Detaljnivå
Allt som finns med som detaljer i identifieringsnyckeln ska också illustreras på den nya 
arten. Mun, svalg, tarm, cilietofsar, plåtar, huvudlober, rynkor, gaffel, eventuella ägg och 
artens karaktäristiska drag. Men i den detaljerade illustrationen finns utrymme till att ta 
med lite mindre viktiga saker som ytans struktur och volymer. Det för att det skulle finnas 
så mycket information som möjligt sparat.

Kontroll 1
Första skissen för den nya arten skissades upp med hjälp av ett skissat underlag av 
Kånneby, foton och mått från publikationen. Det var viktigt att proportionerna blev rätt 
och fick en trovärdig form.

Hodges menar att det kan ta flera timmar för att förstå djurets anatomi, former och 
volymer. Därför kände jag att det var ok att göra många skisser först med hjälp av 
konkava och konvexa   kurvor. Det är onödigt att börja utföra pricktekniken innan den 
är godkänd eftersom den tar lång tid att utföra. Underlaget är en skiss av Kånneby samt 
fotounderlag som togs i samband med att arten hittades (Fig. 4 A-D visar olika avsnitt av 
genomförandet).

    Elaine R.S. Hodges,	(1989),	The	guild	handbook	of	scientific	illustration.	Canada, s. 4.
    Elaine R.S. Hodges,	(1989),	The	guild	handbook	of	scientific	illustration.	Canada, s. 6.
    Konkav, konvex,  Illustration av Mattias Melldert informerar om bågar som har olika in/ut           
       buktningar, Sven Holmberg, (2004), Bild och form för informationsdesign. Danmark, s. 84-85.

An illustrator may need to spend hours studying the subject of an 
illustration, consulting literature, other drawings, and photographs, 
and making observations of the subject in its natural habitat. Sometimes 
complicated	anatomy	can	be	clarifield	with	a	sketch	using	different	colors	
to represent layers or direction. 
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Renritning
Den nya arten renritades på samma sätt som identifieringsnyckeln, genom att med hjälp 
av ljusbord överföra skissen. Imellanåt kopierades den detaljerade bilden ner för att 
kontrollera hur prickarna blev i rätt storlek (resultat för den detaljerade illustrationen, 
bilaga I. Resultat för den stiliserade illustrationen, bilaga J). 

Önskemål: Visuell miljöbild
Akvarellen är inte en huvuduppgift och publikation klarar sig utan den. Önskvärt var en 
målning som skulle representera ett ögonblick ur bukhårsdjurets liv, som skulle användas 
till presentationer och föreläsningar. För att kunna förstå hur det lilla djuret lever var det 
nödvändigt att få se djuret i levande form, djurets volymer, genomskinlighet och rörelser. 
Ett stort problem är att djuret oftast bara går att se från rygg eller buksida. Det gäller 
alltså att försöka visualisera hur djuret skulle kunna se ut i andra vinklar. Omgivningen 
var också viktig att se eftersom det är stor skillnad på hur mossan och sandkorn ser ut i 
förstoring.

Genomgång av uppgift
Önskvärt var att kombinera genomskinligheten med innehållet i form av tarm och svalg 
och ändå kunna spegla ytstrukturen av möjliga fjäll,taggar, hår och plåtar. Frågan var om 
det går att få känslan av att djuret lever i vatten? Ytterst få försök har gjorts att försöka 
visa bukhårsdjuret i andra vinklar och perspektiv än rygg och buksida (fig. 5). “The artist 
must study the subject in detail. This point cannot be emphasized enough: know your 
subject!”   Elaine vill verkligen poängtera att det är svårt att teckna något utan att ha 
bra kontroll över bl.a. djurets former. I detta stadium fick jag användning av att renritat 
många bukhårsdjur och känt av de olika formerna.

     Elaine R.S. Hodges,	(1989),	The	guild	handbook	of	scientific	illustration.	Canada, s. 5

A: Olika delar skiljs åt med hjälp av färg. B: Pricktekniken har börjat och kontrolleras första gången. 
C Massan vid svalg tecknades. D: Nedersta delen blev gjord.  

Fig. 4 A-D
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Skiss och renritning
Skisser utfördes i form av akvarell och blyerts för att lära känna formen och undersöka 
möjligheten att kunna kombinera innehåll med utsidan (fig. 6). “Det är viktigt att teckna 
det man ser och inte det man tror man ser”.   För att både kunna visa ytans struktur 
och innehåll var t.ex. tarm börjar och slutar kommer visualiseringstekniken röntgen att 
användas. Röntgen är bra eftersom det visar det dolda innehållet. Konturerna kommer att 
behållas men det omslutande skalet kommer att på de ställen som är viktiga att visa, vara 
genomskinligt.   Eftersom djuret är transparent kommer även omgivningen att få spegla 
igenom djuret (resultat bilaga K).

    
   

    Sven Holmberg, (2006) Färg och form A1, Kl3110 Eskilstuna.
    Jan Frohm, (2004), Bild och form för informationsdesign. Danmark, s. 101.

Fig. 6       De tre tidigare skisserna till den visuella miljöbilden.
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Fig. 5     Tidigare avbildningar i akvarell och tusch. Till vänster: Schmarda 1861, höger: Gosse, P.H 1864
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Diskussion med Professor Antonio Todaro
Färdiga illustrationer skickades till professor Todaro i Italien som varit med och skrivit till 
publikationen. Hans reaktioner var att det skulle vara mer symmetri    i illustrationerna. 
Han påpekade också att inget fick ändras eftersom det skulle vara renritade avbildningar 
av tidigare illustrationer. 
Problemet är att de tidigare illustrationerna inte är symmetriska och kunde därför inte 
heller bli det p.g.a. att bilderna inte fick ändras. Porathe   berättade att hjärnan är skapad 
på det sättet att den vill ha struktur. Originalbilderna innehöll en del orena linjer från 
pennor och mönster i tarmar och ägg. När de sedan blev renritade uppfattar vi linjerna 
mycket tydligare och därav asymmetrin.   Kånneby anser att djuret inte behöver vara 
symmetriskt, eftersom djuret i verkligheten inte alltid är det.

Utprovning av identifieringsnyckeln
Utprovning skedde av Kånneby för att se att hans identifieringsnyckel fungerade och gick 
jämnt ut. De färdiga illustrationerna var vid den gången inte med utan de äldre visades 
på A4 papper. Testpersonerna som blev kollegor inom zoologi på avdelningen, berättade 
väldigt snabbt om önskemålet på en samlingsbild över artens anatomi. Eftersom arterna 
är såpass olika är det inte säkert att användaren vet om alla karaktärer, och det är en 
förutsättning för att nyckeln ska fungera över huvudtaget.

     Symmetri: Symmetriskt arrangemang låter man innehållet förhålla sig liksidigt kring en centrerad     
        vertikalaxel, Lasse Frank, (2004), Bild och form för informationsdesign. Danmark, s. 204.
     Thomas Porathe, (2007) Informationsdesign i teori och praktik B1, KIT 003, Eskilstuna.
     Asymmetri: Asymmetriskt arrangemang, låter man de olika objekten balansera mot varandra i   
        diagonala riktningar. Ibid. s. 204.
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Tillägg av uppgift

Del 3: Beskrivning av bukhårsdjurets anatomi
För att en användare lätt ska kunna använda sig av identifieringsnyckeln behövs termer 
för de olika kroppsdelarna. Forskare är främmande för vissa karaktärer hos bukhårsdjuret 
eftersom de är så pass olika till utseendet.

Genomgång av uppgift
Illustrationen behövde en bra kroppsform. Det fanns inget bukhårsdjur med alla 
karaktäristiska egenskaper. Informationsdesign innebär att göra världen begripligare   Och 
det är just det som var meningen med denna illustration. För att den ska fungera är det 
viktigt med en bra layout.

Detaljnivå
Detaljnivån blev stiliserad som arterna i identifieringsnyckeln. Igenkännande är viktigt 
och volymer anses inte betydelsefulla. Information över djurets yttre former, som 
huvud, hals, kropp, gaffel samt andra karaktärer som hår och ägg, skulle vara med på de 
stiliserade bilderna.

Skiss
Skisser behövde skapas för att se hur många delar som behövdes (fig. 7).

    Lennart Strand (2007) Informationsgrafik, KIT 306, Eskilstuna

Handritad skiss över några av delarna till bukhårsdjurets anatomi.Fig. 7
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Kontroll 1
Skisserna kontrollerades med identifieringsnyckeln så att alla de karaktäristiska delarna 
var med.

Renritning
Samma teknik användes som till de renritade arterna till identifieringsnyckeln eftersom 
manéret skulle vara konsekvent. 

Kontroll 2
Resultatet scannades in en dator för att bearbeta layouten. Jag upplevde snabbt att delarna 
inte var symmetriska och att det kändes fel med handritat och därmed negativt eftersom 
jag irreterade mig på ojämnheterna. Nya former tecknades upp med hjälp av illustrator. 

Layout  
Eftersom det var mycket information som skulle få plats på ett A4 behövdes 
informationen delas upp i grupper. Djuret delades upp i rygg och buksida eftersom det 
är på det sättet artbeskrivningarna utförs. Lämpligt är en linje som visar olika delar av 
djurets kropp med så mycket som möjligt tillhörande de båda sidorna. En sträcka skulle 
även få plats som förklarade djurets yttersta former. Djuret har också olika former och 
variationer av huvud och gaffel som behövde visas. 

Genom att dela in alla små illustrationer i grupper enligt Gestaltningslagarna    och i detta 
fallet närhetens lag, får vi en bättre överblick av layouten (resultat, bilaga L).

Utprovning av bukhårsdjurets anatomi
Syftet för utprovningen är att se om målgruppen kan läsa av bilden, hur de kan använda 
den och inse allt de kan få ut av den. Målgruppen till utprovningen blev en mix av sju 
personer eftersom jag ansåg att layouten skulle kunna läsas av flera användare även om 
det bara är målgruppen som är avsedd för att använda identifieringsnyckeln. 

Utprovningen utfördes under en strukturerad intervju med fem frågor (bilaga M).
Vad får du för intryck/känsla av layouten?
Vad kan du få reda på genom denna illustration?
Förstår du vad alla ord har för betydelser och vad de hänvisar till? 
Vad upplever du är meningen med de tre nedersta huvudena?
Skulle du vilja lägga till/ta bort/ändra något?

    Illustrator, Ett illustrationsprogram som skapar objektgrafik. Objektgrafik består av kurvor och linjer. 
       Det betyder att bilderna förblir skarpa även i extrem förstoring. Kaj Johansson, Peter Lundberg och    
       Robert Ryberg (2006),	Grafisk	kokbok	3.0	Guiden	till	grafisk	produktion. Malmö, s. 100-102.    
    Lasse Frank, (2004), Bild och form för informationsdesign. Danmark, s. 223.
    Gestaltningslagarna, Ett grundläggande begrepp som kan vara till nytta för att få struktur   
      och ordning på sitt material. Ett antal olika lagar finns, Lasse Frank, (2004), Bild och form för   
       informationsdesign. Danmark, s. 223.

Närhetens lag: Människan vill gärna para ihop saker och ting i 
grupperingar. Objekt till synes ligger nära varandra tenderar att 
uppfattas som om de verkligen hör ihop. 31
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Resultat

Ny art
Den stiliserade illustrationen till identifieringsnyckeln följer samma manér som de övriga 
renritade arterna till identifieringsnyckeln. Den detaljerade illustrationen visar tydligt 
innehåll och extra information som körtlar och muskler. Illustrationen var illustrerad att 
fungera i mindre storlek. Båda illustrationerna följer Kånnebys artbeskrivning. 

Identifieringsnyckel
34 arter har renritats till identifieringsnyckeln. Illustrationerna har ett förbättrat enhetligt 
manér som följer naturvetenskaplig och teknisk teori. Allt är inte symmetriskt rätt för ögat 
eftersom underlag inte fick förändras. Planscher har utförts enligt tidskriften Zootaxas 
rekommendationer. 

Bukhårsdjurets anatomi
Illustrationen rymmer stilrent mycket information. Det är lätt att orientera och få en bra 
överblick. Utprovningen av layouten gav följande statistik, (tabell 1).

 

Testpersonernas svar:
Fråga 1: Vad får du för intryck/känsla av layouten?
Klart, tydligt, ordning, bra struktur, mycket information, enkelt, bra uppställt och 
funktionellt.

Fråga 2: Vad kan du få reda på genom denna illustration?
Vad djuret har för delar, de olika karaktärerna, översikt på detaljer, alla termer, mycket 
anatomi och uppbyggnad både internt och externt.

Fråga 3: Förstår du vad alla ord har för betydelser och vad de hänvisas till? 
Ja svarade fem, nej svarade två. De som svarade nej berättade att de ändå kunde hänvisa 
till hur objektet kunde se ut och dess placering.

Fråga 4: Vad upplever du är meningen med de tre nedersta huvudena?
Att det finns olika variationer, lättare att skilja dem åt och visar ytterligare detaljer.

ManNR Kvinna Arbete 
inom Biologi

Testat nyckeln* Arbete 
utanför Biologi

* Testat identi�eringsnyckeln i tidigt skedde.

X

7
6
5
4
3
2
1

X
X

X
X
X

X
X

X

X

X
X
X
X
X

X
X= Ja, tom ruta = nejTabell 1
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Fråga 5: Skulle du vilja lägga till/ta bort/ändra något?
Två svarade att de inte kunde uttala sig om det p.g.a. att de inte kommer använda sig av 
informationen.
En svarade tveksamt p.g.a. att personen ville utföra nyckeln först.
En person ville lägga till skillnader mellan bred och smal bakdel.
Tre personer svarade att det var bra.

Några rättelser som utfördes efter utprovningen var ordformuleringar (underlaget bilaga 
M).

Önskemål: visuell miljöbild
Akvarellen behövdes inte för att förbättra publikationens användbarhet utan har under 
tidens gång varit ett önskemål från Kånneby. Målningen har levererats och överförts 
som fil till datorn. Jag anser att jag lyckats fånga ett ögonblick ur bukhårsdjurets liv. 
Akvarellen kommer uppfylla sitt syfte att förmedla utseende med miljö men jag tror att 
man med vidare forskning kan utveckla tekniken och få en mer realistisk visualisering.

Illustrationerna har blivit godkända av Kånneby, professor Todaro och professor 
Jondelius. 

Diskussion
PM
Enligt mitt första PM var det meningen att jag skulle illustrera ädelstensmaskar. Bytet 
till bukhårsdjur blev inget problem eftersom jag ännu inte var insatt med uppdraget till 
ädelstensmaskarna. Däremot var det en hel del information att ta till mig i starten av 
examensarbetet. 

En uppgifts tillkomst
Det visade sig vara bra med utprovning på tre olika målgrupper. Målgruppen bestod 
av två som inte arbetar som forskare, två personer som testat nyckeln och tre som inte 
har det. De har olika erfarenheter av att undersöka instruktionsmanualer och olika 
infallsvinklar på frågorna som skulle svaras. Jag tror att jag fick bättre svar på om 
layouten talade för sig själv och kunde fungera även om användaren inte visste om 
produkten (i detta fallet bukhårsdjurets anatomi). Den rätta målgruppen hade ett försprång 
eftersom de direkt förstod syftet med illustrationen. Jag och Kånneby diskuterade även 
hur mycket information som egentligen skulle vara med på illustrationen.   

Problem under skapandes gång
Illustrationerna hade orena och tjocka linjer, det var ibland svårt att avgöra om jag skulle 
teckna efter yttersta eller innersta linjen, men märkte efter ett tag att bäst var att försöka 
följa mitt på. Då behölls proportionerna bäst. 
Andra problem kunde vara att grundskissen var konstigt utförd. Som Ichthydium 
galeatum Konsuloff 1921 tecknat en stor plåt på huvudet. Mycket information 
döljer sig under och behövde var med. Men som den var tecknad fick vi en felaktig 
tro. En ändring vågade göras eftersom Kånneby visste att det var en sköld och flera 
beskrivningar stödjer det. Idén kom att göra det som visar sig under skölden streckat. 
Eftersom det ligger bakom skölden var det egentligen inte synligt. För att få Kånneby 
att förstå skillnaderna gjordes två exemplar. På den ena var bakgrunden inom skölden 
linjerad, Linjetjocklekarna var lika, på den andra var linjen streckad och ytterlinjen fick 
konturlinjens grad. Hade vi fått ändra utseendet hade även den inre linjen tagits bort 
eftersom den bara förvillar. Men det var inte aktuellt eftersom Kånneby själv inte har sett 
arten (fig. 8). 
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Programmet illustrator var först ett bra alternativ till att lätt få illustrationerna renritade. 
Om det kunde vara tidsbesparande och ett billigare alternativ fick jag snabbt reda på 
genom att göra en test. Det blir dyrare med papper än en dator men det skulle gå snabbare 
att teckna dem för hand än i datorn. Med illustrator inblandat riskerades det att bilderna 
blev för rena eftersom det lätt blir perfekt i ett datorprogram. Det skulle antagligen bli 
svårare att följa underlagens linjer när det kunde gjorts perfekta linjer i datorn. 
Att ”bara” få renrita de äldre illustrationerna skapade en hel del frustationer. Det fanns 
många illustrationer som jag hade velat ”räta upp”, göra mer symmetriska och rätta till 
så det stämde bättre överens med artbeskrivningarna. Munnarna var också väldigt snedda 
och en perfekt ellips hade varit snyggare på många av dem.

Den tredje uppgiften som kom till: ett bukhårsdjurs anatomi, fick en del diskussioner 
om hur mycket som skulle vara med. Jag ansåg att ju mer information som kan vävas in, 
desto bättre och mer får användaren ut av den.   
Jag tyckte dessutom att en stor utmaning i denna uppgift, kunde ha varit ett problem som 
en utav testpersonerna reflekterade över: problemet hur man kan jämföra t.ex. när en 
bakdel var bred resp. smal. Det var något som Kånneby inte tyckte var nödvändigt att ha 
med på illustrationen eftersom han tyckte det syndes på planscherna.

Önskemålet på en målning som visade djuret i volym med miljö, tycker jag var bra att de 
kom på. Det var verkligen svårt att bilda en uppfattning om hur djuret egentligen ser ut, 
bilderna är mycket stiliserade och fotona är svåra att relatera till. Eftersom Kånneby oftast 
flyttade över bukhårsdjuret till en mindre provskål med rent vatten såg jag den inte i sin 
naturliga miljö. Anledningen för att han flyttade över det var för att de var snabba och lätt 
försvann i den stora provskålen. Det tog mig ungefär fyra gånger att titta i mikroskåpet 
för att få en uppfattning om hur litet ett bukhårsdjur kan vara jämförelse med ett mossblad 
eller sandkorn. Det gick tillslut upp för mig att jag behövde största förstoringen för att se 
djuret i närbild. Vid förstoring av sandkorn och mossblad i samma grad upptäckte jag att 
objekten var som berg gentemot djuret. 

”Ett sandkorn för en gastrotrich är som en någorlunda stor kulle för oss” nämnde 
Kånneby i ett sms när jag frågade honom om storleken. Han fyllde på med en mer exakt 
förklaring att djuret kunde vara en femtedel av ett sandkorn. Jag fick då mer klart för mig 
att sandbottnen mer liknade ett bergigt landskap för det lilla djuret.

Fig. 8  Ichtyhdium galeatum, A: visar avritning med heldragna linjer. B visar avritning 
med streckade linjer under sköld. Djuret är beskuret.

A B
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Slutsats 

Jag har lärt mig att när någon vill lösa problem genom att tillsätta illustrationer åt en 
produkt eller tjänst, ska jag inte ta föregivet att beställaren verkligen vet vad som behövs 
i detta fallet missde jag en uppgift (samlingsbilden över bukhårsdjurets anatomi). För att 
kunna hjälpa till måste man i många fall sätta sig in i dess sammanhang och det kände jag 
att jag mot slutet av kursen började förstå. 
Kånnebys publikation fick bättre användbarhet eftersom texten fick tillhörande 
illustrationer. Jag tycker också att det blev ett tydligt enat manér som hjälper ögat att 
fokusera på olikheterna hos alla arterna. Genom ett enat manér kan också forskare komma 
bättre överens om vad som menas med kort resp. lång gaffel. En utprovning kommer 
att göras på Kånnebys publikation nu när rätt bilder finns på plats. Jag tror också att 
forskarna sparar tid och misstolkningar vid läsning av artbekrivningarna nu när det finns 
översiktsbilder (planscherna). Designprocessen har varit strukturerad vilket behövdes 
eftersom uppgifterna var såpass många och olika. Trots olikheterna och tillvägagångsätten 
har jag inte försökt dra alla över en kant utan försökt att lösa de individuella problemen 
som dykt upp. 

En dialog mellan forskare och illustratör är viktigt. Idéer behövde diskuteras eftersom det 
troligen fanns olika infallsvinklar.

Frågeställningarna
Vilka illustrationer behövde publikationen för att bli mer användbar?
En detaljerad illustration på den nya arten för att forskare ska kunna förenkla det visuella 
tänkandet när de läser artbeskrivningen. En stiliserad illustration som ska passa in i 
identifieringsnyckeln.

34 renritade arter i släktet Ichthydium till identifieringsnyckeln. Ett enhetligt manér som 
underlättar jämförelser arter emellan, överblickar för att se de olika karaktärerna och 
framförallt för att hitta rätt art.

Bukhårsdjurets anatomi, visade sig vara en uppgift som först missades, men som utfördes. 
Jag hade själv tänkt på att ha den i min rapport för att underlätta för min målgrupp, men 
trodde inte den behövdes i rapporten bland professionella biologer. Jag antog att deras 
publikationer måste se ut på ett visst sätt. Det visar sig att det jag själv nu tycker är 
självklart är inte självklart för andra.

Hur ska illustrationerna skapas?
Jag tycker att mina uppgifter har nått en bredd p.g.a. deras olikheter. Alla uppgifterna 
har behövt individuella frågor, olika lösningar och blandade tekniker. Underlagen har 
också behövt vara i form av fotografier, skisser, tidigare illustrationer och levande djur. 
Eftersom illustrationerna skulle vara väldigt stiliserade, passade tuschpennan bäst. 
Uppgifterna har varit en stor prövning och hanterat många av de områden vi har gått 
igenom under utbildningen.
Till målningen passade akvarell bra eftersom det är mycket transparens. I början vid 
val av papper tänkte jag mycket på att pappret behövde vara vitt. Men i slutändan när 
bilderna scannades kom jag på att bakgrunden behandlades bort för att inte riskera att 
fingeravtryck kom med eller att det skulle uppstå olika kontraster. Det hade alltså inte 
gjort något ifall pappret hade en liten gul ton. 

Den visuella miljöbilden som var ett önskemål och inte behövdes för att uppfylla 
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frågeställningarna såg jag som ett projekt som det växte frågor kring under hela 
genomförandets gång. Jag tror att det bäst visualiseras genom 3D. Det hade jag gärna 
prövat, men det hade krävt mer tid. 

Vidare forskning
Många frågor har dykt upp under kursens gång som inte rör min huvuduppgift men som 
ändå är värda att reflektera över. Hur små är vissa djur? Hur kan man visualisera ett djur 
från en annan vinkel än det som vanligtvis visas genom rygg och buksida? Hur kan man 
visualisera en liten individs värld för människor som inte har möjlighet att kolla i ett 
mikroskåp? Och hur får man fram alla viktiga faktorer som transparens, överlappningar 
och transparenta objekt inuti något annat transparent. 

26



Bukhårsdjuret krälar på botten och visas oftast på rygg och buksida eftersom användaren 
då lättast ser hur djuret är uppbyggt. Det är svårt att placera om ett så litet djur och det är 
inte säkert man hittar en liknande art igen. Därför experimenterar de gärna inte med att 
lägga djuret i olika vinklar. 
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Bilaga C

Figure 5. A-K) subgenus Ichthydium. A) Ichthydium auritum dorsal view. B) I. bi-
fasciale dorsal view. C) I. bifurcatum dorsal view and D) lateral view of head. E) 
I. brachykolon dorsal view. F) I. crassum dorsal view and G) lateral view of pos-
terior end. H) I. dubium dorsal view. I) I. fossae dorsal view. J) I. galeatum dorsal 
view and K) ventral view of head showing arrangement of ciliation. A, modified 
from Brunson (1950); B-D, H-K, modified from Schwank (1990); E, modified 
from Brunson (1947); F, G, modified from Daday (1905). Scale bars: 20 µm (~20 
µm for F). (Illustration: Therése Pettersson).   



Bilaga D

Figure 6. A-G) subgenus Ichthydium continued. A) Ichthydium leptum dorsal 
view. B-C) I. macrocapitatum dorsal view of the two different forms. D) I. macro-
pharyngistum dorsal view. E) I. maximum dorsal view. F) I. minimum dorsal view. 
G) I. palustre dorsal view. A, modified from Brunson (1947); B, C, modified from 
Sudzuki (1971); D, modified from Brunson (1947); E, G, modified from Schwank 
(1990); F, modified from Brunson (1950). Scale bars: 20 µm (~20 µm for B, C). 
(Illustration: Therése Pettersson).
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Figure 7. A-D) subgenus Ichthydium continued; E-H) subgenus Forficulichthys. 
A) Ichthydium podura dorsal and B) ventral view. C) I. rostrum dorsal view. D) I. 
sulcatum dorsal view. E) I. cephalobares dorsal view. F) I. forcipatum dorsal view. 
G) I.	forficula dorsal view and H) ventral view of head showing arrangement 
of ciliation. A, B, F, modified from Balsamo (1983); C, D, G, H, modified from 
Schwank (1990); E, modified from Brunson (1947). Scale bars: 20 µm. (Illustra-
tion: Therése Pettersson).  
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Figure 8. A-D) subgenus Forficulichthys continued; E) subgenus Pseudichthy-
dium; F-H) unknown subgeneric division. A) Ichthydium tanytrichum dorsal and 
B) ventral view. C) I. tetrasquammofurcatum n. sp. dorsal and D) ventral view. E) 
I. balatonicum dorsal view. F) I. chaetiferum ventral view. G) I. cyclocephalum 
dorsal and H) ventral view. A-D, original; E, modified from Schwank (1990); F, 
modified from Kisielewski (1991); G, H, modified from Grünspan (1908). Scale 
bars: 20 µm (~20 µm for G, H). (Illustration: Therése Pettersson). 
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Figure 9. A-H, unknown subgeneric division continued. A) Ichthydium diacan-
thum dorsal and B) ventral view. C) I. plicatum dorsal and D) ventral view. E) I. 
squamigerum dorsal view and F) bikeeled scales anchoring posterior sensory bris-
tles. G) I. squamigerum ventral view. H) I. tergestinum dorsal view. A, B, original; 
C, D, modified from Balsamo & Fregni (1995); F, after Balsamo & Fregni (1995); 
E, G, original; H, modified from Grünspan (1908). Scale bars: 20 µm (~20 µm for 
H). (Illustration: Therése Pettersson). 
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Figure 10. A) Ichthydium jamaicense dorsal view and B) ventral view. C) I. mal-
leum nomen nudum dorsal view. D) I. monolobum dorsal view. E) I. pellucidum 
dorsal view. F) I. stokesi dorsal view. A, B, modified from Schmarda (1861); C, 
modified from Schwank (unpublished); D, E, modified from Schwank (1990); F, 
modified from Grosso (1973). Scale bars: 20 µm (A-B ~20 µm; C, not available). 
(Illustration: Therése Pettersson).
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Ichthydium tetrasquammofurcatum, Kånneby et al. 2008. (Illustration: Therése Pettersson).
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Ichthydium tetrasquammofurcatum, Kånneby et al. 2008. (Illustration: Therése Pettersson).
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Gastrotrich morphology
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Morphology of Ichthydium. (Illustration: Therése Pettersson).
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Frågor till utprovning på bukhårsdjurets anatomi

Vad får du för intryck/känsla av layouten?
1
2
3
4
5
6
7

Vad kan du få reda på genom denna illustration?
1
2
3
4
5
6
7

Förstår du vad alla ord har för betydelser och vad de hänvisas till? 
1
2
3
4
5
6
7

Vad upplever du är meningen med de tre nedersta huvudena?
1
2
3
4
5
6
7

Skulle du vilja lägga till/ta bort/ändra något
1
2
3
4
5
6
7

ManNR Kvinna Arbete 
inom Biologi

Testat nyckeln* Arbete 
utanför Biologi

7
6
5
4
3
2
1

* Testat identi�eringsnyckeln i tidigt skedde.X= Ja, tom ruta = nej


