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Våren är på gång
Fågelkvitter, tussilago och sol som värmer kind.  Våren är på ”g” 
i hela landet. Efter snö, kyla, tö, om vartannat otaliga gånger 
här i stockholmstrakten, kan vi nog på allvar tro på ljusare tider.

Snart kryllar det av kryp i buskarna och kanske annorstädes. 
Detta nummer av Biologen ägnar vi en del åt just småkryp. På 
Bredängsskolan i södra Stockholm fick elever i årskurs 1 och 
8 samverka i ett projekt, Småkrypsbroderier, där man använde 
olika småkryp som inspirationskälla. Många skisser och stygn 
senare mynnade detta ut i ett antal berättelser och fascinerande 
broderier. Du som inte sett originalen på Internationella barn-
konstmuseet i Vårby Gård eller Naturhistoriska riksmuseet kan 
ta del av småkrypsarbetena på foton och berättelser skrivna av 
skaparna till varje verk i denna Biologen. Visst är de läckra? 

Som medlem i Biologilärarnas förening har man möjlighet 
att träffa kollegor och delta i olika aktiviteter lokalt, ute i landet, 
men också på internationell nivå. Snart stundar årsmöte 2013, 
förlagt i Örebro, med en nyväckt krets som värd. Välkomna att 
delta. Årets Linnédagar arrangeras av Södra kretsen. Tänk att vi 
varje år kan erbjuda 50 gymnasieelever ett tredagarsstipendium! 
Med vid årets NO-biennaler finns BF där du som lärare är väl-
kommen. Internationellt medverkar Sverige med hjälp av BF i 
både Internationella Biologiolympiaden, IBO, och Europeiska 
Unionens Science Olympiad, EUSO. Mer om detta kan du läsa 
i detta nummer.

Kanske har man inte alltid möjlighet att delta fysiskt på alla 
ställen. Nu finns det mängder med möjligheter för oss biologi-
lärare via digitala medier. I denna Biologen tipsar vi om några 
böcker och aktiviteter för biologer som utförs via internet, men 
också ett antal länkar som kan vara användbara.

Visste ni att det givits ut Årsböcker i svensk undervisningshis-
toria sedan 1921? I nummer 216 skrivs om argument, strategier 
och arbetsmetoder för ämnesföreningarna i biologi, historia och 
svenska 1960-2010. Med Att hävda och vårda ett revir väcks ju 
tanken om att det är detta som fortfarande gäller för BF. Vill 
du inte läsa hela boken så finns här en artikel från en av våra 
medlemmar som har läst och tyckt till.
Får jag välja föredrar jag att vara ute bland blommor, fåglar, 
svampar och bär. Kanske inte alltid sittandes under korkeken 
filosoferande. I jobbet som lärare och utbildare befinner jag mig 
ofta ute med naturen som klassrum, omringad av en hord män-
niskor stora som små, nyfikna, upptäckande, undersökande och 
utforskande, lärandes med alla sinnen. Med inslag av utomhus-
pedagogik kan man utmana lärandet, där kreativt och skapande 
blir en naturlig väg att nå målen i Lgr 11.

Kryssar man inte fåglar kan man kryssa blommor, eller hur? 
Utmana dina botaniska kunskaper i år!

Birgitta Sang, Stockholmskretsen
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Under helgen får vi besök av Björn Olsen. 

Han är Örebrokillen som blev läkare och 
forskare med ett tidigt intresse för fåglar. Forsk-
ningen kretsar kring epidemiologi och för två 
år sedan kom hans bok Pandemi som ger per-
spektiv på vårt sätt att leva och våra möjligheter 
begränsa den ökade spridningen av resistenta 
bakterier. Under hösten har Björn i sin forskning 
besökt Antarktis, mer om det finns att läsa i hans 
mycket intressanta blogg. www.termiten.nu  
Där finns också länken till den spännande thril-
lern ur verkliga livet.  
http://www.youtube.com/watch?v=ZDWL2w8Rw7E

Lite info om Linnédagarna i Lund 2013
Biologilärarnas förening anordnar varje år Linnédagar.  Linnédagarna 
är fortbildningsdagar i biologi och vänder sig till gymnasieelever från 
år 2 och 3. Femtio ungdomar från landets gymnasier samlas i Lund 
8–11 sep. Högst en elev från varje skola. 
 Utbildningen är i år delvis förlagd till Lunds universitet och 
ungdomarna får ta del av forskningsfronten i biologi. Dessutom ges 
möjligheter till studiebesök till exempel kommer vi att besöka Bo -01 
och dess miljöanpassade boende i Malmö.
 De sociala värdena av detta arrangemang är inte det minst viktiga. 
En stipendiat från förra året uttryckte sig så ”I söndags träffade jag 
49 ungdomar och jag kände inte någon. Nu när vi skall skiljas åt här 
på onsdag eftermiddag har jag fått 49 nya kompisar”. Ansvariga för 
genomförandet är biologilärare aktiva i Södra kretsen. Karin Persson från Skånes ornitologiska station 

informerar Linnéstipendiaterna om Falsterbo 
fågelstation.

Kallelse till BF:s årsmöte 2013
Temat för årsmöteshelgen är fåglar i människans tjänst.

PrOgram: 
Lördagen den 27 april  

10.00 styrelsemöte  
13.00 -15.00 Oset - exkursion 
15-17.00 Årsmötesförhandlingar  
17.00- kvällsaktivitet

Söndagen den 28 april 
Exkursion till Kvismaren. 
Föredrag med Björn Olsen. Fåglar i människans tjänst

anmälan 
Ulrika.wedding@yahoo.com, tel 0723083222
Senast den 27 mars. 

Att tänka på när du anmäler dig

meddela när du kommer och om du vill ha lunch på lördagen
glöm inte meddela om du vill ha specialkost
Behöver du färdbeskrivning är det bara att meddela detta

Välkommen
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Tio år med EUSO
Det har händer mycket på EUSO-fronten 2012-13. I höstas var det 
10 år sedan EUSO-gruppen startade sitt arbete. Den tionde november 
år 2002 möttes en grupp hos Skolverket. Där fanns bland andra Inger 
Molin, LMNT (lärarna i matematik, naturvetenskap och teknik), och 
Birgitta Sang, BF. Efter liten tvekan bestämde de med sina föreningar 
att ta steget in i ett internationellt samarbete kring naturvetskap, där 
våra elever i årskurs 9 skulle ges möjlighet att delta i en internationell 
tävling i naturvetenskap.  

Med från början har LMNT, Biologilärarnas förening, Ke-
mist- och Fysikersamfundet varit. Några år var en representant 
från Skolverket med, men ansvaret och arbetet bollades raskt 
över på oss ideella föreningar. 

Under dessa 10 år har Sverige varje år deltagit med tävlande 
lag. Ibland har tre lag varit välkomna, men nu tillåts bara två lag 
per land.

År 2004 gick första europeiska finalen i Dublin och Sverige 
var ett av de tio tävlande länderna. EU har växt och så har 
EUSO. Till årets final är 23 länder anmälda, plus ytterligare 
några som observatörer. 

Årets tävling
EUSO-året 2013 inleddes med Sverigefinal på Tekniska muse-
et. Av de ca 40 skolor och ca 1000 elever som deltog i höstens 
uttagningstävling inbjöds de 24 bästa till final. 22 ungdomar 
tackade ”ja” och reste till Stockholm. 

För första gången provar vi att öppna tävlingen även för 
ungdomar från årskurs 1 i gymnasiet. Ingen får dock fylla mer 
än 17 år innevarande år.

Nytt för i år är också att nationella resurscentra i biologi, 
fysik och kemi har representanter i EUSO-gruppen i Sverige. 
Årets final på Tekniska museet innehöll laborativa uppdrag, en 
del CSI-inspirerat deckararbete och kemiundersökningar där 
miljön och temperaturhöjningen stod i fokus.

Det var fantastiskt att se dessa 22 ungdomar, uppdelade 
i lag om två-tre stycken, lösa klurigheterna. De två timmar 
långa passen ägnades åt labbande, slabbande och diskussioner 
för att genomföra och lösa uppgifterna.

Kriminalteknik 
Årets final hade en annan karaktär än tidigare år, mer av na-
turvetenskap och laborativt arbete. De nationella resurscentra 
för biologi och fysik samverkade med CSI-metoder. Två olika 
metoder ingick. 

När ett brott har begåtts finns det många metoder för att 
säkra bevis och för att försöka ta reda på vem som kan vara 
skyldig. Uppgifterna i finalen var dels att med hjälp av en 
vanlig fysikalisk metod studera temperaturförändringar, dels 
att fastställa tidpunkten för en händelse. Alla föremål, levande 
som döda, uppnår så småningom av sig själv omgivningens 
temperatur – om dess temperatur inte regleras aktivt. En kok-
het falukorv fick fungera som föremålet som svalnade och så 
småningom antog rumstemperatur. Med hjälp av tabeller, 
formler och grafer, kan dödsögonblicket/tidpunkten för den 
aktuella händelsen bestämmas.

Att spåra DNA och säkra DNA-bevis är en biologisk me-
tod man ofta använder på en brottsplats idag. DNA-bevis är 
mycket säkert om man vill identifiera personer.  Vid finalupp-

Enkelt sätt att utföra en gelektrofores. I en plastlåda. Väl kom-
ponerade färgblandningar fick fungera som ”blod” från de fyra 
misstänkta. Lagen genomförde laborationen för att säkra DNA och 
drog slutsats om vem som var mördaren.

EUSO 2013
Text & Foto: Birgitta Sang

Sverigefinal och 
två av finalisterna 
arbetar med att 
få fram an 
avsvalingskurva 
för falukorven. 
Termometer och 
klocka användes 
för att få fram 
en graf och med 
matematiska 
samband beräkna 
tidpunkten för 
brottet.
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giften fick man blodspår från brottsplatsen. Det var inte riktigt 
blod utan en väl komponerad färgblandning som kördes i en 
enkel gelelektrofores. Fyra misstänkta personers ”blod” med 
DNA testades mot blodspår från brottsplatsen.

Vill du se hur man gör en enkel elektrofores i en marga-
rinkartong av plast? Kika på en engelsk beskrivning på Julie 
Yu, Exploratorium Teacher Institute www.exo.net/~jyu/activi-
ties/gel%20electro.pdf eller en svensk bearbetad variant ur Bi-
Lagan nr 3 2011 sidan 20-21, (www.bioresurs.uu.se/bi-lagan/
pdf/Bi-lagan_3_2011_hela.pdf ) där allt är anpassat för att lätt 
kunna införskaffas och köpas i Sverige.

Miljökemi 
Mindre dramatisk, eller mer dramatisk om man ser den 
globala effekten, var kemiuppgiften. KRC, Kemilärarnas re-
surscentrum, stod för uppdraget där lagen fick klura ut varför 
havsnivån höjs vid uppvärmning. Detta skulle visas med ett 
modellsystem. 

FN:s klimatmöte i Doha lyckades endast förlänga Kyotoav-
talet till 2020, vilket av många miljöaktivister och klimatfors-
kare anses vara en stor besvikelse. Programmet strävar till att 
stävja en förhöjning av temperaturen så den inte blir mer än 
2 grader, men det kommer knappast att hålla med nuvarande 
avtal.  En ökning av medeltemperaturen på 3 grader innebär 
en katastrof för många länder med en höjning av havsytan på 
1-2 meter inom 100-200 år.  

Uppgift var att med hjälp av ett modellexperiment visa om 
havsnivån höjs mest på grund av att glaciärer på Arktis och 
Grönland smälter eller om en större bov i dramat är isbergen, 
som smälter i Norra ishavet.  

Klara för Luxemburg
Efter intensiv dag satte sig EUSO-gruppen ner och bestämde 
sig för vilka sex ungdomar som kvalificerat sig till att represen-
tera Sverige i Luxemburg. De resulterade i att två ungdomar 
från gymnasiet och fyra från årskurs 9 i grundskolan  valdes. 

Demonstrationsexperimentet satte  myror i huvudet 
på eleverna. Isbiten i vatten flyter givetvis i det 
färgade vattnet. Men när man slår på olja? Testa 
själv och försök förklara varför. Foto: Suheyla Demir

Miljökemistupp-
draget bevakades 
av Vivi-Ann 
Långvik och 
Christer Ekdahl 
från KRC, 
Kemilärarnas 
resurscentrum.

De uttagna deltagarna till EUSO 2013 i Luxemburg är: 
Namn: Skola: Ort: Lärarkontakt:

Från grundskolan:
Douglas Criborn Gärdesskolan Stockholm Åsa Dahlgren
Aletta Csapo Montessoriskolan centrum Göteborg Johan Sundqvist
Alfred Isaac Vällingbyskolan Stockholm Eleonor Aspwing
Emil Treitler Mörbyskolan Danderyd Liselotte Lundh

Från gymnasiet:
Filip Johansson Jenny Nyströmskolan Kalmar Anders Gustafsson
Sara Eklund Uddevalla gymnasieskola Uddevalla Fredrik Olsson

På träningsläger i Umeå tränas ungdomar under tre dagar in-
för Europafinalen i Luxemburg 17-23 mars. Umeå universitet 
ställer upp med öppna dörrar. Fysik, organisk och analytisk 
kemi och biologi praktiseras, varvat med teoretiska övningar 
och diskussioner. Resultatet från Luxemburg vet vi när du 
läser Biologen, men inte när jag skriver det här. 

BF: s roll i EUSO arbete
Sedan starten 2002 finns BF med i EUSO-gruppen. Birgitta 
Sang är BF:s representant, fungerar som biologimentor och 
landskoordinator. Arbetsuppgifterna är många och divergenta, 
alltifrån att samla elevgruppen till träningsläger, arrangera Sve-
rigefinal och diskutera biologiproblem med de övriga 23 biolo-
gimentorena inför de internationella finaluppgifterna. Minna 
Panas vår ordförande och Sanna Simán som vald representant 
för BF, har deltagit i gruppen som gjorde uttagningstestet un-
der gångna året. Med som observatör vid Sverigefinalen var 
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Lotta Järemo Jonson, grundskolelärare från Göteborg. Hoppas 
Lotta fick blodad tand och vill delta i framtida EUSO-arbete. 
BF har många medlemmar som varje år deltar i uttagningstes-
tet med sina elever. Och det finns plats för fler som vill delta 
med sina elever och på annat sätt engagera sig i EUSO.

EUSO – i framtiden
Ja, mycket arbete ligger bakom EUSO-engagemanget. Spän-
nande, intensiva, hektiska dagar som genererar fantastiska 
möjligheter för våra elever och lärare. EUSO i Sverige upp-
skattas av elever, lärare och föräldrar ute på fältet. Teknikde-
legationen har uppmärksammat vårt arbete som betydelsefullt 
för ungdomars intresse för naturvetenskap. Många är vi som 
bidrar med strån till stacken, alla lika viktiga. Medverkande i 
EUSO-arbetet är personer som representerar olika organisa-
tioner med olika kunskaper och kompetenser och det är denna 
fantastiska mix som gör EUSO-deltagandet möjligt. 

Under åren har många elever fått möjlighet att delta i ut-
tagningstester, Sverigefinaler, träningsläger och Europafinaler. 
Många NO-lärare ute på skolorna kämpar intensivt med sina 
elever och lägger ner ett enormt värdefullt arbete för sina 
elever. Utan allas bidrag missar eleverna denna möjlighet att 
inspireras av naturvetenskapernas fascinerande värld. Med den 
nu utökade EUSO-gruppen ökar kompetensen. Det bör be-
tyda att frågorna på teoriprovet och de praktiska uppgifterna i 
finalen får ännu högre kvalitet. Försöket att tillåta årskurs 1 på 
gymnasieskolan att delta ger ännu fler elever möjlighet att få 
vara med. Det var trots detta betydligt färre skolor som deltog 

i år, men kanske kan vi vända trenden uppåt igen.
För mig från BF har det varit tio intensiva, händelserika 

och utvecklande år med EUSO.  Så visst ser jag stor glädje och 
utmaning att  kämpa vidare med EUS

att vinna är stort, men att få vara med på hela 
vägen till segern är minst lika viktigt. Vägen till 
europafinalen är lång. För alla de elever som 
skrivit uttagningstester, kämpat på Sverigefina-
ler och deltagit i den europiska finalen har det 
medfört många spännande tillfällen att verkligen 
få känna på naturvetenskap och få lite uppmärk-
samhet för sitt kunnande i naturvetenskap. 

Lärare på hemmaplan ger de naturvetenskapliga ämnena ett 
innehåll som redan borde ha fascinerat. Där har vi många av 
ämnesföreningarnas medlemmar. De gör ett fantastiskt jobb! 
Engagerade, kunniga, professionella lärare! Det är spännande 
att bli omsriven i lokaltidningen och inbjuden till tävlingsar-
rangemangen.

Teknikdelagationen uppmärksammade EUSO i sin rapport 
”Nyfiken på naturvetenskap och teknik” 2009. Man skrev 
om en tävling som inte bara ger elitelever mer stimulans utan 

De sex EUSO 2012 i grönskan hos aspplantorna som odlas i Umeå 
Plant Science Centre (UPSC). Här får vi en inblick i experimentell 
växtforskning och en av Europas mest framstående forskningsmil-
jöer för växtforskning. Just nu arbetar ca 170 personer av 37 olika 
nationaliteter vid UPSC.

FAKTARUTA
EUSO (European Union Science Olympiad) är en EU-
olympiad i naturvetenskap. Tävlingen är uppbyggd som en 
lagtävling där tre elever samarbetar för att lösa praktiska, 
laborativa uppgifter som blandar biologi, fysik och kemi. 
Värdland i år är Luxemburg och den 17-23 mars tävlar de 
i två tremannalag mot cirka 40 andra lag från mer än 20 
andra EU-länder. Läs mer om EUSO Sverige på:   
www.euso.se och EUSO 2013 på www.euso2013.lu/

Vägen till europafinalen går via Umeå

Mikroskopering 
vid fjolårets 
träningsläger. 
Fokus låg på 
blodets små 
beståndsdelar 
samt bakterie-
odling. Eleverna 
fick prova att 
använda im-
mersionsolja.
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På jakt efter DNA i jordgubbar. 
UPSC gavs oss möjligheten att 
plocka ut DNA ur jordgubbar. 
Spännnade laboration som 
bjöd på annan jordgubbskopott 
än man är van vid.

Så här laborerades det  förra året. Vi gjorde en titrimetrisk bestäm-
ning av C-vitaminhalten i apelsinjucie och färsk kiwi.  Man låter 
askorbinsyran oxidera till dehydroaskorbinsyra med hjälp av 
jod.  Så länge det finns askorbinsyra i lösningen, omvandlas joden 
till färglösa jodidjoner. När all askorbinsyra förbrukats kommer 
joden att reagera med stärkelsen istället och det bildas ett blåsvart 
komplex. Titreringens slutpunkt kan iakttas genom att färgen förblir 
blåsvart. Omslaget till blåsvart är tydligt och man kan verkligen få 
studera byretten.

uttagningsförfarandet och valet av elever från olika skolor är 
också en sporre för skolor att ge en god naturvetenskaplig ut-
bildning och stimulera många elever att söka fördjupad utbild-
ning inom ämnesområdet.

En viktig del av förberedelserna inför europafinalen är trä-
ningslägret då eleverna tränar naturvetenskap.  Umeå univer-
sitet tar emot oss med öppna armar och ger oss möjlighet att 
drilla våra svenska finalister i naturvetenskap. Dessutom har 
de fått se lite av vad som försiggår på några av kemi-, biologi- 
och fysikinstitutionerna. 

Efter tio år med EUSO har vi lärt oss av erfarenhet och vet 
vad våra svenska elever behöver träna speciellt på. Skolsyste-
men ser olika ut i de olika EU-länderna och vissa färdighe-
ter är inte allmänkunskap när man är 16 år. Det är absolut 
nödvändigt för våra tävlande att kunna titrera och mikrosko-
pera, ofta med immersionsolja. 

Varje år skickas det ut ”hints” inför kommande final och i år 
kom meddelande från Luxemburg redan i december.  Den ve-
tenskapliga juryn skickade några tips om innehållet; men bara 
om tekniker, metoder och utrustning, som det är bra om man 
är bekant med. De senaste åren har vi också i förväg fått veta 
något om temat, vilket ibland har gjort det extra spännande. 
Kan det ha gett någon för mycket hjälp i förväg? Tveksamt. 
Nu står vi med spänd förväntan inför årets träningsläger och 
finalen som låter oss helt uppslukas av naturvetenskapernas 
fascinerande värld.

Årets hints inför EUSO 2013 i Luxemburg:
- use of micropipets
- use of multimeter
- use of calorimeter
- use of microscope with oil immersion objective
- draw, use and analyze different types of graphs

Det stämde väldigt väl med det återkommande innehållet på 
träningslägret, förutom kalorimetern. Kalorimetern blir ett ex-
tra träningsmoment under dagarna i Umeå.

Medaljens baksida?
Är viktigaste syftet med 
EUSO att vinna guld? Lika 
viktig är den mycket inne-
hållsrika och inspirerande 
vägen dit, som stimulerar 
våra svenska elevers 
naturvetenskapliga intresse. 
EUSO 2012 erhöll våra lag 
bronsmedaljer.
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Vi biologer minns säkert bilden på stöveln och uppgiften om 
att det finns över 10 000 små kryp under ett fotavtryck. Men 
hur kan dessa se ut? Denna ingångspunkt startar ofta mina 
elevers möte med den myllrande mångfalden. 

Annat var det för en textillärare på Bredängsskolan när hon 
skulle starta upp sitt textilarbete i en åtta. Slöjden för årskurs 
8 skulle innehålla fritt broderi. Vanligtvis tar det massa tid att 
utforska de vanligaste stygnen. Stygnövningarna har tenderat 
att ta allt längre tid och läraren vill testa något annorlunda. 
Att utgå från elevernas egna bilder ger oftast de mest levande 
resultaten. Små har barn ritat med liv och lust och fantasin 
har inga gränser som små, medan de äldre elevernas motstånd 
att använda egna bilder som förlagor växer med åldern. Här 
föddes hennes idé att låta 8:ans  elever brodera till bilder som de 
yngre eleverna ritat.

Flera strån till stacken
I samarbete mellan en lärare och hennes elever i år 1 genom-
fördes ett arbete Småkrypsbroderier. Det hann växa mycket 
under arbetets gång och mynna ut i 15 underbart fantasifulla 
broderier, som visats både på Internationella barnkonstmuseet 
i Vårby Gård, Naturhistoriska Riksmuseet och Bredängs bib-
liotek.

De enkla och naiva bilder ettorna ritat var fullt tillräckliga, 
till och med utmärkta, förlagor till ett broderi. Här gavs till-
fälle att visa hur man kan tolka och översätta en bild samtidigt 
som eleverna lär sig olika stygn och dess uttrycksmöjligheter.
Uppdraget ettorna fick var måla småkryp till åttorna. Självklart 
skulle de få träffas och se hur de broderade resultaten blev.

Arbetet i slöjden satte fart och efter bara några gånger ver-
kar eleverna tycka att det är riktigt kul. Det ena småkrypet 
mer fantastiskt än det andra växer fram ur deras händer, de är 
som små färgglada godisbitar. Man blir glad av dem och det 
känns som att eleverna också tycker så och de blir inspirerade 
av varandra. 

Fantasin förevigas
På Bredängsskolan finns Fantasifabriken, en mediaverkstad 
med modern digital utrustning för att bland annat producera 
film, multimedia och trycksaker, en verkstad där olika språk 
möts och berikar  tal-,  skriftspråket och  bilden. Hasse Nord-
kvist tog kameran i hand och  förevigade de broderade konst-

verken. Idén att trycka en liten småkrypsbroderibok och med 
sina kontakter göra det möjligt att alstren skulle ställas ut till 
allmän beskådan och att i dialog med åttorna skriva berättelser 
om krypen gjorde ettorna mycket entusiastiska.

Idén som växte
Det var en liten idé som växte till ett stort projekt på vägen. 
Det har skapat ett stort engagemang bland alla inblandade och 
vi har sett vilka otroliga möjligheter det finns i att låta äldre 
och yngre elever mötas och arbeta tillsammans, trevliga och 
positiva kontakten mellan yngre och äldre elever som påverkat 
trivsel och trygghet inom skolan. Samordning mellan  ämnen 
som bild, textilslöjd och svenska mynnade ut i ett projekt den 
”vanliga” undervisningen.

Utvecklingsmöjligheter
Visst är det helt fantastiskt att springa in i denna typ av äm-
nesövergripande arbete där elever, lärare och ämnen ur olika 
grupper möts. Själv hade jag väldigt gärna varit med på ett 
hörn. När jag nu såg dessa färdiga konstverk, läste berättel-
serna kände jag längtan och lusten att låta ytterligare ett ämne 
få blandas in, biologi och fältstudier av små kryp. Tänk att 
med utgångspunkt i dessa fantasiskapelser få uppleva naturens 
mångfald av små kryp, en del lika färgsprakande och fantasieg-
gande som de skapade, fast på riktigt. Kanske hade levande 
kryp kommit att vara förebilder till de ritade? Men detta får 
absolut inte kollidera och bli en bromskloss och konflikt i 
elevernas fria skapande. Närnatur och närmiljö är viktiga delar 
att få erfara och ett av områdena som Lgr 11 sätter fokus på. 
Redan i no år 1-3 finns dessa moment med. 

Som biolog, med stort intresse åt det gröna hållet, längtar 
jag till nästa omgång småkrypsbroderier. Kanske kan småkry-
pen få sättas under en gemensam lupp där vi räknar trådar, 
ben och upptäcker den fascinerande skönheten hos levande 
djur? Ja, hur många ben har en mygga? Har en fjäril fjädrar?

Tack till alla kreativa aktörer som medverkade till 
Småkrypsbroderier!
Låt det krylla av kryp inne som ute!

Småkrypsbroderier, småkryp – i slöjden
Text: Birgitta Sang Ma/no-lärare och utomhuspedagog Fältskolan Skärholmen 
Foto: Hans Nordkvist, Fantasifabriken
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Det är inte lätt att välja bland alla dessa underbara broderier och 
söta berättlser till artikeln i Biologen. Foto Birgitta Sang

På Naturhistoriska riksmuseet fick alla broderierna vara med, när 
Kryputställningen visades  i sin helhet.. 

Myggan Albert
Albert bor i ett ek-träd. Där bor han helt själv. Albets bästa kompis heter Spindeln 
och är en spindel. Albert jobbar. Varje dag går han ut i skogen för att hugga ved. 
När han slutat för dagen går han hem för att dricka te och äta gröt. Honungste är 
favoriten. 

En vacker dag när Albert gick ut i skogen för att hugga ved såg han en stor brun 
björn. Efter ett tag såg han att spindeln satt i björnens hand. Myggan flög fram 
till björnen och satte sig på björnens axel och började suga blod. Då blev björnen 
snurrig och tappade spindeln, som ramlade och slog sig. Då hjälpte Albert spindeln. 
Sedan gick de hem till Albert. De bestämde sig för att dricka te och äta gröt. När 
spindeln smakat på teet och gröten sa han: - Hur kan du äta den här gröten? 

Albert svarade: - Om jag inte ätit gröten skulle jag inte kunnat rädda dig.
Efter att de ätit upp all gröt gick de ut till parken. Där började de att gunga. 

Albert hoppade och flög och landade 
i sanden. Eftersom det var en varm och 
solig dag var sanden väldigt varm. Så 
myggan brände sig och blev orange. Detta 
är historien om myggan Albert.

Text: Israa år 8 och Kevin år 1
Bild: Younes år 1
Broderi: Israa år 8

…och elevberättelser

Utställning…
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Den modiga nyckelpigan
Det var en gång en nyckelpiga som hette Nicke. Han bodde i Afrika. Nicke hade många 
vänner. Han tyckte om att äta bladlöss. Nicke brukade vara med sina vänner och sin 
familj varje dag.

En dag när Nicke var ute och lekte kom det en skalbagge. Den försökte äta upp 
Nicke, men Nicke kröp iväg det fortaste han kunde. Sen gick Nicke och lekte med sina 
vänner hela dagen. Nicke gick hem när det var kväll. Då upptäckte han att hela hans 
familj var borta. Nicke tänkte genast att det måste vara 
skalbaggen som tagit alla. Men som tur var visste Nicke 
var skalbaggen bodde, så han gick och räddade sin familj. 
Skalbaggen låg nämligen och sov när han kom. Nicke sa 
till sin familj att komma ut ur skalbaggens hus och krypa 
hem det fortaste de kunde. Skalbaggen kom aldrig mer 
tillbaka och Nicke och hans familj levde lyckliga.

Text: Kim år 8 och Bejar år 1
Bild: Bejar år 1
Broderi: Kim år 8

Den starka skalbaggen
Det var en gång en skalbagge. En dag gick skalbaggen till skogen och där träffade 
han en annan kaxig skalbagge. Efter ett tag så började de att bråka och anledningen 
till att de började bråka var att den kaxiga skalbaggen kom fram till den andra 
skalbaggen och så började de att tjafsa. Till slut fick den snälla skalbaggen nog, så 
han hoppade på den kaxiga. Den snälla skalbaggen fick stryk, så han gick hem. När 
han kom hem frågade hans mamma vad som hade hänt. Skalbaggen svarade att han 
bråkat i skogen
- Varför bråkade du, sa mamman.
- Det var inte jag. Det var en annan skalbagge, svarade 
han. Efter ett tag blev skalbaggen så trött så han gick till 
sin säng och sov. Nästa morgon så gick han till skogen 
ännu en gång. Då kom den kaxiga skalbaggen fram, fast 
då var han snäll så de blev vänner. Sen så gick de hem 
till den kaxiga skalbaggen och spelade TV-spel.

Text: Merhawi år 8 och Filip år 1
Bild: Filip år 1
Broderi: Merhawi år 8

Den starka spindeln
Det var en gång en grym spindel som hette Dego.
Dego träffade en fluga. Han var mycket hungrig. Nu skulle Dego äta upp flugan. 
Han åt upp den. Han var inte mätt. Nu ville han ha fler flugor. Han gick och 
gick…då såg han åtta flugor. Han tog dem. Han skulle äta dem senare. På vägen 
hem lyckades två flugor fly. Nu var det bara sex flugor kvar. Dego lyckades ta hem 
de sex flugorna. Dego la flugorna i spindelnätet. Efter ett tag…åt han upp dem. 

Nu var han mätt. Nu skulle han till sin 
kompis Patrick. Han berättade om flugorna 
för Patrick. Nu ville Patrick också ha flugor. 
Men han fick inga.
Den starka spindeln förblir stark!

Text: Libit år 8 och Ben år 1
Bild: Ben år 1
Broderi: Libit år 8
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Fjärilen Fia
Det var en gång en liten fjäril som hette Fia. En dag sa Fias mamma till henne att 
flyga ut till trädgården och ta med sig ett par bär.
I trädgården fick Fia syn på en prinsessa som satt i ett hörn och grät. Fia började 
tycka synd om den stackars lilla prinsessan, så hon började sjunga för henne. 
Prinsessan tittade upp av förtjusning och började sjunga med Fia. Fia kände sig 
mycket stolt över att lyckas få prinsessan på bättre humör.

Prinsessans utseende började helt plötsligt att förändras, sakta, sakta, bit för bit. 
Hennes hår förvandlades till en växt, näsan blev lika lång som en ljusstake, tänderna 
blev lika svarta som natten och ögonen lika röda som jordgubbarna.

Till sin förskräckelse började Fia flyga så snabbt som hon bara kunde, men innan 
hon lyckades komma ut ifrån trädgården, så kände hon hur någonting rycktes ifrån 
hennes högra vinge och det var den elaka häxan som drog av det. Men Fia klarade 
sig ändå. Hon blev räddad av sin mamma. Fia fick vara hemma och vila i flera dagar. 
Men efter ett tag började hon må bättre och var redo 
att gå ut igen, men aldrig mer tillbaka till trädgården.

Hela händelsen fick henne att förstå att även om 
hon försöker göra någonting bra för en annan själ, så 
betyder inte det att hon själv kan få någonting bra av 
det tillbaka.

Text: Dilan år 8 och Sonia år 1
Bild: Sonia år 1
Broderi: Dilan år 8

Fjärilsprinsessan
Det var en gång en prinsessa som hette Lisa. Hon bodde i ett slott med kungen. 
Men hennes mamma hade dött av en häxas förtrollning. Det var en sjukdom. Så 
en dag så bestämde sig kungen att han ville gifta om sig med en häxa som han inte 
hade en aning om. Den häxan som han gifte sig med hade dödat hans fru. Häxan 
hatade barn, speciellt prinsessor.
Men så en dag var hon så arg att hon gick upp för trappan till prinsessan. Hon ville 
förtrolla Lisa till en fjäril. När hon förtrollade Lisa så sa häxan: - Du har två dagar på 
dig att kyssa en prins. Men det måste vara prins Mohammed och han bor bortom 
berget! HA HA HAA!

På vägen till Mohammed så träffade hon en groda som 
kunde en genväg genom berget. Det gick en dag och då 
var grodan vid slottet efter att ha mött många fiender. 
När de var framme så såg Lisa ett litet hål genom dörren. 
Hon flög igenom hålet till prinsen och han råkade nudda 
fjärilen med sin tunga för han ”lipade”. Fjärilen blev en 
prinsessa och Mohammed blev direkt kär i henne. Och 
de gifte sig och levde lyckliga i alla sina dagar.

Text: Jetlir år 8 och Nicolé år 1
Bild: Nicolé år 1
Broderi: Jetlir år 8
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På jakt efter naturens aBC
Det är inne att lära in ute, så varför inte ta med 
aBC ut på en biologilektion.

Att lära in ute är en serie böcker, där man hittar mängder av 
användbara utomhuspedagogiska övningar. 

Skrivandet av att lära i svenska ute-boken tillsammans med 
sex andra naturskolepedagoger var en utmaning av stora mått. 
Där möttes kunskap, kompetenser och erfarenheter ”från de-
cennier av verksamhet ute på landets naturskolor. Självklart 
stod svenskämnet i fokus, men ett antal övningar platsar väl i 
ämnesövergripande arbete och har sina ben i fler av ämnena i 
Lgr:s kursplaner.

Till dig som biolog kommer tips på hur man kan använda 
en av bokens övningar skolgårdsnära eller ute i skog och mark. 
Det enda du behöver är fixa till är ABC-dukar. 

Uppdelade i mindre grupper gäller det på en bestämd tid 
att samla in naturföremål samt lägga dem på rätt (begynnelse-)
bokstav. Varje föremål ger 1 poäng. Mer biologisk ”touch” får 
uppgiften då man premierar artnamnet med ytterligare ett 
poäng. Eklövet kan då ge E 1 p och ek 1p. Artbegreppet är 
ju tydligare i Lgr 11 än i föregående läroplan. En poäng extra 
kan vara en sporre om man kan vad djuren eller växterna heter 
så att man lär sig fler namn på levande organismer i närmil-
jön. Tänk att kunna fylla en hel ABC-duk med bara artnamn! 
Eleverna kommer att finkamma området i jakten på alfabetet!

Beskrivande ord
Med instruktionen ”hitta ord i naturen…” får man med ad-
jektiv. Man samlar föremål som visar ”adjektivet” och lägger 
detta på rätt bokstav, till exempel Svart sten, Mjuk mossa, 
Torr ticka, Blöta blåbär, Ljusröda lingon, Grå gren eller Grön 
mossa.

Vill man träna engelska naturord ger man 1p för det eng-
elska ordet.

Jag brukar köra 4 minuter för bara svenska ord och 5 min 
för svenska och engelska. Kanske ytterligare någon minut om 
man tar med artnamn. Det är meningen att inte alla ska hinna 
hitta ”allt”.

Habla espanola?
Utnyttja flerspråkighet, om det finns i gruppen, som en till-
gång och ge poäng för ord på andra språk än svenska.

ABC-dukar gjorda av plastduk resp. duschdraperi.  Enkelt  görs 4 
rader med 7 bokstäver på varje rad. Låt V/W få samsas, så är duken 
redo även för engelskans ABC.

ABC-duk använd när uppgiften är att  hitta föremål  med alfabetets 
begynnelsebokstäver.  Vidare kan man hitta ord i naturen, vilket 
öppnar upp även för adjektiv och kanske även verb. Ytterligare 
dimension ger ett artnamn på respekive bokstav. Då utmanar vi 
eleverna i artkunskap!
And why not in English?

ABC-duken 

Text och Foto: Birgitta Sang, ma/no-lärare och utomhuspedagog  
En av författarna till att lära in svenska ute
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Fynd i ABC-jakten.
Ett daggtäckt  asplöv kan  passa in på många bokstäver: Asplöv, Asp, 
Blad, Naggat, Grön, Dagg, Vatten, Droppar….kan du komma på 
fler?  Var väljer du att lägga det? Om lövet ska symbolisera alla före-
slagna bokstäver måste det finnas ett i varje aktuell bokstavsruta.

Materiel
Du behöver en ABC-duk per grupp. Dukar med alfabetet 
utskrivet i 4 rader, med 7 bokstäver på varje rad. Vit plastduk 
alternativt enfärgat duschdraperi är lätta att torka av. Ett åter-
använt tyg kan också duga. Skriv bokstäverna med vattenfast 
penna så tål dukarna fukt och tvätt.

Passar alla
Övningen passar alla åldrar. Vad man samlar och hur det 
ABC-benämns är avhängigt på gruppen man jobbar med. 
Lagom gruppstorlek 4-5 elever, men aldrig fler än max 4-5 
dukar per klass. Man ska ju räkna poäng per duk och det gör 
jag alltid med samlad trupp kring respektive grupps duk.

Övningen med ABC-duken finns beskriven i: Att lära in 
svenska ute åk F-9, sidan 21.
Författare: Robert Lettman m.fl.  
Förlag: OutdoorTeaching Förlag AB 
ISBN: 978-91-979108-0-4
© Robert Lettman-Masch, Mats Wejdmark, Ammi Wohlin, 
Eva Persson, Stina Lindblad, Helene Granz, Birgitta Sang

Gissa småkryp… 

Text & Bild: Birgitta Sang

Vilka kryp döljer sig bakom följande beskriv-
ningar? Här följer två listor en a-m med kluriga 
beskrivningar och en 1-12 med namn på tolv 
olika småkryp. 

Gör ett försök att lista ut vilka kryp som döljer sig bakom 
beskrivningarna A-M. Du kan också hitta rätt namn i listan 
1-12. Självklart är ordningen omkastad så att de inte passar 
ihop rakt av. Vill du vara extra fiffig så leta fram bilder på 
krypen att para ihop de kluriga beskrivningarna och namnen.
Längre fram i Biologen hittar du facit.
Användbart i undervisningen? Uppgiften kan i alla fall 
muntra upp en personalfest. Facit finns på sidan 16.

A. lingon + analblås 1. nyckelpiga

B. låsöppnare + hembiträde 2. bålgeting

C. morgonfukt + jordförbättrare 3. pissmyra

D. liten mikrofon 4. daggmask

E. eld + Expressensymbol 5. fluga

F. istället för slips 6. broms

G. lövträd + dragdjur 7. nässelfjäril

F. brännande växt + vacker flygare 8. vårtbitare

I. urin + 6-bening 9. mygga

K. mittpedal i bilen 10. bärfis

L. snopptopp + snurrande verktyg 11. ekoxe

M. missprydande hudutväxt  
+ knipa ihop tändernav

12. ollonborr
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Medicin 1 beskriver människokroppens uppbyggnad  
och funktion. Inom varje organsystem görs en  
genomgång av den friska människans anatomi och 
fysiologi, därefter beskrivs förändringar vid olika  
sjukdomstillstånd.

Medicinsk terminologi ingår genomgående och 
förklaras på svenska i sitt sammanhang.

Nedladdningsbara mp3-filer.

Boken är översatt från danska av  
Elisabeth Dominique Lindström.  
Kjell Hjelm, omvårdnadslärare, har granskat  
och bearbetat texten.

Medicin 1 kan användas på Naturvetenskaps- 
programmet och gymnasiekurser som behandlar 
människokroppens byggnad och funktion.

Författare: Kjell Hjelm, Vibeke von der Lieth,  
Marianne Looft, Inge Olsen, Henrik Andersen,  
Lissi Hansen

För mer info, blädderprov och mp3-filer: 
 www.sanomautbildning.se

tel. 08-587 642 00 | info@sanomautbildning.se | www.sanomautbildning.se Kontakta oss!

En ny bok för kursen  
Medicin 1 i det nya gymnasiet!

Ny!
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Internationella Biologiolympiaden är en tävling 
för gymnasieelever. Elevernas förmåga att lösa bio-
logiska problem och genomföra biologiska expe-
riment testas. Intresse för biologi, uppfinnarför-
måga, kreativitet och uthållighet krävs av eleven. 
 Varje deltagande land kan skicka fyra elever 
som tagits ut i en nationell tävling. De åtföljs 
av gruppledare som också är representanter för 
sitt land.

Syfte
•	 att stimulera till ett aktivt intresse för biologistudier

•	 att befrämja utbyte av idéer och material inom  
biologiutbildningen

•	 att befrämja regelbundna internationella kontakter  
mellan biologiintresserade elever

•	 att befrämja en vänskaplig relation mellan ungdomar 
från olika länder och stimulera till samarbete och  
förståelse mellan nationerna.

Oympiaden erbjuder, för medföljande gruppledare, ett tillfälle 
att jämföra kursinnehåll och utbildningstrender inom biologi 
i olika länder. Detta kan bidra till att förbättra biologi-utbild-
ningen på nationell nivå. I det land där olympiaden genom-
förs bidrar respektive lands utbildningsdepartement, skolmyn-
dighet, lärarorganisationer, universitet, skolor och näringsliv till 
genomförandet. Kontakter mellan dessa institutioner bidrar till 
en bättre förståelse och kommunikation om deras respektive 
aktiviteter inom biologin.

Bakgrund
Biologiolympiaden startades 1985-1989 genom att Tjeckoslo-
vakien och Polen tävlade med varandra och lade grunden till 
dagens IBO. Belgien, Bulgarien, Tjeckoslovakien, Tyskland, 
Polen och Sovjetunionen planerade 1989 den första egentliga 
internationella olympiaden som hölls i Olomouc i Tjeckoslo-
vakien 1990. Direkt efteråt bildades ett koordinatorcentrum i 
Prag. Antalet deltagande länder kommer från hela världen och 
har ökat succesivt och uppgår nu till 61 (2011).

IBO 2013 arrangeras i Schweiz.

Se http://www.ibo2013.org/ för mer information.

Gissa småkryp… facit
A10; B1; C4; D9; E2; F5; G11; I3; K6; L12; M8
Internationella Biologiolympiaden (IBO) 

Text: Lena Lundquist Foto: mats Carlberg
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Vi ger eleverna förutsättningar 
att delta i samtal om vår tids 
avgörande miljö- och  
samhällsfrågor.

De nya ämnesplanerna i naturkunskap ställer  
nya krav på din undervisning och de läroböcker  
du använder. Nu framhålls att eleverna  
ska kunna använda sina kunskaper för att  
diskutera, göra ställningstaganden och  
formulera handlingsalternativ. 

Just det har vi tagit fasta på när vi arbetat fram  
vår nya Naturkunskap. Böckernas framställning 
bygger på livsstilens betydelse för vår hälsa och 
en hållbar utveckling. I engagerade texter ger  
författarna den naturvetenskapliga bakgrunden 
till de viktigaste samhällsfrågorna om hälsa, 
livsstil, miljö och klimat.

Författare: Iann Lundegård, Karolina Broman, 
Gunilla Viklund och Per Backlund

Mer info www.sanomautbildning.se

Komplett Naturkunskap
– naturkunskap 1a1, naturkunskap 1b  
och Naturkunskap 2

50 p för 
yrkesprogram

100 p för 
högskoleförberedande 
program

tel. 08-587 642 00 | info@sanomautbildning.se | www.sanomautbildning.se Kontakta oss!

naturkunskap 1b
Iann Lundegård   Karolina Brom

an   Gunilla Viklund   Per Backlund   

Naturkunskap 1b är helt anpassad till kunskapsmålen och det centrala  
innehållet i GY 2011. Boken tar upp aktuella samhällsfrågor med ett  
naturvetenskapligt innehåll och perspektiv. I Naturkunskap 1b presenteras 
de kunskaper som behövs för att kritiskt kunna värdera information  
och ta ställning i viktiga framtidsfrågor.

Att beskriva världen inleder med en beskrivning av naturvetenskapen  
och ämnet naturkunskap. 

Hur ska jag välja? ger en inblick i den roll naturvetenskapen  
spelar för oss och för vårt engagemang i samhällsfrågor.

En värld att vårda och Miljö och energi ger kunskaper om  
energi- och resursanvändning, klimatfrågor och hållbar utveckling. 

Livsstil och hälsa handlar om kroppen och om kost, träning och hälsa. 

Sexualitet, lust och relationer är ett angeläget kapitel om  
sex och samlevnad. 

Bioteknik – livets teknik tar upp ett snabbt framväxande kunskaps-
område där det ständigt kommer nya upptäckter att ta ställning till.

Undersökning och analys, innehåller försök och experiment som  
är kopplade till tidigare kapitel i boken.

www.bonnierutbildning.se

ISBN 978–91–523–0900-1

(523-0900-1)

21b natur
kunskap

natur
kunskap

iann lundegård 
karolina broman 
gunilla viklund  
per backlund

Nyhet! 
ht 2013
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UR har i uppdrag att bredda komplettera och stärka 
andras utbildningsinsatser. Som ett led i den digitala ut-
vecklingen och med syfte att möta användarna på nya 
plattformar gjordes ett stort arbete under 2012 med att 
lösa upphovsrätten för  8000 av UR:s utbildningspro-
gram. Idag kan de ses och användas fritt på UR.se 

Detta innebär en ny möjlighet för lärare och speciellt 
betydelsefullt är det för friskolor som inte är knutna till 
AV-centraler. Filmmaterialet täcker grundskolans alla 

ämnen men också även psykologi, filosofi och miljö. 
Vissa program, som känsliga värdegrundsprogram med 
en stark anknytning till en pedagogisk kontext, är enbart 
tillgängliga via inloggning. UR.se har en intressant 
klippfunktion. Den fungerar så att man markerar en start- 
och en stopptid på filmen och gör ett avgränsat klipp. 
Pedagogen kan visa så mycket man vill av en film och 
funktionen är mycket enkel att använda. Man kan även 
skapa en länk till klipp.

NO-biennaler 2013
för dig som undervisar i gr F-9

Växjö 9-10 april
Umeå 25-26 sept.
Karlstad 7-8 okt.

Exempel på innehåll i föreläsningar 
och workshops:

•	Bedömning
•	 IKT
•	Kroppen och maten
•	Miljö	och	vatten

Utställningar

Anmälan och program: nobiennal.se

Välkommen till NO-biennaler 2013 med massor av inspira-
tion för undervisning i naturvetenskap. Lyssna på föreläsning-
ar, prova nya experiment, besök utställningar och diskutera 
med kolleger. Programmet kommer bland annat att handla 
om bedömning av elevernas prestationer, kroppen och maten, 
miljöfrågor och IKT. 

Den första biennalen äger rum i Växjö 9-10 april. Till hös-
ten planeras biennaler i Umeå 25-26 september och i Karlstad 
7-8 oktober. 

Preliminärt program för den första biennalen i Växjö
finns på http://www.nobiennal.nu/ 

Anmälan till biennalen i Växjö öppnar 8 februari. Kostnad 
800 kr fram till 1 mars, därefter 1000 kr (exkl. moms).

NO-biennalerna arrangeras av Nationellt resurscentrum 
för fysik, (NRCF) Kemilärarnas resurscentrum (KRC) och 
Nationellt centrum för biologi och bioteknik (Bioresurs) i 
samverkan med Linnéuniversitetet, Universitetet i Karlstad 
och Universitetet i Umeå. NO-biennalerna stöds ekonomiskt 
av Skolverket.

Frisläppta utbildningsfilmer på UR.se
Text: minna Panas

NO-biennaler 2013 för dig 
som undervisar i gr F-9
Text: Britt-marie Lidesten
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Åk 7-9

Nya Direktböckerna har

• texter med fokus på läsbarhet och förståelse

• kunskapsbeskrivningar som stödjer elevens 
arbete

• kontrollfrågor efter varje avsnitt som testar 
elevernas inläsning och förståelse

• Plussidor med intresseväckande texter där  
elever kan lära sig mer

• Sammanfattning i alla kapitel

• Uppslaget med frågor, uppgifter och laborationer 
som svarar mot kunskapskraven i Lgr11 och  
förbereder eleverna inför de nationella proven

• Facit i boken

• Lärarhandledning med laborationer, arbets-
uppgifter, svar och kommentarer. Dessutom 
finns färdiga diagnoser, prov och laborationsprov 
till samtliga kapitel, med bedömningsmatriser 
utformade enligt kunskapskraven i Lgr11

• Inläst text som fritt nedladdningsbara mp3-filer

• Onlinebok med extra funktioner

För mer information och blädderprov:  
www.sanomautbildning.se

Nya kursplaner  
+ Nytt betygssystem  
= Nya Direktböcker

tel. 08-587 642 00 | info@sanomautbildning.se | www.sanomautbildning.se Kontakta oss!

Succe
Direkt!

'
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Har du hittat andra så kan du väl dela med dig. Biologens 
redaktörer blir glada för alla tips, adresser till oss hittar du på 
sista sidorna i Biologen.

Först en påminnelse om www.bioresurs.uu.se som har mäng-
der av tips och idéer för skolans alla stadier. Inte minst i Bi-
lagan, den tidning som resurscentrum ger ut tre gånger per år.

En annan adress är www.lektion.se men där trängs alla 
ämnen inte bara biologi.

Centrum för naturvägledning
Vet du vad en naturvägledare är? Det visste inte jag förrän 
jag fick ett tips i min mail om en konferens och därför sökte 
upp hemsidan för Centrum för naturvägledning, en avdel-
ning på Sveriges Lantbruksuniversitet, www.slu.se/cnv Där 
finns följande förklaring: ”En naturvägledare väcker känsla för 
och förmedlar kunskap om natur!” Det känns som om det är 
det vi biologilärare försöker göra hela tiden. Skillnaden lig-
ger i målgruppen. Naturvägledarna arbetar mot allmänheten 
och försöker att få oss att bli medvetna om både närnatur, 
hållbarhetsfrågor och kultur. De har ett digitalt nätverk som 
skickar ut en publikation fyra gånger per år. Läs smakprov på 
hemsidan!

Science in School
www.scienceinschool.org som ges ut av EIROforum finns både 
som digital och tryckt tidning. Det är gratis att prenumerera. 
Även denna publikation ges ut fyra gånger om året. Tidningen 

innehåller artiklar i alla de naturvetenskapliga ämnena, ofta är 
det ett visst mått av tvärvetenskap också. Låt mig berätta hur 
tidningen är uppbyggd. EIROforum är ett samarbetsorgan för 
europeiska forskningsorganisationer t ex CERN. En avdelning 
i varje tidning berättar om vad till exempel dessa organisatio-
ner har för projekt. European Molecular Biology Laboratory, 
EMBL har i nr 19 en notis för att uppmärksamma att det gått 
tio år sedan man bestämt det mänskliga genomet.

Nästa del, Events, handlar ofta om Science on Stage som är 
en internationell festival för lärare i naturvetenskap. Man träf-
far kollegor och ställer ut och diskuterar undervisning i dessa 
ämnen. Vill du veta mer så klicka in på www.scienceonstage.eu

Varje nummer har en större intervju med en europeisk fors-
kare liksom några artiklar om intressanta naturvetenskapliga 
ämnen till exempel Enskilda molekyler under mikroskopet 
eller Kemi och ljus. Dessutom finns spännande artiklar om 
ny forskning kallad Cutting-edge science. I senaste numret 
handlar en av dessa artiklar om varför meiosen så ofta går fel 
när kvinnans äggcell mognar.

Det bästa till sist, färdiga tips på lektioner. En jag hittat är 
för elever i tioårsåldern och handlar om hur de får undersöka 
mendelsk ärftlighet genom att låtsas föda upp drakar. En an-
nan för gymnasister är att prova att vara DNA-detektiv. Båda 
har utförliga beskrivningar och kommentarer. Dessutom finns 
det mer omfattande projekt redovisade i varje nummer.

Detta är en tidning att längta efter och att gå tillbaka till 
precis som Biologen och Bi-lagan.

Några nyttiga webbadresser 

Text Christina Broman

Nätet är fullt av information som kan inspirera en oinspirerad biologilärare och bli till
nytta för ens egen del eller för elevernas. Jag har hittat några som jag presenterar här.
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Att hävda och vårda ett revir 
Några funderingar med anledning av en bok
Årsböcker i svensk undervisningshistoria har utgivits sedan 
1921. Nummer 216 har titeln ATT HÄVDA OCH VÅRDA 
ETT REVIR Argument, strategier och arbetsmetoder för äm-
nesföreningarna i biologi, historia och svenska 1960-2010. 
Författare är Jonas Hallström (Bi), Bengt-Göran Martinsson 
(Sv) och Mats Sjöberg (Hi).

När Biologilärarnas förening firade sitt femtioårsjubileum 
för trettio år sedan sa Tore Donnér att ” den viktigaste upp-
giften för varje ämnesförening är naturligtvis att hävda ämnets 
revir”. Ungefär så inleds boken om de tre ämnesföreningarna.

Det är inte föreningarna i sig utan deras agerande i samband 
med förändringarna i tim- och läroplaner under 1900-talet 
som forskarna undersökt och redovisar i boken. 

Att föreningen bildades berodde på det politiska maktskiftet 
i Sverige 1932. Ecklesiastikminister Engberg lade fram en ny 
läroverksstadga som innebar kraftiga nedskärningar av antalet 
veckotimmar för matematik och biologi. En given uppgift för 
ämnesföreningar är att verka för att antalet veckotimmar inte 
minskas utan om möjligt ökas. Eftersom elever inte kan vara i 
skolan mer än ett visst antal timmar totalt är det en kamp mel-
lan ämnena. Något ämne minskar om ett annat ökar i timtal. 
Vid alla förändringar har BF aktivt arbetat för att få minst 
lika stort utrymme för biologi som man haft i den föregående 
timplanen. Man har använt sig av remissyttranden och upp-
vaktningar. Enligt Jonas Hallström var inflytandet över tim-
planerna i princip obefintligt, men man försvarade lyckosamt 
det mest centrala innehållet i ämnet. Medlemmar i BF har 
flera gånger varit med i utformningen av kursplanerna både 
för grundskolan och gymnasiet.

Christinas boktips...
Text: Christina Broman • Foto: Monica Svensson

Jonas Hallström,
Bengt-Göran Martinsson

och Mats Sjöberg
Utgiven av Föreningen för 
svensk undervisningshistoria
Utgivningsår 2012
ISBN: 91-85130-89-3

Ett skolämne kan ha mer eller mindre tydliga gränser.  
Ämnesföreningarna har både arbetat för att behålla delar av 
ämnet som annars kommit att ingå i ett annat ämne och att  
utvidga ämnet där det har ansetts möjligt. Störst förändring 
blev det i samband med införandet av grundskolan på sextio-
talet. Diskussioner förekom också när det gällde blockämnena 
SO och NO inte minst när det gällde hur betygen skulle ges, i 
block eller som enskilda ämnesbetyg.

Allt detta och mer därtill som finns i boken kan man fundera 
över, men de frågor jag ställde mig var: Har ämnesföreningarnas 
roll förändrats? Hur arbetar vi nu jämfört med då? Mitt svar på 
första frågan är att vår uppgift fortfarande är ”ATT HÄVDA 
ÄMNETS REVIR”. Sättet vi gör det på är dock annorlunda 
beroende på samhällets utveckling och skolmyndigheternas 
möjlighet att genom internet vända sig till varje lärare. 

Att arbeta för medlemmarnas fortbildning är fortfarande en 
angelägen uppgift, men även här har mycket förändrats i och 
med internet och dess möjligheter som att ta del av föreläsningar, 
filmer och artiklar direkt i sin dator. Vår förening har också 
sedan länge med stor framgång ordnat verksamhet riktad mot 
elever, som Linnédagarna och nationella uttagningstävlingarna 
för EUSO och IBO.

Vi diskuterar ofta på styrelsens möten hur föreningen ska 
kunna utvecklas. Vårt arbete och föreningens ekonomi är 
beroende av antalet medlemmar och deras engagemang. Har 
du som medlem idéer om hur vi kan utveckla föreningen så 
hör av dig till styrelsen! Motsvarande uppmaning gäller hur vi 
kan marknadsföra oss så att medlemstalet ökar igen. Berätta 
för oss vad du önskar att föreningen ska ge dig i framtiden.

Zeke och Kosmos. 
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Hans Nyström
Carlssons förlag, 2012

295 sidor
Ca-pris 160 kr 
ISBN: 9789173314602

Där Vindelfjällen tar vid
Om man aldrig har besökt fjällbyn Ammarnäs med omnejder 
har man ett gott tillfälle att göra en resa i fantasin till orten 
med hjälp av boken Där Vindelfjällen tar vid.  Sida för sida 
bekantar sig läsaren med ortens natur, historia och människo-
öden med fokus på levnadsbetingelserna i det bistra lappländ-
ska klimatet. I slutet av boken är det som om man varit där. 

Språket är nyanserat, beskrivande och tilltalande, vilket gör 
att man vill läsa mera. Bokens författare Hans Nyström delar 
med läsaren sina fleråriga öppenhjärtligt beskrivna upplevelser 
och personliga händelser i Vindelfjällens natur. Allt för att be-
lysa fjällmiljöns villkor och respekten för den speciella miljön. 
Nyström återger förundran, hänförelse och faran i vildmarkens 
utsatthet. 

Boken handlar delvis om berättelser kring nybyggarlivets 
vedermödor historiskt och kulturgeografiskt – Nyström berät-
tar om människans kulturella överlevnadskamp i relation till 
geografin under självhushållets ok. Vad krävde fjället av sin 
bonde, handelsman eller renskötare? Hur var mötet mellan ny-
byggaren och samen med renarna? Hur såg livet ut för samerna 
i relation till naturen, staten och leverbrödet renen? Nyström 
beskriver även hur självhushållet övergår till en modern livs-
hållning kring 1950 -talet. Vägnätet byggs ut, kommunikatio-
ner med omvärlden utvecklas, självhushållaren börjar känna 
sig som en slav under sin ständiga strävan när ett modernare, 
lättare liv börjar skymta på nära håll. 
Det är tydligt att överlevnadsaspekterna har styrt människans 
val – så också djurlivets och växtlighetens – i detta karga land-
skap. Boken handlar också mycket om fjällets ekologi, fågelli-
vet, lämlarna, sorkarna och naturvården. Den som inte känner 
till diskussionen kring de stora älvarnas reglering i Sverige får 
en minilektion av händelserna kring Vindelfjällen och dess 
fredande.

När jag själv i ungdomen intresserade jag mig för fåglar 
läste jag en text av en ung lokal ornitolog, sedermera blivande Ammarnäs. 

Ammarnäs potatisbacke i vinterskrud.

Minnas boktips...
Text: Minna Panas • Foto: Monica Svensson

ekologiprofessor i Finland. Ornitologen kritiserade fågelskå-
darna för ett alltför snävt naturintresse som enbart kretsade 
kring fåglarna och inte så mycket kring fåglarnas ekologi; 
växterna som ingår i fåglarnas föda eller andra livsfaktorer. 
Hans Nyström går inte i denna fälla. Han beskriver ekologiska 
samband med hjälp av vetenskapliga rön.

Texten har tyngd och trovärdighet och det rikliga bildmate-
rialet kompletterar läsarens inre bild med tydliga exempel från 
Ammarnäs och omgivningarna. De flesta av bilderna är tagna 
av Bodil Nyström. Bodil är gymnasielärare i biologi, gift med 
Hans. Bodil har en given del i berättelsen eftersom hon befann 
sig i Ammarnäs redan innan Hans hittat dit. Bodil forskade 
nämligen som ung student i Lund på gråsiskor. 
Hans Nyström är historiker, lärare, författare och fågelskådare. 
Han har skrivit flera böcker, bland annat för gymnasieskolan. 
Där Vindelfjällen tar vid är en fröjd att läsa, lämpar sig väl som 
fördjupningsmaterial för lärare.
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 KontaKtpersoner
Adressändring: Anders Niklasson
Biologiolympiaden (IBO): Lena Lundquist
European Union Science Olympiad (EUSO): Birgitta Sang 
Grundskola: Birgitta Sang
Gymnasieskola: Ulrika Wedding
Linnédagarna: Minna Panas
Naturskola: Susanne Fabricius
Annonser: Christina Broman
Biologen: Britt-Marie Lidesten
Webbsidan: Jens Jakobsson

 KontaKtuppgifter
• Anders Niklasson, Göteborg, 031-23 63 25,  

anders.niklasson1@comhem.se 
• Bengt Markus Markusson, Skellefteå, 0910-77 03 25
    markusson.bengt@telia.com 
• Birgitta Sang, Stockholm, 08-18 46 36, 076-825 17 70
    sangare@home.se 
• Britta Pilkvist, Jönköping, 036-37 81 83,
    britta.pilkvist@jonkoping.se 
• Britt-Marie Lidesten, Uppsala, 018-40 40 23, 070-425 09 73 

britt-marie.lidesten@bioresurs.uu.se
• Christina Broman, Bålsta, 0171-46 74 36,  

chbroman@gmail.com 
• Jan-Eric Hagberg, Falun, 023-299 32
• Jens Jakobsson, Lund, 076-14 61 938, jens.jakobsson@spray.se
• Johan Grudemo, Göteborg, 073-80 90 512, johan@kitas.se
• Lena Lundquist, Lund, 046-21 15 196,
    lena.lundquist@malmoborgar.se 
• Minna Panas, Göteborg, 031-775 28 89, 0707-79 89 91,             

minnapanas@ymail.com
• Monica Danielsson, 046-211 49 68, monica.danielsson@live.se
• Monica Svensson, Jörn, 0916-22 019,                                            

monsv32@gmail.com
• Roland Lyhagen, 0418-66 32 34, lyh@svalov.mail.telia.com
• Susanne Fabricius, Stockholm, 0707-61 94 00,                               

susanne.fabricius@telia.com 
• Tomas Karlsson, Visby, 0498-24 93 93
• Ulrika Wedding, Örebro, 019-14 06 22,  

ulrika.wedding@yahoo. com

 föreningens styrelse
Ordförande: Minna Panas
Vice ordförande: Monica Svensson 
Kassör: Anders Niklasson
Biologen: Britt-Marie Lidesten

Övriga ledamöter:
Christina Broman
Susanne Fabricius 
Lena Lundquist
Britta Pilkvist
Alla kretsordförande är medlemmar i styrelsen

Ersättare i styrelsen:
Jens Jakobsson
Bengt Markus Markusson

Revisorer:
Lilian Norrfjärd
Kerstin Gross

 Kretsar
Medlemmarna är indelade i sju kretsar som täcker en 
stor del av landet. För närvarande är två kretsar vilande. 
Kretsarna har egna program. Kretsindelningen grundar 
sig på de två första siffrorna i postnumret.
Norra kretsen, ordförande: Monica Svensson
Stockholmskretsen, ordförande: Birgitta Sang
Södra kretsen. ordförande: Monica Danielsson
Västra kretsen, ordförande: Johan Grudemo
Örebrokretsen, ordförande: Ulrika Wedding  
Dalakretsen, kontaktperson: Jan-Eric Hagberg
Gotlandskretsen, kontaktperson: Tomas Karlsson

Biologilärarnas förening

 Medlem i föreningen blir man genom att sätta in medlems-
avgiften på PlusGiro 5 67 20-6, Biologilärarnas förening. 
Samma konto används även av medlemmar för att betala 
medlemsavgiften. Avgiften för år 2012 är 130 kronor, två 
personer i en familj betalar tillsammans 190 kronor, pensio-
närer och studerande betalar 60 kronor. Som medlem stöder 
man föreningens verksamhet och får tidskriften Biologen.

BIO
LOGILÄRARNAS FÖRENI

NG

Biologilärarnas förening är en ideell och partipolitiskt 
obunden intresse- och ämnesförening. Syftet är att stimulera 
intresset för biologi i hela skolan, fungera som ett nätverk 
mellan lärare och verka för adekvat fortbildning för förening-
ens medlemmar. Biologilärarnas förening är remissinstans 
för frågor som rör biologi i skolan. Föreningen ansvarar för 
Linnédagarna, samt den nationella uttagstävlingen till till 
Internationella biologiolympiaden (IBO) och medverkar 
i genomförandet av European Union Science Olympiad 
(EUSO). Föreningen är representerad i ledningsgruppen för 
Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik.
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Vid obeställbarhet skickas tidningen till: Anders Niklasson, Lundbygatan 7B, 418 76 Göteborg

Biologenfrågan?

Vi gratulerar Gunnar Björndahl som 
gav första rätta svaret till bilden i förra 
numret! Tack till alla som svarat! Det 
var en utblommad Linnea.

Ny fråga - vad är detta?

Första rätta svaret ger gratis 
medlemsskap i BF under ett år!
Maila ditt svar till:  
monsv32@gmail.com
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Nummer Ansvarig Bokning av annonser Utgivning
Nr 2, 2013 Norra/Örebro 10 april V 21/22
Nr 3, 2013 Västra 22 augusti V 40/41
Nr 4, 2013 AU 31 oktober V 50/53
Nr 1, 2014 Södra 28 januari V 11/12

Utgivningsplan Biologen 2013/2014

gilla oss på facebook!

Biologiolympiaden
Låt dina elever vara med och testa sina kunskaper!

I år genomförs uttagningsprovet till den Internationella 
Biologiolympiaden den 20 mars.

Se även ytterligare information på vår hemsida under fliken 
IBO. 

Vid den internationella olympiaden som i år genomförs i 
Schweiz får de fyra bästa eleverna representera Sverige. Pro-
vet är anpassat för elever som läst Bi A och Bi B/Bi 1 och Bi 
2. Använd det gärna för att testa A - kunskaper! Frågorna är 
till stor del flervalsfrågor och kombinationsfrågor, alltså inga 
frågor där eleverna ska skriva utredande svar.


