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Ja se det snöar... roligt ...hurra!
Hösten var varm och Sverige väntade länge på vinter och snö.
Inte ens under Jokkmokksmarknaden var det speciellt kallt i år.
Andra veckan i februari samlas många knallar och hantverkare
ute i Jokkmokk och temperaturen brukar vara kring 20 minus, i
år bara ca -5. Veckan innehåller många program som film, föredrag, musik och jojk. Marknaden är Sveriges äldsta med över 400
år i rak följd. Under fredagen invigdes samernas nationaldagsfirande under medverkan av jämställdhets- och kulturminister
Alice Bah Kunke.

Bland bäverhandskar och
myskbrodd (doftgräs) fanns
också den ren som stod på
scenen under invigningen
och var lätt uttråkad! Han
ingick i den renrajd som
gick varje dag kl 12.

Om tidningen Biologen
Biologen ges ut av Biologilärarnas förening med
fyra nummer per år. Tidningen har fungerat som
medlemsblad sedan 1935.

Som vanligt är Biologen fylld med artiklar av varierat innehåll.
Många Linnéstipendiater 2014 skrev i förra numret, fler intryck
från arrangemanget kommer här liksom en inbjudan till Linnédagarna 2015 i Örebro. Vår ordförande har deltagit i ett möte
med vår nya gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic.
Hon informerades bland annat om EUSO och IBO.
Katarina Kågedal har skrivit en intressant artikel om sin forskning kring Alzheimers sjukdom. Och så får vi motiveringen för
att gå med i Riksmuseets vänner. Andreas har hittat en mycket
användbar app, Plickers, för att få digital information från eleverna.
Den svenska uttagningstävlingen i EUSO är klar, Minna berättar. Biologen avslutas denna gång med en artikel av Maria/Sara
som har undervisat nyanlända utan det svenska språket. I nästa
nummer fortsätter Saras artikel.
Den snö som faller här i norr är oftast lätt och torr så efter
ett par dagar med töväder sjunker snödjupet snabbt. Promenader
och skidturer i solen på tillfrusna skoterspår är underbart!
Men råkar du få mulna dagar kan du nu ägna dig åt årets första
Biologen i stället. Trevlig läsning!
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Monica Svensson, vice ordförande i BF
PS Kom ihåg att vi gärna vill ha tips och idéer på innehållet i tidningen! DS
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Välkommen till årsmöte i Falun
9 - 10 maj 2015

Lördag
09.00 Styrelsemöte
12.00 Lunch på restaurang intill Falu gruva
13.00 Guidning i gruvan
15.00 Dalarnas högskola: Fika. Info om föreningen och demonstration av övningar och
experiment från bland andra Bioresurs
16.30 Årsmöte på Dalarnas högskola
19.00 Middag med bildvisning

Söndag
08.30 Exkursion med biologer från Högskolan
Dalarna Picknick
15.00 Efter några stopp på vägen är vi åter i
Falun ca 15.00
Anmälningar och motioner tas emot senast 7 april
Kontakt: minnapanas@ymail.com
De som är medlemmar i föreningen sedan tidigare
och de som betalar medlemskap på plats under NObiennalen i Falun inbjuds att utan kostnad vara med
på Dalarnas högskola under lördag eftermiddag och
under middagen på kvällen, samt delta i utflykten
på söndagen.

Falun med gruvan i förgrunden och staden med hoppbacken i bakgrunden.

Linnedagarna 2015
Den 6-9 september 2015 träffas 50 gymnasielever
för Linnedagarna i Örebro för att uppleva föreläsningar, exkursioner och gemenskap inom biologi.
Nu är det dags att ansöka om stipendiat för din
skola till Linnedagarna!
maila: linnedagarna@gmail.com
Ulrika Wedding,
ansvarig för Linnédagarna 2015

Botaniska trädgården i Lund. Ett foto från Linnédagarna 2014
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Mer från Linnédagarna 2014
När en samling naturvetare från hela landet samlades på Lunds central var allt något kaotiskt
Det var många intryck att ta in, men gruppen klickade direkt och kom överrens redan från
början. Diskussionerna var många och det varierade bland både allvarliga och mindre allvarliga
samtalsämnen. Det var allt ifrån politik till bara allmänt småprat. Det kändes som om att alla blev
en klass direkt, nästan som att börja ettan igen.
Efter att alla lärt känna varandra första kvällen kunde projekten på Linnédagarna 2014 starta. Vid besöket på Biologiska
Institutet i Lund fick vi en chans att träffa forskare och studenter och vi fick en mycket bra inblick i hur det är att forska
eller jobba med biologi respektive molekylär biologi. Vi fick ta del utav olika laborationer inom bland annat sinnesbiologi
och kemisk ekologi. Efter ytterligare besök i naturen, med fältstudier och undersökningar blev gruppen ännu tätare. Vi fick
dessutom chans att utbyta kunskaper inom biologin och ekologins värld.
Sammanhållningen i gruppen var som sagt väldigt viktig och detta gjorde att vi fick ta del av många skratt och historier.
Att gruppen var så blandad med folk från hela landet gjorde det bara ännu roligare. Samtidigt som vi kunde vara tramsiga
och pratglada kunde vi sedan vara seriösa och fokuserade på ämnena. Vi kunde fokusera och arbeta tillsammans mot ett gemensamt mål, och det var aldrig någon som stod passiv vid sidan om och tittade på. Alla deltog och detta stärkte gruppen ännu mer.
Ledarna och föreläsarna var alla extremt nöjda med. De var alla bra på att anpassa sig efter olika situationer och ge oss
ungdomar den ”frihet” vi behövde.
Eftersom alla lärt känna varandra så bra kommer det bli ledsamt att säga hej då, men vi kommer alla att komma ihåg Linnédagarna som en bra upplevelse och vi kommer bevara dessa minnen väl.
Fanny Nilsson, Amila Sakic, Jonathan Bernhard, Carl Almqvist, Albin Tjernström, Oliver Reznik

Botaniska Trädgården

Den 7/9 år 2014 anlände 50 förväntansfulla gymnasieelever
från hela landet till Lund för att delta i Linnédagarna. Väl där
träffade de ledarna för eventet och åkte till EFS Sommargård
i Höllviksstrand där de skulle bo under hela vistelsen. Under
de kommande dagarna skulle eleverna få möjlighet till en inblick i studentlivet och forskarvärlden inom biologi. Bland
annat deltog eleverna i allt från laborationer och exkursioner
till föreläsningar vilka alla kretsade kring ämnet biologi. De
fick också tillfälle att se sig om i Lund och i Malmös ekologiska
stadsdel Västra Hamnen, där de även fick en guidning av två
kunniga inom ämnet. ”Det var intressant att se hur ett framtida
samhälle som är både klimatsmart och ekologiskt kan se ut”
tyckte flera av eleverna.
Under vistelsen på Lunds universitet fick eleverna lyssna
på föreläsningar av Jep Agrell och Jessica Abbot. De fick även
besöka den Botaniska Trädgården där Helena Persson visade
dem runt. I slutet av dagen fick de chansen att ställa frågor till
studenter från Biologiska Institutionen på Lunds universitet.
”Det har varit en otrolig upplevelse att få vara med på Linnédagarna och träffa biologiintresserade elever från hela landet
samtidigt som man fick en insikt i livet som student och forskare. Linnédagarna är något jag varmt rekommenderar till alla
som får chansen” anser en av deltagarn.

Mitt i centrala Lund ligger en av de äldsta botaniska trädgårdarna i Sverige. Trädgården har anor från 1600-talet och den
var från början belägen på en annan plats, men flyttades sedan
till dess nuvarande plats p.g.a. det då höga antalet studenter.
1867 färdigställdes den Botaniska Trädgården, och idag består
trädgården av flera växthus, blommor och träd, och har över
en halv miljon besökare varje år.
Vår rundvandring, med fokus på ätbara växter, tog oss igenom regnskogen där det på sommaren kan bli runt 40°C. Vi
besökte också ökenklimatet och bergsklimatet där olika intressanta växter lever. Lunds Botaniska Trädgård jobbar med
att minska användningen av miljögifter genom att t.ex. ha
dvärgvaktlar som äter skadeinsekter. De använder sig också av
steklar vid större angrepp.
Med en guide som brinner för sitt jobb och med många
exotiska växter som t.ex. kakaoträdet, bananträdet och passionsblommor var detta en mycket intressant och berikande
upplevelse. Visste du till exempel att det animaliska färgämnet
E120 består av krossade insekter från en kaktus?
Efter den här rundvandringen kan man konstatera att växter finns i mycket mer än vad man kan tro, och det är därför
viktigt att vi tar hand om vår miljö och våra växter.
Jonatan Baggman, John Lindmark, Gunnar Ankarhult, Isak
Svensson, Emil Andersson, Elin Ström och Hannah Viklund
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Agnes Axbrink, Amanda Siljehov, Annie Johansson, Hanna
Ernestam, Malin Waern, Johanna Öiås, Tanya Ottosson
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Ministermöte i Malmö
Text: Minna Panas och Anne-Sofie Mårtensson. Foto: Minna Panas

14 januari uppvaktade företrädare för de organisationer som ordnar de svenska uttagningarna till
bl a Biologi-, Fysik-, Kemi- och Programmeringsolympiaden, samt EUSO och IYPT regeringens
nya gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic.
Anledningen till mötet var att det statliga bidraget ofta inte
ens räcker till för att bekosta deltagarnas resa till olympiaden!
Fram till 2009 bekostade staten resor till, och deltagaravgift
för olympiaderna, men därefter har totalbeloppet legat stilla,
medan antalet tävlingar som delar på kakan vuxit. Under ett
antal år har därför inga elever kunnat åka till Astronomiolympiaden, och nu är också det svenska deltagandet i Biologiolympiaden hotat av nedläggning.
På regeringens hemsida kan man läsa att ministerns röda
tråd är ”Kunskap-jobb-tillväxt-välfärd – för alla”. Detta passar
väldigt bra i sammanhanget, då olympiadernas idé är att bidra
med det lilla extra för att stimulera elever med extra intresse
för naturvetenskap och till undervisningens innehåll i allmän-

het. Det material som tas fram i samband med uttagningar
och träningsläger blir en viktig resurs som kommer alla skolor
till del. Mötet hölls passande nog på Malmö Borgarskola, ett
gymnasium som under lång tid använt tävlingarna för att utveckla undervisningen, och bland annat ordnat träningsläger
för det svenska IYPT-laget.
Ministern fick också små ämnesknutna presenter, bland annat ett gäng Biologen-tidningar varefter hon uttalade sig bland
på följande sätt: ”Vi är värdar av Nobelpriset, ett fantastiskt
världsarv och då borde det vara naturligt att kunna finansiera
en sån här sak också. Jag är premierie av chalietta och jag ska
se vad jag kan göra framledes för att ni ska kunna fortsätta. Jag
hoppas att jag ska vara förtjänt av medaljen.”

Gymnasieministern Aida Hadzialic visade ett genuint intresse
för vetenskapsolympiader för ungdomar, och förärades därför en
guldmedalj från EUSO 2010 av Fysikersamfundets ordförande
Anne-Sofie Mårtensson.
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Alzheimers sjukdom
Ny väg till diagnostik och behandling för Alzheimers
sjukdom via det lysosomala systemet
Text: Katarina Kågedal

Katarina Kågedal, är docent och jobbar som universitetslektor vid Linköpings universitet.
Hon föreläste i våras på Biologilärarnas förenings årsmöte om Alzheimers sjukdom och
den forskning hon bedriver.
Alzheimers sjukdom är den vanligaste formen av demens och
drabbar ca 25 000 svenskar varje år. Alzheimers sjukdom innebär förlust av minne. Till en början påverkas närminnet, som
att komma ihåg vad man gjorde igår, för att sedan gradvis påverka alla typer av minnesfunktioner, så som att komma ihåg
hur man klär på sig kläder eller vad man använder en gaffel
till. Sjukdomen påverkar även i högsta grad nära anhöriga till
den som drabbas. Alzheimers sjukdom är idag 100 procentigt dödlig och medelöverlevnadstid från diagnos är ca 8 år.
Alzheimers sjukdom är också en dyr sjukdom. År 2011 beräknades den totala kostnaden för demenssjukdomar i Sverige
uppgå till ca 50 miljarder kronor, vilket är mer än den totala
kostnaden för cancervård, hjärt-kärl sjukdom samt diabetes
tillsammans eller ungefär lika mycket som utbildningsdepartementets budget detta år.
Det finns både en ärftlig och en sporadisk (icke ärftlig) variant
av Alzheimers sjukdom. Den ärftliga varianten svarar för mindre än en procent och orsakas av mutationer i den gen som kodar
för beta-amyloid. Dessa mutatioiner leder till att produktionen
av beta-amyloid ökar vilket resulterar i beta-amyloid plack i
hjärnan som orsakar nervcellsförlust. Den andra varianten av
Alzheimers sjukdom är sporadisk där den största riskfaktorn är
ålder, men även livsstil med dåliga mat- och motionsvanor, rökning samt låg utbildningsnivå är riskfaktorer. Friskfaktorer är
framför allt motion och mental aktivitet så som att lösa korsord
eller ha ett socialt aktivt liv.
Det finns idag ingen bra diagnostik för Alzheimers sjukdom
och helt säker diagnos kan man först säkerställa vid obduktion. Det finns heller ingen behandling som fördröjer eller botar sjukdomen. Det spekuleras mycket inom forskningsfältet
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Katarina Kågedal

om varför det efter 100 års forskning kring Alzheimers sjukdom fortfarande inte finns någon effektiv behandling. Faktum
är att vi fortfarande inte har klarlagt flera av de grundläggande
sjukdomsmekanismerna såsom till exempel vad som orsakar
att även sporadiska Alzheimer patienter får beta-amyloid plack
trots att inga mutationer i gener som kodar för detta protein
har hittats. Andra anledningar kan vara att det inte finns några
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bra djurmodeller för Alzheimers sjukdom och att beta-amyloid är klassat som ett av världens svåraste proteiner att utföra
experiment med.
Eftersom det fortfarande är oklart vad som orsakar den
sporadiska formen av Alzheimer är det viktigt att hitta nya
biomarkörer som kan avspegla och avslöja sjukdomens mekanismer. Detta är avgörande för att utveckla nya behandlingsmetoder.
För några år sedan gjorde min forskargrupp vid Linköpings
universitet upptäckten att proteiner från det lysosomala systemet
är förhöjda i ryggmärgsvätska från patienter med Alzheimers
sjukdom. Då det lysosomala systemet har visat sig fungera
sämre vid Alzheimers sjukdom skulle detta kunna vara en orsak till att nedbrytning av beta-amyloid försämras och därmed
ökar nivåerna av detta skadliga protein.
Det vi nu forskar kring är om dessa lysosomala proteiner
skulle kunna användas för att diagnostisera Alzheimer sjukdom på ett bättre sätt. Vi håller också på att kartlägga eventuella sjukdomsmekanismer som dessa proteiner skulle kunna
avspegla. Vi har funnit att ett av de lysosomala proteinerna
utsöndras från celler som blivit exponerade för beta-amyloid
och när proteinet är utsöndrat så binder det till beta-amyloid.
Denna bindning gör så att beta-amyloid inte kan aggregera
och bilda plack och därigenom är beta-amyloid inte längre
skadligt för nervceller.

Lysosom i arbete

En kollega, Ann-Christin Brorsson, konstruerade Alzheimerbananflugor som överuttrycker detta lysosomala protein.
Dessa flugor är aktiva och lever lika länge som flugor som inte
har Alzheimers sjukdom. Mycket forskning återstår nu för att
undersöka om detta lysosomala protein skulle kunna fungera som behandling för Alzheimers sjukdom. Prognosen för
Alzheimer patienter har sett dyster ut i 100 år, men mycket
forskning pågår och många lovande behandlingsstrategier
finns i forskningsfronten. Dock kommer det inte finnas någon
effektiv behandling att tillgå de närmaste åren, vilket understryker hur viktigt det är att vi själva lever sunt och håller oss
aktiva för att förebygga att vi drabbas av Alzheimers sjukdom.

Om Katarina Kågedal
Ålder: 44 år
Familj: Make Andreas och två barn

Utbildning
Ämneslärarexamen i kemi och biologi 1993. Har undervisat
på Sannarpsgymnasiet i Halmstad och Hagagymnasiet i Norrköping innan doktorandstudierna började.

Forskargrupp
Två doktorander (Andrea Armstrong och Linnea Sandin), en
postdoktor (Livia Civitelli) samt en förste forskningsingenjör
(Camilla Janefjord)

Boktips

En bananfluga, Drosophila
melanogaster

”Den odödliga Henrietta Lacks” av Rebecca Skloot som är en
spännande skildring av vetenskapshistorik samt ”Fortfarande
Alice” av Lisa Genova som berättar om hur det kan vara att
insjukna i Alzheimers sjukdom.
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Riksmuseet och Riksmusei Vänner
Bo Fernholm, Professor emeritus Naturhistoriska riksmuseet

En regnig och blåsig höstdag den 13 november 1916 invigde
kung Gustav V Natur-historiska riksmuseets nya lokaler i Frescati,
en monumental byggnad på granitsockel med mörkt rött tegel i
fasaderna. Den fantastiska kupolen med sitt koppartak och glas har
nyligen genomgripande renoverats och framträder i skick som nytt.

I kupolen var det tänkt att en Foucault´s pendel skulle hänga. Diskussioner om pendeln har
nyligen åter initierats av Riksmusei vänner. De
rikliga utsmyckningarna är värda att titta efter.
De flesta missar nog tyvärr de två bamsiga björnungarna som pryder entrén från stora vägen när
museet fått nya infarter. Samma år utkom boken
”Naturhistoriska riksmuseets historia, Dess uppkomst och utveckling” utgiven av Kungliga Vetenskapsakademien. Boken kan sägas vara samlingarnas historia. Där beskrivs hur Riksmuseet
är årsbarn med Vetenskapsakademien, som när
den grundades 1739 av bl. a. Linné också inrättade ett skåp för naturalier. Av den anledningen
firade Riksmuseet sitt 250 års jubileum med
pompa och ståt år 1989.

Historik

Sedan 1916 har museet skilts från Vetenskapsakademien och blivit en egen myndighet under
Kulturdepartement. Genomgripande förändringar har genomförts i museets organisation,
utställningar och forskningsavdelning för att
museet kontinuerligt ska vara en aktuell och betydelsefull institution. År 2016 fyller museet 100
år i sina nuvarande lokaler och det planeras för
ett ordentligt firande av 100- åringen. Internt har
arbetet med en sammanfattande historiebeskrivning av museets senaste100 år påbörjats.
Efter att en statlig utredning presenterat olika
idéer om museets organisation och förordat en
sammanslagning med Stockholm universitet fattade regeringen efter remissomgången i stället
beslut 1965 om att museet skulle vara en egen
myndighet. Samtidigt inrättades en ny avdel-
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ning, Museiavdelningen, med ansvar för utställningarna och museets administration. Chef på den nya avdelningen blev Kjell Engström, som hade
en bakgrund som forskare på Stockholm universitet.

Forskning

Riksmuseet har en stor och livaktig forskning. År 1965 fanns sju olika
forskningsavdelningar inom museets ämnesområden, botanik, zoologi och
geologi. Dessa avdelningar har gradvis stöpts om och Forskningsavdelningen består i dag av sex avdelningar: Bioinformatik och genetik, Botanik,
Geovetenskap, Miljöforskning och övervakning, Paleobiologi och Zoologi.
Forskningen rör sig inom 4 huvudteman:
Den föränderliga jorden,
Ekosystem och arthistoria,
Livets mångfald,
Naturmiljö och människa
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På forskningsområdet intar Naturhistoriska
riksmuseet en särställning. Medan de statliga
museerna sammantagna ägnar ungefär 4% av
sina resurser åt forskning går närmare hälften
av Riksmuseets anslag till forskning. Detta gör
museet till en något udda myndighet under Kulturdepartementet. Museets systerinstitutioner får
sökas utomlands i de naturvetenskapliga museer
som finns till exempel i London, Paris och New
York. Forskningen, som ökar vår kunskap om
jorden och dess biologiska mångfald är grundläggande för museets inflytande och betydelse i
samhället. Den är för stor och för omfattande för
att kunna skildras mer i detalj i den här korta
artikeln. Mycket kan läsas på museets hemsida!

Vänföreningen

Resurs för lärande

För biologilärare är Riksmuseet en viktig resurs
genom sina utställningar, sin programverksamhet samt Cosmonova som visar filmer i världens
största filmformat eller kan fungera som planetarium. Museet inklusive Cosmonova har ca 400
000 besökare per år. En betydande del av dessa
är skolklasser med lärare, ca 100 000 elever. De
av skolorna mest besökta utställningarna är Djuret Människan och för gymnasierna Uppdrag
Klimat. Undervisningen bedrivs dels genom att
lärare själva guidar eleverna i utställningarna, dels
genom att museets egna pedagoger föreläser och
genom färdigställda arbetsblad som skall fyllas i
under studiet av en utställning. Cosmonovaprogrammet klockan 10 är bokningsbart för skolor,
som då kan välja mellan ett antal olika program.
Liksom vad gäller forskningen sker en kontinuerlig modifiering och uppgradering av utställningarna för att de ska vara aktuella.

Naturhistoriska riksmuseet är välkänt för Biologens läsare. Vänföreningen
är kanske inte lika välkänd. Vänföreningen, Riksmusei Vänner har syftet
att stödja Naturhistoriska riksmuseet ekonomiskt och verka till gagn för
det. Föreningen bildades 1925 och kommer att fira sina 90 år under detta
år. Föreningen bidrar aktivt till museets verksamhet genom att dela ut stipendier till personer verksamma vid museet och genom att hjälpa till med
inköp av utställningsföremål och forskningsutrustning.
Entomologen, upptäcktsresanden och konstkännaren Renè Malaise
instiftade 1974 Renè och Ebba Malaises stiftelse till stödjande av undervisnings-, forsknings- och insamlingsverksamheten vid Naturhistoriska
Riksmuseet. Till Stiftelsen överläts som gåva en fastighet i Simpnäs by i
Norrtälje kommun. Fastigheten är på ca 15 hektar med lång strand som
gränsar direkt till Ålands hav.
I den mån fastighetens byggnader inte behöver användas för forskningsverksamheten vid Riksmuseet, skall byggnaderna i största möjliga utsträckning uthyras. Medlemmar i Riksmusei Vänner och anställda vid Riksmuseet har möjlighet att förmånligt hyra stiftelsens stugor på Simpnäs.

Medelmsskap i Vänföreningen ger flera fördelar:
•
•
•
•

Fritt inträde till museets utställningar & föredrag
Inbjudan till specialutställningar
Inbjudan till föredrag
Inbjudan till visningar på museet bakom kulisserna, där du också
får träffa museets forskare och andra naturintresserade
• Inbjudan till utflykter och resor under sakkunnig ledning
• Möjlighet att hyra stugor på Simpnäs i norra skärgården
• 15% rabatt på sortimentet i museets butik
• Rabatterat pris på till Cosmonova, som medlem betalar du 70 kr
(ord. pris 100 kr)
• Glädjen att ge Ditt stöd åt en av landets ledande institutioner för
forskning och information om natur och miljö
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Fastigheten i Simpnäs by i Norrtälje kommun har lång strand som gränsar direkt till Ålands hav

Vi vet att många biologilärare är medlemmar i vänförenigen och det är vår förhoppning
att ännu fler vill bli det!
Källor

1916. Kungliga Vetenskapsakademien, utgivare.
Naturhistoriska riksmuseets historia, Dess uppkomst och
utveckling. Almqvist & Wiksells Boktryckeri A-B, Uppsala.

1999. Jenny Beckman. Naturens palats. Nybyggnad,
vetenskap och utställning vid Naturhistoriska riksmuseet
1866-1925. 367 sid. Atlantis, Stockholm
www.nrm.se
http://riksmuseivanner.se/

En gammal bild.
Christina Broman
I Biologen fyra 2014 finns en bild på ett Åkeröträd. Bilden publicerades i en bok 1928. Under
artikeln fanns några frågor som jag ska försöka svara på. Svaren var inte så svåra att hitta på internet.
Jag har sett trädet på bilder som är tagna mycket senare än den som fanns i Biologen. Trädet
lever fortfarande i trädgården vid Åkerö Säteri mellan Katrineholm och Flen i Sörmland.
Det planterades av Carl Gustaf Tessin 1759. Det anses härstamma från en kärnsådd i Holland.
På 1920-talet var det angripet av röta men räddades genom en restaurering med cement och
armering. På bilder jag sett är trädet stöttat. Det blommar och ger frukt varje år enligt en källa.
Enligt min erfarenhet är Åkerö ett träd som ger riklig skörd bara vartannat år.
Åkerö är Sörmlands landskapsäpple. Det är äggformat och bör behandlas med samma varsamhet som ett ägg. Färgen beskrivs som tegel, men jag kallar den gammelrosa. Äpplet är utsökt gott
men finns nästan aldrig i handeln.
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- final 25 januari 2015
Text och foto: Minna Panas

Sverigefinalen för EUSO, European Union Science Olympiad, genomfördes för andra gången på
Vetenskapens hus i slutet av januari. 24 ungdomar från åk 9 och åk 1 på gymnasiet tävlade i biologi,
kemi och fysik om sex finalplatser i europafinalen i Österrike senare i vår.
Miranda Carlsson, Ludvig Forslund, Isak Prellner, Love Renström, Alicia
Van Hees, och Tobias Wallström knep finalplatserna.
Organisatörer bakom EUSO är Kemistsamfundet, Resurscentrum för
biologi och bioteknik, Kemilärarnas resurscentrum, Fysikersamfundet och
Biologilärarnas förening. Nytt i år var att alla tävlanden på Vetenskapens
hus fick fina priser i form av vetenskapliga bokverk och prenumerationer av
Forskning och Framsteg ett år för att nämna några. Deltagarna uppskattade
också stort besöket på Naturhistoriska museet kvällen innan.
Här kommer några kommentarer på frågan vad deltagarna tyckte bäst
om med tävlingen:

Eleverna som hade hunnit förbereda sig enligt arrangörernas råd hade glädje av övningarna med
mikroskopering och papperskromatografi.
På EUSO.se kan du i april se hur det gick för
den svenska truppen. Eleverna kommer att få tre
dagars träning i mars på Chalmers i Göteborg. Vi
önskar er lycka till i Österrike!

”Att det var svårt. Det är roligt att arbeta under press med lite mera
avancerade uppgifter.” Love
”Man får lära massa nytt folk, väldigt trevligt.” Tobias
”Man fick göra mycket som man vanligtvis inte får.”
”Man fick träffa många likasinnade, samt man fick inse att det finns så
mycket mer att lära sig.” Markus
”Jag gillade att träffa och att samarbeta med alla andra och att allting var
utmanande. Alla var trevliga, positiva och glada hela tiden.” Matilda
”Kluriga uppgifter och bra logistik.” William
”Att det var så roligt och utmanande.” Alicia
”Att man får labba.” Sam
Biologidelen handlade dels om att undersöka vad som händer när löpe
tillsätts till mjölk som håller olika temperaturer och hur vassle från den
första uppgiften reagerar med ämnen som laktos och glukos. En uppgift
med mikroskopering ingick också; då skulle preparat identifieras mot rätt
kroppsvävnad. Preparaten hade direkt eller indirekt betydelse för hur kroppen tillgodogör sig energi/näring från maten. Den individuella delen bestod av teorifrågor som knöt an till de praktiska mjölklaborationerna.
Hela gruppen

EUSO-tårtan

Minna Mathiasson och Isak Prellner
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Tre tävlanden mikroskoperar
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Nätet kryllar av biologilaborationer
Text: Andreas Emanuelsson, Göteborg, NO-lärare för explosiva barn
andreas.emanuelsson@magelungen.com

Så ut med fjärilshåven och håva, sätt dem under din kritiska
lupp, modifiera och inspireras till nya stordåd!

Den här fina sammanställningen av laborationer finns på vår Face Book- sida,
Biologilärarna. Andreas ställer den välvilligt till Biologens förfogande.
• Bioresurs.uu.se/ Nationellt resurscenter för Biologi & Bioteknik anordnar kurser för fortbildning och har en bra databank på möjliga experiment
och försök kategoriserat efter tema (klicka på länkar > hands-on)
• Eurovolvox.org Ett europeiskt samarbete inom sjätte ramprogrammet
som ligger till grund även för en del material i Bioscience Explained (se
nedan). Innefattar även gratis bildmaterial till alla biologikurser.
• Bioscience-explained.org Nättidskrift tillgänglig på både svenska och
engelska, varje nummer innehåller 4-5 nya labbar som produceras gemensamt av universiteten i Göteborg och Reading (Storbritannien).

Miniluppar Foto: Minna Panas

• Illustrated Guide to Home Biology En tryckt bok med 30 experiment
som även finns gratis tillgänglig på nätet på thehomescientist.com som
pdf-version. (Googla dess titel).
• Nuffieldfoundation.org Brittisk stiftelse som bland annat har en bra sida
med experiment för biologiundervisning, samt andra naturvetenskapliga
discipliner.
• Biology-resources.com Lite tråkig layout, oklar utgivare MEN sprängfylld med laborationer på engelska.
• School.chem.umu.se Skol-Kemi från Umeå Universitet innehåller även
en hel del laborationer som kan användas/ modifieras för biologiundervisningen.
• Illustrated Guide to Home Biology experiments Gratis PDF bok på
engelsk med många bra experiment beskrivna, finns på www.thehomescientist.com men hittas lättaste genom att googla rubriken.
• Ehringer.nu En ambitiös lärare i Lund har förutom ett flertal ”flipped
classrom”-föreläsningar också ett antal välbeskrivna laborationer för gymnasiebiologi.
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Groddplanta, gammal modell Foto: Minna Panas

Plickers –

ett program fullt av möjligheter för undervisningen
Andreas Sandqvist, Förstelärare NO, Alfred Dalinskolan 7-9, Huskvarna
Andreas har gjort skärmdumparna

För en tid sedan hittade jag ett kostnadsfritt och mycket användarvänligt program vid namn Plickers
som erbjuder möjligheten att få information digitalt från alla mina elever utan att de behöver använda
en digital enhet. Den enda digitala enhet som behövs är att jag som lärare har en surfplatta eller en
smart telefon som läser in elevernas svar genom de QR-koder som ingår i programvaran.

Komma igång

Att komma igång med Plickers är väldigt enkelt
och det går snabbt. Börja med att registrera ett
konto på hemsidan plickers.com under fliken
”Sign Up”. Du registrerar dig med din e-postadress och väljer själv ett lösenord för ditt konto.
När du gjort detta går du in på ditt konto under fliken ”Sign In”. Väl inne i Plickers lägger du
enkelt in dina klasser/grupper i ”Classes”. I varje
klass/grupp kan du registrera upp till 63 elever
som var och en får ett eget nummer.
Nu är det dags att skapa frågor med upp till
fyra svarsalternativ i ”Library”. Om frågan har
ett eller fler korrekta svarsalternativ markerar du
dessa. Koppla därefter frågan till de klasser/grupper där du vill använda frågan.

Skriv därefter ut svarskorten i
”Cards”. Svarskorten finns i standardformat (A5) och i större format (A4).
I ett vanligt klassrum med 30 elever
räcker standardformatet utan större
problem. Jag har laminerat korten för
att göra de mer hållbara, men man bör
i så fall tänka på att använda lamineringsplast med en matt yta så att de
inte blänker för mycket när korten ska
läsas av. Du behöver inte skriva ut olika svarskort för varje klass/grupp, utan
samma kortuppsättning kan användas
till alla klasser/grupper.
Ladda ner slutligen ner Plickers till din smarta telefon eller surfplatta.
Appen finns tillgänglig både för Apple och Android.

Innan lektionen

När du ska använda Plickers på lektionen börjar du med att öppna appen
i surfplattan eller den smarta telefonen, väljer klass/grupp och därefter den
fråga du vill börja med.
Om du vill att eleverna ska se sina svar går du in på ditt konto på Plickers
hemsida och speglar datorn mot en projektor. I ”Live View” kan eleverna
i realtid följa hur deras svar registreras. För optimal funktion ska du välja
Chrome eller Firefox som webbläsare, av någon anledning fungerar inte
Internet Explorer fullt ut.

Under lektionen

Plickers hemsida där du registrerar ett konto. Överst
på denna sida finns olika rubriker där du bland
annat konstruerar frågor, skriver ut svarskort, lägger
in grupper, skapar rapporter, samt speglar frågorna
och svaren mot eleverna i klassrummet.

Dela ut svarskorten till eleverna. Se till så att det nummer som står på
kortet överensstämmer med det nummer som respektive elev fick när den
registrerades. På detta sätt identifieras eleven korrekt när den svarar. Varje
svarskort består av en unik QR-kod (Quick Response). På varje sida av den
kvadratiska QR-koden finns en bokstav (A-D) skriven med så liten storlek
så att eleverna inte kan se varandras svar.
Om du har datorn speglad mot projektorn visar du frågan med svarsalternativen. Läs inte svarsalternativen högt för eleverna, det är lätt att man
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avslöjar rätt svarsalternativ beroende på hur man betonar de
olika alternativen.
Efter betänketid (10-30 sekunder på hur mycket tid som
eleverna behöver för att fundera igenom de olika svarsalternativen) ber du eleverna hålla upp svarskorten med sidan med
QR-koden vänd mot dig. Om eleven tror att alternativ B är
korrekt ska eleven hålla svarskortet så att sidan med B är uppåt.
B

1

A

C

1

www.plickers.com

När jag kommit så här långt brukar jag ta ett beslut om hur
jag fortsätter beroende på hur stor andel av eleverna som besvarat frågan korrekt. Den metod jag använder är inspirerad
av Peer Instruction, som man kanske kan översätta till något
i stil med ”kamratlärande”. Kortfattat beskrivet fortsätter jag
enligt följande:
A. Om fler än 80 % av eleverna svarat rätt visar jag de rätta
svaren i ”Show Correct”. Detta gör jag antingen genom
att visa klassens svarsfrekvens i ett stapeldiagram i ”Graph”
eller varje elevs svar i ”Students”. Jag sammanfattar och
förklarar kort för att undvika eventuella missförstånd och
för att säkerställa att de elever som svarat fel förstår.

1

version 1

Kamratlärande

Svarskort bestående av en QR-kod,
ett nummer som
identifierar eleven,
samt fyra sidor (A-D)
för fyra olika svarsalternativ.

D

1

Tryck nu på kameraikonen i Plickers-appen och läs av elevernas QR-koder med din smarta telefon eller surfplatta. Avläsningen tar ca tio sekunder för en hel klass. Samtidigt som
du läser av ser du i din enhet vilka elevers svar som registreras,
om elevens svar är rätt eller fel, samt en sammanställning av
svarsfrekvensen i form av ett stapeldiagram.
Om du har din dator speglad mot en projektor ser även
eleverna när deras svar är registrerade under fliken ”Students”,
däremot ser de inte om svaret är rätt eller fel (om du inte klickat på ”Correct Answers”). När elevens svar är registrerat kan de
ta ner sitt svarskort.

När du läser av elevernas svar visas denna vy på ”Live View” på
Plickers hemsida. Om du har speglat datorn mot en projektor kan
eleven själv se när sitt namn markerats och då ta ned sitt svarskort.

B. Om fler än 20 %, men färre än 80 % svarat rätt ber jag
eleverna att gå ihop två och två, helst med någon som besvarat frågan med ett annat svarsalternativ. Eleverna får sedan diskutera med varandra i någon minut för att övertyga
varandra om vad som är det rätta alternativet, detta för att
få alla elever aktiva i lärandet. Därefter får eleverna svara
på nytt. Beroende på hur många som då svarat rätt går jag
som lärare vidare enligt A eller C.

Så här ser det ut i din
smarta telefon eller
i din surfplatta när
du läser av elevernas
svar. Du kan se vilka
elever som registrerats, om de svarat
rätt eller fel, samt hur
svaren fördelats.
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C. Om färre än 20 % svarat rätt inser jag att elevernas kunskaper inte räckt till för att kunna besvara frågan korrekt.
Jag har då en ordentlig genomgång så att alla förstår.
När detta är klart går jag antingen vidare till nästa fråga i
Plickers eller avslutar. Jag hittar elevernas svar på respektive
fråga under ”Reports”. Jag kan här skriva ut eller spara en sammanställning i pdf-format av varje fråga med ett stapeldiagram
över klassens/gruppens svar, samt varje elevs svar.
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Om du klickar på ”Show Answers” kan eleverna se vilket svarsalternativt de valt och om de svarat rätt eller fel.
Under rubriken ”Reports” kan du få frågorna och svaren sammanställda på detta sätt i form av en pdf-fil.

Det är även i princip omöjligt för eleverna att fuska genom att
titta på varandra i och med att varje svarskort har ett unikt utseende och svarsalternativen A-D är skrivna med liten storlek.
Plickers är självrättande, vilket sparar tid för mig som lärare
vid läxförhör och enkla prov. Du får fina sammanställningar i
pdf-format av såväl hela klassens resultat som varje elevs svar.

Utmaningar

Det finns några utmaningar som man bör tänka på som lärare
när man använder Plickers. Det finns självklart en begränsning i sättet att ställa frågor, i och med att det max får vara
fyra svarsalternativ. Jag ser det dock som en utmaning att som
lärare kunna konstruera frågor av problemkaraktär där inga av
svarsalternativen för eleverna är på förhand korrekta eller felaktiga, men som ändå innehåller information av hög kvalitet
om elevernas kunskaper för mig som lärare.
Det går heller inte att direkt exportera dokumentationen till
exempelvis Excel, digitalt dela bra frågor kollegor emellan, eller
infoga bilder och specialtecken i frågorna. Det finns liknande
kostnadsfria programvaror där detta går, som Socrative, Kahoot
och InfuseLearning, men då måste eleverna ha varsin dator, smart
telefon eller surfplatta, vilket ju alltså inte behövs i Plickers.

Om du klickar på ”Graph” kan eleverna se hur svaren fördelats
mellan de olika alternativen.

Användningsområden

Jag har använt Plickers på flera olika sätt i min undervisning.
Här är några förslag:
Om du klickar på ”Show Correct” kan eleverna se vilket eller vilka
svar som var rätt.

Möjligheter

Förutom att Plickers är föredömligt lätt att använda och dessutom kostnadsfritt ser jag några stora möjligheter med programmet. Du får dokumentationen av elevernas svar digitalt,
trots att eleverna varken har tillgång till dator, smart telefon
eller surfplatta.

- Startuppgift i början av lektionen för att se vad eleverna kommer ihåg från förra lektionen eller om man haft en förberedelseläxa, t ex tittat igenom en filmad genomgång på nätet.
- ”Exit Ticket” för att se vad eleverna fått med sig för kunskaper från lektionen.
- Läxförhör och enklare prov.
- Värderingsövningar av typen ”fyra hörn” eller som ”mentometer” för att göra omröstningar.
- Utvärdering av exempelvis ett ämnesområde eller ett arbetssätt.
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Att skriva läroböcker
Text och foto: Susanne Fabricius, lärare och läroboksförfattare

När jag började undervisa i biologi och kemi på högstadiet i början av 1970-talet insåg jag snabbt att
de böcker eleverna använde ofta var svåra att förstå och att de sällan handlade om elevernas verklighet
eller var anpassade för att passa deras åldersnivå.
Jag försökte därför så mycket som möjligt lägga upp undervisningen kring konkreta experiment, fältstudier och laborationer kopplade kring ett skelett av fakta utifrån böckerna.
Tanken var att variation och mycket interaktivt arbete med
elevernas egna erfarenheter och kunskaper som grund skulle
göra undervisningen mer lustfylld och därmed mer givande.
Målet var redan då att skapa det grundintresse för biologi som
kommande studier skulle bygga på. Hur ska man annars få
ansvarsfulla vuxna som har kunskap och motivation att bry sig
om miljö och klimatförändringar i framtiden? När man avslutat sina studier i biologi ska man tycka att biologi fortfarande
är roligt och vilja lära sig mer.
Under 80-talet fick jag förmånen att som erfaren biologilärare komma med synpunkter på den då kanske mest använda
biologiboken, skriven av Linnman, Wennerberg och Rodhe. I
samband med det fick jag kontakt med bokens redaktör Rune
Nilsson.
Det visade sig vara en viktig kontakt. I början av 1990-talet
ringde han när jag stod vid spisen i köket med en av mina små
söner på armen. Frågan han ställde var om jag ville skriva en
ny lärobok i biologi för Libers förlag.
Jag hade tidigare bara skrivit faktatexter i samband med
mina studier, men visste att jag har lätt för att skriva och tyckte
att det var roligt. Att få skriva en bok som var mer anpassad
till dagens elever var frestande, men jag insåg att min arbetsbelastning skulle bli hög med två tonårsbarn, tre småbarn och
ett stort hus att sköta. Men eftersom jag var tjänstledig för att
ta hand om barnen och efter samråd med resten av familjen
hoppade jag på utmaningen. Efter en del möten och insända
provkapitel var det dags att börja på riktigt. Men då bytte
plötsligt Rune Nilsson jobb och en ny redaktör, Peter Larshammar dök upp. Peter var en gammal trevlig bekant som jag
kände sedan gammalt. Han hade varit aktiv i styrelsen i Biologilärarnas Förenings styrelse på 80-talet. Nu tog arbetet fart
med en delvis ny inriktning. Direktivet var att texten skulle
vara mer skönlitterär än i de gamla biologiböckerna som ofta
var lite väl faktaspäckade. Därför kontaktades också fler författare, varav några vetenskapsjournalister, alla specialister inom
sina områden.
Efter många möten och gedigen undersökning av andra
biologiböcker som fanns på marknaden och research om senaste nytt inom biologiområdet började äntligen skrivandet.
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Det här var i datorernas barndom och det första skrivandet
mallades från en dator i Småland så att det skulle bli rätt storlek på rubriker och text på sidorna. En kunnig datorman från
förlaget handledde mig per telefon så att allt såg rätt ut även på
min datorskärm, där jag satt och skrev i en liten stuga på landet. Snabbt fick jag inblick i hur datorn underlättade skrivandet och kontakterna med redaktören löpte allt bättre. Många
vändor blev det med bollande av texter tills alla slutligen blev
nöjda. Nu skulle bilderna komma till och allt layoutas. Ibland
var det bråttom. Jag minns särskilt en gång när jag stod och
stekte pannkakor och redaktören Peter ringde och bad mig
stryka tre meningar på en sida. Jag fick en hel timme på mig.
Bilden behövde bli större. Allt går ju, men att stryka visade
sig inte vara lika lätt för mig som att lägga till. Innebörden i
innehållet fick inte förloras.
I samband med den nya läroplanen Lgr 94 kom då äntligen den nya boken Spektrum Biologi ut. Biologiboken ingick i en serie med även fysik- och kemiböcker för årskurs
6-9. Framsidan var fräck med bland annat en döskalle, något
som orsakade den då ansvarige utgivaren på förlaget en sömnlös natt. Men oron visade sig obefogad, hela boken blev en
succé. I handledningsboken fanns utförliga beskrivningar av
experiment, undersökningar, overheadmaterial och undervisningstips så att även den mest oerfarna läraren skulle få stöd.
Laborationerna och undersökningarna för eleverna var tryckta
i en egen bok. Snart kom även en kasettbok med hela boken
inspelad på band.
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Nu var det dags för marknadsföring. Lärare i olika delar
av Sverige bjöds in till informationskvällar med föredrag och
middagar. Tillsammans med fysikbokens författare Lennart
Undvall besökte jag ca 20 olika städer från söder till norr.
Under mitt föredrag visade jag ett experiment med gråsuggor,
som på en bricka fick välja mellan socker och jord. Gråsuggorna passerade otaliga gånger flygets säkerhetskontroll utan
att upptäckas, medan tomteblossen till Lennarts försök fastnade och orsakade oss mycket besvär. Lennart kom också att
bli min mentor och gav mig många värdefulla råd vid bl a
kontraktsskrivning och rådde mig att gå med i läroboksförfattarnas förening, där man som författare kan söka stipendium.
Vid diskussionerna med lärarna framkom snart att deras
inställning till de nya läroplanerna varierade mycket. En del
tyckte att läroplanerna var bra, andra tyckte att de kom för ofta
och var dikterade från Stockholm. De visste vad som fungerade med de egna eleverna och tänkte fortsätta undervisa så.
Ungefär vart femte år har det varit dags att revidera böckerna och ge ut nya Spektrumböcker. Vissa områden, som
exempelvis inom miljöområdet, genetiken och hjärnforskningen, förändras extra snabbt. I början trodde jag att revideringarna skulle innebära mindre jobb än första gången boken
kom ut, men det visade sig vara fel. Varje gång har det varit
massor med förarbete och nya direktiv och idéer från förlaget
som skulle förverkligas, och så småningom stramades det hela
åter upp för att bli mer faktainriktat. Från början var vi fem
författare men med åren har vi reducerats till tre. Som lärare
har jag fått ansvaret att vara huvudförfattare bl a med uppgift
att tillsammans med redaktören
granska texterna så att de hamnar
rätt i förhållande till elevernas
mognadsgrad. Mitt ansvarsområde har annars varit att skriva
främst inledningskapitlen och
växt- och djurkapitlen. Men jag
har också skrivit om exempelvis
sex och samlevnad, något som
jag tidigare jobbat med för bl.a
landstinget. En utmaning blev
elevernas olika mognadsgrad med
läsare från årskurs 6 till 9. Det lär
kunna skilja 8 år i mognadsgrad i
årskurs 8. I den första boken löste
jag problemet genom att placera
olika delar av kapitlet på två olika
ställen i boken. Ett lyckat grepp
som vi tyvärr fick överge senare av
praktiska skäl.
Under våra reklamresor fick
vi tips om att det skulle behövas
en enklare variant av boken för

de elever som var lite omogna, ovana läsare eller de som inte
kunde språket så bra. Det förverkligades så småningom med
en Lightbok som var hälften så tjock, men innehöll samma
faktastoff och kunde användas parallellt med originalboken i
klassrummet. Den har använts mycket och uppskattats bl. a i
de invandrartäta områden som jag arbetat i som naturskolelärare utanför Stockholm.
Den senaste boken som kom ut i augusti 2013 är fjärde
revideringen, och har även den inneburit flera års arbete. Den
är helt anpassad till den nya läroplan som kom 2011 och har
bl.a exempel på hur man kan förbereda eleverna inför nationella prov. Det har inneburit mycket arbete att sätta sig in i de
nationella proven, och hur de är konstruerade och bedöms,
men arbetet har också givit mig mycket ny kunskap.
Det har varit ett stort äventyr att få vara med i den process som läroboksförfattande innebär, i en ständigt föränderlig
värld med nya förväntningar. Det har också inneburit mycket
arbete. När barnen blivit större och jag återgått till lärarjobbet fylldes helger och sena kvällar ofta av skrivande. Ibland
började jag skriva efter middagen för att plötsligt upptäcka att
klockan var tre på natten. Många gånger har jag varit ganska
trött när jag stressat upp för att ha lektioner klockan åtta. Jag
har givetvis haft stor hjälp av min långa lärarbakgrund och
nära kontakt med elever mitt i verkligheten. Också mina egna
barn har använt böckerna och varit kreativa bollplank vid författandet. Under åren har jag fått många bevis för att boken
fungerar både språk- och innehållsmässigt och är uppskattad
av både elever och lärare.
Ett exempel är när jag under en period undervisade vid lärarhögskolan där en elev tagit hem boken. Dagen därpå när hon
kom hem fick hon se sin 13-åriga lillasyster som aldrig läst en
bok sitta djupt försjunken i Spektrum biologi. En annan gång
på tunnelbanan satt jag mittemot en hårdsminkad tonårstjej
med svartfärgat hår och tatueringar på armarna. Plötsligt fick
jag se att hon satt och läste min bok. Jag tog mod till mig och
frågade om den var bra. Hon gav mig en hastig blick och fräste:
SKITBRA! Jag kanske borde berättat att jag varit med och skrivit den men avstod, ändå nöjd med svaret. Många egna elever
har också berättat att de har haft stor glädje av boken.
Det har varit en stor förmån att få vara med och skriva biologiböckerna och det är svårt att beskriva den lyckokänsla och
stolthet jag känner varje gång jag första gången håller en ny
bok i handen. Under åren
har det hunnit bli 12 olika
böcker inklusive handledningar och jag hoppas att
det inte är slut än.
Jag hoppas också att jag
nått mitt huvudmål att få
så många elever som möjligt att känna att biologi är
spännande.
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Hur många Simon finns det i Sverige?
Text: Maria Ferlin Foto: Rebecca Lindholm, Kommunikatör vid Högskolan i Borås
Kommunikatör

Hör du till dem som aldrig använder en lärobok? I så fall är du ganska ovanlig. TIMSS, 2011, visade
att svenska lärare i naturvetenskapliga ämnen använder läroböcker regelbundet.
Lärarna till 73 % av eleverna i årskurs åtta använde läroböcker som basläromedel, vilket är över
genomsnittet för EU/OECD-länderna. Böcker
skapar struktur och gemenskap i klassrummet och
de underlättar vid planering och genomförande
av undervisning. För många lärare och elever är
det också läroböckerna som visar vilket stoff som
ska studeras. Läroboken utgör också en trygghet
för lärare med en lärarutbildning som täcker alla
de naturvetenskapliga ämnena, och därmed inte
innehåller så många poäng i vartdera ämnet. Läroböckers roll som kunskapsförmedlare kan också
ses i ett metaperspektiv, genom att de signalerar
vilken typ av kunskap som är viktig i skolan.
Sedan 1991 finns ingen statlig granskning av läromedel och då kan det vara på sin plats att granska läromedel på andra vägar. I höstas disputerade
jag med en avhandling1, vars övergripande syfte är
att belysa biologisk mångfald i biologiböcker för
de senare årskurserna i den svenska grundskolan.
I den artikel du just nu läser beskriver jag olika
strategier för att underlätta lärande som används i
böckerna. Direkt tilltal är en sådan strategi. Forskning visar att direkt tilltal kan underlätta läsarens
möjligheter att knyta an till en text, om läsaren
kan känna igen sig i exemplen. För att spetsa till
diskussionen om direkt tilltal och vardagsanknytning, konstruerade jag den fiktiva eleven Simon
Johansson. Beskrivningen grundas på statistik
som huvudsakligen hämtats från SCB för de år då
Simon kunde gått på högstadiet och haft den biologibok som utgör underlag för beskrivningen2.
Jag misstänker, med erfarenheter som biologilärare
och tonårsmamma, att det är få högstadieelever
som känner igen sig i exemplet. Hur många Simon undervisar du?

Simon Johansson är en berest kille.
Hans föräldrar har tagit med honom och lillasyster
Emma på många resor i Sverige. Då besöker familjen
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gärna naturreservat och följer med på exkursioner till olika utflyktsmål, vilket gör
att Simon, som bor i Stockholm, är van vid och trivs med att vistas i naturen.
Simon tar ofta med labradoren Molly till den närbelägna parken för att få lugn
och ro. Då passar han också på att följa livet i de holkar han satt upp. Simon drar
sig inte för att gå ut i skogen året runt och han har ofta med sig fågelbok och kikare
samt en korg till bär och svamp. Simons pappa Mikael ser till att fågelbordet är
välfyllt om vintern och på det sättet lärde sig Simon sina första fågelarter. Familjen har tillgång till släktens fritidshus på västkusten och där fiskar de mycket både
i havet och i närbelägna insjöar. Simon har även provat att dyka. Båda barnen
har eget rum i radhuset och Simons fönster är fullt med krukväxter. Simon är
aktiv fotbollsspelare och går också på matcher för att följa både spelet och supportrarnas beteende. Mamma Anna är miljömedveten och väljer gärna miljömärkta
produkter. Familjen sopsorterar och de har en Volvo som drivs med biogas. Frågor
om hållbar utveckling diskuteras ofta vid köksbordet. När det serveras sushi från
den närbelägna restaurangen ser Anna till att de väljer bort jätteräkorna. Simon
funderar ibland på sitt eget ansvar för en hållbar utveckling. Han hittar inte så
mycket stöd för det i sin biologibok, där det oftast handlar om att ”vi” måste ta
det ansvaret.
1 Ferlin, M. (2014). Biologisk mångfald i läroböcker i biologi. Diss.
Göteborg: Göteborgs universitet.
2 Kukka, J. & Sundberg, CJ. (2008). Biologi Direkt. Stockholm:
Sanoma Utbildning
3 Ferlin, M. (2013). Vardagsanknytning i biologiböcker.
Paideia, 5(1), 52–61.
Vi lever i ett urbaniserat samhälle, där nästan hälften av invånarna sällan eller
aldrig besöker landsbygden. En stor del av dagens ungdomar prioriterar att
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umgås med varandra på caféer och i köpcentra och de lägger mycket tid på
att använda sociala medier och spela datorspel. Som en följd av detta riskerar
kunskap om och ansvar för natur och miljö att gå förlorade. Skolan ska, enligt
Lgr 11, medverka till att de elever som går ut i samhället är naturvetenskapligt allmänbildade och förberedda för att kunna ta välgrundade beslut om
”aktuella samhällsfrågor som rör biologi”, exempelvis genteknik, klimat och
ekosystemtjänster. Intresse för dessa frågor kan väckas på olika sätt och stimulerande läroböcker kan vara en källa som väcker elevers nyfikenhet och lust att
lära. Som lärare kan det därför vara bra att ibland ta sig tid och fundera lite
mer över lärobokstexterna än man hinner i det dagliga arbetet.
Vilka strategier används då för att kommunicera innehållet till läsarna?
Direkt tilltal är, som nämnts ovan, vanligt förekommande i böckerna. Andra
strategier är vardagsanknytning, analogier, antropomorfistiska uttryck, förenklingar och vardagliga uttryck. Något som knappast kan räknas till medvetna strategier men som ändå förekommer i böckerna är felaktigheter och
inkonsekvent begreppsanvändning.
Meningar med direkt tilltal används både för att orientera läsarna i böckerna men också som en länk mellan skolämnet biologi och ett liv som kanske
är elevernas vardagsliv utanför skolan:
Kanske har du undrat vad det är för stora plastpaket som ligger på åkrarna?
Många av dessa anknytningar går att uppleva oavsett bostadsort men det
underlättar att äga husdjur, att odla och att känna till ett svenskt kulturarv:
Det är därför din hund hoppar upp på dig när du kommer hem.
Ett annat exempel är om du sätter en potatis i jorden på våren.
Om du samlar lavar till jul, tänk då på att inte ta så mycket.
Andra meningar relaterar till naturupplevelser av varierande karaktär och
resultaten visar att eleverna ska ha besökt många landsdelar och biotoper vid
olika årstider för att kunna känna igen sig fullt ut i böckernas exempel:
Dyker du i en sjö kan du känna hur vattnet plötsligt blir kallare några
meter under ytan.
Överallt på Gotland kan du hitta fossil av djur som levde vid korallreven
för många miljoner år sedan.
Endast ett par meningar med anknytning till ett liv utanför skolans väggar,
uttrycker anknytning till ett liv i urban miljö:
Om du någon gång har ätit sushi har du ätit protister.
Den sista meningen börjar med ordet om, till skillnad från många andra
meningar med direkt tilltal som inleds med ordet när, som då kan signalera
att det som står i meningen är något som läsaren förväntas ägna sig åt.

Analogier och antropomorfistiska uttryck

En annan strategi som skulle kunna bidra till lärande är användning av
analogier.
Vi kan likna DNA vid en stor receptsamling. Varje gen är recept för ett
speciellt protein.
För att analogierna ska fungera behöver de anspela på något känt. De
flesta elever har nog någon gång lagt ett pussel där bitar fattats men hur
många tonåringar använder telefonkataloger?
Att skapa sig en bild av människans ursprung är som att lägga pussel utan
att ha alla bitar.
Det liknar systemet i en telefonkatalog där efternamnet står först.
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Celler liknas ibland vid fabriker, men vilken
erfarenhet har trettonåringar av en fabrik? För
dessa är liknelsen mellan cellen och en stad eller
ett minisamhälle mer aktuell. Det finns också en
risk att analogierna är kulturberoende.
Ytterligare en strategi som används för att
förklara biologiska begrepp och processer är att
använda antropomorfistiska uttryck, då växter
och djur förses med mänskliga egenskaper:
Korsspindeln väntar tålmodigt vid sitt vackra
fångstnät.
Sådana uttryck kan bidra till en språklig variation och medverka till att skapa inre bilder
hos läsarna. Det är nog svårt att klara sig utan
förmänskliganden men någonstans i böckerna
skulle författarna kunna förklara och motivera de
val som gjorts.

Förenklingar och vardagliga
uttryck

En annan strategi som uppmärksammats är förekomsten av förenklingar och vardagliga uttryck.
Förenklingarna handlar ofta om att ett fenomen

presenteras utan hänsyn till att det finns undantag:
Fiskar och groddjur har en yttre befruktning.
En trolig orsak till förenklingarna är utrymmesbrist. En annan är att den biologiska mångfalden är just en mångfald, där många olika
fenomen och processer evolverat fram genom
årmiljonerna. Användandet av förenklingar är
troligen också en nödvändig strategi för att hålla
böckernas sidantal på en rimlig nivå.
Utrymmesbrist kan också vara en förklaring
till att vardagliga uttryck används som förklaringar. Enligt Energiprincipen kan energi inte
skapas eller förstöras utan bara omvandlas mellan
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olika former. I vardagen används ofta helt andra
formuleringar om energi och sådana uttryck
förekommer också i böckerna där energi försvinner, går åt, förbrukas och förvandlas:
Det försvinner ju en hel del energi på vägen
eftersom det går åt energi i organismerna när de
lever och växer.
En hare som äter gräs förbrukar ca 90 % av
matens energi.
Ett vindkraftverk förvandlar luftens rörelser
till elektrisk energi.
Exemplen om energi kan ses som exempel på
att elevers lärande i naturvetenskapliga ämnen
kan försvåras om energiprincipen gäller i fysikämnet men inte i den närliggande biologin.
Meningar som innehåller felaktigheter finns
i alla böcker som undersökts men i varierande
omfattning. Felen kan vara förhållandevis enkla
att upptäcka för personer med grundläggande
kunskaper i biologi:
Fåglarna skiljer sig från övriga ryggradsdjur –
de är de enda som kan flyga.
Andra felaktigheter är svårare att upptäcka.
Naturvetenskapliga förkunskaper krävs exempelvis för att genomskåda att energi inte kan omvandlas till kemiska ämnen:
Genom fotosyntesen omvandlar de solenergin
till olika kemiska ämnen som djur och människor behöver.

Läroböcker är kompromissprodukter som också ska ha ett kommersiellt
värde. Författarna måste balansera mellan kraven på forskningsbaserad
kunskap och läsbarhet för målgruppen. En ökad medvetenhet bland biologilärare om vilka strategier som används i läroböcker och möjliga effekter av
dessa strategier kan hjälpa lärarna att underlätta elevers lärande.

Så kan läroböcker bli bättre

Vad vill läroboksförfattarna säga och vad uppfattar eleverna? Maria Ferlin,
doktorand vid Högskolan i Borås och Göteborgs universitet, har studerat
hur biologisk mångfald presenteras i läroböcker. Hennes forskningsresultat
kan bidra till en utveckling av framtida lärobäckers innehåll.
Läroböcker påverkas exempelvis av skolans styrdokument, traditioner
och den avsedda målgruppen men också av författarnas bakgrund – något
som kallas för den erbjudna meningen. Maria Ferlin poängterar att det inte
är säkert att den erbjudna meningen överensstämmer med det som eleverna
uppfattar när de läst och tolkat böckernas innehåll.
– Alla de undersökta böckerna innehåller mycket fakta om biologisk
mångfald men begreppet förklaras inte i flera av dem. När mångfalden
studeras i relation till människan framkommer att nyttoaspekter av mångfalden prioriteras före etiska, estetiska och ekonomiska aspekter. Dessutom
upptäckte jag att böckerna innehåller felaktigheter och tveksamma formuleringar liksom förenklingar och vardagliga uttryck istället för naturvetenskapligt korrekta.
Elevers möjligheter till lärande kan också påverkas av hur begrepp definieras och används i böckerna.
– Ta tillexempel artbegreppet. Resultaten av min studie visar att begreppet definieras tidigt i böckerna och att det därefter förutsätts bekant.
Grundskoleelever använder både andra definitioner av artbegreppet och
ordet art på ett annat sätt än böckerna.

Vad kan det få för konsekvenser?

– Detta är något som skulle kunna leda till problem för elevernas lärande. Lärare och författare kan stödja lärandet genom att känna till hur
elever uttrycker sig om olika begrepp och genom tydlig och konsekvent
begreppsanvändning samt genom att skapa begreppsstrukturer, säger Maria
Ferlin och fortsätter:
– Det finns många strategier för hur erbjuden mening presenteras i de
studerade biologiböckerna. Mina resultat skulle kunna bidra till en utveckling av framtida läroböckers ämnesinnehåll och design.

Om Maria Ferlin

Maria Ferlin arbetar är ämneslärare i biologi, kemi, matematik och naturkunskap. Nu arbetar hon som universitetslektor på lärarutbildningen vid
Högskolan i Borås. Hon disputerade 7/11 2014 i forskarutbildningsämnet
Naturvetenskap inriktning utbildningsvetenskap. Avhandlingen heter Biologisk mångfald i läroböcker i biologi och finns tillgänglig på länken
https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/36821

Läsande elev
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Nyfiken på:

Benjamin Beppe Singer

Intervjufrågor Minna Panas, foto Pressfoto

Benjamin ”Beppe” Singer är välkänd för sina insatser som flerårig programledare för det prisbelönta
vetenskapsprogrammet Hjärnkontoret. Lika känt är kanske inte att Beppe var både mobbad och
mobbare på grundskolan, gick ut med så låga betyg att han inte kom in på universitetet, arbetade
både som trummis, bartender och kallskänka innan han av en slump slog på Brottsplats CSI under en
turné i USA och blev kemifantast.
Sedan dess har han läst in gymnasiet på Komvux, utbildat sig till kemist, arbetat som kemioch matematiklärare samt programrektor på en
gymnasieskola i Malmö och jobbat som populär
programledare i för Hjärnkontoret.
Nu har Beppe gått vidare som ”undervisningsentreprenör”. När Biologen kontaktar Beppe hör
man i bakgrunden ljud från både småbarn och
vardagsstök.

4. Har du några vetenskapliga favoriter
(personer, fenomen)?
Jag är barnsligt fascinerad av Reuben Lucius
Goldberg. En serietecknare som ”uppfann”
begreppet Rube-Goldberg-maskiner. Maskiner som i sig inte har någon annan huvudsaklig funktion än att fascinera tittarna – en
bok som faller på en boll som börjar rulla,
som välter en kanna med vatten osv osv... Det
här blev ett av våra mest populära inslag på
Hjärnkontoret och jag själv har älskat att bygga dem sedan jag för första gången såg Rob
Zemeckis ”Tillbaka till Framtiden” 1985.

Här kommer intervjun
1. Vad är din ”utbildningsvärdegrund”?
Alla ska få vara med! Det jag sysslar med är inte
naturvetenskap utan psykologi. Jag bryr mig inte
ett dugg om barnen vill bli rymdingenjörer eller
sockerbagare, så länge de unnar sig själva en kul
stund i mitt sällskap och lär sig att våga utforska
sin egen nyfikenhet. Tro aldrig att en elev som
exempelvis går in på en biologilektion vill bli biolog – satsa hellre på att hjälpa eleven att växa som
människa, resten kommer av sig själv...

2. Hjärnkontoret utsågs till årets folk-bildare 2011. Hur kommer du på alla idéer?
Vi är en redaktion på ca 18 personer som alla på
ett eller annat sätt hjälps åt att spåna idéer för inslag till programmen. Det är teamwork som gör
programmen till vad de är.

3. För du vidare erfarenheter från Hjärnkontoret i ditt nya yrkesliv? I så fall hur?
Att göra TV är OTROLIGT svårt. Att göra
BARNTV är ännu svårare. Man har ett fåtal sekunder på sig att förklara ett fenomen på ett lättillgängligt och roligt sätt utan att krångla in sig i onödiga formuleringar. Detta är något som vi ”vuxna”
överlag är ganska kassa på – att säga det man vill på
ett snabbt och enkelt sätt utan en massa lull-lull i
onödan. DET tar jag med mig i allt jag gör!

5. Vad är din relation till naturen?
Älskar den, är mån om den och besöker den ibland... ( är lite rädd för insekter…)

6. Vilka är dina bästa tips för ett intressera eleverna för vetenskap?
Berätta mer om dina tankar kring pedagogisk dramaturgi för att fånga upp
eleverna.Allt handlar om att bygga en trovärdig och spännande story. Att
fundera på hur lektionen skulle se ut om den var en långfilm producerad i
Hollywood. Var heller inte rädd att utelämna vissa detaljer till förmån för
storyn. Luckorna kan eleverna alltid fylla i senare i livet – det viktigaste just
nu är att få dem att tycka att det du pratar om är spännande och roligt.
OCH förvänta dig aldrig för mycket av dina elever. Se dem i ögonen och
låt dem vara människor – det är mycket som snurrar i huvudet på dem, det
sista de behöver är någon som trycker ner dem för att de inte levererar på
ett visst sätt...

7. Sorg, frustration, misslyckanden och – till slut – revansch. Det
är väl utifrån den egna historien du vill ”opinionsbilda” inom
skolans värld, såväl bland fotfolk som chefer och beslutsfattare.
Berätta mera om detta!
Wow – ingen liten fråga här... Jag har en mission – och det är att se till att
varenda jäkla unge i det här landet ska hitta en plats där han eller hon vill
vara på. Vi pedagoger är en av de viktigaste bitarna i detta pussel och vi får
ALDRIG glömma det när vi går in i klassrummen förtvivlade över våra egna
förutsättningar. Det är chefernas och politikernas uppgift att fixa det...
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8. Var hämtar du kraft till ditt arbete?
Jag har en släng av ADHD och det brukar hjälpa.
Jag drivs som av många andra människor av en
oro att ”bli avslöjad”. När som helst kommer de
fatta att jag är en bluff och att det finns massor
med människor som är så mycket bättre på det
jag gör än jag själv. Därför ÖSER jag på så länge
det går. Samtidigt har jag två barn, Vincent 1,5
år och Stella snart fem. Skulle jag vilja att de
hamnade i händerna på en uppgiven, bitter och
frustrerad person i ett klassrum som fullständigt
fråntar dem all upptäckarglädje och äventyrslystnad – aldrig i livet! Och jag kommer kämpa på så
länge jag bara kan för att undvika detta för dem
och alla andra utsatta barn därute!

Varning för ren
Text och foto: Monica Svensson

Viltolyckor har varit mycket vanliga under det senaste året. I
söder har man viltsvin och hjortar av olika slag. I norr är det
gott om älgar, rådjur och framför allt renar.

9. Till Biologens läsare vill jag dela med
mig av denna laboration:
Pruttsaft! Pruttsaft! Pruttsaft! Koka en rödkål, sila
av spadet, häll ner bikarbonat och sedan citronsyra i… Classic!!!!

10. Vilken bok har du nu på nattduksbordet? Vilken film såg du senast på bio?
Läser just nu ”Fördelarna med en kollaps” av
Jonathan Tropper och senaste filmen jag såg var
en Netflixdokumentär – ”Jiro dreams of sushi”.
Tittaren Maja kommenterar Hjärnkontoret: ”Vi
sitter också som klistrade hemma. Och låt mig
säga att den härliga personligheten Beppe är i
mina ögon den bästa programledaren hittills.
Tack SVT för ett superbt program!”
Så här löd motiveringen när Hjärnkontoret
fick utmärkelsen Årets folkbildare 2011:
Till Årets folkbildare 2011 utses redaktionen
för SVT:s barnprogram Hjärnkontoret för sin
utmärkta vetenskapsbevakning riktad till barn.
Hjärnkontoret har visats i 16 år (start i januari
1995) och har därmed bidragit till att fostra hela
dagens generation av studenter och unga forskare
vid landets högskolor. Tack vare sin tilltalande
form och sin lämpliga sändningstid i SVT når
Hjärnkontoret ut till barn med alla slags bakgrund och kan därmed bredda och demokratisera rekryteringen av framtidens forskare. Därtill
ökar programmet kunskapen om och uppskattningen för vetenskap bland allmänheten i stort.
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Djuren beter sig lite olika på vägarna. De flesta springer rakt över, men renar
springer gärna längs vägen. Trafikdödade renar betalas visserligen av försäkringsbolagen, men det kan ju vara en dräktig vaja och det är ett stort avbräck
för samen.
Renarna springer längs vägarna speciellt när det är djup snö och terrängen
är svårframkomlig. En annan orsak är att de söker salt om det är halt så att
vägarna sandats och saltats.
För att i möjligaste mån hindra renarna från att springa på vägen eller
järnvägen hängs svarta plastsäckar upp. När de rör sig i vinden byter renarna
riktning. Det här är också en varning till trafikanterna - ser man plastsäckar
kan man räkna med att det finns renar i närheten.
Om man råkar köra på en ren som blir svårt skadad måste man vara beredd
att avliva den. Sedan måste man rapportera till polisen och renägaren, om
man känner till honom. Oftast lämnas sedan kadavret på plats. till korpens
stora förtjusning. En påkörd ren kan sällan tas till vara då magen exploderat.
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Biologilärarnas förening
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 föreningens 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.

 Medlem i föreningen blir man genom att sätta in medlemsav-

giften på PlusGiro 5 67 20-6, Biologilärarnas förening. Samma
konto används även av medlemmar för att betala
medlemsavgiften. Avgiften för år 2014 är 130 kronor, två
personer i en familj betalar tillsammans 190 kronor, pensionärer och studerande betalar 60 kronor. Som medlem stöder man
föreningens verksamhet och får tidskriften Biologen.

 KONTAKTPERSONER
Adressändring: Anders Niklasson
Biologiolympiaden (IBO): Lena Lundquist
European Union Science Olympiad (EUSO): Birgitta Sang
Grundskola: Birgitta Sang
Gymnasieskola: Ulrika Wedding
Linnédagarna: Ulrika Wedding
Naturskola: Susanne Fabricius
Annonser: Christina Broman
Biologen: Monica Svensson
Webbsidan: Sanna Hansson

 FÖRENINGENS STYRELSE
Ordförande: Minna Panas
Vice ordförande: Monica Svensson
Kassör: Anders Niklasson
Biologen: Monica Svensson
Övriga ledamöter:
Britt-Marie Lidesten
Christina Broman
Susanne Fabricius
Lena Lundquist
Britta Pilkvist
Alla kretsordförande är medlemmar i styrelsen
Ersättare i styrelsen:
Jens Jakobsson
Bengt Markus Markusson
Sanna Hansson
Revisorer:
Kristina Björklund

 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, vilande
Södra kretsen, vilande
Västra kretsen, ordförande: Tina Vallbo
Örebrokretsen, ordförande: Ulrika Wedding
Dalakretsen, kontaktperson: vakant

 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
• Jens Jakobsson, Lund, 076-14 61 938, jens.jakobsson@spray.se
• Lena Lundquist, Lund, 046-21 15 196,
lena.lundquist@malmo.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
• Martin Lyhagen, 070-591 92 54, martin.lyhagen@gmail.com
• Sanna Hansson, Jönköping, sanna.hansson@jonkoping.se
• Susanne Fabricius, Stockholm, 0707-61 94 00,
susanne.fabricius@telia.com
• Tina Vallbo, Göteborg, 031-795 17 02, tina@vallbo.se
• Ulrika Wedding, Örebro, 019-14 06 22,
ulrika.wedding@yahoo. com
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Gilla oss på Facebook!

biologilärarna (skriv Biologilärarna i sökrutan)
är en offentlig grupp på Facebook.
Den självklara sidan för dig som är biologilärare. Här delar
vi tips, idéer och bilder.
Gruppen bildades under årsmötet i april 2014 och vi har
redan 263 medlemmar.
Gruppen drivs av Biologilärarnas förening, se vår hemsida
www.biologilararna.se

Utgivningsplan Biologen 2015/2016
Ansvarig
AU
AU
Örebro/Norra
AU

Bokning av annonser
10 april
22 augusti
31 oktober
28 januari

Den 28-29 april anordnas en NO-biennal i Falun för lärare i
gr F-9. Programmet innehåller föreläsningar, workshops och
möjlighet att ta del av utställningar med skolmaNO-biennal i Falun 28-29 april 2015
för dig som undervisar i gr F-9
terial och diskutera med
kollegor. Det blir två
dagar med massor
av inspiration för undervisning i naturvetenskap!
NO-biennalen hålls på
Högskolan Dalarna. Den
Föreläsningar
Workshops
genomförs i samarbete
Utställningar
mellan Högskolan DaProgram och anmälan:
larna och de nationella
nobiennaler.se
resurscentrumen i biologi, fysik och kemi, med
stöd av Skolverket.
Att delta i NO-biennalen i Falun kostar 1200 kr + moms. Efter den 17 mars höjs
priset till 1600 kr + moms.
Information och anmälan: www.nobiennaler.se
Sprid gärna informationen om NO-biennalen till intresserade skolledare och lärare.

Välkommen att vara med!

Biologilärarnas förenings nya
stipendier för lärare
För gymnasielärare

Biologilärarnas förening erbjuder dig att söka ett stipendium för lärare om du har haft en elev på Linnédagarna. För
gymnasielärare gäller att du skriver en text för publicering
i Biologen om vad Linnédagarna betyder för dig och dina
elever i din undervisning.

För grundskollärare

Gilla oss på Facebook!

Nummer
Nr 2, 2015
Nr 3, 2015
Nr 4, 2015
Nr 1, 2016

NO-biennal i Falun

Utgivning
V 21/22
V 40/41
V 50/51
V 11/12

Arbetar man på grundskolan kan man söka ett stipendium
för deltagande vid någon naturvetenskaplig konferens i
Sverige. Det gäller att skriva en text om en intressant undervisningssituation i biologi. Max 3500 tecken med blanksteg.
Högupplösta bilder (300 dpi) tas gärna emot.
Stipendiet innefattar eventuell deltagaravgift, resor och övernattning enligt billigaste alternativet.
Kontakt: Minna Panas 0707- 798991, minnapanas@ymail.com

www.biologilararna.se

