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I denna oroliga värld är det dags för en biologs tillbakablick på
året som gått och dags att blicka framåt. Ett år har gått och ett
nytt är på gång!
Under det gångna året engagerade sig Biologilärarnas förening för
elever och lärare på olika sätt; både digitalt och i det ”riktiga livet”.
Vi bjöd åter in gymnasieelever till de uppskattade Linnédagarna, denna gång i Örebro efter tre år i Skåne med mycket väl
genomförda och för stipendiaterna intressanta program.
Vi medverkade i två stora tävlingar, IBO (internationella biologiolympiaden) för gymnaieelever och EUSO (European Union
Science Olympiad) för grundskolan och årskurs 1 på gymnasiet.
Vi deltog i framtagandet av frågor till EUSO-tävlingen.
Vår Facebook-sida Biologilärarna har varit en träffpunkt på
Internet. I dagsläget är vi nästan 600 medlemmar i gruppen som
startades av föreningens medlemmar Britta Pilkvist och Sanna
Hansson. Vi har också producerat fyra nummer av Biologen och
deltagit vid Skolforum i Stockholm. Allt organiserades och utfördes med ideella krafter av föreningens medlemmar!
Det nya numret av Biologen innehåller mycket kunskap och
erfarenheter bland annat från Linnédagarna, laborationer med
fotosyntes och cellandning, hur man får vandrande pinnar att
leva i klassrummet och från Skolforum i Stockholm. Vi har också
med en minnesruna över Liv Hagström, en framliden mycket
aktiv och uppskattad medlem i Västra kretsen.

En förening är ingenting utan sina medlemmar!
Så tack för detta år och välkommen som medlem till ett gott nytt
år i biologins och inte minst i lärandets tecken! För lärande sker
i dynamiken som blickar bakåt och det som visar framåt - mellan traditionen och det som är oprövat (enligt socialpsykologen
Thomas Ziehe).
Glöm inte betala medlemsavgiften vid årsskiftet, då underlättar ni kassörens arbete!
Trevlig läsning och allt gott!
Minna Panas
Ordförande

Tryck: TMG Taberg
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Linnédagarna 2015
Text: Ulrika Wedding, ledare för Linnédagarna 2015
Foto: Ganna Vashchuk

För första gången fick Örebrokretsen starta Linnedagarna. - Intensivt, intrycksfullt och mängder
av glada ungdomar är mitt bestående minne av dessa dagar.
Linnedagarna arrangeras av Biologilärarnas förening med stöd från Lawskis fond.

Om exkursionen till Rynningeviken:

Tack vare ett stort engagemang från Örebro kommun, Örebro
universitet och länsstyrelsen i Örebro län var det möjligt att
sätta samman ett variationsrikt och engagerande program.
Det var närmast överväldigande att på söndagskvällen konstatera att alla ungdomar faktiskt kom fram till slut trots skyfall och översvämningar i Närkes järnvägsknut Hallsberg.
Dagar och kvällar fylldes av biologi på olika sätt. En av
uppgifterna eleverna hade var att gruppvis skriva en kortare
artikel för Biologen. Ungdomarnas artiklar presenteras här.
Programmet innehöll laborationer och föreläsningar vid Örebro universitet. Fladdermusexkursion med länsstyrelsen, Heldagsexkursion med temat restaurering av vattendrag och skog
efter brand. Den avslutande dagen innehöll en exkursion till
Oset och Rynningeviken med fågelstudier och information
om kommunens restaurering av området under 90-talet och
början av 2000-talet.
Utvärderingen av Linnedagarna var överväldigande positiv.
Och den variation av aktiviteter vi satt samman visade sig vara
något som uppskattades eftersom alla aktiviter ansågs vara den
mest givande av några av eleverna när de fick ange vilken som
var mest givande. Dock fanns en övervikt på heldagsexkursionen till bäcken.

”Positivt att man kan omforma en plats med negativ påverkan
på miljön till något betydligt bättre både för naturen och människan. Ett bra exempel på där stadsmiljö och natur möts, och
en viktig plattform för att göra folk mer intresserade av naturen. En negativa erfarenhet är att jag inte fick in rödstrupig
piplärka på min årslista, då jag skulle gått upp i 273 arter i min
tävling mot några andra :-).”.
”Det var intressant att se vad de lyckats göra med området,
men fågelskådningen var utan tvekan det tråkigaste på hela
resan”

Om Exkursionen till Flosjöbäcken
”Jättespännande, intressant och rolig dag!! Helt klart den bästa
dagen!”
I de följande artiklarnas finner du elevernas sammanfattande
beskrivning.
”Man fylls av tacksamhet över hur stort intresset bland ungdomar
är för biologi. Hur spännande det är att se vad framtiden kommer att ge.”

Om Linnedagarna
”Mycket bra! Jag har sett mer om hur det är att forska inom
biologi och arbeta som biolog. Vilket givit mig en uppfattning
om båda yrkena som jag tror jag kan ha användning av vid
mitt val av senare studier.”
”Väldigt bra! Det är första gången jag faktiskt fått träffa människor som jobbar inom området och det var spännande att se
möjligheterna inom biologin!”
”Har varit ett av mitt livs bästa resor kanske den bästa. Helt
otroligt. 10/10 är ett för lågt betyg”

Om Fladdermusexkursionen:
”En av mina favorithändelser under dagarna. Det var väldigt
intressant, särskilt med tanke på att jag inte hade några tidigare erfarenheter eller fördjupade kunskaper om fladdermöss”
”Jag är inget fan av flygande djur över huvud taget”
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Antibiotic resistant
bacteria
Where do we go from here?
Mikrobiellt burna sjukdomar har alltid fört
med sig förödande effekter och lämnat tusentals döda efter sig. Innan man på 40-talet aktivt började bruka penicillin saknade många
av sjukdomarna botemedel, eller behandlades med ämnen vi idag ryggar undan för.
Länge hade man inställningen att penicillin var
ett mirakel, men det kom att vara en av de värre
effekterna botemedlet bar med sig. Ett problem
uppstod då bakterier visade sig benägna att utveckla en resistans mot penicillin och andra antibiotika.
Antibiotikaresistens har utvecklats då bakterier försatts under ett påtvingat selektionstryck,
alltså förhållanden som påskyndat det naturliga
urvalet. Eftersom endast de antibiotikaresistenta
bakterierna överlever och kan fortplanta sig.
Då kommer bakteriefloran gradvis utvecklas så
att det tidigare botemedlet inte längre verkar.
Det leder till att ny antibiotika utvecklas, som
snart går samma öde till möte.
Något man idag vet är att många av problemen uppstått på grund av överflödigt brukande
av antibiotika kurer, då bakterier exponerats mot
antibiotika i onödan vilket påskyndat utveckling
av antibiotika resistens. Ett exempel på detta är
användningen av antibiotika som ett kosttillskott inom boskapsskötseln i framförallt Italien
och Danmark.
Idag är det inte aktuellt för läkemedelsföretagen att ta fram ny antibiotika då det är svårt
att se en vinst inom området. Ett annat tillvägagångssätt skulle vara att framställa ett läkemedel
som motverkar bakteriens infektionsprocess så
pass att kroppens immunförsvar klarar av att ta
hand om infektionen själv.

Flodpärlmussla
Under tisdags förmiddagen har vi på Linnédagarna fått lära oss om den
utrotningshotade flodpärlmusslan.
En föreläsning ledd av biologer från länsstyrelsen i Örebro förklarar om
hur flodpärlmusslan har minskat drastiskt på grund av mänsklig påverkan
på deras naturliga habitat. Trots att det bara är en mussla så har den en
stor betydelse för bäckarnas ekosystem. Denna betydelse kommer från
att musslan renar ca 56 liter vatten om dagen. Vi fick också lära oss om
hur musslan fungerar som miljöindikator då den är lättpåverkad av olika
miljöfaktorer så som pH-värden och temperaturer. Den påvisar också
beståndet av öring i bäckar tack vare sin ytterst komplexa fortplantning
där den är beroende av öringen.
Vi hjälpte till med att förstärka musslans bestånd i en bäck genom att
förbättra habitatet för öringen vilket indirekt förstärker musslans population. För att vi skulle få en bättre förståelse för hur pass försvagad musslans
population är så fick vi möjligheten att leta efter musslan i bäcken, dock
utan resultat. Det säger ju då sig självt att musslan för tillfället är en försvagad art i svenska bäckar.
Axel Fagrell John

David Walfridsson, Linköping
Arvid Torstensson, Stockholm
Alma Fredika Karlsson, Malmö
Markus Andersson, Göteborg
Ebba Larsson, Skellefteå
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Modellering av Molekyler Embryogenes, Zebrafiskar
Under andra dagen av Linnédagarna 2015 fick vi en inblick i
hur forskare och studenter arbetar praktiskt.
Per-Erik Olsson och Solomon Asnake lät oss studera olika
utvecklingsstadier hos zebrafisk, en tropisk sötvattensfisk.
Embryologi är läran om fosterutveckling där man studerar
fostret från början (en cell) till slutet, dvs. färdiga fostret.
Laborationen gick ut på att studera zebrafiskarnas embryonala utvecklingsstadium. Vi fick med hjälp av stereolupp studera innehållet i tre olika skålar med befruktade zebrafiskembryon. Dessa befruktades vid tre olika tidpunkter och hade
kommit olika långt i utvecklingen.

Vi som har haft turen att följa med på Linnédagarna har fått
lyssna på en föreläsning av Soloman Asnake från Örebro universitet. Han berättade om det som kallas för molekylär modellering och dess användningsområde. Han förklarar att ca
91 % av alla dödsorsaker beror på sjukdomar av olika slag och
att molekylär modellering starkt kan förbättra vår medicinska
industri.
Idag framställs medicin på sådant sätt att efter att en sjukdom har upptäckts så påbörjas arbetet med att finna ett botemedel. Detta görs genom att forskare först finner den farliga
bakterien som har attackerat kroppen och sedan söker de efter
ett möjligt botemedel. Detta är en lång process som tar mycket resurser och har höga kostnader. Enligt beräkningar tar det i
snitt tar 14-15 år och kostar minst en miljard euro.
Med hjälp av molekylär modellering kan man skära ner på
både kostnader och produktionstid. Molekylär modellering
fungerar så att man istället för att prova varje potentiellt botemedel låter en dator göra uträkningar. Den kan snabbare fastställa vilka preparat som har högst potential. Med denna metod
tar det endast 10-12 år och kostar mindre än en miljard euro.
Axel Fagrell John

Skål 1: befruktad 2 timmar innan laborationen
Skål 2: befruktad 14-16 timmar innan laborationen
Skål 3: befruktad 42 timmar innan laborationen.
Under denna korta tid så visades ändå stora skillnader i utvecklingen och det gick att urskilja de olika stadierna även
med ögat. Laborationen var intressant då stereoluppen möjliggjorde att vi kunde följa zebrafiskarnas utveckling som foster
på nära håll.
Timothy Poutamo
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Skelettet

Fladdermöss Grupp D

En av laborationerna vi var på handlade om skelettet: Osteologi. Där fick vi träffa Dr. Håkan Berg som började med en
kort presentation av ämnet. Vi lära oss om skelettets olika
funktioner; som bland annat är stöd, rörelse, lagra mineraler
och blodkroppsbildning. Vi fick även lära oss om olika sorters
ben. Benämningen är bland annat rörben, korta ben, platta
ben och oregelbundna ben. Vi fick också veta mer om benceller.
Det fanns osteoblaster som bygger upp, osteoklaster som bryter
ner och osteocyter som har hand om benvävnadens underhåll.

I Sverige finns det 19 olika fladdermusarter och alla är fridlysta. Detta innebär att man inte får fånga, döda eller avsiktligt
störa fladdermöss, eller förstöra deras boplatser. Under Linnédagarna i Örebro fick vi möjligheten att gå på en fladdermusexkursion med representanter från Länsstyrelsen, en var
fladdermusexperten Inger Holst. Vi gick ut vid skymningen
och med hjälp av så kallade frekvensdektetorer kunde vi lokalisera vart fladdermössen befann sig. Varje fladdermusart sänder
ut olika frekvenser som inte kan uppfattas av det mänskliga
örat. Fladdermusen använder ekolokalisering för att få rumsuppfattning, hitta föda samt för att hitta en partner. Med hjälp
av detektorerna kunde vi under exkursionens gång lokalisera
olika arter. Vi upptäckte bland annat vattenfladdermus nära ett
vattendrag samt en dvärgfladdermus som flög över en rishög.

Efter en del teori så fick vi även göra en del praktiskt. Det
var tre olika stationer. Vid den första labben fick vi se på ben
i olika miljöer, tex sur, torr eller upphettad miljö, och också
se hur de hade brutits ner olika där. Under den andra fick vi
könsbestämma ett riktigt skelett med hjälp av olika mallar för
hur skelettet skiljer sig för man och kvinna. I den tredje labben
så skulle man mäta några olika ben på skelettet och därifrån
använda en formel för att ta reda skelettets troliga längd. Det
gjorde man eftersom skelettets ryggrad sjunker ihop utan vävnaden mellan ryggkotorna och då blir längden inte densamma
som när det var vid liv. Överlag så tyckte vi att det var en väldigt bra dag och man lärde sig mycket.

Fladdermuspejling. Foto: Mårten Persson

Alla fladdermusarter i Sverige livnär sig på insekter till
skillnad från vissa artfränder utomlands som har frukt eller
blod från varmblodiga djur som föda. Fladdermössen i Sverige bosätter sig gärna i gömda, isolerade ställen som gamla
hus, vindsutrymmen, jordkällare och gamla träd. För att spara
engergi under vinterhalvåret går fladdermusen i ide genom att
sänka kroppstemperaturen. Det är därför viktigt att man under denna tiden ej stör djuret i dess dvala då detta kan inleda
en väckningsfas. Detta kan i sin tur leda till att individers överlevnad hotas. Om man hittar en fladdermus i sitt hem, är det
enligt länsstyrelsens bestämmelser förbjudet att störa denna.
Man måste söka tillstånd för att förflytta den.

Frida Karlsson Öhman, Cecilia Svensson, Sofie Bylin, Jonas
Milsten, Edwin Sahlin

Av Caroline Olsson, Oscar Fribing, Sofia Källhagen, Maja
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Kontrollerad bränning i
naturvårdssyfte

Olika arter skiljer sig i känsligheten mot brand. Tallens
höga krona gör att dess barr överlever svedjan till skillnad
från granens inte lika högt belägna grenar. Till följd av rökutvecklingen stryker de med. Det är likadant med olika djur
arter, vissa, främst insekter gynnas av det brända klimatet
medan andra flyr det. Det finns bland annat en svampart som
bara växer i torra klimat under en delvis förkolnad stubbe.
Tidigare har bränder uppstått naturligt med jämna mellanrum, ofta då en blixt slagit ned under rätt förhållanden. Det
händer inte längre då vi lättare kontrollerar bränder och kan
släcka dem. Denna utveckling har lätt till att man måste anordna skogsbränder så att vi inte förlorar balansen i dessa ekosystem.
Det är viktigt att komma ihåg att dessa bränder anordnas
under precis rätt förhållanden, eftersom man inte vill riskera
en spridning av branden. Det krävs en viss luftfuktighet och
tillgång till vatten så att man kan gå ut och släcka glöd ifall den
kommer ut från det tilltänka området.
David Walfridsson
Markus Andersson
Ebba Larsson

Brand, trots dess destruktiva natur, spelar en mycket viktig
roll i bevarande av vissa ekosystems mångfald. Under ett besök
i naturreservatet Ställbergsmossen i Örebro kommun fick vi
studera resultaten av en kontrollerad bränning som tog plats i
början av juni.
Ekosystem bygger på en balans mellan dess arter. Ibland
kan kontrollerade bränningar vara nödvändiga för att upprätthålla denna balans, då mindre livskraftiga organismer kan få
andrum och etablera sig utan att bli utkonkurrerade av sin
omgivning. I Ställbergsmossens naturreservat var balansen
mellan granar och tallar i fokus. Tallträd kan måhända vara
en snabbare växande trädsort än gran, men när granbeståndet
etablerat sig utgör de en alltför konkurrenskraftig motståndare för att några nya tallar ska kunna utvecklas. Följaktligen
kommer granen att konkurrera ut tallen om inget görs för att
jämna ut oddsen.
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Biologilärarna på Skolforum
Text och foto: Britta Pilkvist, Ljungarumsskolan 7-9.Jönköping

Den 26 -27 oktober var det dags för Skolforum i Älvsjö. Vår förening har inte deltagit på flera år,
men när en förfrågan kom till oss under sommaren lyckades vi hitta en lösning för att kunna delta.
Jag representerade föreningen.
Som förening hade vi två uppdrag, varav det ena var kopplat till oss som
förening och det andra kopplat till ämnet biologi. Som förening var vi en
av flera föreningar som delade monter. Montern hade tävlingar inom naturvetenskap och matematik som tema. Det var ett härligt och engagerat gäng
som gjorde reklam för alla tävlingar under dessa två dagar.
Vi arbetade som ett team och stöttade varandra och hänvisade besökarna
till rätt ”expert”. De tävlingar vår förening är involverade i är EUSO och
Biologiolympiaden. För att göra reklam för vår förening delade vi även ut
tidningen Biologen, där det stod att läsa om Biologiolympiaden. Särskilt
roligt var det att få träffa några av våra medlemmar.
Det andra uppdraget innebar att jag hade en workshop om begrepp i
biologin. Som start gällde det att definiera ordet begrepp och utgå därifrån. Som start på diskussionerna gav jag två viktiga begrepp i biologin som
är aktuella och som vi har ett stort ansvar för att våra elever ska lära sig.
Begreppen vi startade med var art och ras. Dessa begrepp är det många i
samhället som har missförstått och många vet inte att det som är självklart
för oss är att det inte finns några mänskliga raser. Gruppen fick sedan skriva
egna begrepp som de tycker är viktiga. Det ledde fram till tre grupper av
begrepp där ekologins begrepp utgjorde en stor del. I gruppen var vi representanter från mellanstadiet upp till gymnasiet. Vi fick intressanta diskus-

sioner och kunde dela tips med varandra. Tiden
var dock lite knapp, 50 minuter för pratglada och
nyfikna biologilärare kändes för kort.

Exempel på tävlingar och tips
som fanns i montern
• Snilleblixtarna
• Stockholm International Water Institute (SIWI)
• Databävern
• Kängurutävlingen
• Sigma 8
• Högstadiets matematiktävling
• EUSO
• Kemiolympiaden
• Fysikolympiaden
• Biologiolympiaden
• Finn Upp
• Teknik 8:an
• Rubiks kub

Gustav Fridolin inledde
Skolforum 2015
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Vandrande pinnar i klassrummet
Text och foto: Kristina Björklund

Allt levande har alltid väckt mitt intresse. Detta intresse har följt mig från det att jag var ett litet barn
och vidare genom livet. Högskolestudier i biologi följdes av en lärarutbildning och ett yrkesliv som
biologilärare.
Parallellt med detta har jag haft gott om olika slags husdjur hemma. Eftersom jag tycker det är
värdefullt att få in naturen i mitt klassrum har jag många gånger funderat på hur jag kan förena
min hobby med mitt yrkesliv. Sedan några år har jag inte bara exempelvis krukväxter eller slutna
ekosystem utan även terrarier med djur i klassrummet.
Det har visat sig att det inte är speciellt krångligt att ha djur
på skolan. Det krävs terrarier, ett enkelt sätt att få fram mat
till djuren samt dessutom en anmälan till länsstyrelsen. Lite
om det skrev jag i en artikel för ett par år sedan. Där står lite
allmänt om olika djurgrupper med. I denna artikel fokuserar
jag på vandrande pinnar i skolan eftersom de är lättskötta, billiga, relativt enkla att få tag på och fungerar lika bra att ha i
hela landet. I slutet av artikeln finns det skötselråd jag brukar
skicka med när jag säljer pinnar eller låter en elev få med sig
några hem.
Jag har ett gammalt vitrinskåp med pinnar i samt några
hyllplan med större plastbackar försedda med ventilationshål.
I dem har jag djur från några olika djurgrupper: snäckor, dubbelfotingar, kackerlackor, skalbaggar och vandrande pinnar
har jag ofta, men det växlar lite från tid till annan. Ofta väcker
nya djur lite extra engagemang, så jag försöker byta arter lite
då och då. Eftersom jag har många arter hemma är det lätt för
mig att göra det.
Min upplevelse är att de pedagogiska vinsterna av att ha
tillgång till levande djur är stora. Det är så mycket enklare att
förklara något när det går att se det i verkligheten. Jag tycker
att intresset och engagemanget hos eleverna ökar och eleverna
minns det vi talat om bättre.

Sungaya inexpectata
är bästa nybörjarpinnen. Den är lättskött, lagom stor och äter ganska
många olika slags mat. det finns både partenogenetiska och sexuellt
förökade och på bilderna syns ett par och en unge. Hanen är den lilla
i paret.

Pinnar i undervisningen
Det går att använda djuren vid många olika moment i undervisningen. Här är några exempel, men det finns säkert fler.
• Att ha levande djur i klassrummet ger en allmän förståelse
för att en levande varelse behöver syre, mat och vatten.
Intressant är också att jämföra exempelvis behov av vatten,
mat och syre. En växelvarm insekt behöver inte mycket
syre jämfört med jämnvarma djur. Det brukar förvåna
många att syrebehovet är så litet.
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Hemiplasta falcata (båda fotografierna)
Hanen på fotot är vuxen med vingar och kan flyga. En unge syns på bilden. Nymferna är gröna med roliga mörkrandiga ben och hanen lite
mörkare med orange färg på vingarna och blårandiga ben. Hanarna är säkra flygare och påminner lite om jungfrusländor med en lätt och
fladdrande flykt. Vuxna honor, större än hanarna, är gröna och har rosarandiga ben.
Det är en art med ganska kort livscykel - kanske två månader i ägg och ungefär lika lång tid till vuxen. Den tycker mycket om johannesört.

• Jag brukar använda pinnarna som ett exempel när jag diskute-rar förökning, tillväxt och livscykler. Det finns både
sexuell och partenogenetisk förökning – ibland förekommer båda i samma art. De har ofullständig förvandling och
ömsar hud.
• Systematik kan jag arbeta med utifrån levande djur eftersom jag har möjlighet att ta med djur från kanske tio olika
djurgrupper samtidigt
• Morfologi blir roligare om man exempelvis kan räkna
ben, leta efter var ögonen sitter och hitta trakéöppningar.
• Inom ekologin kan vi ta upp begrepp som växtätare och
allätare och också fundera på näringskedjor med de djur
vi för tillfället har på skolan. Jag brukar inte ha rovdjur på
skolan eftersom de jag har hemma är giftiga. Det borde
också gå att göra födovalsexperiment eftersom pinnar ofta
har tydliga favoritväxter.
• Kamouflage är ett givet samtalsämne när det gäller vandrande pinnar och det går ju att ta upp både om man läser
ekologi eller som ett exempel vid undervisning i evolution.
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Att få tag på vandrande pinnar
Kanske känner du någon som har vandrande pinnar? Då brukar det inte vara svårt att få några. Pinnar blir lätt lite väl talrika. De kan finnas i djuraffärer. Finns det inga inne så kan de
beställa hem, men djuraffärer är det dyraste sättet att få tag på
dem. Där finns tyvärr oftast inte mer än någon art att välja
på. Andra sätt att få tag på dem är att besöka en terrariemässa.
Det är här de roliga arterna dyker upp. Det ordnas cirka tio
mässor i Sverige varje år, men tyvärr är de inte utspridda i hela
landet. Det finns mässor från Malmö i söder till Stockholm
eller möjligen Sala, och det är ju rätt långt söderöver det med.
Det går bra att skicka ägg med posten. Annonser finns både på
internetforum och i olika facebookgrupper.
Några internettips finns lite längre ner.

Vilka arter är bra?
Välj arter som du kan få tag på mat till och som inte sprayar
gift! Den gamla klassiska indiska vandrande pinnen, Carausius
morosus, är lättskött men inte den roligaste arten. De spelar
ofta döda om man tar ut dem och då blir många oroliga att de
faktiskt är det.
Min favoritart för nybörjare är Sungaya inexpectata. Här
finns det både sexuellt reproducerande populationer (leta efter
Sungaya inexpectata ”Lowland”) och partenogenetiska populationer. Den är ganska variabel, lättskött och det blir inte fullt
så lätt att få för många ungar av denna art.
Eleverna uppfattar oftast riktigt stora arter som häftigast.
Extatosoma tiaratum är ett tips på en stor art. Jag kommer
inte riktigt överens med dem, men de flesta uppfattar dem
som lättskötta. Här finns också en rolig vinkling när det gäller
deras utseende: nykläckta ungar härmar myror, nymfer och
vuxna honor liknar skorpioner och vuxna hanar påminner om
bönsyrsor.
Det går säkert att få tag på minst 20 olika arter i Sverige om
du åker på rätt terrariemässa, men det är svårt att veta i förväg
vad som kommer att finnas till salu.
Undvik vandrande blad, de är läckra med oh så svåra att
sköta. De vill ha välventilerat med hög luftfuktighet och den
kombinationen är svår att ordna.

Det finns många olika facebookgrupper som handlar om
terrariedjur. Sök på insekter, terrariedjur mm. Vilka grupper
som är livaktiga och bra varierar. I Sverige finns det flera olika
grupper om terrariedjur, men terrariesverige är inte större än
att du säkert hittar någon som kan pinnar eller kan tipsa om
en annan grupp bara du hittat den första.
Internationella grupper hittar du lättast genom att söka på
”Phasmid”. Ofta finns roliga arter till salu i de internationella
grupperna. Enklast skickas de som ägg.

Skötselråd för vandrande pinnar
Vandrande pinnar är växtätande insekter. De sover på dagarna
och är vakna på natten. Det är ingen idé att försöka lura rovdjur att man är en torr gren om man promenerar runt. Alltså
sitter de i stort sett helt stilla hela dagarna.
De växer genom att ömsa hud, alltså att ta sig ur det gamla
skinnet och ha ett nytt, större, under. De lägger ägg och ur
äggen kommer så småningom en liten minipinne, cirka en
cm lång. Det finns inte vilda vandrande pinnar i Sverige, men
några arter finns i södra Europa. Den sort man oftast ser som
husdjur är indisk vandrande pinne.

Några internettips
Ett livaktigt svenskt internetforum är Terrariedjur.se Du kan
läsa utan att registrera dig som medlem. Att vara medlem kostar inget och som medlem kan du också till exempel skriva
inlägg och svara på annonser. Här finns skötselråd, diskussionsforum, annonser, länkar till mässor mm.
Phalagorns krypforum är inte så livaktig längre men här
finns riktigt bra skötselråd och gamla trådar som är läsvärda.
Du måste vara registrerad medlem för att kunna läsa i stort sett
all information på detta forum.

Achrioptera fallax är en mardröm att fota. De vägrar sitta stilla.
När de blir oroliga kan de skrapa med vingarna så att de låter. Jag
undrar hur de växter de brukar leva i ser ut om det fungerar att vara
knallturkos?
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Mat
De äter blad av olika slag. Olika arter äter olika slags växter
och det är viktigt att ge dem rätt sorts blad. Många pinnar äter
blad av björnbär, hallon och ek. I blomsteraffärer brukar det
finnas en sorts gröna blad till buketter som heter salal, Gaultheria shallon. Många olika pinnearter äter gärna salal och då
är problemet med mat på vintern löst. Du kan frysa in eklöv
på sommaren för att ha till vintern

Bostad
Du behöver ha ett terrarium av något slag till dem. Höjden ska
vara minst tre gånger pinnens längd, annars kan de få problem
vid hudömsningen och bli krokiga. Det går bra att bygga något själv. Nykläckta pinnar är små, så finmaskigt nät behövs.
Myggnät går bra.
Terrariet inreder du med någon gren att klättra på. Undvik
för mycket inredning. Pinnarna måste ha plats att ömsa. På
botten är det bra att ha något lättstädat. Jag brukar ha en tunn
konstgräsmatta som mest bara är att skaka eller skölja av när
jag städar. De flesta pinnar bryr sig inte om bottenmaterialet,
det går bra med tidningspapper, en bit gammal frottéhandduk
eller något annat som kan hålla lite fukt. Jord eller sand ser fint
ut med är jobbigt att städa.

Förökning
Här kan det se väldigt olika ut. Vissa pinnar har både hanar
och honor och förökar sig sexuellt. Hos andra finns det bara
honor, men de lägger ägg som kläcks ändå. Det kallar man

Eurycantha calcarata lever mycket på marken och mina gömmer sig
gärna under någonting, exempelvis en barkbit. Ofta tror man att pinnar inte har mycket till försvar, men på de vuxna hanarna finns rejäla
taggar på bakersta benparet. De kan knipa åt så det börjar blöda.
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partenogenes. Hos vissa pinnar finns båda dessa sätt att föröka
sig. Pinnar kan lägga många ägg. Spara inte alla, då får du alldeles för många husdjur. Ett smidigt sätt att ta död på de ägg
du inte vill kläcka är att lägga in dem i frysen.

Att ta hand om “pinnar”
Se till att pinnarna alltid har mat. Du kan sätta i blad eller
kvistar i en liten vas med smal öppning. Då håller sig bladen
färska utan att pinnarna riskerar att drunkna i växternas vatten. Grön oasis för snittblommor går att ha i en burk med vatten. Då står grenarna med mat stadigt utan att pinnarna kan
hamna i vattnet. Spraya lite vatten dagligen eller några gånger
i veckan med en sprayflaska så att de har det lagom fuktigt.
Då kan de också dricka lite av vattendropparna. De behöver
ingen vattenskål.
De klarar vanlig rumstemperatur, men trivs bättre om det
är lite varmare, så ställ dem gärna i ett varmt rum med en
tänd lampa över som extra värmekälla. (Håll koll på eventuella
brandrisker.) I fullt solsken lär det bli för varmt. På natten ska
det vara mörkt. Då vaknar pinnarna, går runt i sitt terrarium
och äter.
Var försiktig när du hanterar dina djur. Om du är oförsiktig
kan de tappa ett ben. Försök få pinnen att släppa taget genom
att dra lite löst i den. Släpper den inte så låt bli! Om du har
pinnen på huden killas det lite, men de bits aldrig. Däremot
kan de hålla sig fast rätt bra, de ska ju kunna sitta på grenar i
hård vind utan att trilla.
Vill du få kontakt med mig är du välkommen att höra av dig till
mig på min mail kristina@bet.se

Pylaemenes guangxiensis
Fantastiskt kamouflage på lavbevuxna stammar. Ser du var ”pinnen”
sitter?
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Välkommen till årsmöte
för Biologilärarnas förening 2016
Mötet anordnas av AU och kommer att äga rum på Öland i den vackraste försommaren 3-5 juni.
Dagarna blir fyllda av exkursioner, föredrag och sedvanliga årsmötesförhandlingar.

Det är dags att betala
medlemsavgiften för 2016!
Vi välkomnar både nya och gamla medlemmar
till ett nytt år med Biologilärarnas förening! Och vi
hoppas att du uppskattar det ideella arbete vi gör
för biologi med Biologen, Linnédagarna, EUSO och
IBO.
Vi vill göra Biologen ännu mer ”användarvänlig”
genom att den innehåller fler praktiska idéer för
undervisningen, t.ex. metodiska undervisningstips,
lektionsförslag, användbara webbsidor, program
m.m. Du får gärna vara den som bidrar med sådana
idéer.
Du betalar medlemsavgiften till plusgiro 5 67 20-6.
Avgiften är 130 kr/år, för två personer i familjen 190
kr/år och för studerande och pensionärer 60 kr/år.
Som medlem får du fyra nummer av Biologen.
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Biologi Campus
– ny, modern och inspirerande!
Behovet av en ny biologibok för gymnasiet är
stort. Det är få områden
där det hänt så mycket
under de senaste 20 åren
som inom biologin.

NYHET!

Biologi Campus är ett helt nytt
läromedel i biologi för gymnasiet.
Här möter eleven både den traditionella biologin och det som sker
på forskningsfronten.
I Biologi Campus betonas sammanhang och förståelse. Viktiga
centrala begrepp återkommer i alla
kapitel. Språket är lättillgängligt
och stöttas av innehållsrika
illustrationer och väl valda bilder.
Gå in på www.sanomautbildning.se/biologicampus för mer information

Författare:
Leena Arvanitis, gymnasielärare och lektor,
Blackebergs gymnasium Stockholm
Karim Hamza, gymnasielärare Bi och Nk,
universitetslektor i naturvetenskapsämnenas
didaktik Stockholms Universitet
Carl Johan Sundberg, läkare och professor
i fysiologi, Karolinska Institutet Stockholm
Foto: Tobias Ohls

tel. 08-587 642 10
info@sanomautbildning.se
www.sanomautbildning.se

Fotosyntes och cellandning
Text: Sara Hallbergson
foto: Minna Panas och Monica Svensson gjorde kökslaborationer

Elevers förståelse för processerna fotosyntes och cellandning (förbränning) behöver stärkas, det märker
jag också när de i gymnasieåldern kommer till naturkunskapen. Följande försök kan användas för att
på olika sätt öka förståelsen för olika delar av processerna. Försök 1 är omfattande och kan brytas ut
till en egen laboration. Laborationen gäller N 1.

Försök 1 Kromatografi av växtpigment

Utförande

Pigment som bidrar vid fotosyntesen finns i växternas gröna delar, framförallt i kloroplasterna i cellerna som finns i bladen. De flesta växter har
många olika pigment för att kunna absorbera ljus av olika våglängder, till
exempel pigmenten klorofyll a, klorofyll b och karoten. I denna laboration
kommer ni att separera (skilja) de olika pigmenten genom papperskromatografi. Kromatografi bygger på att lösningsmedlet (en blandning av heptan
och aceton) transporterar de olika pigmenten med olika hastighet genom
papprets fibernät. Lösningsmedlet kommer att vandra upp genom papperet
på grund av kapillärkraften, och då dra med sig de olika pigmentmolekylerna. De mindre molekylerna kommer att kunna följa med snabbare än de
större molekylkerna, som rör sig långsammare. I slutet av kromatografin
kan man se de olika färgpigment som ingår i bladen och försöka identifiera
dem med namn beroende på deras typiska färg.1

1. Ta bort bort bladnerven. Lägg ca 1-2 g blad
i en mortel tillsammans med en spateludd
bikarbonat. Mortla sönder bladbitarna till en
jämn massa. Tillsätt aceton med hjälp av en
plastpipett och mosa ihop acetonet med bladmassan tills en lös gröt erhålls.
2. Filtrera bladmassan genom ett kaffefilter ner i
en E-kolv och låt acetonet avdunsta en stund.
Provet skall vara mörkgrönt.
3. Ta ett filtrerpapper och måtta upp rätt storlek
för att det ska passa i det speciella glaskärlet
för kromatografi (c:a 2,5 x 9 cm).
1

Säkerhet
Både aceton och aceton-heptanblandingen är mycket brandfarliga, och
får därför inte komma i närheten av någon öppen låga. Aceton och heptan-aceton-blandningen avger ångor som gör att man kan bli dåsig och
omtöcknad. Undik därför att andas in dessa. De verkar också uttorkande,
så undvik kontakt med huden.
Blandningen av heptan och aceton kan återvinnas eller återanvändas.
Den får inte hällas ut i vasken. Aceton som blir över i liten mängd kan
spolas ned i avloppet med stora mängder vatten2.
Använd skyddsglasögon och förkläde/labrock vid laborationen. Kom
ihåg att lägga på locket på kromatografikärlet och att noga skruva på locket på flaskor med aceton och heptan-aceton när de hanteras.

2

Materiel
Blad (av t.ex. spenat, syren eller pelargon), bikarbonat, mortel, plastpipetter
(3 ml, 1 ml) eller kapillärrör, liten E-kolv, tratt, kaffefilter, filtrerpapper, linjal, blyertspenna, aceton, heptan-aceton-blandning (9:1), kromatografikärl,
lock till kromatografikärl
1 Källa: http://s.ehnberg.net/laborationer/vaxter/pigment.pdf
(besökt 2015-10-14)
2 Källa: http://www.bioresurs.uu.se/skolprojektlinne/pdf/Separera_plastidfargamnen.pdf (besökt 2015-10-14)
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4. Rita en linje med blyertspenna (obs. viktigt) och linjal 2
cm från ena kanten på remsan. Applicera med en pipett
(1 ml) eller ett kapillärrör en droppe av råextraktet (den
mörkgröna vätskan som ni fick fram i punkt 3) mitt på linjen. Efter det att vätskan torkat in (tar 1-2 min) upprepas,
på samma ställe, appliceringen av råextrakt några gånger.
Torka pappret mellan varje applikation genom att vifta
med det. Pigmentpricken ska bli mycket mörkgrön.
5. Häll heptan-aceton-blandning i kromatografikärlet, ca
0,5-1 cm. Ställ sedan i pappersremsan försiktigt. Kanten
på remsan ska doppas ned i bensin-aceton-lösningen men
pricken med det applicerade råextraktet får inte gå ner i
lösningen. Det ska vara ca 0,5-1 cm avstånd från ytan till
linjen. Lägg på locket av plexiglas.
6. Nu kommer lösningsmedlet att dra med sig pigmenten
och koncentrerar dem till smala linjer. Pigmenten vandrar
ganska snabbt upp genom pappret. Kontrollera när pigmenten stigit tillräckligt för att kunna skiljas åt och när
vätskefronten på lösningsmedlet (det som har blivit fuktigt) närmar sig andra kanten på remsan. Då är det dags att
avbryta.
7. Ta ut pappret och rita av det i rutan nedan. (Du kommer
inte kunna spara pappret, eftersom pigmenten är mycket
ljuskänsliga och försvinner snabbt).

4

5

Vilka pigment kan du urskilja? Av tabellen framgår det vilken
färg olika pigment har. Märk ut de pigment du kan urskilja i
din ritade bild.
Pigmentets färg

Färg

Klorofyll a

blågrön

Klorofyll b

grön

Karoten

gul

xantofyll

gulbrun

teofytin

grågul

7

Källa tabell: http://s.ehnberg.net/laborationer/
vaxter/pigment.pdf
Förklara: Vad hände i laborationen? Vilken uppgift har växtpigmenten i växten? Varför finns det flera olika växtpigment?
Var i växten finns dessa pigment?
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Försök 2 Vad händer när växter
står i starkt ljus?

Försök 3 Hur kommer gaserna in och ut
ur bladet?

I det här experimentet ska du studera vad som händer när en
vattenväxt står i starkt ljus. 3

Här studerar du hur gaser som behövs eller bildas i fotosyntesen passerar ut och in i växternas blad.

Materiel

Materiel

Bägare (ca 600 ml), gem, sax eller skalpell, en grön vattenväxt
(t.ex. vattenpest)

Mikroskop, objektglas, täckglas, pipett, bägare med vatten,
skalpell, pelargonblad

Utförande:

Utförande

1. Fyll bägaren till ca 2/3 med vatten.
2. Din lärare hjälper dig att skära eller klippa av stammen på
vattenväxten. Slingan ska vara ca 5 cm lång. Fäst den med
hjälp av ett gem eller någon annan tyngd vid botten av
bägaren. Se till att den avklippta änden inte kommer över
vattenytan. Ändan som är avskuren skall peka uppåt.
3. Lys på växten med en stark lampa (60 - 100 W). Om det
finns en Overheadprojektor i klassrummet kan den användas att belysa med (men det kan bli ganska varmt).
4. Studera stjälken vid snittet en stund. Händer inget? Tips:
Om det inte syns några bubblor måste stjälken skäras av på
nytt tills ni får önskat resultat.

1. Dra loss en liten tunn bit av den yttersta huden från
bladundersidan av ett pelargonblad med hjälp av skalpellen
och din tumme. Det är lite pilligt. När du får upp en flik,
fortsätt att dra med hjälp av skalpellen.
2. Placera biten på objektglaset, tillsätt en droppe vatten och
lägg på täckglas.
3. Studera preparatet i mikroskop och försök hitta klyvöppningarna där gaser kan passera ut och in i bladet.
4. Rita i rutan av de båda läppceller som bildar en klyvöppning. Använd färgpennor.

Iakttagelser:
Utförlig förklaring till iakttagelserna:

På vilket sätt skiljer sig klyvöppningarna från omgivande celler?
Vilken form och färg har de?
3 Källa: Tips från *Ulla.Britt Edlund Norberg i Facebookgruppen Biologilärarna 2015-10-14

Elodea
med gemet

Fotot från
Photo credit: Peter Halasz cc (by-nc-sa)
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Materiel

Försök 4 Studera potatisens
förråd
Här studerar du hur cellernas näringsförråd i potatisen ser ut. Potatis är mycket stärkelserik. Jodlösning färgar stärkelse blåsvart.

Torrjäst för söta degar, bullform för vägning (kan återanvändas),
250 ml E-kolv, strösocker, mätglas 50-100 ml, termometer, ballong, vatten ca 40° C

Utförande

Materiel
Potatis, skalpell, jodlösning (jodjodkalium), mikroskop, objektglass, täckglas.

Utförande
1. Skär en mycket tunn liten skiva av potatisen.
2. Placera biten på objektglaset. Tillsätt en droppe jodlösning och lägg på täckglas.
3. Studera preparatet i mikroskop och försök hitta stärkelseförråden i cellerna.
4. Rita i rutan. Använd färgpennor.

1.
2.
3.
4.

Väg upp 6 g torrjäst och häll i E-kolven.
Tillsätt 7,5 g socker.
Häll i 65 ml vatten, ca 40 grader varmt.
Blås upp ballongen en gång för att töja ut den. (Släpp ut
gasen igen.) Trä ballongen över E-kolvens öppning.
5. Skaka E-kolven försiktigt så att allt blandar sig. Det ska
inte finnas några jästklumpar i botten av E-kolven.
6. Låt stå i ca 10-20 min.
Resultat:
Förklaring till resultatet:

Försök 6 Vad andas vi ut?

Besvara
Hur har stärkelsen hamnat i potatiscellerna? Och hur hänger
stärkelse, druvsocker och kolhydrater ihop? Skriv en så utförlig
förklaring du kan!

Försök 5 Jästarbetarna
Jäst är små svampar som, precis som vi, behöver näring. Vad
händer när de får näring i form av socker?

Materiel:
100 ml bägare, sugrör, vatten, BTB

Utförande
Fyll bägaren till ca ¼ med kranvatten. Tillsätt 1-2 droppar
BTB (pH-indikator). Blås genom sugröret ner i vattnet så att
det bubblar. Fortsätt en stund.

Resultat:
Förklaring till resultatet:
Varför använder vi jäst när vi bakar bröd?

Jästarbetarna
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Att undersöka fotosyntes och cellandning
Du lyckas alltid med dessa laborationer!
Katja Tauriainen, Lektor på Finska samskolan i Åbo
Foto: Tero Kankainen.
Översättning Minna Panas

Här får vi ännu ett exempel på fotosyntesexperiment. Texten är tidigare publicerad i Finska
biologi- och geografilärarnas förbunds tidning Natura 3 2015.

Det är lätt att undersöka och demonstrera de mest centrala
områdena fotosyntes och cellandning i biologi med hjälp av
pH-indikatorer som bromtymolblått (BTB). BTB byter färg
från blått till gult till grönt mellan pH 6-7,6 - ett okomplicerat
pH-spann.
Koldioxid som frigörs i cellandningen löser sig i vatten och
bildar kolsyra. Reaktionsformel:
CO2 + H2O " H2CO3.
Samtidigt sjunker lösningens pH-värde på grund av kolsyran.
Växten förbrukar koldioxid under fotosyntesen och vattnets
pH-värde höjs. Reaktionsformel
6 CO2 + 6 H2O + energi " C6H12O6+ 6 O2
När man till exempel blåser in utandningsluft med koldioxid
med ett sugrör in i en BTB- lösning förändras färgen snabbt
från blått till gult.
En indikator lämpar sig väl för elevundersökningar av fotosyntes och cellandning då det är billigt, ofarligt, färgreaktionerna är tydliga och reaktionerna syns snabbt - inom ett dygn.
BTB är ett pulver som räcker länge - bara ett gram räcker för
flera års bruk - så det är bra att vara försiktig med doseringen!

Om man stänger man in ärtorna i en bägare under parafilm och
placerar en liten bägare med BTB- lösning i samma bägare förändras lösningens färg från blått till gult, se bilden.

Nedbrytning i jord
Nedbrytarnas cellandning kan kallas jordens andning. Nedbrytning i olika jordprover beror på förnans mängd och jordmånens
partikelstorlek. När man stänger in olika jordprover i till exempel
burkar med 20 ml BTB-lösning, kan man ur lösningarnas färgförändringar utläsa skillnaderna i jordandning i olika jordprover. Eleverna kan till och med ”tävla” med jordprover från sina egna gårdar.
Ett experiment är fortfarande otestat: En pH-indikatoridé
för en myrmarksexkursion. Myrmarksväxternas fotosyntes är så
mycket kraftigare på eftermiddagen än på förmiddagen att man
kan se det med ett pH-papper.

Fotosyntesen
Fotosyntesen kräver ljus. När man ställer en vattenväxt, till exempel vattenpest, i en E-kolv och belyser kolven med en lampa
under ett dygn, förändras lösningens färg till blått tack vare
fotosyntesen när halten koldioxid sjunker. Gör ett kontrollprov
som du ställer i ett mörkt skåp för att se att färgen inte förändras
utan ljus.

Cellandning
Lägg torra ärtor i en bägare och häll på vatten så att de täcks.
Ganska snart ser man att ärtorna förändras, de börar gro.
Groende ärtor producerar koldioxid på grund av den kraftfulla cellandningen i de blötlagda ärterna.
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Boktips

Text, texturval och bild:
Lars Lerin
Utgiven av:
Albert Bonniers förlag 2014
416 sidor
ISBN 978-91-0-013742-7

Naturlära

limes norrlandicus
Har du redan läst eller tittat i Lars Lerins bok Naturlära? Sällan
har jag blivit så betagen av en bok! Och lusten att plocka fram
vattenfärgerna och ett fint papper är stark. Men det är svårt att
måla akvarell, så för tillfället får jag nöja mig med att bläddra
i denna fantastiska bok. Enligt Lars Lerin själv är detta en bok
om naturen, ständigt pågående men utan början och utan slut.
En natur som han försöker förstå och lära av. Och är det inte
det vi alla gör?
Lars Lerins bok Naturlära tilldelades Augustpriset 2014 i kategorin Årets svenska fackbok. Lars anses vara Nordens främste
akvarellmålare, han är grafiker och ordkonstnär, men även fotograf. Sandgrund, den klassiska dansrestaurangen vid Klarälven i
Karlstad, är idag Lars permanenta konsthall.
Mitt urval av bilder har mycket med mitt västerbottniska jag
att göra. Naturen här är inte så olik den värmländska. Redan första uppslaget med ett landskap och en gammal bondgård i snö är
fascinerande, för att inte tala om akvarellerna med björkskogar.
Mycket träffsäkert målar Lars med exakta färger och former.
En berättelse handlar om när Lars ger sig på att måla ett
flyttblock, en riktig bumling. Stenen får vi sedan se i många
varianter som speglar olika sinnesstämningar. Katten Luther

Lars Lerin
och katten
Luther
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och kråkan Kaká spelar en stor roll för välbefinnandet. Han ger inte bara
egna tänkvärda kommentarer utan använder också citat från många, både
gamla och nutida författare. Där finns Carl von Linné, August Strindberg,
Henry David Thoreau, Werner Aspenström och många många fler.
Efter allt landskapsmålande har Lars Lerin en tid gått över på detaljer.
Han har sin mammas herbarium och har dessutom besökt många biologiska museer. Fågelsamlingen på Göteborgs naturhistoriska museum blev
en guldgruva där han såg mycket arbete framför sig. Upsala Biologiska
Museum, Oslo naturhistoriska, Zoologiska i Köpenhamn och till och med
auktionsverket hade naturalier - ”arbete för en hel vinter”.
Fåglarna blir kvar i sina montrar i museimiljö när Lars målar dem i akvarell. Det här skiljer Lars måleri från de illustrationer som är vetenskapliga
och exakta bilder.
På stora papperssjok, kvadratmetrar, finns en stor mängd detaljer ur den
”frysta” naturen. Här blandas bilder av pressade växter, monterade fåglar
och andra uppstoppade djur tillsammans med små detaljer av infrusna insekter, vasstrån, med mera. Jag känner igen de små lådorna med skalbaggar,
fjärilar, mott och annat som vi skulle lära oss under Zoologiundervisningen
i Uppsala. Tänk att kunna måla detta så enkelt, stämningsfullt och vackert!
Som biolog kan man inte annat än att bli imponerad.
Språket är också speciellt. Ofta kortfattade kommentarer, till exempel om
namn: ”Dubbelpunkterad slankstarrminerarmal, Gråbenskrisslefjädermott,
Kontrastsvart klarvingesvävfluga”.

Till sist några av Lars tankar om vintern, kanske den vinter vi nu närmar oss:
”Vinter och snart jul och knäpp i knutarna. Fjärden frusen på allvar. Jag fotograferar bryggor kors och tvärs, spår av stövlar, rävspår, rådjursspår och -spillning.”
”Minus tjugo. Isen sjunger av spänning, gnistrar som en omvänd stjärnhimmel,
bjuder på miljoner frostrosetter/hönsfjädrar à la Gustaf Fjaerstad. Vinterns kalligrafi. En hel utställning nere i vassruggen.”
”Snö i luften, snö i alla väderstreck, över alla tak, över högt och lågt, snö
med små och stora bokstäver. Snö över landsvägen och bilarna och skolbussen
och näbbmusen och Steiners gråhundar och snöplogen och hembygdsgården och
COOP.”
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Lars och Kaká

Alla akvareller i denna artikel är gjorda av Lars Lerin
och de är publicerade i boken Naturlära. Jag ser
fram emot att läsa hans nästa bok, Axels tid.
Monica Svensson
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Till minne av Liv Hagström
Liv avled i maj i år. Hon hade från början en agronomexamen, som hon fick
komplettera när hon ganska tidigt bytte till lärarbanan. Större delen av sin
lärartid tillbringade hon på Polhemsgymnasiet i Göteborg med undervisning framför allt i biologi. Mot slutet av lärartiden undervisade hon även i
biologi i basåret.
Liv och jag har aldrig tjänstgjort i samma skola, så när jag ombads skriva
om Liv kontaktade jag Bodil Nyström, som i många år var arbetskamrat
med Liv. Det hon bland annat hade att säga om Liv var Omtänksam och
Generös. Det var precis det jag själv upplevt under många års samarbete
med Liv när hon var ordförande i Västra kretsen av BF. Jag kan tillägga Driftig och Drivande, när det gällde kretsarbetet. Det var lätt att vara sekreterare
eller v. ordf. med en sådan ordförande.
Jag har tidigare skrivit i Biologen om tillkomsten av BF:s Linneasymbol.
När jag för många år sedan fick i uppgift att ordna tryckning av nya klistermärken saknade jag en vettig förlaga för tecknandet. Hjälpen kom bland
annat från Liv, som från en resa i Norge hemförde en inplastad Linnea.
Så lever Livs minne kvar även i BF:s Linnea.
Börje Strömberg

BIODIVERSE
Tidskrift från centrum för
biologisk mångfald årgång 20
Nr 3-4 2015
Prenumerera gratis inom
Sverige.
Skriv till biodiverse@slu.se
Läs på nätet: www.biodiverse.se

Vi uppmärksammar att BIODIVERSE har arbetat i 20 år
med biologisk mångfald. Det senaste numret är ett innehållsrikt dubbelnummer. Här finns en genomgång av miljöarbetet
sedan CBM:s start 1995, inte bara historiskt utan också med
sikte på framtiden och forskningen.
CBM samverkar med många myndigheter, som Riksantikvarieämbetet, Sametinget, LRF, Jordbruksverket, WWF, Energimyndigheten och Naturhistoriska museet. Uppdraget är samhällsinriktat, forskning och samverkan är jämställda. Fem
masterprogram har genomförts med studenter från hela världen.
POM, programmet för odlad mångfald, startades för mer än
15 år sedan och har under åren samlat in och inventerat hela
Sveriges förråd av kulturväxter. Man provodlar och granskar
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Liv Hagström 1999
vid årsmötesmiddagen i Skövde

växtmaterialet för att hitta de mest värdefulla. Här finns rosor
som blivit släktklenoder, köksväxter, perenner och frukt bland
annat.
I juni 2016 invigs en nationell genbank vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU i Alnarp. Totalt kommer över 2 200
sorter att bevaras.
CBM har en mycket viktig uppgift i att sprida kunskap,
inte bara till forskare utan också till allmänheten. Långt över
hundra böcker och rapporter har producerats. Se de olika titlarna på listan över publikationer på CBM:s hemsida. Vagn J
Brøndegaards verk om etnobotanik samt diverse artiklar går
att ladda ner kostnadsfritt från KSLA på adressen: http://www.
ksla.se/anh/bibl/brondegaardsamlingen/nyutgivningvagn/

Ett par exempel på publikationer från CBM
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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 medlemsavgiften
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): Minna Panas
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: Ulrika Wedding
Kassör: Anders Niklasson
Biologen: Monica Svensson
Övriga ledamöter:
Britt-Marie Lidesten
Christina Broman
Susanne Fabricius
Lena Lundquist
Britta Pilkvist
Monica Svensson
Alla kretsordförande är medlemmar i styrelsen
Ersättare i styrelsen:
Jens Jakobsson
Bengt Markus Markusson
Sanna Hansson
Birgitta Sang
Revisorer:
Mark Anani

 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, vilande, kontaktperson Monica Svensson
Stockholmskretsen, vilande, kontaktperson Birgitta Sang
Södra kretsen, vilande, kontaktperson Jens Jakobsson
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 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, Hässelby, 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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Info från
Bioresurscentrum
Under några år har vi arbetat med kursdagar och webbmaterial för vuxenundervisning i samarbete med Skolverket. Bland
annat utvecklar vi material för lärare som undervisar i naturvetenskap på särskild undervisning för vuxna. Det ingår i modulen vuxNwebben på Bioresurs hemsida. Tre delar är nästan
klara: Naturen och människan, Livsstil, hälsa och kroppen,
samt Miljö och återvinning. Här finns övningar och användbart bildmaterial som passar även för vanliga grundskolan.
Britt-Marie Lidesten

Den enda bild jag fick av hanblomman till Marchantia polymorpha i år
blev inte så bra! Kanske nästa sommar. Monica

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 är nu
nästan 600 medlemmar! Den drivs av Biologilärarnas förening,
se vår hemsida: www.biologilararna.se

Och så önskar BF alla läsare
God Jul och ett Gott Nytt år!
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