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Biologi är alltid
brännande aktuellt.

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

Den skola jag arbetar på växer. Det är roligt ur många aspekter
och en av dessa är att jag får nya arbetskamrater som är unga
lärare. Så spännande och så roligt.
Efter ett tag märker jag vad som kan vara det svåraste i storstadens biologiundervisning. Hur lägger jag upp min undervisning
så att eleverna får upptäcka fascinationen av det levande? Är det
en lyckad fotosynteslab? eller en laboration med preparat under
mikroskopet? Eller en exkursion – och hur hinner man ordna det?
Det intressanta är ju att det levande har så många presentationsformer och undervisningen så många möjligheter. I detta
nummer av Biologen får du några tankar om hur det levande
kan presenteras i undervisningen. Läs om mikroskopering med
Euglenia, som kan följas upp med en spännande diskussion vad
som är växter och vad som är djur.
Minna Panas och Britt-Marie Lidesten har dels deltagit vid
årets EUSO-tävling i Sverige, dels tittat närmare på frågorna.
Deltagande elever har kommenterat tävlingen och den upplevs
positivt även av de som inte var riktigt intresserade från början.
Testa dig själv med nobelprisfrågorna. Läs om EUSO-tävlingen som i år hade mer än tusen deltagare och läs om hur de bästa
samlades och fick uppleva en spännande final. Har skolan nära
till vatten så läs om hur du kan använda VIRTUE i din undervisning.
Njut av Lars Jonssons vinterfåglar, från omslagsbilden till Susanne Fabricius recension av boken. Och en vinkling mot vintern
i norr och Jokkmokks marknad.
En trevlig trend är att medlemmarna på vår FaceBook-sida
ständigt ökar. Och många är aktiva på sidan. Det är ju ett bra sätt
att sprida idéer och att få nya ingångar till olika ämnesområden.
Vi hoppas attökningen fortsätter. I detta nummer har vi en sida
med tips från Facebook om att använda drama i undervisningen.
BF önskar trevlig läsning!
Ulrika Wedding och Monica Svensson
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Välkom m en till å rsm öte
p å Ö land 4 - 5 ( 6) j uni 2 0 16
Kan det bli bättre? Att komma till Öland i försommartid och
njuta av den fantastiska naturen på alvarmarker, i lundar och
på strandängar och få möjlighet till trivsam samvaro med andra
biologilärare. Samtidigt som vi tittar på unika orkidéer, fåglar
och insekter. Vi inbjuder gamla och nytillkomna medlemmar
att utan kostnad vara med på exkursion under lördagen, middag på lördag kväll och exkursion under söndagen. Mer information om programmet och praktiska arrangemang kommer
att läggas ut på Biologilärarnas förenings hemsida (biologilararna.se) och skickas ut till de som anmäler sig.

Anm älan senast den 2 m aj till M inna P anas,
m innapa nas@ ym ail.c om .
Lördag
09.00–ca 17 Exkursion
Vi stannar på flera ställen och tittar på intressanta miljöer med växter, fåglar och insekter. Naturnörden Pav Johnsson, som bland annat är redaktör för den relativt nyutkomna boken “Ölands
Fåglar”, kommer att guida oss under lördagen i
det öländska landskapet. Pav ger oss en inblick i
Ölands växt- och fågelvärld. Han är dessutom en
kunnig entomolog.
17.30–19
Årsmöte på Ebbas kafé i Borgholm
19.30
Middag

Foto: Britt-Marie Lidesten

S öndag
08.30–14:00 Exkursion
Söndagens exkursion anpassas för att komplettera exkursionen under lördagen.
13:00
Lunch
Programmet avslutas efter lunch på söndag, men det finns
möjlighet att stanna kvar till måndagen den 6 juni.
Denna information inkluderar även kallelse till medlemmar
att delta i årsmötet lördagen den 4 juni kl 17:30-19:00 på
Ebbas kafé i Borgholm. Motioner till årsmötet tas emot
senast 7 maj.
Kontakt: minnapanas@ymail.com
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S v erige: v i har ett resultat!

Årets EUSO-final är genomförd på Vetenskapens hus
T M P,   ,
 J F,  EUSO S
F: M P  S D,   

Sverigefinalen i EUSO (European Union Science Olympiad) genomfördes under helgen 30-31
januari i Stockholm på Vetenskapens hus. 12 elever från nian i grundskolan och 12 elever från
ettan i gymnasiet hade kvalificerat sig.
Drygt 1000 elever runt om i landet gjorde uttagningsprovet i
början på november. ”Att därmed som en av de 24 ha tagit sig
till final var definitivt en bedrift” kommenterade landskoordinator Jonas Forsmark efter tävlingen. Han tillade också att de
kunskaper och det intresse för naturvetenskap som eleverna
uppvisade imponerade stort på tävlingsfunktionärerna.
Tävlingshelgens första dag, lördagen, ägnades åt diverse sociala aktiviteter som ett besök på Naturhistoriska riksmuseet
medan söndagen var tävlingsdagen. Under tävlingsdagen fick
eleverna arbeta tre och tre med uppgifter av både teoretisk och
laborativ art i de tre naturvetenskapliga disciplinerna biologi,
kemi och fysik. Efter rättning och överläggningar kom bedömningsjuryn fram till att följande elever kommer att representera Sverige i den europeiska finalen:

Alicia van Hees, De la Gardiegymnasiet Lidköping
Jag har förberett mig genom att göra saker som jag tyckt var
intressanta.

Kommentarer efter finalen:
Alicia van Hees, De la Gardiegymnasiet Lidköping
Jag tyckte finaluppgifterna var jättebra, det var sådana grejer
som jag tyckte var roliga och intressanta även när det var saker
jag inte förstod, och när jag kom hem försökte jag ta reda på
de saker jag inte fattade under tävlingen.
Inför europafinalen kommer jag i första hand att fortsätta
som jag vanligtvis gör; jag blir nyfiken på något intressant jag
hör och söker fakta om det. Eftersom jag går natur kommer ju
mycket av baskunskaperna i och med skolan, så våra vanliga
läxor kommer nog också hjälpa till en del. Jag borde också ta
tag i de områden som är mina svagare, även om jag inte tycker
de är lika spännande, så att jag förstår alla grunder innan jag
fördjupar mig i det jag tycker är roligt.

Ludvig Forslund Berzeliusskolans gymnasium Linköping
Arvid Lunnemark Malmö Borgarskola Malmö
Alicia van Hees De la Gardiegymnasiet Lidköping
Nils Hammar Kvarnbyskolan Mölndal
Oliver Lindström Minervaskolan Umeå
Julia Salwén Näsbydalskolan Täby

Julia Salwén, Näsbydalskolan Täby
Jag tyckte frågorna var i rätt svårighetsgrad. Tillräckligt lätta för
att diskutera och resonera om, och komma fram till ett svar. Jag
kommer att försöka läsa en del gymnasiekurser! Min kemi- och
fysiklärare är väldigt stöttande så vi ska nog plugga tillsammans.
Hon brukar hjälpa mig. Tävlingen försöker jag se som en kul
möjlighet! Jag tycker det är bra att sånna här tävlingar finns och
att intresserade ungdomar får chansen att utvecklas!

Hur har eleverna förberett sig inför finalen?
Julia Salwén Näsbydalskolan Täby
Jag kommer försöka läsa en del gymnasiekurser! Min kemioch fysiklärare är väldigt stöttande så vi ska nog plugga tillsammans. Hon brukar hjälpa mig.
Tävlingen försöker jag se som en kul möjlighet! Jag tycker det
är bra att sådana här tävlingar finns och att intresserade ungdomar får chansen att utvecklas!

Nils Hammar från Kvarnbyskolan i Mölndal
Finaluppgifterna var intressanta och utmanande, särskilt fysiken.
Jag kommer inte att råplugga inför europafinalen på något
sätt, men jag kommer att ta en noggrann titt på G-drivedokumenten (förberedelsematerial som EUSO-gruppen i Sverige
lagt ut) samt läsa i gymnasie-NO böcker.
När jag gjorde provet inför Sverigefinalen i höstas gjorde
jag det mest som en rolig grej. Jag förväntade mig inte att jag
skulle gå vidare även om det förstås hade varit roligt om jag
gjorde det.

Miranda Carlsson, Donnergymnasiet Göteborg:
Jag har kollat upp de områden inom framförallt kemi och biologi som kändes relevanta. Utifrån tidigare prov (EUSO, Biologiolympiaden och Kemiolympiaden) har jag fått möjlighet
att öva på alla sorters frågor. Då har jag också kunnat se vad
jag har goda kunskaper om och vad jag skulle kunna öva mer
på.”kunskaper om och vad jag skulle kunna öva mer på.
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I Stockholm såg jag det också som en rolig grej, där jag gjorde
mitt bästa och att det förstås hade varit väldigt kul om jag gick
vidare, vilket jag också gjorde.
För övrigt så tycker jag att det är väldigt kul att det finns möjlighet att tävla i NO, det ger en motivation att lära sig ännu mer.
Arvid Lunnemark, Malmö Borgarskola Malmö:
Biologi: Som förväntat kom mikroskopering. Jag förstår mycket
väl varför, även om det var något tråkigt att gruppuppgiften var
så förutsägbar. Däremot var den individuella delen mer intressant, och särskilt då följande fråga (jag reserverar mig för att
min återgivning inte är perfekt): “Med vilka metoder kan man
avgöra om ett givet preparat (pulver eller vätskelösning) är levande eller inte?”. Till den frågan finns det ganska många intressanta och kreativa svar. Generellt kan jag väl säga att de delarna
av finaluppgifterna som krävde minst faktakunskaper och mest
kreativt, logiskt tänkande var de som jag tyckte om mest.
Jag har ännu inte planerat hur jag har tänkt förbereda mig
inför Tartu. Antagligen väntar jag till träningslägret för att se
om det är något jag kan lite sämre och läser då igenom det
hemma sedan. Jag kommer dock inte lägga ner alltför mycket
tid på att förbereda mig inför Europa-finalen, utan hoppas att
uppgifterna där. liksom Sverigefinalens uppgifter, kommer
bygga mer på logiskt tänkande.
Egentligen kan jag väl inte säga att EUSO-tävlingen betyder särskilt mycket för mig, än. Jag fick reda på att tävlingen
fanns först dagen innan kvaltävlingen skulle skrivas och skrev
kvalprovet utan några som helst förväntningar.
När jag sedan fick vidare till Sverigefinalen var jag först tveksam
till om jag skulle delta överhuvudtaget eftersom jag egentligen
inte är särskilt intresserad av naturvetenskap. Jag bestämde mig
dock för att resa upp till Stockholm, som en kul grej. När jag
nu har gått vidare till Europa-finalen antar jag att tävlingen
kommer betyda allt mer för mig och jag måste säga att jag verkligen ser fram emot att åka till Estland.

a) Ange tre andra elementarpartiklar som finns i
standardmodellen. (2 p)
b) Vid SNO används tungt vatten i tanken där
neutrinerna detekteras. Vad är tungt vatten? (2 p)
c) Vid detektionen studeras det svaga blå ljus, så kallad
Tjerenkov-strålning, som alstras när de bildade laddade
partiklarna rör sig snabbare än ljuset genom vattnet.
Vilken fart har ljus i vakuum respektive i vatten? (2 p)

2. Tomas Lindahl är en av årets Nobelpristagare i kemi. Han
får priset för att han kartlagt en av mekanismerna för hur
cellens arvsmassa, DNA-molekylen, kan repareras. Mekanismen kallas Base excision repair.
a) Vad kallas en förändring som kan uppstå i
DNA-molekylen? (1 p)
b) Ge ex på två miljöfaktorer som kan ge DNA-skador. (2 p)
c) Baserna, byggstenarna, i DNA-molekylerna
förkortas A, G, C och T. Vad står var och en av
dessa förkortningar för? (2 p)
d) Vid celldelningen kommer DNA packas ihop till en tydligt
framträdande form som kallas kromosomer. Hur många
kromosomer har människans könsceller normalt? (1 p)

Årets europeiska final
Den europeiska EUSO-finalen kommer i år att gå av stapeln
i början av 7-14 maj i Tartu, Estland. I Biologen nr 2 eller 3
kommer en återberättelse av europafinalen.

H är ser du hur uttagningstävl ingens
Nobelpr is- f rå gor va r f orm ulerade 2015:

3. Nobelpriset i medicin belönar nya terapier för några av de mest
förödande parasitsjukdomarna. En av pristagarna, Youyou
Tu, studerade gamla örtmedicinrecept för att få uppslag till
nya former av behandling mot malaria, och lyckades sedan
utveckla en reningsmetod för att utvinna den aktiva beståndsdelen från en växt som förekom i flera recept, Artemisia annua.
Den aktiva komponenten, Artemisinin, avdödar malariaparasiten på ett tidigt stadium i dess livscykel, och gör
därför att Artemisinin är den mest effektiva behandlingen
för svåra former av malaria. Dödligheten hos barn beräknas
nu ha gått ner med mer än 30%.
a) Mellan vilka värddjur värdväxlar malariaparasiten? (1 p)
b) Ange två andra parasitburna sjukdomar (förutom
malaria).(2 p)

1. Årets Nobelpris i fysik tilldelas Takaaki Kajita och Arthur
B. McDonald för att de lyckats avslöja att neutrinon, en
mycket svårfångad elementarpartikel, kan byta identitet
och därmed måste ha massa. De har varit nyckelpersoner
i var sin stor experimentgrupp, Super-Kamiokande respektive Sudbury Neutrino Observatory (SNO), som använt
enorma vattentankar i nedlagda gruvor för att undersöka de
sällsynta tillfällen då neutriner växelverkar med materia och
laddade partiklar skapas.
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Arrangörer

c) Andra halvan av priset går till William C. Campbell
och Satoshi Omura som använt Streptomyces för att
bekämpa parasitsjukdomar. Vad är Streptomyces? Ringa
in rätt svar.
Virus Maskar Alger Bakterier Kvalster (1 p)

Tävlingen arrangeras av styrgruppen EUSO som består av representanter från Biologilärarnas förening, Fysikersamfundet,
Kemistsamfundet, Kemilärarnas resurscentrum, Resurscentrum
för biologi och bioteknik och Nationellt resurscentrum för fysik.
Under tävlingshelgen medverkade Jonas Forshamn, AnnSofie Mårtensson, Lars Gråsjö, Britt-Marie Lidesten, Kerstin
Westberg, Vivi-Ann Långvik, Karin Axberg, Lasse Eriksson,
Seila Demir, Birgitta Sang och Minna Panas.

De rätta svaren finns på sidan 12.

Guidef öreläsning på

Naturhistoriska riksm useet

Under studiebesöket på Naturhistoriska riksmuseet fick truppen
en guidning i utställningarna, en föreläsning med bland annat
gissa djurläten och Cosmonova-visningen osynliga mysterier.

En koncentrerad grupp
Överst från vänster: Max
Rosenbäck, Victor Malm,
Helena Andersson, Jonas
Forshamn (landskoordinator), Miriam Rosén,
Seth Sjöström, Suheyla
Demir (styrgruppsmedlem), Naima Strömbäck,
Felix Seldén, Alexandru
Golic, Mattias Trende,
Oliver Lindström.
Mittersta raden: Jonas
Forshamn, Nils Hammar,
Jakob Gunnarsson, Erling
Holst, Arvid Lunnemark,
Björn Magnusson, Julia
Salwén, Ludvig Forslund,
August Jonsson.
Nederst från vänster:
Suheyla Demir, Ian
Savcenko, Marcus
Hermansson, Alicia van
Hees, David Hambraeus,
Julia Jansson, Miranda
Carlsson. Foto: Minna
Panas
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Biologiup p gif terna
under årets Sverigefinal
T: B-M L, F 
N    
, U 
F: M P  S D,  

Vår guide på Naturhistoriska riksmuseet.
Foto: Minna Panas

Alicia van Hees som tog en av europafinalplatserna.
Foto: Suheyla Demir

Alicia van Hees, Miranda Carlsson och den
populära koordinatorn Jonas Forshamn på väg från
Järnvägsstationen till vandrarhemmet af Chapman.
Foto: Minna Panas

De nationella resurscentrumen i biologi, fysik och kemi har
de senaste åren ansvarat för den avslutande Sverigefinalen
vid uttagningen till EUSO. Sedan 2014 har vi varit på
Vetenskapens hus i Stockholm.
I år deltog 24 elever, hälften från åk 9 och hälften från åk 1 på gymnasiet.
Uttagningen är individuell, men vi värderar också att eleverna kan diskutera och samarbeta i grupper om tre. Eleverna fick växla mellan biologi-,
fysik- och kemipassen med 1,5 timmar per ämne där både praktiska gruppuppgifter och individuella delar ingick.
I biologidelen fick eleverna först arbeta en timme i grupper om tre och
diskutera med varandra, därefter fick de en halvtimma på sig att svara på
individuella frågor med koppling till de praktiska undersökningarna. Genomgående ville vi lyfta betydelsen av att göra iakttagelser och dra slutsatser
utifrån dessa – en central färdighet i all naturvetenskap, men nog så svårt!
Mikroskopet är kanske biologins viktigaste arbetsredskap, men mina erfarenheter från det första året med Sverigefinalen (2013) var att eleverna
inte visste hur man mikroskoperade. De hade inte någon aning om hur
täckglas och objektglas skulle användas och de visste inte var man skulle
placera preparatet. Någon gjorde ett preparat med två täckglas utan att använda objektglas, en annan placerade preparatet direkt ovanpå lampan. Jag
hoppas att det var en olycklig slump att så många elever inte visste hur man
mikroskoperade – för det kan väl inte vara så att man inte längre jobbar
praktiskt med mikroskopering på skolorna? Även om det finns fantastiskt
bra mikroskopbilder på nätet kan man inte ersätta det praktiska handlaget.
I den internationella tävlingen ingår ofta en mikroskopiuppgift. Eleverna
behöver alltså kunna mikroskopera för att ha en chans internationellt. Under de senaste åren har vi därför skickat ut anvisningar i förväg till de elever
som blivit uttagna till Sverigefinalen att de ska träna på mikroskopering. I
år kunde vi konstatera att nästan alla elever kände till principerna för att
göra mikroskopiska preparat och mikroskopera. Som avsikten var blev fokus i stället på tolkningen av preparaten. Hur ska man förstå det som syns
i mikroskopet?
Årets uppgifter handlade bland annat om transporter över cellmembranet och att förstå hur celler påverkas av olika ämnen. Eleverna fick själva
göra preparat och studera i mikroskop, samt rita och beskriva. Vi började
med det klassiska försöket att studera celler från rödlök i mikroskop, först
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i rent vatten och sedan i en mättad koksaltlösning. Här handlade det om osmos. Eleverna förväntades förklara att eftersom
lösningen inne i cellerna hade lägre salthalt än lösningen utanför så passerade vatten från cellerna genom cellmembranet.
Cellväggarna påverkades däremot inte.
I en andra uppgift tittade eleverna på Euglena. Eleverna
skulle först studera hur Euglena såg ut och rörde sig normalt
och sedan tillsätta diskmedel. När Euglena finns i sitt normala
odlingsmedium är den yttre formen normalt konstant och en
flagell används för att simma. När Euglena utsätts för diskmedel ändras formen och blir amöbalik, rörelsen blir krypande,
oregelbunden, och det ser inte ut som om flagellen används
för att röra sig. Organismerna rör sig också åt motsatt håll i
förhållande till när de simmar med flagell. I de efterföljande
individuella uppgifterna fick eleverna besvara frågor om likheter och skillnader mellan växt- och djurceller, samt i vilka
avseenden Euglena likar en växt respektive ett djur. Euglena är
en helt egen gren i släktträdet och växter och djur härstammar
inte från Euglena, men eftersom Euglena har egenskaper som
liknar både växternas och djurens så är det en intressant organism att studera och diskutera. Det var lätt att se att Euglena
var grön, vilket innebär att den har fotosyntes och därmed
liknar en växt. Det är också lätt att se att den gröna färgen
finns i avgränsade organeller, kloroplaster. Inte någon av eleverna förstod att Euglena inte kan ha cellvägg, som växter har,
eftersom kroppsformen förändrades vid tillsats av diskmedel
och rörelsen blev amöbalik. (De borde veta att cellväggar består av cellulosa som inte kan lösas upp av diskmedel. ) Det
var inte heller någon eleverna som noterade att Euglena har en
flagell som de simmar med och att de har en röd ögonfläck.
I Bi-lagan nr 1 2006 finns en artikel med mer tips om arbete
med Euglena. På vår webb finns laborationsanvisningar med
kommentarer till frågor i anslutning till detta nummer av tidningen.
Den tredje uppgiften gällde jästceller. En knivsudd jäst
blandades med cirka 100 ml fosfatbuffert, varefter hälften av
blandningen kokades. Neutralrött tillsattes till både den kokta
och den okokta blandningen. När eleverna studerade jästcellerna i mikroskop noterade de flesta att jästceller som kokats
hade tagit upp det röda färgämnet, medan de okokta cellerna
såg ofärgade ut. Eleverna fick tillgång till molekylformeln för
neutralrött och vilken färg neutralrött har i surt (rött) respektive neutralt (svagt orange) pH. Nästan alla elever konstaterade
att neutralrött tar sig in i intakta celler som inte kokats och
färgar cellinnehållet rött. Att fullfölja förklaringen var däremot
svårt. Få elever skrev att den röda färgen visar att cellplasman
har ett lågt pH-värde. Neutralrött går självklart även in i kokta
jästceller, men eftersom cellmembranet har skadats vid kokningen passerar vätekarbonatlösningen in i cellen och neutralrött visar neutralt eller basiskt pH. Den svaga orange färgen
syns inte i mikroskop.
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Ibland verkar det som eleverna tycker att biologi är lätt och
förstår inte hur komplicerade sambanden är. Att förstå det
man ser och tolka logiskt är inte så lätt! Jag tror att detta är
något som man borde öva på mer i skolan. Utgå från en enkel
iakttagelse och diskutera med eleverna hur man steg för steg
kan tolka och förklara det man ser. Exemplen ovan är en utmärkt utgångspunkt.

Foton: Kerstin Westberg
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PS. Kostnadsfritt !

Geologisk

- en digital skolsatsning för årskurs 7-9 och gymnasiet
Lär ut om samspelet mellan geologi, naturresurser,
hållbarhet och samhällsplanering.
Totalt tio övningar som utvecklar förmågorna i bland annat
samhällskunskap, biologi, kemi, teknik, geografi och naturkunskap.
Varje
övning
innehåller olika elevaktiva uppgifter och filmer med
Foton: Kerstin
Westberg
koppling till framtidens arbete och studier.
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Från Biologilärarnas förenings Face Booksida kommer här en del tankar kring att introducera
sjukdomar för elever.
Det här med sjukdomar.. ”Vanligt förekommande sjukdomar
och hur de kan förebyggas och behandlas” står det i läroplanens centrala innehåll, hur skulle vi ta det i år?
Jag arbetar på en skola där vi alltid jobbat mycket estetiskt
med eleverna och de är därför vana vid att redovisa vad de lärt
sig på olika sätt. En tanke slog mig, de i mindre grupper skulle
få iscensätta ett läkarbesök och spela upp detta för varandra.
Jullovet närmade sig och vi hade bara tre lektioner till förfogande. Därför valde jag att dra ut information till eleverna i
förväg för att inte en stor del av tiden skulle gå åt till informationssökning.
Från 1177 skrev jag ut information om några vitt skilda
åkommor och sjukdomar som hjärtinfarkt, stroke, åderbråck,
MS, med mera. Eleverna delades in i grupper om 2-4 elever
beroende på individer och hur omfattande information det
fanns om deras åkomma.
Under två lektioner fick eleverna läsa in sig på sin sjukdom,
vilka symptom som uppstår, vad som händer i kroppen, vilka undersökningar som görs, hur behandling och prognos ser ut. Samt
planera sin redovisning. Eleverna fick på den tredje lektionen redovisa för varandra genom att en person sökte vård för något och
fick möta en läkare som undersökte, rådgjorde med expertis (för
att få fler roller) och som sedan ställde en diagnos, berättade om
behandling och hur det skulle vara att leva med sjukdomen.
Ganska nöjd med planeringen av arbetsområdet såg jag
fram emot redovisningarna. Alla grupper fick inte ihop det
lika bra, några var sjuka på redovisningsdagen, och i någon
grupp har det varit svårt att få till en teater. De grupperna
redovisade helt enkelt sina sjukdomar med korta föredrag. De
kunde dock vara överens om att ett fiktivt läkarbesök var roligare än föredragen och att de lärde sig mer på det sättet.
I efterhand inser jag att jag nog skulle ha hjälpt grupperna
mer för att alla skulle ha fått till sina sjukhusbesök. Vi hade
även kunnat ha en grupp som istället för en sjukdom resonerade kring antibiotikaanvändning, kanske någon som sökte
för öroninflammation och inte fick antibiotika utskrivet, fast
patienten ville det. Då hade eleverna fått spela upp detta besök med argument för och emot antibiotikaanvändning och
resistensrisker. Detta tar vi nästa gång som åttor läser kroppen
med mig.
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E lin W inberg
Jag gav mina åttor varsin sjukdom att arbeta med i grupper om
ca tre elever. (Utdrag från bla. 1177) De fick läsa på och planera i två lektioner och sedan fick de spela upp ett scenario där
någon gick till läkaren med sina symptom och läkaren gjorde
relevanta undersökningar, tog hjälp av expertis och ställde en
diagnos. De som engagerade sig och gjorde enligt planen tyckte att det var både kul och lärorikt.

U lla- Britt E dlund Norberg
Istället för attt direkt gå in på sjukdomar kan man först arbeta med fysiologi och olika fysiologiska undersökningar som
blodtrycksmätning, hjärtfrekvens (vila och arbete), spirometri,
med mera. Därefter tar man reda på vilka värden som är ”normala”. Det går också att titta på bakterier och andra mikroorgansimer. Som avslutningsuppgift får eleverna en varsin sjukdom att koppla till fysiologin. Där ska vara med riskfaktorer,
hur den uppstår, symtom, behandling, om den går att undvika
genom livstilen, mm. Nu har jag bara ”spånat” utifrån en idé.

Birgitta Bengtsson
Har gjort liknande, där de skulle till vårdcentralen. De skulle
däremot fördjupa sig i en virussjukdom, en bakteriesjukdom
samt ta vaccination inför en utlandsresa. Förutom besök på en
fictiv VC skulle de skriva en fakta uppg. Om vilka vanliga vaccinationer vi har i Sverige idag och förr samt hur det är i andra
länder för att kunna göra jämförelser och kunna se samband.
En del tänkte tom att det kunde ändras vi migration och flyktingströmmar en del hade med egna tankar och funderingar.
Roligt arbete med många höga betyg.

En läkare kontrollerar blodtrycket med
en blodtrycksmanschett)
Foto: Bertil Ericson
/ Scanpix

” S å här underv isar de i sex och sam lev nad
i norsk T V”
T: M P M-NO-  - K G
Det norska vetenskapsprogrammet Newtons avsnitt om pubertet och sexoch samlevnad väckte stor uppmärksamhet förra året internationellt. Jag
fick vetskap om programmet nyligen genom Facebook - nästan ett år efter
uppståndelsen.
Programmet tog ett mycket konkret och handfast grepp om undervisningen om människans fortplantningsorgan. Exempelvis börjar ett avsnitt
med att en kvinna tar av sig handduken och räcker den fram till en man
som är på väg in i duschen.
Scenen tar plats i ett omklädningsrum. Efter den totala nakenheten sätter sig flickan och utan en sekunds tvekan börjar hon beröra varje del av
mannens penis för att den om en stund ska fylla 100 % av bildskärmen.
Testiklar kläms och skrubbas med is så att de krymper och spermier studeras i mikroskop. Kvinnans könsorgan studeras på nära håll och det ritas på
hennes kropp för att visa hur det ser ut på insidan och hur befruktning och
fostrets utveckling går till. Bland annat filmas kvinnliga skådespelares kön
före, under och efter puberteten. En del av avsnittet undervisar programledaren och tillika läkaren Line Jansrud om det kvinnliga könets olika delar
genom att ta på underlivet på en kvinnlig skådespelare. Ett av avsnitten
handlar om mannens kön. Allt presenteras sakligt och avslappnat.
Programledaren Line Jansrud var gravid när filmerna gjordes för vetenskapsprogrammet Newton. I den avslutande delen av programserien fick
man se Line föda sitt barn.
Tidskriften Cosmopolitan skrev att detta borde alla lärt sig när de var
unga, Daily Beast frågade sig om Newton är den mest visuella sexualupplysningsfilmen någonsin. Daily Star valde en annan inriktning och skrev
om Newton som den ”kontroversiella tv-serien som för barn demonstrerar
penetrerande sex, onani och kärlek med bisarr rekvisita” och att den detaljerade tv-serien skapar tumult.
Evelina Malteson på Expressen intervjuade redaktionschefen Kirsti Moe
som kommenterade uppmärksamheten med ”Spännande och roligt” och
att de gjort någonting som är spännande och roligt och något som sticker
ut och är värt att diskutera. Tittarreaktionerna var övervägande positiva
och Moe menar att programmet kan hjälpa människor att prata med sina
barn om det som gäller sexualitet och pubertet: ”Kroppens pubertet är en
biologisk process som förbereder kroppen på att få barn. För oss kändes det
naturligt att berätta om vad som händer i kroppen.”
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R ed S teve :
It’s about time education comes up to date. Sex is
not wrong and teenagers are not (always) idiots.
Educating young people properly about things
like sex, drugs, money and relationships is key to
preventing fucked up adults!

J ean- P ierre Le Bihan:
Very interesting series that allows at least to teens
to be aware of the reality and not to their education with the porno where everything is exaggerated.
What’s all the same funny, that’s the attitude
of Line Jansrud who manipulates a penises and
testicles with his bare hands to his comments,
but but gloves when it comes to a vag.
There’s a hidden meaning? Good to share this,
excellent.
http://canal311.com/…/education-sexuelle-television-nation…/
Alla program angående pubertet med Line Jansrud, från Norsk television
https://tv.nrk.no/…/newton-…/
dmpv74100115/sesong-1/episode-1
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M änniskans
tarmflora

R ättningsm all

Uttagstävlingen EUSO
2014/2015

T: M P     G P --   M
B
Det finns över 800 olika bakteriearter i vår tarm och de tillsammans väger ca 1,5 kg. Medicinsk forskning har intresserat
sig för tarmfloran då man sett kopplingar till olika delar av
människans välmående. Tarmbakterier väcker ett stort intresse
inom medicinsk forskning världen över.
Forskningen har nu visat att det finns ett samband mellan
flera olika sjukdomar och tillstånd med en förändrad tarmflora.
Diabetes, allergi, astma, MS, autism, Parkinson, tarmsjukdomar, hjärtsjukdomar och vissa cancerformer är exempel på detta.
På Chalmers tekniska högskola i Göteborg har man också
hittat ett samband mellan personens individuella tarmflora
och vilken diet som ger viktminskning. Sedan länge har man
känt till att donerad avföring kan bota diarré.
Tore Midtvedt på Karolinska institutet har forskat i 55 år om
tarmbakterier och hittat en koppling mellan gener och tarmbakterier. Bakteriernas gener kan kommunicera med våra
tarmceller och våra gener och även med hjärnan.
Amerikansk forskning har visat att tarmbakterier kan påverka
vikten genom att få hjärnan att tro att man är hungrig. Slanka
personer som fått bakterieflora från en överviktig person har
snabbt blivit överviktiga själva.
Tarmbakterier verkar även ha betydelse för ångest. Deprimerade personers tarmflora skiljer sig från icke deprimerades.
Möss som blivit fråntagna sina tarmbakterier har visat att det
finns en koppling mellan inlärning, minne och tarmflora.
Även personlighet kopplas till tarmbakterier – mössen får signaler får bakterierna att vara försiktigare.
Antibiotika, fel mat och probiotika som används fel stör
bakteriernas egen strävan att hålla systemet i balans. Om man
bara äter en bakteriesort blir den dominerande och balansen
rubbas. Tore Midtvedt efterlyser information på förpackningar om vilken sorts bakterie som används i probiotikan.
Även Sahlgrenska akademin i Göteborg har studerat tarmfloran. Där har man i en studie på möss sett att fiskolja ger
en tarmflora som bland annat skyddar mot inflammationer
och viktökning. Två grupper av möss fick samma energi- och
fiberinnehåll men olika typer av fett. Mättade fetter som ister utvecklade skadliga bakterier som ökar risken för diabetes
och inflammationer i tarmen. Professor Fredrick Bäckhed på
Sahlgrenska Akademin i Göteborg berättade detta för Urban
Tjernberg i GP 27 augusti 2015.
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1. a) 1 p för minst en elementarpartikel som finns med i
standardmodellen, t ex elektronen. Inget avdrag om
eleven dessutom har angett felaktiga alternativ.
2 p för tre elementarpartiklar som finns med i stan
dardmodellen, t ex elektronen, uppkvarken och
nedkvarken.
Se https://sv.wikipedia.org/wiki/Elementarpartikel
b) 1 p: Eleven anger att tungt vatten innehåller väteisotopen
deuterium och att den har en neutron i sin kärna till
skillnad från den vanliga väteisotopen som inte har någon
neutron.
+ 1 p: Eleven anger att tungt vatten är en vattenmolekyl
som består av en syreatom två deuteriumatomer.
c) 300 000 km/s i luft och 220 000 km/s i vatten.
Det går bra med svar med andra enheter också, eller
om eleven valt att skriva i tiopotensform. Även svar
mellan 200 000 – 240 000 km/s i vatten kan man få
poäng för.
2. a) Mutation
b) Till exempel Strålning, reaktiva molekyler (kemikalier/
miljögifter), virus.
Kommentar: Eleven får 1 p per orsak, dock högst 2 p.
c) adenin, guanin, cytosin och tymin
d) 23 st
3. a) Mellan t ex människa och mygga (malariamygga).
b) Till exempel flodblindhet, elefantiasis, borrelia.
1 p per sjukdom, max 2 p.
Kommentar: I medicinska sammanhang omfattar parasiter
även bakterier. Så alla sjukdomar som sprids via någon
parasit oavsett om det är en bakterie eller ett virus) kan
godkännas.
c) Bakterier

utfall

Vad växer på skivan?
En introduktion till Virtue
www.virtue.science.gu.se

yngre barnen är fascinerade av vad de ser och aktiviteten kan
väcka intresse för livet under havsytan. Äldre elever kan göra
jämförande studier och själva registrera fynd i Virtues databas.
Undersökningarna kan leda till samarbete mellan olika
ämnen och passar därmed utmärkt som temaarbete. Biologi,
matematik, fysik, kemi, estetiska ämnen, språk med flera kan
integreras.

S kapa r kontakt och erf arenhetsutbyte
Virtue passar också väl för lärarsamverkan, både inom och
mellan skolor. Genom Virtue kan du skapa kontakter med andra skolor som arbetar med påväxtförsök. En skola med skivor
i sötvatten kan till exempel jämföra sina resultat med skolor
som haft skivorna hängande i havsvatten.
På Virtues webbplats finns stöd för videokonferens med och
mellan skolor, där eleverna till exempel kan presentera och diskutera sina resultat med varandra.
Internationalisering är också en del av Virtue, och inom
projektet finns aktiva skolklasser i bland annat England, USA
och Spanien.

Virtue är en arbetsmodell där elever själva kan ta
initiativ och genomföra akvatiska försök. Genom
Virtue ges rika möjligheter till ett undersökande
arbetssätt, övning i att utforma experiment, att
genomföra mätningar i fält, i klassrummet eller i
laboratorier, samt att tolka och redovisa resultat.

I olika va ttenm ilj öer

Eleverna får insikt i begreppet biologisk mångfald och får inblick i organismernas systematik och deras samspel i olika ekosystem. Elevernas egna observationer gör det lättare för dem att
se sambanden mellan iakttagelser och teoretiska modeller.

K ort om

Påväxtförsök går att utföra i alla slags vatten, men i saltvatten
växer mer storvuxna arter och ju saltare vattnet är, desto fler arter
kommer du att hitta på skivorna. Organismerna är också större.

Virtue

∙ Virtue passar alla åldrar, från förskolan till komvux.
∙ Virtue kan användas i flera olika skolämnen.
∙ Virtue kan bidra till att skapa kontakt med andra skolor, i
Sverige och utomlands.
∙ Försöken kan genomföras både i saltvatten och sötvatten.
∙ Det är lätt att komma igång med Virtue.
∙ Byggsatser till Virtuerack kan beställas kostnadsfritt.
∙ Det finns digitalt stöd för att rapportera in och dela med sig
av sitt resultat.

F ör olika skoläm nen och alla å ldrar
Virtue kan användas från förskolan till komvux, eftersom försöken lätt kan anpassas till olika åldrar och mognadsgrad. De
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E nkelt att kom m a igå ng

D igitalt stöd f ör att rappor

För att studera påväxten räcker det i allmänhet
med att använda stereo-luppar. Ett alternativ är
usb-mikroskop, som är en typ av webbkamera
som ansluts till datorn och gör det möjligt att
enkelt spara bilder och filma direkt i datorn eller
visa på en projektionsduk, surfplattor och smartphones.
Större organismer, som till exempel blåmusslor, kan naturligtvis studeras utan några som helst
hjälpmedel. Ibland krävs mikroskop med större
förstoring. Detta gäller särskilt om skivorna tas
upp efter kort tid och om de placerats i sötvatten.
De mätningar ni utför på vattnet i provområdet
anpassas till den utrustning skolan förfogar över.

De arter som har hittats, eventuella mätvärden, fotografier och annan information om undersökningarna kan matas in i Virtues databas, virtuedata.se.
Därmed kan man också enkelt jämföra resultat över tid och med andra platser. Resultaten av försöken kan presenteras på skolans webbplats, i databasen,
genom en utställning på skolan eller genom att eleverna berättar och visar
skivor med påväxt under föräldramöten.

K om

tera resultat

igå ng m ed Virtue

Kompletta byggsatser kan beställas kostnadsfritt från Virtue efter registrering på
virtuedata.se. Vikter får ni ordna själva.
Racken kan enkelt sättas ihop av eleverna själva, som då får träning i att
läsa ritningar. Ritning, byggbeskrivning och instruktionsfilm finns på Virtues
webbplats, virtue.science.gu.se.

S å här bygger du ett Virtuerack
Det här behöver du till ett rack:
∙ 10 genomskinliga skivor (1 mm tjocka CD-skivor eller 3 mm tjocka hållbara skivor)
∙ 3 VP-rör (mittrör: 2 med hål, 1 utan) med ytterdiameter 10 mm (längd
ca 65 cm)
∙ 6 VP-rör med ytterdiameter av ca 16 mm (längd 10 cm)
∙ 2 buntband
∙ 1 ID-skylt (för att ange kontaktinformation och rack-id)
∙ 1 fastsättningsrep (ca 200 cm)
∙ 1 vikt (skickas ej ut)

Blåmussla på virtueplatta
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1.
2.
3.
4.

Börja med att trä in repet i det tredelade mittröret.
Stick sedan in och lås ett buntband i det nedre hålet.
Montera sedan ett distansrör följt av 2 skivor, 1 distansrör, 2 skivor, etc.
Avsluta med att sticka in och låsa ett buntband i det övre hålet.

5. Gör en enkel knop på repet närmast mittrörets övre respektive undre del.
6. Sätt fast ID-skylten på repet så högt att den
hamnar ovanför vattenytan.
7. Knyt fast en vikt längst ner, som inte ska nå
botten.

Knop

Mittrör
(10 mm)

Bundtband
10 cm

Att tänka på

10 cm

Övre
Virtue-skiva

Nedre
Virtue-skiva
10 cm

Distansrör
(16 cm)

10 cm
10 cm
10 cm

Bundtband

Hur många rack som bör sättas ut beror på hur många elever som ska förses
med studieobjekt, om du vill ha rack i olika miljöer, använda dig av kontroller, etc. Varje rack ger tio skivor att undersöka – fem över- respektive
undersidor.
Det är viktigt att ha frågeställningar klara innan försöket påbörjas. Vad är
det du vill undersöka? Kanske vill du bara studera djur- och växtlivet på en
viss plats eller göra en mer komplicerad undersökning med jämförelser av
olika miljöer? Hur ska man utföra försöket för att få svar på sina frågeställningar? På Virtues webbplats finns många fler frågeställningar.
Racken kan placeras ut i alla typer av vattenmiljöer – sjöar eller hav. De
bör vara lättåtkomliga för eleverna och sätts med fördel vid bryggor eller
liknande. Bäst är att racken hänger fritt i vattnet. Om du vill att avståndet
mellan vattenytan och skivorna ska vara konstant, fäster du racket i en flytbrygga eller en boj. Av säkerhetsskäl rekommenderar vi att rack som ska tas
upp av elever, hängs från en brygga.

Glöm

När du tagit upp racken på hösten, spara då gärna
distans- och mittrören och tvätta av påväxten. Då
kan de användas flera säsonger! Vi sparar miljö
och pengar och du behöver bara beställa nya skivor (1 mm CD-skivor), rep och buntband – eller
välj hellre hållbara skivor som ska återanvändas
efter rengöring. Rör och skivor rengöres enkelt
i ett bad med tioprocentig kaustiksoda. Beskrivning finns på Virtues webbplats.
 En kort instruktionsfilm finns på virtue.science.gu.se

innan och när du sätter ut rack

inte att:

∙ Sätta racken på en plats som inte är alltför utsatt för vind och vågor.
Tänk också på att vattenståndet genom vindar kan variera kraftigt utmed
kusterna. Sätt racken så att de inte stör båttrafiken.
∙ Ta kontakt med båtplatsägare eller hamnkapten och berätta om försöket
och om vad som hänger i bojarna eller bryggorna för att undvika eventuella konflikter.
Tyvärr får man räkna med att racken ibland försvinner eller förstörs om
de hänger på en plats utan uppsikt. Vindar, vågor och ibland is tar också sin
tribut. De återanvändbara, tjockare skivorna är betydligt mer hållbara än de
tunna skivorna (CD-skivor).
Tag för vana att titta till racken då och då. Utför gärna mät-ningar av
salthalt, temperatur, pH etc. under tiden skivorna hänger ute. Ju fler mätningar som görs, desto bättre bild får man av miljöns variation på platsen.
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När Virtueskivor na tas upp

Glöm inte att märka racken med
era kontaktuppgifter.

Här syns påväxt främst i form av
havstulpaner.

Försöket kan inriktas på att bara studera vad som
finns på skivorna vid olika tidpunkter på året.
Då kan samtliga skivor tas upp samtidigt. Vill
ni följa artsammansättningens förändring över
tid tar ni upp några av skivorna och låter andra
hänga kvar så att man får påväxt av olika ålder.
Om organismerna inte skadats kan man också
återutsätta de skivor man undersökt. Det är då
viktigt att de inte torkar ut.

U ndersök m ilj öf aktorer
Samla gärna in andra mätvärden än de du tar själv, till exempel med hjälp
av väderkartor ur dagstidningar, på vädersajter som www.smhi.se. Många
organisationer utför också regelbundet mätningar runt om i landet.Kanske
ett vattenvårdsförbund mäter i “ditt” vatten eller kanske finns det mätningar från ett miljökontrollprogram där? På Vattenmyndigheternas webbplats
www.vattenmyndigheterna.se finns mycket information och bra länkar.
Beskriv provområdet så utförligt som möjligt: var det ligger (markeras på
Virtuedatas interaktiva karta), hur det påverkas av vindar och vågor (exponeringsgrad), om det är strömt eller stillastående vatten, hur salt vattnet är och
om det kanske finns ett sötvattensutflöde i närheten, om det finns bebyggelse
i närheten, hamnverksamhet, båttrafik, med mera. Allt detta kan registreras
på virtuedata.se, där man också kan se var andra har placerat ut Virtue-rack.
Man kan till exempel notera temperatur, siktdjup, salthalt, pH, fosfatoch nitratkoncentration – allt efter behov och skolans utrustning. Utför
mätningarna både när skivorna sätts ut och tas upp samt gärna ett antal
gånger däremellan.
Under vinterhalvåret sker mycket liten nypåväxt av större organismer i havet. Under denna tid får man i stället mest bakterier och kiselalger. Organismer som tidigare under hösten satt sig på skivorna som små larver, växer
även under vintern, men långsamt. Studerar ni skivorna under längre tid
kan ni också se hur artsammansättningen förändras. Under perioden juni
– september finns det gott om larver i vattnet. Tillväxten är snabb – ni kan
upptäcka förändringar av påväxten varje vecka.
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Sjöpungar och blåmusslor på virtuerack.

Skivorna kan transporteras från provplatsen
till laboratoriet/skolan i plastlådor eller hinkar
med tättslutande lock, till exempel tomma glasseller godislådor, sylthinkar med mera – gärna
stapelbara. Fyll på med vatten från provområdet.
Transportera i kylväska och förvara i kylskåp.
Tag med vatten från provområdet i en separat
behållare, förvara kallt och byt vattnet i burkarna
med skivorna om undersökningarna inte kan ske
omedelbart. Glöm inte att öppna locken på kärlen
där skivorna förvaras. Alternativt kan man transportera skivorna i tättslutande, kraftiga plastpåsar
utan vatten men tillsammans med fuktat tidningspapper, vilket gör att organismerna behåller fuktigheten och får tillräckligt med syre.
Efter avslutade undersökningar kan rören och
skivorna rengöras och sättas tillbaka för ny på-

Kiselalger – en artrik organism-grupp som gärna växer
på ytor i sötvatten. Foto: Jan-Erik Svensson

växt eller hängas tillbaka som de är. Då kan ni
också studera hur olika organismer klarar av den
påfrestning det innebär för dem att tas upp på
land och undersökas. Jämför senare med ett rack
som fått hänga ostört bredvid.

U ndersökning av på

vä xt en på

skivor na

I allmänhet används så kallade stereoluppar med
20 – 40 gångers förstoring med god belysning.
Lägg skivan med påväxten uppåt i en låg glaseller plastskål. Stora petriskålar i glas är ganska
dyra. Ett billigare alternativ är att skära av underdelen av en vit plastburk med bottendiameter på
minst 14 cm. Häll på vatten från provområdet
så att det täcker skivans påväxt. Det vanligaste
är att ha belysningen ovanifrån, men ibland kan
underbelysning vara bäst.
Ni kan välja att enbart titta på de olika organismerna, hur de sitter, vilka som är frilevande,
om det finns påväxt på påväxten, osv. Eleverna
brukar också vilja bestämma organismernas

Havsanemon med fintrådiga alger och musslor.

grupp- eller arttillhörighet. För saltvattensorganismer har Virtue en enkel
bestämningshjälp och en databas för att till exempel registrera fynd, ladda
upp bilder och blogga om skolans Virtueprojekt på virtuedata.se. Virtue
har också inlett utveckling av bestämningshjälp och inrapporteringsstöd för
sötvattensorganismer.
Ofta kan det vara givande att skrapa av lite av påväxten, göra preparat
och studera i vanligt mikroskop i större förstoring. Detta gäller särskilt när
det finns ont om större organismer eller när man till exempel vill studera
 Ett rapportformulär för saltvattensarter finns också att ladda ner
som pdf på virtue.science.gu.se.

kiselalger, som dominerar vintertid, och encelliga djur.
Finns det mycket små, brungula partiklar kan man ta reda på om det rör
sig om kiselalger eller “skräp” genom att droppa på lite aceton. Grön färg
indikerar klorofyll och därmed att det är alger.
Det kan vara intressant att räkna antalet av de olika organismerna. Hur
många fastsittande organismer av en viss art eller artgrupp finns det på hela
skivan? Om det är ett fåtal stora organismer räknar man antalet på hela
skivan. Är organismerna små och många kan ni välja att endast ange täckningsgrad. Om det inte går att bestämma en organism till art eller grupp –
rita av eller fotografera organismerna och ladda upp bilderna till virtuedata.
se och beskriv i bildtexten vad du tror att det är. Här kan du också rapportera och beskriva organismer som inte finns i formuläret.
Vill man räkna ut biodiversiteten (biologisk mångfald) behöver man inte
känna till namnet på organismen! En utmärkt resurs för att beräkna biodiversitet är Biofilms and Biodiversity, som du hittar på: www.mdsg.umd.edu/
topics/k-12-lesson-plans/download-our-interactive-lessons
Fler tips, instruktioner, bilder med mera finns på virtue.science.gu.se.

VI R T U E
·
·
·
·

har funnits som skolprojekt sedan 1990-talet
används från förskolan till komvux
är ett samarbete mellan Göteborgs universitet och Sjöfartsmuseet Akvariet
syftar till att väcka intresse för naturvetenskap hos elever och bidra till
kompetensutveckling för lärare
Göteborg mars 2016
Mikael Olsson & Susan Gotensparre
E-post: virtue@science.gu.se
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J okkm okks m arknad
T  : M S

I februari gick Jokkmokks marknad av stapeln för 411 gången, den har
alltså funnits i 411 år, från 1605! En hel vecka är fylld av olika program som
konserter, filmer, dans, hantverksarbete med mera.
Kan man som biolog ha något utbyte av marknaden? Här några exempel.
En dag på Jokkmokks marknad är naturligtvis alldeles för kort tid. Jag hann
inte höra föreläsningen om myrens betydelse för renar, inte se filmen om
fjällnära skog, inte följa de olika matkreatörernas eller mannekängernasprogram eller följa konsthantverkarnas arbete. Musikanter från Grekland,
svenska folkmusiker bland annat från Framnäs folkhögskola.
Min dag bestod framför allt av en vandring bland marknadsknallarna
och ett besök på Samernas folkhögskola där eleverna ställer ut årets arbeten. Många fantastisk kreationer fanns att se, allt från så kallade lappskor
av bällingar (skinnet längst ner på renens ben) till koltar med fantastiska
broderier och smycken och väskor.
Marknadsområdet är naturligtvis fyllt av smyckesstånd, försäljare av hamburgare, souvaskebab på renkött, korvstånd och traditionellt marknads- och
naturgodis. Här försäljs också kläder och mycket hantverk, såväl samiskt som
annat.Renhorn används bland annat till ljusstakar i olika former.
Under vandringen hörde jag en skällande hund som verkade riktigt bestämd. När jag närmade mig utställningsmontern med uppstoppade djur
träffade jag hunden och orsaken till hans ilska. Lite etologi på sin plats vissa hundar undviker björnar medan andra kan användas vid björnjakt.
Min Alaskan malamute Zeke (som önskade er alla God Jul i förra Biologen)
är en undvikare. Vi tillbringar mycket tid i skogen och har haft två björnkänningar där Zeke kommit tätt intill mig och till och med hindrat vår
vandring en stund. Som jag tror, tills björnen passerat på tryggt avstånd.
Men denna hund kan säkert spåra björn!

Bland uppstoppade djur fanns ett björnskinn.
Hundens aggresivitet räckte minst 20 min - då ville
matte gå vidare
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Bland stånd med feta korvar och hamburgare fanns också den finske försäljaren
av torkade och pulvriserade frön blåbär, lingon, tranbär och så vidare. Han gjorde mycket reklam för sprängticka eller Chaga som den kallas i asiatisk medicin.
Ur Norra Skogsmagasinet nr 1/15: Sprängtickan uppträder vid skador i
barken på framför allt äldre björkar och ser ut som grov kaffesump. Svampen kan leva uppemot 30 år. Man vet numer att svampen och trädet lever i
symbios. Svampens ytskikt är svart och lite beskt, medan det inre är porösare
och gyllenbrunt. Te på detta är milt med lätt vaniljsmak. Den regelbundne
tedrickaren får en brunare hud beroende på melaninet i svampens inre.
Ryktet säger att chaganär naturens bästa näringskälla och den har använtsi medicinsk syfte i tusentals år, framför allt i Sibirien och delar av Kina.
Sprängtickan innehåller höga halter av antioxidanter, polysackarider, melanin, vitaminer, mineraler och mycket annat. Den sägs vara bra för vitaliteten, kunna förbättra immunförsvaret och det allmänna välbefinnandet.
Chagan har inga kända biverkningar och kan inte överdoseras, ingen del av
svampen är giftig. Borde man testa??

Och vad gör man annars i Jokkmokk under vintern?
Utnyttjar snön naturligtvis!

Och varför inte
införskaffa
en av Ringvors
björkhattar?

Lekparken med tält och en rutschkanan till höger.

Förskoleklassens utställning Snö och is längs skolans fasad.
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Boktip s av S usanne F abricius

Text och bild: Lars Jonsson
Utgiven av:
Bonnier fakta 2016
343 sidor
ISBN 978-91-7424-448-9

Vinterf å glar

Författaren

I januari i år hade jag förmånen att få lyssna på ett föredrag på
Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm där vår kända fågelmålare Lars Jonsson presenterade sin nya bok Vinterfåglar. Mötet
som arrangerades av föreningen Riksmusei vänner hade samlat
många åhörare. Salen var välfylld med åhörare i alla åldrar.
Lars naturliga och lediga berättarstil illustrerades med vackra bilder ur boken. Han har tidigare gett ut flera fågelböcker
med bland annat alla Europas fåglar med biotopangivelser och
bestämningsguider. Boken Vinterfåglar är istället en lättsam
bok som beskriver vanliga fåglar som vi kan se vid fågelbordet
i Sverige. Totalt är 59 olika fågelarters utseenden, beteenden
och särdrag beskrivna. Urvalet är delvis anpassat efter Sveriges
Ornitologiska
Förenings årliga räkning av småfåglar vid fågelbordet som
sker med hjälp av svenska folket. Där ju talgoxen brukar vinna.
Boken passar lika bra för dem som bara är nyfikna på de fåglar
som visar sig vid fågelbordet som för den mer drivne ornitologen. I skolan är den en bra källa för fortbildning för läraren
kring fåglar inför lektioner eller för att ge stoff inför
elev- eller grupparbeten.

Fasanhonas huvud

Fasantupp
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Boken inleds med en allmän del som tar upp Meståg, Vinterförråd, Stannfåglar och flyttfåglar, Ruggning och ålder samt Kartor
som visar var det är mest sannolikt att få se fåglarna som är med i
boken.
Därefter följer en utförlig beskrivning av olika arter som är vanliga vid Sveriges fågelbord. Lars beskriver både intressant historik,
hur man skiljer honor, hannar och ungfåglar åt och berättar om
spännande beteenden och kuriosa. Om fasanen får vi exempelvis
veta att den inplanterades som jaktvilt redan på 1700-talet. Konstnärens vackra målningar i boken med fasanhonans brokiga färgteckning illustrerar tydligt fenomenet kamouflage. Hannarna är återgivna med sina färggranna dräkter och röda färgflikar på huvudet.
Deras dräkter varierar mellan olika raser och under året och avslöjar
både kondition och status. Fasantuppens uppvaktning av honan beskrivs på ett mycket humoristiskt och initierat sätt av författaren.
Andra arter som beskrivs är exempelvis domherre, talgoxe, blåmes, nötväcka och grönfink. Vi får också veta att sparvhöken som vi
ibland ser ta någon fågel vid fågelbordet är vår vanligaste rovfågel.
Sparvhökar har specialbyggda fötter med en extra lång mellantå för
att kunna nå in i buskagen där småfåglarna försöker komma undan.
Hannen som är vackert rödbrun på undersidan är betydligt mindre
än honan. Det gör att de kan utnyttja olika sorters byten inom reviret. Att Lars är en erfaren ornitolog som studerat fåglar i hela sitt
liv går inte att ta miste på.

Nötväcka
ovan hane
nedan hona

Större hackspett
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Lars Jonsson som är både författare och konstnär är uppvuxen i Stockholm men numera bosatt på södra Gotland. Där
har han gjort i ordning en utfordringsplats för fåglar utanför
en gammal lada som är ombyggd till ateljé i närheten av sin
bostad. Där sitter han timtals med sin tubkikare och sitt skissblock för att kunna titta noga på fåglarna. För att få inspiration
till sitt målande behöver han utgå från egna upplevelser och
han bygger metodiskt upp en relation till varje fågel. Alla individer är olika. Det gör hans exakta, vackra bilder av fåglarna
så unika och levande.
Vill man måla fåglar själv eller med sina elever är Vinterfåglar en utmärkt inspirationskälla där konstnären generöst delat
med sig av fågelskisser med detaljer av vingar, näbbar, ögon
mm. Vi får även veta att just ögon och ansiktsuttryck är viktiga för att få fåglarna att se levande ut. I marginalen av många
sidor finns också tips på vilka färger man kan använda för att
få fram fåglarnas vackra fjäderdräkter.
Boken är både en kunskapskälla och en vacker skönhetsupplevelse för alla oss som njuter av att mata våra småfåglar
och vill veta lite mer. Ett utmärkt presenttips för den naturintresserade! Ett annat tips är att besöka Lars Jonssons fina museum i Vamlingbo på södra Gotland, där man kan njuta av
vackra fågelmålningar.

Talgoxepalett och talgoxe
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Grönfinkhona

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

 FÖRENINGENS STYRELSE

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

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

 KONTAKTUPPGIFTER

Ersättare i styrelsen:
Jens Jakobsson
Bengt Markus Markusson
Sanna Hansson
Birgitta Sang

• 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
birgitta.sang@stockholm.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

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
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T ip s f rå n v å r F acebooksida Biologilärarna
2. Färgning av garn:
http://www.bioresurs.uu.se/bilagan/pdf/Bilagan2_
2004_5MB.pdf
3. Smycken med naturvetenskapligt innehåll:
www.etsy.com/se-en/shop/somersault1824?ref=s2-headershopname
4. Och hur man får en laboration med papperskromatografi
och gröna växter att fungera, tips från Malin Davenius:
”Mosa spenat (färsk) med hjälp av en linjal på filtret så
att det blir grönt. Stoppa ner ena ändan i en bägare med
aceton och låt dra. Då ska det separeras.”
5. www.nyti.ms/1SO9uvh#citizenscience

U lla- Britt E dlund Norberg:
”Matverket, fakta om maten och hälsan” som är en liten lättläst bok från livsmedelsverket.”Näringslära för högskolan” och
”Näring och hälsa” kan användas som uppslagsböcker på gymnasiet och högstadiet.

F acebook- sidan
Nationellt resurscentrum
Biologi Bioteknik

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 700 medlemmar! Den drivs av Biologilärarnas förening,
se vår hemsida: www.biologilararna.se
Utgivningsplan Biologen 2016
Nummer
Nr 2, 2016
Nr 3, 2016
Nr 4, 2016
Nr 1, 2017

Ansvarig
AU
AU
AU
AU

Bokning av annonser
10 april
22 augusti
31 oktober
28 januari

Utgivning
V 21/22
V 40/41
V 50/53
V 11/12

Resurscentrum hoppas att så många som möjligt lägger upp
bilder på Facebook-sidan, så att vi får följa vårens utveckling
från söder till norr!

www.biologilararna.se

