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Sommaren hägrar
I början av maj stod jag på Läromedelsmässan i Göteborg och
gjorde reklam för Biologilärarnas förening. Jag hade möblerat
med föreningens roll-up bakom mig, två
trädgårdsstolar av trä, ett litet träbord, en
snart antik jaktpall av trä och läder, en sluten
urgammal flaskodling och en massa marshmallows och Biologen-tidningar. Hemtrevligt och lockande, som en liten oas mellan
de rektangulära borden och de svarta digitala skärmarna.
Den första besökaren var Ella vars föräldrar äger ett litet läromedelsförlag. Hon kom
till mig och studerade flaskodlingen. Vi pratade om biologiundervisning och tog ett par
marshmallows. Sedan kom hennes morfar
och tog en marshmallow. Och sedan kom
alla lärarna! Gamla goda före detta kollegor,
nuvarande kollegor och vem vet - blivande kollegor. Vi pratade
och skrattade och beundrade flaskodlingen. Och pratade om behovet av exkursioner. Det var riktigt roligt att träffas!
Dag två började jag skriva ner besökarnas mailadresser. Detta
ledde till att vi kommer att göra två exkursioner i juni i Västra
kretsen. En uppryckning i kretsens verksamhet. På Västra kretsens årsmöte inträffade också roliga händelser, läs om detta i detta
nummer. Ni kan också läsa om laborationsförslag och fantastiska
utflykter ut i exotisk natur. Men nu är det sommar och sommarlovet hägrar och vi kan njuta av den fantastiska naturen där ute!
Trevlig läsning och trevlig sommar!
Minna Panas
Ordförande i BF
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en större hackspett
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Titta ordentligt på omslagsbilden:
Påfågelsträdet från Karibien, Caesalpinia pulcherrima, anses ha
världens vackraste blommor, som pollineras av kolibrier och stora
fjärilar.
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Drömseglats i Västindien
Text och foto: Susanne Fabricius

Satt som nybliven pensionär och bläddrade lite förstrött i morgontidningen en kulen svensk
höstmorgon när jag plötsligt fick syn på en jätteannons från Jambo tours om en drömseglats i
Västindien. Blicken fångades av ett vackert segelfartyg med fyra master och 17 vindfyllda segel.
När jag läste vidare framgick det att resan skulle
ledas av Anders Elmfors, en erfaren reseledare,
biolog och seglare. Han skulle guida oss på de
olika öarna vi skulle besöka och berätta både om
öarnas spännande historia och om den tropiska
floran och faunan.
Som både biolog och seglare insåg jag snabbt
att det här kunde bli en riktig drömresa. Priset
på nästan 40 000 kr var ju inte direkt billigt men
det inkluderade i princip allt både flyg, uppehälle och måltider.
Under 14 dagar i mars 2016 skulle vi hinna
besöka öarna Saint-Martin, Nevis, Dominica,
Iles des Saintes, Guadeloupe, Antigua och SaintBarthelemy i Karibien. De flesta var eller hade
varit engelska, franska eller holländska kolonier.
På öarna erbjöds förutom guidade vandringar,
snorkling och möjlighet till bad och lån av kajaker mm.
Äntligen dags! Flygresan med Air France gick
via Paris och tog totalt ca 10 timmar som gick
fort tack vare de åksjuketabletter som gjorde
oss sömniga så att vi till stor del sov bort tiden.
Planet studsade ett par gånger när vi landade på
den sjönära korta landningsbanan på ön Saint
Martin i den hårda sidovinden.
Via två småbussar fördes de 29 svenska deltagarna i gruppen till Anse Marcel Beach Resort,
det hotell på norra sidan av ön som vi skulle
övernatta på. Längs vägen såg vi flera halvmeterstora leguaner ligga i träden. Efter välkomstmiddag på hotellet och presentation av de andra deltagarna i gruppen, som visade sig vara ungefär
i vår ålder, kopplade vi av i det ljumma fuktiga
kvällsmörkret på balkongen under en stjärnklar
himmel och en båtformad månskärva. De tröjor
vi tagit med för kvällsbruk visade sig vara helt
oanvända när vi så småningom packade inför
hemresan. Temperaturen var runt 25-30 grader
under hela resan.

Biologen nr 2 • 2016

Vårt skepp ”Star Clipper” i viken nedanför den botaniska trädgården. I förgrunden
ett Flamboyantträd med 60 cm stora fröbaljor.

Från grannbalkongen kände vi oss iakttagna av ett par beiga duvor med
svarta fläckar, stora som turkduvor. Troligen Zenicida aurita en art som
visade sig vara ganska vanlig. Nedifrån trädgården hördes en konsert av syrsor. Trötta efter resan och alla nya intryck somnade vi med balkongdörren
öppen och utan täcke i den breda dubbelsängen. På avstånd hörs vågorna
slå mot stranden i den tropiska natten.
Morgonen därpå fick vi syn på två olika sorters kolibrier som sökte nektar bland de många färggranna blommande växterna i trädgården. Troligen
Antillean crested hummingbird och Purple throated carib. Världens minsta
kolibri, bikolibrin, fick vi tyvärr inte se, den finns bara på Cuba. Efter
tips från vår kunniga guide hade jag lånat med både floror och faunor
från biblioteket. Med hjälp av dem kunde jag förutom den redan bekanta
hibiskusen och de färggranna bougainvillorna i massor känna igen både
blommande Allamanda med gula eller lila trumpetlika blommor och Påfågelsträdet, Caesalpinia pulcherrima, med sina rödoranga blommor med
långa utskjutande röda ståndare. Den anses vara världens allra vackraste
buske eller träd och är spridd från Västindien till tropiska länder över hela
världen. Blomman pollineras av kolibrier och stora fjärilar.
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Korvträdet pollineras av fladdermöss. De stora frukterna kan väga 7
kilo och används bl a för att jäsa öl.

I den botaniska trädgården fick vi plötsligt se rosa bananer.
Undrar hur de smakar?

Längs gången mot sandstranden växte olika sorters palmer bl
a kottepalmer och och det exotiska Flamboyantträdet, Delonix
regia, som man länge trodde var utrotat, men som återupptäcktes 1932. Det har ca 60 cm långa krökta baljor med frön,
som syns tydligt bland grenarna innan de röda blommorna
och löven slagit ut. Kunde inte låta bli att ta med en nedfallen
balja hem. I buskarna upptäckte vi flera små ödlor.
Efter någon dag blev det dags att gå ombord på fartyget Star
Clipper. Ett vackert segelfartyg i lyxklassen, med fina hytter
och en exklusiv matsal. Maten visade sig vara fantastisk med
minst sju olika sorters rätter att välja på både till lunch och
middag och bra service. Ingen bantningsresa direkt!
Efter en långsegling söderut under natten var vi framme
vid första ön som skulle beses, Nevis. Ön är täckt av lummig molnregnskog och orörd natur med många vackra tropiska blommor, fåglar och apor. Den kallas ibland ”Karibiens
drottning” för de högproduktiva sockerplantagerna. Det var
här amiral Lord Nelson gifte sig med den unga änkan Fanny
Nisbet.

Den nästan decimeterstora larven signalerade med sina starka färger
att den var giftig. Nån som vet vilken fjäril det ska bli?

Strypfikus med monsteraepifyt
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Efter en ny nattlig segling är vi framme vid ön
Dominica och lägger denna gång till vid en brygga. Inte så lätt manöver med så stor båt, men det
fixar besättningen galant. Christoffer Columbus
upptäckte ön på en söndag, därav namnet. Ön är
ganska oförändrad sen Columbus tid och täckt
av tät subtropisk regnskog på bergstoppar på upp
till 1 200 m över havet. Bergstopparna är täckta
av moln och luftfuktigheten hög.
Vi beslutar oss för att göra en exkursion i regnskogen och får hjälp av Anders att hitta en bil
med en lokal guide som kör oss upp till en nationalpark med regnskog. Guiden visar sig vara
mycket kunnig och pratar bra engelska. Turen
ska ta en timme, men visar sig pågå i tre timmar.
Nåt som vi bara uppskattar, eftersom det varit en
oförglömlig upplevelse att långsamt förflytta sig
i den svala, fuktiga luften längs den lilla stigen
bland jättestora träd med lianer och styltrötter
och vi ju inte har bråttom. Överallt finns skyltar
som anger namn på de olika växterna. På håll hör
vi ljudet av vattenfall och skrik från papegojor
medan vi går genom skogens växlande gröna ljusridåer. Guiden stannar till och berättar om de olika växterna bl a om en växt som har ekonomiskt
värde genom att man säljer delar av barken som
afrodiciacum. Åter vid kajen får vi syn på en buske gul Allamanda full med fingerstora färggranna
fjärilslarver med oranga fötter. Vackra men säkert
giftiga, tänker jag.
Efter middagen badar vi i en av poolerna och
roar oss med dans på däck till levande musik av
vår duktiga pianist Charlie. Eftersom båten börjat segla mot nästa ö visade det sig inte vara så lätt
att bugga och hålla balansen i båtens krängningar
i vågorna. Men vi fick långa applåder av de amerikanska medresenärerna efteråt som sen kallade
oss ”The dancers” när vi möttes ombord.
Efter att ha vänt och seglat norrut under natten når vi Iles de Saintes i ögruppen Guadeloupe.
Där möter oss våra goda vänner som seglat i Karibien i 11 år. Nu har de hittat sin favoritö och
efter många turer lyckats köpa ett fallfärdigt hus
vid stranden. Huset är nu rivet och de visar ritningar på hur det nya moderna huset ska bli när
det är klart, kanske till jul hoppas de. Så länge
får de bo i sin fina segelbåt som ligger utanför på
redden. Vi tar en lång promenad i det ljumma
regnet och blir förevisade den vackra ön som
dock har problem med saragassotång som bildar
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Styrman lägger till vid bryggan på ön Dominica där vi besöker en regnskog.

Vår duktiga lokala guide berättar om regnskogen. På avstånd hör vi ett
vattenfall och skrikande papegojor.

Frukterna från brödfruktsträdet äts rostade eller krossas och blandas med kokos till
den lokala rätten poi-poi.
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Pelikanerna var vanliga längs stränderna och tävlade med fiskarna om födan.

I den botaniska trädgården klättrade orkideer i de mest fantastiska färger och
former.
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stora sjok till havs och flyter iland i stora drivor
längs stränderna.
Efter en härlig dag tillsammans där vi bland
annat hittat en vacker eremitkräfta i ett snäckskal, beundrat fregattfåglarnas gracila flykt och
pelikanernas roliga utseenden är det dags att åter
ta barkassen tillbaka till fartyget och en ny fantastisk 7-rättersmiddag.
Nästa dag är vi på huvudön Guadeloupe. Här
finns en fin botanisk trädgård som ligger ovanför hamnen. Vi stretar uppför berget i ett varmt
duggregn och är glada att vi inte glömt vattenflaskan. Mitt i backen upptäcker jag att det inte
bara är vi som stretar. Trottoaren är full med
bladskärarmyror. En del med delar av blad och
andra med vackra vita blommor i munnen.
Den botaniska trädgården är imponerande.
Den är inredd med olika rum kring en slingrande
väg som får en att tänka på IKEAs gångsystem.
Mängden växter är enorm och pedagogiska
namnskyltar är utplacerade strategiskt. Vi får se
allt ifrån skära bananer till jättestora kapokträd.
Överallt blommar vackra orkideer i olika färger
som klättrar upp längs trädstammarna tillsammans med jättestora monsterablad. Trots det
ihållande varma regnet längtar vi inte tillbaka till
vårt lyxiga skepp, som vi ser nedanför oss i bukten förrän vi sett allt och lite till.
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Ytterligare seglig norrut tar oss till ön Antigua
som är centrum för seglare från hela världen. Just
när vi kommer dit pågår en regatta för fullt med
massor med fantastiska stora segelbåtar. I marinan ligger fina yachter i mångmiljonklassen att
beskåda. Ön är omgiven av kritvita milslånga
stränder, där vi badar och svalkar oss på eftermiddagen. Besättningen från båten anländer och dukar upp en magnifik barbeque-måltid. Vi förser
oss och slår oss ned i skuggan under ett träd på
stranden.
När vi ätit klart upptäcker vi en skylt som varnar
för trädets mycket giftiga frukter och växtsaft. Det
är tydligen till och med farligt att gå under trädet
när det regnar. Men vi överlevde och tillbringade
eftermiddagen med bad och vattensporter. Plötsligt såg vi en 3 decimeter stor languster mellan
fötterna alldeles vid stranden. Gissa om jag fick
fart att flytta mig? Lite längre ut såg vi flera olika
sorters sjöborrar från kajaken. Några såg också
halvmeterstora soppsköldpaddor på andra sidan
viken. På kvällen såg vi gott om flygfiskar från
båten och några såg även en ganska stor val på
håll. Häftigt!
De resandes träd har under århundraderna räddat många hungriga resande med sin
ätliga märg och vattenrika svullna bladbaser.

Färgprakt från den botaniska trädgården med vackra liljeväxter i förgrunden.
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Den gula Allemandan med sina trumpetlika stora
blommor var vanlig. Den är namngiven av Linné
som fick frön hemskickade från en av sina elever på
1770-talet. Själv undvek han båtresor eftersom han lätt
blev sjösjuk.

Barbecue på stranden tillsammans med de andra turisterna under
världens giftigaste träd, Hippomane manchinel, med små äppellika
frukter. Tur att det inte regnade så vi fick giftig saft på oss.

Författaren mitt i djungeln fotograferande det spännande lilla trädet
vars bark såldes som afrodiciacum.

Först efter måltiden fick vi syn på skylten som varnade för det farliga
trädet.

Den sista ön vi besöker har faktiskt varit svensk koloni mellan
1784 och 1878. Gustav III köpte Saint-Barthelemy av Frankrike och ön bär fortfarande många spår av svensktiden. Gatornas namn står t ex både på svenska och franska. Efter att ha
promenerat i värmen på Kungsgatan, tittar vi in på en bar och
svalkar oss med gott lokalt öl innan vi återvänder till fartyget.
På väggen bakom vårt bord upptäcker vi en bild av vår svenska
drottning.
En sista nattlig seglats norrut tar oss tillbaka till SaintMartin och vi lämnar det lyxiga fartyget och dess besättning,
mycket nöjda inför några dagars relax på hotellet innan flygresan hem.
Verkligen en resa att minnas med glädje! Så många både
biologiska och kulturella upplevelser. Mycket tack vare Anders
som var en mycket duktig guide och som ledde vår sammansatta grupp tryggt och erfaret genom våra många äventyr på
öarna. Nu återstår att titta på alla bilder och träffa de många
nya vänner vi fått. Och att längta till nästa pensionärsresa....

Regnskogen var full med monstera och andra epifyter som letade ljus
i trädkronorna. I bakgrunden syns stora trädormbunkar.
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Målart skedsnäppa - en skådarresa
Text och foto: Bella Grewal
Bella är legitimerad gymnasielärare i biologi och kemi som sedan några år omskolat sig och är lokförare. Undervisade i drygt
10 år innan bytet av yrkesbana skedde. Arbetar idag på Green Cargo AB och kör därmed godståg. Om intresse finns att se
tåg- och fågelbilder mm. kan man kika på Instagram, kontot heter bella__grewal.

Tretton spända och förväntansfulla kvinnor möttes upp på den internationella flygplatsen i Bangkok.
Resan var organiserad av Rapphönorna, ett nationellt nätverk för tjejer som skådar. Gigi Sahlstrand
var reseledare och Peter Ericsson vår lokala guide.
Vi startade vår rundresa med att åka till ett område sydväst om
Bangkok. Det var i första hand den starkt utrotningshotade
skedsnäppan som var i fokus. I ett område där det utvinns salt
ur havsvatten började sökandet. I grunda fyrkantiga bassänger
flockades stora mängder av bland annat hägrar, balanserande
styltlöpare, pipare, trutar och tärnor. Tätt, tätt. I vattnet, på
land och i luften, överallt fåglar. Det var svårt att bestämma
sig för vart man skulle titta med kikaren. Peter fick mängder
av frågor om vad vi såg och hela tiden sökte vi efter målarten,
skedsnäppa.
På håll ser vi att några andra fågelskådare står på en sandsträng mellan två dammar och spanar ut med hjälp av tubkikare. De ser fokuserade ut. Vi ser åt samma håll och helt
plötsligt ropar någon ut. - Där! En skedsnäppa, med sin karakteristiska näbb födosökte den ivrigt på andra sidan dammen. Det var eftermiddag, solen gassade och värmedallret var
störande. Men vad gör det? En upplevelse långt utöver det
vanliga. Vi återkom på förmiddagen efter och fick då se två
stycken skedsnäppor. Dessutom såg vi, helt oväntat, en fläckgluttsnäppa som också den är synnerligen sällsynt och starkt
utrotningshotad. Om Rapphönorna var nöjda? Gissa!
Resan fortsatte sedan mot norr. Thailands största nationalpark besöktes, vi åkte med någon typ av flotte på den största
sjön och vandrade uppe på landets högsta berg. Ca 350 arter
sågs och/eller hördes under vår vistelse. Naturen vi färdades
igenom var varierande och vacker. Allt från torra, glesa skogar, med ett antal olika arter av hackspettar, till båtfärd genom mangroveskog. Mängder av olika slags kungsfiskare sågs,
bland annat gråfiskare och smyrnafiskare. Det som fascinerade
mig allra mest var alla spektakulära färger. Allt från exempelvis
lysande blå fåglar till fjärilar i alla möjliga färgsättningar. Ville
man se fjärilar gällde det att ta sikte på elefantspillning, där de
samlades i stora mängder.
Vid flera tillfällen fick vi se den vackra arten svartvingad glada ryttla över fälten. En glada som jag vid ett tillfälle försökt se
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Skedsnäppa, Calidris pygmaea
Man har räknat med att det funnits så få som 100 par skedsnäppor
kvar i världen. Räddningsprojekt pågår och enligt birdlife.se så har
vi i år sett ett rekordantal av skedsnäppor i Kina. Troligen har antalet
skedsnäppor fördubblats. Flera artiklar om arten finns på natursidan.se
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hemma i Sverige utan framgång. Dessutom fick
vi till vår glädje se en rubinnäktergal, hane. En
art som står högt upp på många svenska skådares
önskelista om jag får gissa.
Detta var min tredje rena fågelresa ute i världen.
Att titta på fåglar från morgon till kväll kanske
kan tyckas lite tjatigt? Nja, inte alls. Det finns
så mycket nytt att lära, varje dag. Olika dräkter,
fågelsång och beteenden. Dessutom ger det så
otroligt mycket när det sedan är dags att skåda
hemma i Sverige igen.

Orientnäshornsfågel, Anthracoceros albirostris
Vi såg också större näshornsfågel. Och hörde ska tilläggas. Swoosh, swoosh lät det,
jättehögt, när den flög mellan trädkronorna.

Fläckbröstad papegojnäbb, Paradoxornis guttaticollis
(Foto: Maria Ivkov) En fröjd att uppleda. Nyfiken, pratig
och väldigt, väldigt gullig.

Mindre vadarsvalor, Glareola lactea
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Det blir genast mycket lättare att urskilja karaktärer, i synnerhet för någon som jag som inte har
så väldigt många års erfarenhet, Det känns som
om jag lärt mig oerhört mycket. Genom att titta,
jämföra, få tips och prata fågel med andra som är
minst lika fågeltokiga som en själv. Dessutom är
naturupplevelserna magnifika.
Och nu tillbaka på västkusten väntar nya äventyr runt knuten med allt från tofsvipornas akrobatiska flykt över strandängarna till ormvråkarna
som sitter längs motorvägen. Alla och envar med
sin unika charm.

Indisk ibisstork, Mycteria leucocephala

Gråhuvad svalstare, Artamus fuscus
Samling för natten. Vad säger man, en sötchock?

Kopparslagarbarbett, Megalaima haemacephala
Taktfast som en metronom kallar kopparslgarbarbetten. Och att den fått sitt namn
efter ljudet av en hammare som slår mot ett kopparfat, råder det inget tvivel om.
Sök upp den på youtube.com och lyssna.
Foto: Maria Ivkov
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Mindre niltava, Niltava macgrigoriae
En av alla dessa färgglada blåa fåglar. En fröjd för ögat.

Härliga omgivningar
Vi bodde hela tiden i
närheten av lokalerna vi
skådade på, vilket ledde
till många hotellbyten.
I just det här hotellets
trädgård såg vi bland
annat fnittertrastar,
rödfliksvipor och kinesisk
dvärgrördrom. Det är
omöjligt att i en sådan här
artikel få med alla arter
vi såg, så klart. Hur jag
än vänder och vrider på
texten känns det som jag
missar massor. Amurdykänderna, bomullsänderna, biätarna, maynor och
framförallt alla bulbyler.

Rubinnäktergal, Calliope calliope

Rostjuveltrast, Pitta oatesi
Ganska så ovanlig art i Thailand och vi fick
äran att se två stycken.

Faktaruta
Rapphönorna är ett nationellt, fristående nätverk för tjejer som skådar fågel. På facebook finns gruppen “rapphönans
vänner” där både kvinnor och män kan vara medlemmar. Det finns också lokala eller regionala tjejgrupper med andra namn
i t ex Mark, Närke och Göteborg (här heter vi Ladybirds). Mer information om Rapphönorna och var du kan hitta din lokala
tjejgrupp finns på: www.birdlife.se
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Rollspel om droger
Text: Sara Hallbergson, leg. lärare i naturkunskap, biologi och svenska,
Lundellska skolan i Uppsala

Att belysa hur vår livsstil påverkar hälsan är viktigt i såväl grundskolans biologiundervisning
som i naturkunskapen på gymnasiet. Själv undervisar jag både nyanlända i biologi motsvarande
högstadienivå och i naturkunskap på gymnasiet. Den del av innehållet som handlar om droger brukar
jag ofta låta eleverna arbeta med i form av att göra egna rollspel i mindre grupper.

Vad som menas med ”rollspel” kan variera. I det här fallet menas ett kortare drama med i stort sett bestämda repliker. Här
handlar det alltså inte om den traditionella typen av rollspel,
som till exempel FN-rollspel där eleverna tilldelas en roll med
en viss hållning, men inte samarbetar med innehavarna av motspelande roller. I det här fallet skriver eleverna gemensamt sina
manus till sina rollspel/dramer. Benämningen rollspel är inte
helt självklar, men alternativet teater eller drama är inte heller
helt bra. Det leder tankarna till rekvisita och smink, vilket inte
är nödvändigt i dessa uppgifter.
Varför använda rollspel som redovisningsform? Om detta
finns mycket att läsa – se länktipsen i slutet av texten. De största
vinsterna tycker jag är att eleverna får en bättre förståelse för
ämnet, att de blir engagerade och samarbetar i en kreativ form.
Eleverna tvingas att själva bearbeta ämnet i och med att de
måste anpassa innehållet efter situationen. De måste då aktivt
fundera över termers och begrepps innebörd, och använda orden själva då de diskuterar med sina klasskamrater. Uppgiften är
också ganska fri, även om faktainnehållet är styrt, och eleverna
måste vara kreativa och bestämma vilka roller, miljöer och scener som ska vara med. Detta skapar engagemang för uppgiften.
En annan vinst är att uppgiften görs i grupp där alla har en roll.
Detta innebär att alla blir medarbetare och är viktiga för att
rollspelet ska kunna genomföras. Om någon är borta så behöver
rollen fyllas av någon annan, det går inte att hoppa över en del.

Att slumpa fram grupper
Nyligen lät jag eleverna i Naturkunskap 1 b arbeta med hur
livsstilen påverkar hälsan genom att dela upp eleverna inom sina
halvklassgrupper - de är 15-16 stycken i en sådan grupp – i
mindre grupper om 3-4 elever. Anledningen till att jag valde
att indela grupper inom halvklassgruppen är att de fick redovisa
(spela upp) sina rollspel i halvklass. Hittills har alla elever deltagit i denna redovisningsform, eftersom den mindre gruppstorleken känns mer avslappnad. Men om en elev absolut inte skulle
vilja delta så är det inte tillrådligt att tvinga hen.
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Inom halvklassgrupperna slumpade jag fram grupper om 3-4
elever i varje. Det finns en uppsjö digitala verktyg för detta ändamål. Själv använde jag denna gång Groupie 2.0, en app/websida från IT-gymnasiet Göteborg. Att slumpa fram grupper har
fungerat bra i klasserna: slumpningen sker inför ögonen på dem
och eleverna har accepterat indelningen utan protester.

Ämnesval
Varje grupp fick välja en drog/grupp droger att fokusera på.
Denna gång fanns följande att välja mellan: alkohol, cannabis
& opiater, centralstimulerande droger (kokain & amfetamin),
partydroger (LSD, ecstasy, GHB), lösningsmedel och läkemedel, tobaksrökning och dopning. Tidigare har jag även låtit
sömn, stress och ätstörningar ingå, om jag tyckt att detta behövt
behandlas mer än vad som redan gjorts i kursen. Ämnesvalen
har jag gjort med utgångspunkt från läroböcker, och vad som
där tagits upp. Eleverna kan också komma med egna förslag
på ämne för rollspelet. Grupperna fick teckna sig för något av
ämnena (högst en grupp per ämne och halvklass).
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Arbetet
Arbetet med att söka och läsa in faktainnehållet brukar gå ganska snabbt för naturkunskapseleverna (som går på ekonomiprogrammet, årskurs två). Man brukar få påminna dem om att
utgå ifrån lärobokstexten, de flesta punktsöker istället på internet. Detta är givetvis på gott och ont: det är snabbt och effektivt
och för det mesta enkelt att hitta pålitliga källor på rätt nivå.
Men läroboken sätter in ämnet i en kontext, grupperar till
exempel med eller jämför med andra droger och det ger en
bred bild, vilket jag också tycker är viktigt. (För mina elever
på språkintroduktionsprogrammet innebär faktasökningen en
större utmaning, och de utgår i högre grad från lärobokens information som bas – att sålla och hitta en begriplig språknivå
bland alla träffar vid internetsökning är ofta svårt för dem.)

Nils och Martin

Uppdraget
Gruppens uppdrag var att finna och läsa in sig på fakta om drogen/ämnet och sedan presentera detta i form av ett rollspel. De
fick i uppgift att ta reda på:
• Fakta om ämnet (vad är det, hur ser drogen ut, hur tillverkas den, vad innehåller den?)
• Hur påverkar det kroppen/hälsan? Vad säger missbrukare
eventuellt är positiva effekter? Vilka skador kan uppkomma?
• Vad får det för konsekvenser för folkhälsan och samhället?
Exempelvis arbetslivet, familjen, trafiken, kostnader
med mera
• Vad får det för eventuella konsekvenser för miljön?
• Varför hamnar man i missbruk/ohälsa?
• Om man redan har hamnat i missbruk/ohälsa, hur kan
man få hjälp?
• Ev. passande bilder (inget krav)
Frågorna är tänkta att täcka upp för det centrala innehållet
och de förmågor som eleverna ska utveckla, nämligen i Naturkunskap 1b att utveckla kunskaper om olika livsstilars konsekvenser såväl för den egna hälsan som för folkhälsan och miljön.
(Genomför man uppgiften inom högstadiebiologin får man förstås anpassa faktafrågorna.) Eleverna ska utgå ifrån information
som eventuellt finns i läroboken och sedan komplettera med
fakta från internet. De behöver i detta arbeta vara noga med att
vara källkritiska. De måste också redovisa sina källor tillsammans med källkritik, men inte i själva rollspelet.
Fakta ska presenteras i form av ett rollspel, och som skriftlig redovisning lämnar grupperna in sina manus till rollspelet. I detta
dokument infogas också källor och källkritik.

Vilma och Sweni

Aaron och Delicia
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”Feedback-kort”

Att skriva ihop ett gemensamt manus utifrån de
fakta de har samlat in tar uppskattningsvis lika
lång tid som själva faktainsamlingen. Ibland får
man hjälpa eleverna att förstå uppgiften med att
fakta ska vävas in i de olika rollernas repliker, och
ge exempel på hur man kan få med olika fakta eller
vilka roller man kan hitta på (kompisar, syskon,
läkare, patient osv.). Alla faktapunkter fungerar
inte lika bra till alla ämnesval, och jag brukar inte
ha ett strikt krav på att alla delfrågor måste finnas med i det färdiga rollspelet, om det blir för
långsökt.
När grupperna väl har kommit igång brukar
det vara ett lustfyllt arbete, kreativiteten brukar
blomma ut och skrattsalvorna från grupperna ekar
i klassrum och grupparbetsrum när manus konstrueras och de sedan tränar på sina framföranden.
Grupperna måste hålla sig till en uppspelstid på
mellan fem och åtta minuter och alla elever måste
delta i rollspelet. De får använda stödord, men det
är inte tillåtet att läsa upp text innantill från ett
papper. Om eleverna läser innantill så bli det ganska icke-dynamiska, tråkiga spel, och det är också
svårt att bedöma elevernas kunskaper utifrån det.

Ofta när man har gruppredovisningar, oavsett om det är i rollspelsform eller
i en mer traditionell form, har eleverna svårt att fokusera på vad som sägs av
andra grupper eftersom man ofta funderar på sitt egen, kommande eller nyss
genomförda redovisning. Det finns olika sätt att komma runt detta. En metod som jag använde denna gång var att använda ”feedback-kort”.
Åtta olika kort med ”börjor” fick cirkulera bland de lyssnande eleverna.
Kortens innehåll knöt an till fakta som skulle presenteras om ämnet. Exempelvis stod det ”Kroppen och hälsan påverkas genom att…” och ”Konsekvenserna för folkhälsan och/eller samhället kan bli…”. Den elev som höll i kortet
hade i uppdrag att under rollspelet lyssna efter just detta innehåll för att sedan
kunna redogöra för det.
Detta arbetssätt innebar att direkt efter rollspelet fick den rollspelande
gruppen feedback på vad publiken hade uppfattat, och om det var något som
var oklart så kunde detta lyftas och redas ut. Det gav också mig som lärare
möjlighet att på ett smidigt sätt kommentera sådant som var vinklat eller fel.
Det blir också ett naturligt sätt att lyfta övriga frågor kring drogerna/hälsoproblemen, och ta fatt i angränsande diskussioner (som till exempel frågan
om legalisering av cannabis).
Eftersom ett av feedback-korten handlade om vad som var bäst med rollspelet, så fick gruppen också alltid positiv respons på sitt framförande. Feedback-kort kan man förstås använda till gruppredovisningar på alla områden,
och det är ett enkelt och effektivt sätt att skapa aktivt lyssnande, tycker jag.

Bedömning
Jag har valt att hittills bedöma elevernas kunskaper
utifrån vad de visar i rollspelet. Huruvida man ska
betygsbedöma enskilda uppgifter råder det delade
meningar om. Just denna uppgift täcker dessutomen begränsad del av det centrala innehållet och
genomförs i grupp. Men jag har ändå gjort det,
främst av två anledningar.
I skolan används dels ett system som uppmuntrar detta användningssätt (eleverna är vana att få
återkoppling så) och dels motiveras eleverna att ta
uppgiften på allvar, trots dess lekfulla inramning.
Att skilja på om eleverna översiktligt eller utförligt
redogör för hur kroppen påverkas av livsstilen och
miljön görs vid rollspelets framförande. Att avgöra
om de har förmågan att nyansera redogörelsen är
inte görbart utifrån denna uppgift. Jag har därför
bedömt kunskapsredovisningen upp till C-nivå i
uppgiften. För det mesta visar alla elever i gruppen
samma kunskapsnivå vid redovisningstillfället, eftersom de har förberett sig och bearbetat stoffet
tillsammans. Eleverna får aktuellt betygskriterium
i samband med att de får uppgiften.
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Ida och Emir

Resultat
Så hur gick det denna gång med rollspelen? Alla
grupper genomförde sina rollspel (endast en elev
av trettioen var frånvarande) och inget rollspel
var det andra likt. Många kreativa idéer, som jag
inte sett i tidigare rollspelsomgångar, visades. Flera
grupper hade musik och bilder för att skildra miljöer, och de hade fixat en del egen rekvisita. Några
grupper kunde jag hjälpa med deras önskemål om
stetoskop och vit rock, vilket kunde lånas från
biologiinstitutionen. En del övertolkningar av roller förekom, som alltid, vilket gör rollspelen både
roliga och minnesvärda. En elev drabbades av ett
skrattanfall under framförandet, men fick hjälp av
sin grupp att samla sig. Två elever som jag som
lärare upplevt som tillbakadragna och tysta tog
plötsligt plats och tycktes njuta av att göra sina
rolltolkningar. Repetition och diskussion efter
rollspelen flöt på bra. Alla deltagare klarade också
att visa de eftersökta kunskaperna. Detta inslag i
kursen är inte så stort och jag har inte skriftligt
utvärderat det separat. Elevernas spontana reaktioner har, förutom stora leenden, synligt fokus och

Doktor Vilma

relevanta frågor under redovisningen, varit ”Det här var jättekul” och ”Det
här lärde jag mig faktiskt en hel del av”.
Övningen utformad som elevinstruktion kan du finna i biologilärarföreningens facebookgrupp Biologilärarna. Där finns också feedbackkort till uppgiften.

Länktips:
Förstelärarbloggen: Språkutvecklande SO-undervisning med hjälp av rollspel.
av Susanna Sjöstrand, förstelärare på Örtagårdsskolan, 2015-09-29
https://www.lararforbundet.se/bloggar/forstelararbloggen/sprakutvecklande-so-undervisning-med-hjalp-av-rollspel-cd72ef80-eab1-4db5-bc4a7173f01d5281 (besökt 2016-05-01)
Webbsida med text av Niina Väntänen, 2010-09-13 http://www.edu.fi/
grundlaggande_utbildning_historia_samhallslara_idematerial_-_historia_arbetsmetoder_rollspel_och_drarma
(besökt 2016-05-01)
Gör slumpvisa gruppindelningar med Groupie 2.0 från IT-gymnasiet
Göteborg http://webtools.itgonline.se/appar/groupie/index.html
(besökt 2016-05-01)
Biologilärarföreningens facebookgrupp Biologilärarna:
https://www.facebook.com/groups/546409568811175/
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Bestäm blodgruppen
Text och foto: Ulrika Wedding Efter en beskrivning i Science in School

I detta experiment används blod som du kan konstruera i skolans lab. Det är ofarliga lösningar som
är lätta att förnya. Beskrivningen är till dig som lärare.

Förberedelser

Förbered följande lösningar och häll i förvaringsflaskor för experimentet.
0,1M silvernitrat, AgNO3 (mörk flaska)
0,1M bariumnitrat, Ba(NO3)2
2M saltsyra i en droppflaska märkt Anti-A
2M svavelsyra i en droppflaska märkt Anti-B
Gör i ordning blodprov i mikrorör (1,5-2 ml) inför din laboration.
”Blod”:
0 = destillerat vatten
A = 0,1M silvernitrat
B = 0,1M bariumnitrat
AB = 50:50 blandning av silvernitratlösning och
bariumnitratlösning
Tillsätt 1-2 droppar vanlig röd karamellfärg med
karmin till ”blodproverna”. Vi har också provat
med neutralrött. Det fungerar lika bra, men då
ändras färgnyansen något när reagenset svavelsyra
eller saltsyra tillsätts.

Utrustning till varje grupp

Mörkt helst svart underlägg t.ex. papper
Objektglas
Tandpetare eller tändstickor
Skyddsglasögon

I försöket bildas en vitaktig fällning. Men i en äkta
blodgruppering bildas komplex mellan antikropparna och många blodceller som binder till antikropparna och det blir stora aggregat som faller ut,
agglutinerar.
Fram till 1980-talet använde man blodgruppsbestämning för att identifiera personer. Idag används istället dna-analys. Om man däremot tar
emot en blodtransfusion vid till exempel en operation är rätt blodgrupp livsavgörande.

Elevinstruktion

Att veta vilken blodgrupp en person har kan vara livsavgörande om personen
behöver blodtransfusion. Men hur kan det komma sig att det är så viktigt?
Och hur fungerar det?
På blodcellernas yta finns små molekyler som gör att cellerna känns igen av
andra celler. Dessa molekyler kallas antigen. Det finns två olika antigen, typ A
och typ B. Dessa har olika egenskaper. Vid blodgruppsbestämning i AB0 systemet undersöker man om blodcellerna har antigen A eller B, ingen av dessa
eller båda. Dessa antigen produceras av olika enzymer ett för A, ett annat för
B. Det finns ett tredje enzym som inte kan producera fungerande antigen (=
0) och det finns tre olika alleler (genvarianter) vid samma locus (plats) AB0.
Från föräldrarna ärver man alltid två av dessa. Har man genotypen A0 eller
AA har man blodgrupp A.
I blodplasman hos personer med blodgrupp A bildas antikroppar mot
blodceller från blodgrupp B, se tabellen. Det är detta som gör att blodet
klumpar sig, agglutinerar.
I undersökningen av blodgrupp använder man antikroppar.

Tre fall

1. En olycka har inträffat och patienter kommer in på sjukhuset för att opereras. Det är din uppgift att bestämma patienternas blodgrupp så att de
snabbt kan få blodtransfusion.
2. Det var stressigt på BB en natt och bebisarna blev förväxlade. Hjälp personalen att bestämma blodgruppen på barnen och deras mammor så att
bebisarna kommer till rätt person.
3. Kvinnan var osäker på vem som var pappa till barnet. Nu är det din uppgift
att avgöra vem som är far.

O
A

B
AB
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Transfusionsordning

Reaktionsformler för fällningsreaktionen i försöket.

Diskutera

1. Varför klumpar sig blodet, (agglutinerar)?
2. Vad är det för skillnad på en reaktion med agglutinering och en kemisk
fällningsreaktion?
Mer om blodgrupper:
http://learn.genetics.utah.edu/content/inheritance/blood/
Blood typing game:
https://www.nobelprize.org/educational/medicine/bloodtypinggame/
Science in school:
http://www.scienceinschool.org/content/investigating-blood-types

Red blood cell type

Ag+ + Cl-  AgCl(s)

Ba2+ + SO4 2-  BaSO4 (s)

Silvernitrat är milajöfarlig i vattenmiljö och
giftigt för vattenlevande organismer. Häll inte ut
silvernitrat i vasken. Bariumnitrat är farligt vid
förtäring.
Bilden nedan från:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/32/ABO_blood_type.svg

Group A

Group B

Group AB

Group 0

A

B

AB

O

Anti-B

Anti-A

None

Anti-A and Anti-B

A antigen

B antigen

A an B
antigen

None

Antibodies in Plasma

Antibodies in
Red Blood Cell
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Säkerhetsföreskrifter vid
blod-laborationer i skolan
Text: Britt-Marie Lidesten, föreståndare för Nationellt resurscentrum för biologi
och bioteknik
Eleverna finner det i allmänhet intressant att studera den egna
kroppen. Det är förhållandevis lätt att ta ett blodprov och flera
undersökningar kan göras även på små volymer blod. Men eftersom det kan förekomma att elever bär på blodsmitta som hiv,
hepatit B- eller C-virus gäller restriktioner vid arbete med blod
i skolan. Det finns däremot inte något generellt förbud mot laborationer där blod från elever eller lärare används, däremot kan
det finnas lokala förbud.
På Bioresurs startsida, www.bioresurs.uu.se, se länken Säkerhet, finns anvisningar från Bioresurs för blodlaborationer där
det bland annat står:

AFS 2012:7 Mikrobiologiska arbetsmiljörisker - smitta, toxinpåverkan, överkänslighet
AFS 2012:3 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om minderårigas
arbetsmiljö och allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna. Om minderårigas arbetsmiljö - en vägledning till föreskrifterna AFS 2012:3 (H453)

”Vi anser också att eleverna ska ha uppnått gymnasienivå
och att laborationerna endast ska genomföras inom ramen
för biologiskt eller medicinskt inriktade kurser. Laborationer med blod ska endast genomföras under sådana förhållanden att kompetent lärare ansvarar och har god kontroll
över klassrumssituationen. Arbete med blod kräver lämplig utrustning och undervisningslokal anpassad för laborativt arbete.”
”Blod från elever skall betraktas som potentiellt smittförande eftersom lärare i allmänhet inte har kännedom
om smittade elever. I den mån det är känt kan personal
inom skolhälsovården ge ett generellt besked om att det
förekommer blodsmitta på skolan. Blodburna virusinfektioner överförs endast från en smittad person via direkt
blodkontakt. Det innebär att för att smitta ska överföras
krävs att den oinfekterade personen har ett sår eller tillfogas en skada i huden där virus kan komma in, alternativt
att överföring sker genom slemhinnor. Elever som har sår
på händerna ska inte delta vid blodundersökningar. Det
finns ingen risk för smittöverföring från blod om korrekt
steril hantering av blodet görs.”
Generellt gäller att eleverna själva ska hantera sitt eget blod tillsammans med det blodkontaminerade materialet för att ingen
annan person ska komma i kontakt med blodet.
På Bioresurs hemsida finns också en artikel från Bi-lagan nr 1
2013 där handläggare av mikrobiologiska frågor på Arbetsmiljöverket skriver om aktuella föreskrifter. Dessa föreskrifter nås
via länkar på Bioresurs hemsida, men kan också laddas ner eller
beställas från Arbetsmiljöverkets webbplats www.av.se.
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Ett 1500-tals alkemiskt laboratorium för framställning av legeringar
av guld och silver.

Notis från Västra kretsen 2016
Text och bild: Minna Panas, lärare i matematik och NO-teknik vid Kannebäcksskolan i
Göteborg

Västra kretsens årsmöte hölls på Göteborgs stadsmuseum i april 2016.
Sex personer deltog i mötet: Tina Vallbo, Åsa Ohlin, Anders Niklasson, Minna Panas, Berit Ring och
Hesti Herbst.
Tina Vallbo ställde sig inte längre till förfogande för ordförandeposten på grund av sin förändrade arbetssituation. Tina är numera lektor i kemi på Hvifeldtska gymnasiet i Göteborg. Tina
lovade att fortsätta att bistå föreningen med tillgång till telefonmöten, vilket vi är mycket tacksamma för. Ett stort tack för Tina
för insatserna som ordförande i Västra kretsen under de senaste
åren! Vi kommer att sakna dig!
Trots många samtal för att hitta en ny ordförande nådde man
inte fram till en lösning före årsmötet. Men när vi under mötet
frågade Hesti om hon ville ta över rodret och efter en stunds frågande och resonerande accepterade Hesti att över ordförandeskapet i Västra kretsen. Det tackar vi henne för!! Hesti arbetar som
lärare i naturkunskap på Ester Mosessons gymnasium i Göteborg.
Berit Ring år en mycket ”gammal” medlem i Biologilärarnas
förening. Berit har varit medlem i föreningen över 70 år! Det
började med en inbjudan till Berit att besöka Kinnekulle med
omnejd under hennes anställning på Kinna Barnrealskola. Besöket var mycket givande och Berit blev medlem i föreningen
1955. Berit har haft styrelseuppdrag i föreningen under många

år och deltagit vid aktiviteter och årsmöten regelbundet. Styrelsen fick en förfrågan om att ansvara för en stipendiefond för att
främja flickors intresse för botanik. Det ville vi så klart!
Berit är botanist i själ och hjärta. En gång i världen genomfört
hon en botanisk undersökning om fjällfloran tillsammans med
en kamrat. Detta är dokumenterat i Botaniska notiser volym
122: 284-293. Beittag zur Kenntnig der Flora des NJUONJEVARE-GEBIETES (TORNE LAPPMARK. Nordschweden.
Kurt Kindberg, Lund och Berit Ring, Göteborg.
Berit berättade också för oss att hon under sina 40 år som
lärare aldrig varit borta från skolan. Detta var så exceptionellt att
kommunkansliet lade märke till det och framförde sina varma
hälsningar till Berit.
Jack-Sture Börjesson har fyllt 80 år i år och lämnar nu föreningen efter ett 50-årigt medlemskap. Föreningen tackar honom
för det långvariga medlemskapet och den stöttning det betytt
för Biologilärarnas förening. Det är de långa medlemskapen
som ger föreningen dess stabilitet och styrka.
Hjärtliga gratulationer Jack-Sture och lyckönskningar till
fortsättningen!

Hesti Herbst, Berit Ring
och Åsa Ohlin
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Kerstins Pilkvists boktips...

Text: Kerstin Ekman
Utgiven av: Albert Bonniers förlag 2015
323 sidor
ISBN 9789100142834

Kerstin Ekman: Då var allt
levande och lustigt
Om Clas Bjerkander, Linnélärjunge, präst och
naturforskare i Västergötland.
Den som är intresserad av biologi och 1700-talets historia,
bjuds härliga lässtunder med ovannämnda bok i knät.
Clas Bjerkander föddes 1735, som son till en arrendator
under Dagsnäs säteri utanför Skara. Det var med sockenstämmans försorg han blev inskriven i Skara katedralskola med teologi som huvudämne. 1758 håller han där sitt långa tal på vers
om Kinnekulle. För undertecknad, sommarboende vid detta
berg, blir skildringarna härifrån en guldgruva.
Studierna i bland annat botanik i Uppsala under Linnétiden får Bjerkander avsluta på grund av pengabrist efter bara
två terminer. Men botaniken följer honom hela livet, både
som informator på Kinnekulle och sedan i sin prästgärning,
som inleds som komminister i Holmestads församling och så
småningom avslutas som prost i Grevbäck vid Vättern.
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Bjerkander anlägger en trädgård som blir ett botaniskt experimentalfält. Han noterar blomningstider och frösättning
år från år, gör växtfysiologiska iakttagelser. Han är också en
duktig entomolog, som ägnar mycket tid åt studiet av skadeinsekter.
Trots sin tillvaro långt från Uppsala, får han publicera sig
i Kungliga Vetenskapsakademiens Handlingar och blir också
ledamot av Vetenskapsakademien.
Kerstin Ekman tecknar ett fascinerande porträtt av en enträgen naturforskare, som år ut och år in, långt från akademins
festsalar, aldrig slutar undersöka och utforska sin omgivning.
Ekmans research om denna okända 1700-talsbotaniker förtjänar det största beröm.
I vår har jag planer på att besöka Bjerkanders boställe
Svenstorp i Holmestad, där hans sibiriska nunneört varje år
blommar i stora bestånd. Kanske hade Linnés son Carl med
sig plantor, då han en gång besökte Bjerkander i Holmestad?!
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Kerstin Pilkvist, före detta biologilärare, bland annat i Skara
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Gilla oss på Facebook!
Biologilärarna (skriv Biologilärarna i sökrutan) är en offentlig
grupp på Facebook. Den självklara sidan för dig som är biologilärare.
Här delar vi tips, idéer och bilder.
Gruppen bildades under årsmötet i april 2014 och vi är nu
744 medlemmar! Den drivs av Biologilärarnas förening, se vår
hemsida: www.biologilararna.se
Hur kan vi ge djuren i Arktis en framtid?
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