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Att skapa liv
Att skriva läromedel
Varför spelar språket
en roll i biologin
Till minne av Elsa Wicklund
1920-2017

Tidskrift från Biologilärarnas förening. Årgång 82.

När vi nu fyller Biologen 4/2017 med nytt
material har julskyltningen redan börjat!
Nyår närmar sig med stormsteg och Biologilärarnas förening kan
fira 85 år. Det har varit intensiva år med uppvaktningar av regeringar, nya kursplaner som reviderats många gånger, kursverksamhet,
Linnédagar och tävlingar för stipendiater (EUSO & IBO). Nationellt
resurscentrum kom till stånd. Tack vare våra medlemmar som arbetat
ideellt för föreningen finns den fortfarande kvar. Arbetet har under
2000-talet underlättats med datoranvändningen och numer har vi
både en fungerande hemsida och en Facebook-sida.
I detta nummer sänder vi tankar till mångåriga medarbetare som
slutat sina dagar, Elsa och Carin.
Ulf Ellervik skriver om ”Att skapa liv” och Annette Mitiche om
språkets betydelse för biologin. Vi gör en tur till Hjälstaviken med
Christina Broman och får en bild av en insektsfälla i Örebro.
Minna skriver om NO-biennalen och sitt projekt ”Matspjälkning
med kamera”. Vi får också en entusiastisk artikel från Johan Sand
som deltagit i IBO två gånger.
Vi kommer igen efter jul!		
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Välkommen till Biologilärarnas
förenings årsmöte 26-27 maj 2018
Vi firar vårt 85-årsjubileum på Åland. Färja från Kapellskär - under
resan som tar två timmar har vi årsmöte.
Utförligt program kommer i Biologen 1/2018.
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Foto från Ålandsexkursionen 1983. St Pers nycklar
Monica Svensson
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En annorlunda biologiolympiad
Text och foto Lena Lundquist, landskoordinator för IBO

Årets internationella biologiolympiad genomfördes i Coventry, Storbritannien i juli
i år, på Warwick University. IBO 2017 var ganska annorlunda på flera sätt. Det var
inte så långt att resa dit, det var i princip ingen tidsskillnad och inte heller något
annorlunda klimat. Dessutom var frågorna mycket väl förberedda så det blev inte
alls så mycket nattarbete för oss i juryn som det brukar vara. Alltså många positiva
aspekter.
Vid invigningen av olympiaden var Sir Paul Nurse som fick Nobelpriset i medicin 2001 key-note speaker. Det var intressant att
höra att en nobelpristagare inte hade blivit antagen till Oxford eller Cambridge med flera utbildningsställen för att han inte hade
tillräckliga betyg. Han studerade istället biologi vid universitetet
i Birmingham.

Stipendiaterna från Sverige
Precis som tidigare olympiader så lyckades det svenska laget bra.
Laget bestod av Johan Sand, Hvitfeldska gymnasiet, Göteborg
och Hannes Nilsson, Spyken, Lund som båda var med på IBO
2016, samt Alexandru Golic, även han från Hvitfeldska, Göteborg, och Alicia van Hees, de la Gardiegymnasiet, Lidköping.
(se foto på sidan 6) Hannes, Alexandru och Alicia tog alla tre var
sin bronsmedalj. Både Alexandru och Alicia gick i årskurs 2 så vi
kan ju hoppas att de kan vara med även nästa år och då kanske
lyckas ännu bättre.

De teoretiska proven
De teoretiska proven genomfördes i år på datorer. Frågorna på
de två teoretiska proven var också lite annorlunda från tidigare
år. Denna gång var inte frågorna indelade i olika områden utan
i stället var proven uppbyggda kring olika tema. Prov 1 hade följande teman: Blueprints of life, Building and growing, Responding to the world och Sharing the world. Det andra teoriprovet
innehöll följande tema: Adapting to the world, Reproducing
and evolving och Disease and decay. Under varje tema kunde det
alltså finnas frågor på såväl biokemi, genetik som fysiologi och
ekologi mm. Det var också mycket mera fokus på vetenskapshistoria och då i princip enbart brittisk vetenskapshistoria. Ibland
tyckte vi ledare, och även eleverna, att det blev lite väl mycket av
detta då i princip varje fråga inleddes med vem som varit delaktig i upptäckten och forskningen, fortfarande bara britter. Ibland
kändes det som något märkliga beskrivningar när t.ex. enbart
Crick och Franklin nämns vid upptäckten av DNA-molekylens
struktur och inte alls varken Watson eller Wilkins.
”X-ray crystallography invented at the Royal Institution, was
used by Sir Francis Crick (1916-2004) and Rosalind Franklin

Lena utanför huset där Shakespeare föddes

(1920-1958) to discover the structure of DNA, and predict
the mechanism of its replication.” Bateson stod omnämnd som
”father of genetics” men det ändrades till ”William Bateson
(1861-1926) founded the discipline of modern genetics” efter
att många i juryn inte riktigt höll med om denna beskrivning.
Vad hände med Mendel undrade vi.
Även strukturen på frågorna var lite annorlunda. De senaste
åren har alla frågor varit av samma karaktär med en inledande
text eller figur och sedan fyra påstående som man ska avgöra om
de är rätt eller fel. Denna gång var många frågor av den typen
men andra frågor hade färre eller fler påståenden. Det fanns också flera räkneuppgifter och då skulle eleverna välja det alternativ,
av fyra, som var närmast det korrekta svaret. Det korrekta svaret
fanns alltså inte som ett svarsalternativ. Jag tyckte detta var ett
intressant sätt att fråga för här måste ju eleverna verkligen räkna
ut svaret och inte enbart titta på siffrorna och storleken på svaret.
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De praktiska proven
De praktiska proven var också annorlunda. I år var det tre laborationer som
skulle genomföras istället för fyra som det har varit tidigare år. I biokemilaborationen skulle de tävlande analysera plasmaprover från tre patienter
och sedan vidare en undersökning med en enzymkinetiklaboration med en
Michaelis-Menten-graf. Dessa resultat tillsammans med information från en
proteinanalys, användes sedan för att dra slutsatser angående patienternas genotyp. Som ni förstår hade de tävlande fullt upp med att hinna med allt detta
under 2timmar.
Resten av laborationerna var dissektioner. Växtlaborationen började med
en dissektion av många olika växtdelar, både hela växter, blommor och stjälkar. I den första delen skulle de olika slutsatserna som kunde dras av detta användas för att sätta ut de olika växterna, växtdelarna, i ett fylogenetiskt träd.
Sen fortsatte laborationen med en dissektion av blomställningarna av både
vildtyp och två knock-out mutanter av Arabidopsis thaliana för att avgöra
vilken fenotyp de olika mutationerna ger upphov till. Sen följde en dissektion
av fröskidor av A. thaliana och sedan en undersökning av gelingjutna rötter
av A. thaliana. Även detta skulle klaras av inom 2 tim.
Även i den tredje laborationen, fysiologi, var det alltså dissektion som var det
praktiska momentet. Här skulle de tävlande dissekera en larv av Calliphora
vicina, det vill säga en fluglarv. Larverna var ca 10-15 mm långa, dvs. mkt
små, men som tur var fick eleverna använda flera larver. Vi hade tränat på
dissektioner, och även med preparermikroskop men detta var ändå en mycket
svår uppgift. Vid dissektionen skulle eleverna identifiera flera olika strukturer
som t.ex. spottkörtlar, hjärnnerver och vinganlag. De skulle sedan dissekera
fram larvens ”hjärta” och se hur det reagerar på acetylkolin, adrenalin respektive oktopamin.
Även om vi hade tränat på både Michaelis-Menten-kinetik, dissekerat med
preparermikroskop och gjort egna växtpreparat så upplevde de svenska eleverna de praktiska proven som svåra, men roliga.

Skotsk folkdans, Cèilidh

Utflykter
Utöver dessa prov hann vi med en utflykt till Coventry och även till Shakespeares Stratford-upon-Avon där det fanns ett fint fjärilsmuseeum och eleverna gjorde även en utflykt till Warwick Castle. Vi hade också en del sociala
aktiviteter till exempel lärde vi oss dansa skotsk folkdans, Cèilidh, och lyssnade på en trevlig show av The Ugly Animal Preservation Society, en standup komedi som har som motto: The Ugly Animal Preservation Society is
dedicated to raising the profile of some of Mother Nature’s more aesthetically
challenged children. Varför ska pandan få all uppmärksamhet?
Den övre fjärilen: Jättemal,
Attacus atlas, fjärilsmuseet,
Startford-upon-Avon.
Den undre: Riddarfjäril,
Papilio polytes, fjärilsmuseet,
Startford-upon-Avon.

Foto från Facebook:
The Ugly Animal Preservation Society
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Nordiska deltagare, alltså tävlande från Sverige,
Finland, Norge, Island och Danmark .
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Den Internationella Biologiolympiaden
2017, Warwick, UK
Text Johan Sand, deltagare i IBO2016 och IBO2017

Jag har nu tävlat i biologi på två platser. Separerade av sex tidszoner och knappt 1000 km, Hanoi och
Warwick University är i princip så olika varandra som två platser kan vara.
Hanoi, där IBO 2016 ägde rum, är en gigantisk storstad, där
flotta villor blandas med hus som mest påminner om ett gäng
baracker staplade på varandra och där den livsfarliga trafiken
aldrig stannar.
Warwick, å andra sidan, ligger mitt ute på den engelska
landsbygden, med sina böljande fält och åkrar och trots att bilarna kör på fel sida av vägen så är trafiken så pass minimal om
sommaren att de stora drösar av elever som i lunkande takt gick
mitt i gatan inte stötte på irriterade bilförare mer än en handfull
gånger under hela veckan.
Men dessa två platser, hur olika de än må vara, har en viktig
sak gemensamt: De har båda varit värdar åt IBO och därmed
gett tävlingarnas deltagare var sin underbart rolig vecka och
många oförglömliga upplevelser.
Vad jag försöker säga är att IBO, för en tävlande, inte kan
bli annat än väldigt roligt. För det första är det utmanande. Att
enbart göra proven i vår nationella biologiolympiad är roligt av
just den anledningen. De är baserade på IBO:s teoretiska prov,
och testar kunskaper inom biologi på ett sätt som för de flesta
av oss, är nytt och spännande.
Att kombinera biologi med logiskt tänkande känns ovant,
eftersom det inte är så ofta man får tillfälle att kombinera dessa
färdigheter i skolundervisningen, men det är ett mycket lyckat
recept. Och för de lyckliga få som faktiskt platsar i IBO, slutar
det inte där.
De teoretiska proven är svåra, helt klart, men det är just därför de är så roliga. Och de praktiska proven består i allmänhet
av avancerade labbar som de flesta gymnasieskolor varken har
resurser eller utrustning till att utföra. Alltså är även de spännande och utmanade. Vi dissekerade inte någon ledsen sill, nej,
vi satt 240 studenter och dissekerade nersövda fluglarver under
mikroskåp och försökte hitta det dorsala hemolymf-kärlet. Kärlet skulle, om man hade varit försiktig, fortfarande kontrahera
och pumpa runt hemolymfen i larven.
Därefter testade vi olika neurotransmittorer från däggdjur,
för att se vilken effekt de hade på larvens puls. Det är en fruktansvärt cool labb och något som en överväldigande majoritet av
alla som är biologiintresserade aldrig kommer att få chansen att
göra. Och hade det varit det enda roliga under hela tävlingen, så
hade det ändå varit värt att åka.

Det svenska laget Från vänster Johan Sand, Alexandru Golic, Hannes
Nilsson och Alicia van Hees

Men det var absolut inte det enda roliga, och detta är den
huvudsakliga anledningen till att jag påstår att IBO, för en tävlande, inte kan vara något annat än fantastiskt. En tävling såsom
denna samlar smarta människor och för de flesta av oss som åker
är det minst lika ovanligt att vara i ett rum där minst 50 % kan
mer än du, som att dissekera fluglarver. Det är underbart.
Det märks på samtliga att de mår bra av att vara i en samling
människor där det är precis lika naturligt att omarbeta den Gregorianska kalendern till något bättre, som det är att diskutera
vilket lag man håller på i Champions League. Eller att alla, när
de stackars volontärerna försökte organisera brännboll, antingen spelade schack, livligt diskuterade någon petitess, eller spelade ett kortspel där ingen får veta reglerna (poängen var alltså
att lista ut reglerna under spelets gång).
Det är verkligen en unik upplevelse och det mer än något annat gör att jag är väldigt tacksam till de lärare på min skola, som
organiserade att vi fick skriva antagningsproven, och självklart
till de som faktiskt skrev proven.
Om eleverna på er skola inte brukar skriva proven till IBO, så
vill jag å det starkaste rekommendera att de får börja med det.
I värsta fall skriver några elever ett roligare prov än vanligt, och
i bästa fall kan ni ge någon av dem en oförglömlig upplevelse.
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Att skapa liv
Text Ulf Ellervik Professor i organisk kemi vid Lunds
tekniska högskola

Det är svårt att inte imponeras av den amerikanske biokemisten Craig
Venter. Man kan tycka vad man vill om honom men han är en mycket
skicklig forskare och entreprenör, som kan skaffa pengar även till helt
galna projekt.

1990 startade ett ambitiöst projekt med syfte att sekvensera hela
människans DNA. Projektet finansierades av ett flertal stater
och ett tjugotal universitet arbetade samtidigt med olika delar
av genomet. Målet var att bli klara på femton år. DNA delades
in i kortare bitar som systematiskt analyserades.
Craig Venter var istället förespråkare för en helt annan teknik – shotgun sequencing – där DNA slumpmässigt klipps ner
i kortare bitar som analyseras var för sig och sedan paras ihop
med datorhjälp. För att visa att han hade rätt skaffade han fram
medel från privata finansiärer och startade ett eget sekvenseringsprogram.
Resultatet i denna vetenskapliga tävling blev oavgjort och år
2000 meddelades världen den glada nyheten att människans genom var känt – i varje fall för några individer, däribland Craig
Venter som donerat sitt DNA till projektet.
När väl detta mastodontprojekt var klart letade Venter efter
en ny utmaning och hittade snart en lämplig – han skulle bygga
en helt ny organism. Nu är det än så länge inte möjligt att syntetisera en cell – den innehåller alldeles för många byggstenar men
Venter bestämde sig för att göra det näst bästa.
Han började därför med att sekvensera den bakterie som då
hade den minsta kända DNA-sekvensen, Mycoplasma genitalium, en bakterie som bebor våra könsorgan. Efter att DNAsekvensen var utredd arbetade man systematiskt igenom generna för att se vilka som kodade för livsviktiga proteiner och det
visade sig att ett hundratal gener kunde utelämnas utan någon
större förlust.
Några år senare lyckades man att med kemiska metoder syntetisera hela genomet från Mycoplasma genitalium, en fullständigt fantastisk bedrift, och tanken var att försöka sätta in det
i en annan bakterie. Tyvärr hade man gjort ett dåligt val när
man bestämde sig för att arbeta med Mycoplasma genitalium.
Just denna bakterie växer nämligen oerhört långsamt och man
insåg att experimenten skulle ta alldeles för lång tid – forskare

Biologen nr 4 • 2017

är sällan tålmodiga. Istället
bytte man organism och
2010 lyckades man sätta
samman alla delar.
Forskarna hade syntetiserat ett genom från Mycoplasma mycoides
på helt kemisk väg och man lyckades föra in det i en Mycoplasma
carpicolum. Den nya skapelsen döptes till Mycoplasma laboratorium, eller mer kärleksfullt Synthia. Den nya organismen lever
och frodas och är definitionsmässigt en ny art.
För att bevisa att man lyckats, och för att skapa lite publicitet, byggde man in vattenmärken i DNA-strukturen. Detta är
sekvenser som inte kodar för några proteiner utan istället går
att läsa ut som text. En av dessa är ett citat från James Joyce
”att leva, att fela, att falla, att triumfera, att återskapa livet ur
livet självt”, vilket utlöste en mindre kris eftersom dödsboet inte
tillåter användning av James Joyce texter som inte godkänts på
förhand. De stämde följaktligen Venters forskningscenter.
Även om Craig Venters nya organism är ett under av genteknik och biologisk ingenjörskonst är det trots allt inte frågan om
liv från grunden. Vad Venters grupp gjort är ju egentligen att
tömma en cell på sitt genetiska innehåll och fylla på med nytt.
De har transplanterat genmaterial.
Vi kommer säkert så småningom att lyckas med att bygga
upp en levande cell från biologiska byggstenar, en helt ny form
av designat liv – men det kommer ta flera decennier innan det
blir verklighet. Under tiden håller det på att ske ännu en revolution inom biotekniken. Revolutionen startade år 2000 då två
forskare i Princeton konstruerade en biologisk klocka.
Det finns mängder av naturliga biologiska klockor som styr
allt från vårt sömnbehov till cikadornas sjutton år långa livscykler. 2017 års Nobelpris i medicin tilldelades tre forskare som
arbetat med att förstå just biologiska klockor. Vad som var nytt
var en klocka som bygger på tre gensekvenser som forskarna
formgett. Den första sekvensen kodar för ett protein som binder
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till och blockerar nästa gensekvens under en viss
tid. Denna gen kodar i sin tur för ett protein som
blockerar ytterligare en gen vars protein slutligen
blockerar den första genen och cirkeln är sluten.
En av generna var dessutom kopplad till en gen
från en manet, Aequorea victoria, som bildar grönt
fluorescerande protein, GFP, ett protein vars upptäckare belönades med Nobelpris 2008.
GFP skickar ut grönt ljus om man lyser på det
med ultraviolett ljus. Alla dessa gener byggdes in
i en kolibakterie och när forskarna började odla
bakterierna kunde de till sin förtjusning se att de
med ett par timmars intervall lyste grönt. Detta var
startskottet för en helt ny form av syntetisk biologi
och idag finns en uppsjö av gener som kodar för
funktioner i bakterier. Dessutom har det skapats
en standard som gör att alla som ägnar sig åt att
designa genetiska funktioner använder byggstenar
som passar ihop – ett avancerat lego. Idag är det
så pass enkelt att det går att göra i gymnasiet eller
kanske till och med hemma.
Vi kommer säkert att kunna konstruera liv i
framtiden men svårigheten ligger kanske inte i att
skapa liv. Det svåra är att överleva. Det gäller därför att vi tänker efter ordentligt innan vi ändrar
alltför mycket i vårt DNA.

Craig Venter
Craig Venter, född 14 oktober 1946 i Salt Lake
City, Utah, är en amerikansk genetiker och entreprenör. Han har både en kandidatexamen i biokemi och en doktorsexamen i fysiologi och farmakologi från University of California i San Diego.
Han är professor vid State University of New York
i Buffalo och Roswell Park Cancer Institute. Venter har författat till ett antal avhandlingar i genetik.
Dr Venter började sin formella utbildning efter
en tjänstgöring som Navy Corpsman i Vietnam
från 1967 till 1968.

Mycoplasma genitalium
Mycoplasma genitalium är en liten bakterie som
smittar vid samlag. Det är en ”ny” könssjukdom
i Sverige (känd sedan 1980).
Infektion med denna bakterie kan ge symtom som
vid klamydia men kan också vara helt symtomfri.

Mycoplasma mycoides
är en parasit som lever i idisslare. Två underarter
av Mykoplasmycoider infekterar nötkreatur och
små idisslare, till exempel getter, med en mycket
smittsam lungsjukdom (bovine pleuropneumonia,
CBPP)

Aequorea victoria
Den fluorescerande maneten

Samma mus till vänster under blått ljus, till
höger under vitt ljus.
(http://www.conncoll.edu)

Det gröna fluorescerande proteinet, GFP, från maneten har
formen av en tunna. Inne i tunnan sitter det ljusabsorberande komplex som absorberar UV-ljus med hög energi och
som emitterar grönt ljus med något lägre energi.

7

Biologen nr 4 • 2017

Hjälstaviken fågellokal i Uppland
Text Christina Broman

Eftersom det finns många utmärkta beskrivningar av Hjälstaviken på nätet både som fågellokal och
naturreservat ska jag försöka berätta vad den betytt för mig både som privatperson och biologilärare.
Jag anställdes som biologilärare i Håbo kommun 1975. Redan under de första åren av min tjänstgöring började vi med exkursioner till Hjälstaviken. Då
hade vi endast grundskolor i kommunen och alla elever på vår skola åkte på
fågelexkursion när de gick i sjuan.
Vi brukade hyra bussar och åka iväg senast klockan sex. Trots den tidiga
starten var det ett uppskattat inslag i undervisningen. Då fanns bara naturliga
utsiktsplatser vid sjön men de första spängerna förband Kvarnberget med
Parnassen. Vi gick upp på berget ”skådade” och åt matsäck sedan fortsatte
vi tills vi kom ner till stranden. Där vände vi hemåt och tittade då mest på
blommorna.

Vintertid

Vintertid brukar jag göra minst ett besök för att besviket registrera att det var
för tidigt för flyttfåglar. Men man kan ofta få se havsörnen istället. I början
på mars brukar det höras så fort man stigit ur bilen att gässen kommit. Snart
är det vipor och lärkor som syns och hörs ihop med tusentals gäss. Numera
finns det parkering, rastplats under tak och toalett vid Hårby. Därifrån når
man lätt fågeltornet. Den promenaden gör vi då och då, men inte så länge
sipporna blommar vid Parnassen.

Våren

Soliga vardagar i början på maj kan det vara 15-20 bilar på parkeringen vid
Ekolsunds allé. Då sitter det nöjda pensionärer och njuter av medhaft kaffe
och solvärme kring de stabila borden i Parnassen. Blåsipporna följs av svalört
och vitsippor och senare krolliljor. Några går över vattnet på spängerna och
besöker det nytillkomna gömslet på östra sidan. Detta kan man nå även med
rullstol från den äldsta parkeringen närmare Bålsta.

Hjälstaviken vårens projekt

2001 öppnades gymnasiet i Håbo. Grundskolans lokaler hade byggts om och
anpassats för att man skulle kunna undervisa i projekt med basgrupper. Vi
hade projekttid på schemat och både elever och lärare trivdes med hur vi
löste detta på naturvetenskapliga programmets första årskurs. Det sista projektet på våren hette Hjälstaviken, projekt i biologi och engelska. Då skulle
basgruppen välja en av biotoperna runt sjön och dokumentera den för att redovisa muntligt för de andra i skolan. Alla gick från busshållplatsen (reguljär
buss) vid Parnassen.
Jag hade en inledning då jag citerade Gunnar Bruzewitz artikel ur Uppsala
Nya Tidning 930514. Han berättar där om sitt första besök vid Hjälstaviken
2 maj 1940. Han och en kamrat cyklade från Strängnäs halv två på natten
för att få se den berömda fågelsjön. Hjulstabron fanns inte så de fick ro i ekan
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Karta över Hjälstaviksområdet

som låg i vassen. De fick delvis staka sig fram genom nattis men halv sju kunde de svänga in på vägen mot viken. ”Dagen blev fullgod belöning för
allt ont vi slitit. Jag glömmer den aldrig. Svanarna,
svarthakedoppingarna, snatteränderna och allt annat fint.” skrev han vid sitt besök femtio år senare.
Sen fick grupperna gå i egen takt för att hinna
stanna i den biotop de valt. Vi hade samlingstid
vid fågeltornet där förmiddagens fika intogs och
på backsippornas kullar på motsatta sidan av sjön
där vi njöt av solens sken och åt vår lunch. Då hade
nästan alla fotograferat kungsängsliljor, gullvivor
och backsippor. Läraren i engelska gav uppgiften
att fotografera något motiv. ”The motive should
inspire you to write a poem, a fairy tale or a short
story.” Alla bidrag sattes ihop till en utställning. I

drygt 10 år gjorde vi denna vandring med elever i
mitten på maj och inte en enda gång hade vi regn.
Jag inledde med att berätta hur jag vill få uppleva vårtecknen i Hjälstaviken. För mig har det
under vår eller sommarsäsongen också blivit en
dag med picknick med goda vänner på något av
de fina ställen som finns runt sjön.
Användbara adresser:
www.Upplandsstiftelsen.se
www.Uof.nu
www.Lansstyrelsen.se

Trankväll vid Hjälstaviken
I början av september är det dags för Trankväll vid Hjälstaviken. Det är en
upplevelse att se tusentals tranor flyga in från fälten där de sökt föda under
dagen för att landa i den grunda sjön där de tillbringar natten. Skådespelet
kan upplevas i ungefär tio kvällar.
Har man tur som vi hade i fjol kan man se fullmånen gå upp samtidigt som
tranorna trumpetande kommer i stora flockar. I år var det mulet när vi var
där samtidigt som ungefär 60 andra personer under ledning av Pekka Westin.
Innan vi kom hade ungefär 1200 tranor landat. De syntes som en grå massa
på andra sidan viken. Sen fick vi vänta en stund innan det plötsligt kom led
på led av tranor. Pekka räknade till ett hundratal per flock och det var många
flockar. Som mest har han räknat ca 7000 tranor i viken. Det är inte så många
jämfört med vårens trandans i Hornborgasjön men mycket lättare att nå för
oss i Stockholmstrakten. En upplevelse som rekommenderas.
Om Hjälstaviken
Hjälstaviken är en sjö och våtmark som ligger 17 kilometer öster om Enköping i Uppland. Den ingår i Norrströms huvudavrinningsområde. Sjön har
en area på 1,42 kvadratkilometer och ligger 0 meter över havet.
Hjälstaviken är en av Sveriges finaste fågelsjöar. Året runt finns det spännande
saker att se. Höst och vår rastar tusentals flyttfåglar, på vintern kan du blad
annat spana efter örn och sommartid syns och hörs mängder av fågelfamiljer.
Men Hjälstaviken bjuder också på vidsträckt utsikt från Kvarnberget, ädellövskog i Parnassen och hagmarker med speciell flora.

Vitkindade gäss som flyr undan havsörnen.
Foto: Petter Haldén

Kungsängsliljor Foto Monica Svensson
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Att skriva läromedel
Text och foto Monica Svensson Texten i samarbete med Kerstin Svanfeldt-Söderberg

1985 fick Kerstin Svanfeldt och jag, kollegor på Katedralskolan i Uppsala, frågan om vi ville delta i
ett projekt för att ta fram läromedel i Naturkunskap för gymnasieskolan och komvux. Vi tyckte att
det skulle kunna bli intressant, speciellt som det inte fanns någon lämplig lärobok för de kursplaner
som gällde. Tillsammans med tre herrar, Olle Viveg som var initiativtagare från Tierp, Lars Gotborn
Olles kollega och Lars Ljungren från Ljungby. Lars var redan då en driven författare av biologiböcker
för gymnasieskolan. Per Nilsson har varit vår redaktör nästan hela tiden och vi har haft ett mycket bra
samarbete.
Att skriva läroböcker är ingen enkel sak! Vi började med att
dela upp kapitlen efter kunskaper och intresse och skrivandet
kunde börja i samarbete med förlaget. De första kapitlen skrev
vi på skrivmaskin så det var mycket klippa och klistra. Bildförslag
ritades, fotograferades och diskuterades.
Så kom den första ordbehandlaren, en Amstrad, och med
den kunde man flytta stycken och ändra några typsnitt. Bara
detta var en stor förändring. Men naturligtvis ingenting i jämförelse med den lilla dator som jag senare skaffade.

En sida skriven på Amstrad
och med handritade figurer

Vad ansåg vi att det viktigaste är med en lärobok och ämnet
naturkunskap? Viktigt är förstås språket, det gäller att skriva så att
texten är tillräckligt enkel och tydlig så att eleverna har en möjlighet att förstå även svåra naturvetenskapliga begrepp. Läraren
har naturligtvis också en stor betydelse. Det är inte alltid så lätt
att veta hur olika begrepp ska tolkas. Jag minns en afton när
Kerstin och en av våra redaktörer diskuterade begreppen fart
och hastighet under några timmar. Den gången vann Kerstin
och det fick bli ”hastighet” som är det korrekta uttrycket.
Med den kursplan som vi först arbetade efter kunde vi ge en
fantastisk genomgång av hela det naturvetenskapliga spektrat.
Här fanns alltså fysik, kemi, biologi och geovetenskap med
meteorologi. Tyvärr plockades geovetenskapen bort i nästa
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kursplan. Jag anser fortfarande att det var ett misstag eftersom
helheten försvann. Hur arbetar man med ekologi utan att ta
hänsyn till jord, väder och klimat?
Efter ett stort antal möten hos varandra och på förlaget var
vi framme vid de första korrekturen. Vi hade alltså skrivit var
sina kapitel och nu vandrade dessa fram och tillbaka, vi läste
allt och många ändringsförslag framfördes. Det gällde att ta
ställning till korrekthet och språk.
Vilken lycka när den första boken, Naturkunskap 1, var tryckt!
Den kom ut 1990 och arbetet hade alltså tagit fem år.

Och det här var bara början! Nya kursplaner krävde nya
läromedel. 1994 hade vi den första reviderade upplagan klar,
Naturkunskap A & B. Vi gjorde också en liten mindre och enklare bok för kursen Naturkunskap A. Av flera skäl komprimerade
vi kurserna till en bok, Naturkunskap AB.
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Så var det dags för namnbyte av nästa reviderade upplaga:
Medan jorden snurrar. Mellan åren 2000 och 2010 framställde
vi böcker för kurserna A, A + B, B och dessutom en Nk A plus
för naturvetenskapligt och tekniskt program, alla i enlighet med
de då rådande kursplanerna. För Nk A plus hade Lars Ljunggren
huvudansvaret.
Antalet författare har sedan minskat under tidens gång. Kerstin
och jag tog allt större del av arbetet med att skriva, medan herrarna liksom förlagets experter hjälpte till med korrekturläsning.
Men naturkunskap är ju inte naturkunskap om praktiska
övningar, laborationer och exkursioner saknas! Från 1989 till
2004 gjorde vi några varianter på lärarhandledningar med ett
stort antal laborationer, diskusionsunderlag och arbetsuppgifter, allt var kopieringsunderlag.

medias sätt att framställa inte bara naturvetenskapliga fakta är
fortfarande viktigt och nödvändigt. Detta har ju kommit alltmer
i undervisningen.
Jag vill gärna påpeka att vi under hela denna långa tid där skrivandet kunde uppta näst intill hela dygnet, även hade familjer
som måste ”skötas om” och hel gymnasietjänst. Jag undervisade i
naturkunskap, men även i matematik, biologi och kemi. Kerstin
hade samma typ av undervisningsbörda, men fysik i stället för biologi.
Till vår stora glädje fick vi och förlaget år 2000 ett andrapris för bästa
europeiska lärobok, Silver Award för
Naturkunskap A av EEPG, mycket
tack vare att vi hade ett så bra språk.
Det är en stor ära att ha fått detta
pris!

I de senare böckerna var det Kerstin och jag som var skrivande. De två sista böckerna kallades Ellips och Ellips Fokus,
båda för Nk kurs A.
Vi började nu efter cirka 25 år tycka att vi hade gjort vårt
och medverkade bara med våra idéer, korrekturläsning och
bilder i det nya projektet Insikt. Totalt har Kerstin och jag
medverkat i 16 böcker och 6 lärarhandledningar.
Läroboksskrivandet var en nyttig uppgift, dels fick man en
större förståelse för alla ämnena, dels lärde man sig skriva (någotsånär bra) och då var korrekturläsning till stor hjälp även
för läsandet. Varje ny revidering innebar dessutom att nya
forskningsrön skulle läsas in och text och bild förändras till
det som då var nytt och accepterat.
Diskussionerna var viktiga och
ibland fick vi vår vilja igenom, till
exempel när det gäller tabeller och
kurvor. Vi anser fortfarande att det
är viktigt att förstå hur naturvetenskapliga problem och resultat presenteras. Att kritiskt kunna granska
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EEPG European Educational Publishers Group
Every year the EEPG holds the Best Educational Learning
Materials Award contest.
The EEPG is a non-profit organization. It serves as a
network and lobby group for its members - European educational publishers. The EEPG is a strong network speaking
with one voice on educational matters at all levels from
local to global.
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Varför spelar språket en roll i biologin?
Text Annette Mitiche, Språk och lärande, NT-ämnen och matematik

En treåring har oändligt många frågor som rör omvärlden. Hur långt tid tar det att resa till stjärnorna?
Hur många ungar kan en sengångare få? Varför är delfiner inte fiskar? Frågorna och idéerna verkar
aldrig sina om hur världen och dess organismer är uppbyggda och finns relaterade till varandra.
Som lärare i biologi brinner jag för mitt ämne och vill naturligtvis att alla mina elever få utveckla kunskaper och fortsatt
nyfikenhet och fascination för biologin och dess mångfald.
Eleverna ska ges möjligheter och förutsättningar att i sitt framtida yrkesliv och som medborgare kunna göra goda val i olika
frågor där just biologisk kunskap behövs för att agera för det
framtida hållbara samhället.
Det handlar om att redan från förskoleåldern få möjlighet att
samtala och reflektera med andra. Förskolebarnet ska få möjlighet att utveckla sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter
för att påverka, ta beslut, medverka och agera utifrån kunskaper
som är värdefulla för det egna livet och för ett framtida samhälle.
Jag anser att det ligger i demokratins grund att kunna agera
och göra sin röst hörd samt att se konsekvenser av sitt egna,
såväl lokalt som globalt, agerande. Det betyder att i mitt uppdrag som lärare ska jag kunna möta och ta till vara alla elevers
olika förutsättningar och ge dem verktyg att kunna diskutera,
ta ställning och se konsekvenser i frågor som till exempel ekologisk hållbarhet. Mitt uppdrag som lärare styrs av skrivningarna
i styrdokumenten som tydligt signalerar språket som centralt
för lärande.

Språket är nyckeln till lärande och kunskap
Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera
och lära (Lgr 11, s 223 och s 234)
Språk är det vi använder för att kommunicera med varandra,
att lära oss saker tillsammans och genom andra. Språk finns
i olika former som ord, gester, bilder, diagram och reaktionsformler. I ett och samma språk pendlar vi mellan vardagsspråk
till det mer abstrakta ämnesspråket som blir mer specifikt och
avgränsat. Genom språket får vi en föreställning om hur världen
fungerar och då behövs det goda språkliga resurser där det vardagliga språket inte räcker till för förståelsen för olika biologiska
fenomen.
Det går inte att bortse från språket när man pratar om lärande.
Men det går inte heller att lära in ett språk separat. Halliday
(2003) menar att om man ska förstå hur lärande går till kan
man inte isolera språkinlärning från annan inlärning utan måste
titta på lärandet som helhet.
Att som lärare i biologi se typiska språkliga drag och synliggöra dem i samband med planering och undervisning av till ex-
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Annette Mitiche är utvecklingsledare på Center för Skolutveckling
i Göteborgs Stad. Hon arbetar med
språk- och kunskapsutvecklande
undervisning utifrån matematik och
de naturvetenskapliga ämnena.
Hon är lokal handledare i Reading
to Learn (R2L).

empel fotosyntesen, möjliggör större och djupare förståelse för
eleverna om begreppets centrala del av livets förutsättningar. Jag
kommer i denna artikeln att återkomma till fotosyntesen som
begrepp för att synliggöra att språket är av avgörande betydelse
för ett ämne som biologi.
Barn och elever har varierande språkliga resurser med sig in i
skolan. Andersson Varga (2014) menar att skillnaden tenderar
att hålla i sig och till och med öka genom hela skolgången. Vi
i skolan har ett kompensatoriskt ansvar att alla elever utvecklar
sina språkliga kompetenser i skolans alla ämnen.
Treåringens nyfikenhet väcks från erfarenheter i omgivningen och frågorna ställs konkret. Men genom skolgången möter
eleven ofta naturvetenskapen genom abstrakta läromedelstexter
och sammanhang som hen varken känner igen vare sig i erfarenhetsmässigt eller språkligt.
Undersökningar visar att ungdomar har ett stort intresse för
globala naturvetenskapliga frågor som till exempel klimatfrågan, men att samma elevgrupp saknar intresse för den naturvetenskapliga skolundervisningen. Elever bör därför genom sin
skolgång möta en undervisning där de har möjlighet att på djupet förstå och utveckla sitt kunnande och intresse för biologin.
En sådan undervisning gynnas av att utgångspunkten är elevers
funderingar där läraren stöttar och utmanar utifrån ett ämnesinnehåll relaterat till ett övergripande samhällsperspektiv. En klart
uttalad språklig stöttning från läraren har avgörande betydelse
för elevers lärande. Jag anser att språket är en nyckelfaktor till
att utveckla det naturvetenskapliga och därmed det biologiska
kunnandet med både breddat och fördjupat intresse. intresse
för biologin.

12

Hur ser språket ut i biologin?

Inom ett ämne finns det språkliga särdrag som vi behöver tydliggöra i undervisningen. I dagens skola och samhälle handlar
det inte bara om att kunna upprepa något utantill utan också
om att eleverna ska få möjlighet att tillägna sig de olika förmågorna från lgr 11. Det räcker inte med att sätta upp kunskapsmål för sin undervisning utan även språkliga mål behövs för
att undervisa och stötta eleverna. Detta för att de ska kunna
beskriva och förklara biologiska samband inom klimatfrågan.
Eleverna ska också kunna förstå varför koldioxidhalten ökar i
atmosfären, se på vilka effekter det har och reflektera över hur
det mänskliga handlandet påverkar vår gemensamma framtid.
Ämnesspråket är en del av ämnet och det handlar inte bara
om enskilda ord och begrepp utan även om att se till helheter
där texter i biologi tillsammans med övriga naturvetenskapliga
texter, som ofta är objektiva och fulla med abstrakta begrepp.
Många av de abstrakta begreppen är exempel på nominaliseringar som enkelt kan förklaras med att man gör om adjektiv
eller verb till substantiv. Ett exempel på det är energiöverföring
som ger möjlighet att ta hela begreppet som ett fenomen utan
att för den skull behöva gå in på alla delar som begreppet innefattas av. Nominaliseringar gör det lättare att på ett mer övergripande plan resonera om till exempel likheter och skillnader.
Som lärare behöver vi undervisa våra elever om vad olika begrepp innebär och kunna sätta dem i en större kontext.
Vi behöver också synliggöra hur vardagsspråket kan ge en
felaktig bild av begrepp. Då man säger att han var full av energi
eller att han var helt uttömd på energi, signalerar språket att energi är något som kan ta slut. Jag som lärare behöver stötta mina
elever genom att knyta ett ämnesinnehåll till vardagsföreställningar för att få en naturvetenskaplig förståelse av ett specifikt
innehåll.

Vilken kunskap vill vi åt?

Fotosyntesen har i denna artikel tagits upp som ett exempel på
ett centralt och viktigt begrepp inom biologin. Viktigt blir det
först då man har en förståelse för innebörden. Hur vi människor
erfar ett specifikt begrepp påverkar beslut och dess följder. Fotosyntesen är också ett begrepp som eleverna möter i undervisningen många gånger under sin skoltid. Det är oroande att läsa
nationella och internationella studier som visar att många elever,
trots upprepade omgångar av undervisning, tillägnar sig en skev
bild av fotosyntesen. De kan i bästa fall återberätta formeln men
utan att se innebörden och kunna se vikten av detta begrepp för
allt liv på vår jord.
Det har också visat sig att elevernas vardagstänkande är robust, seglivat och svårt att påverka. Då en elev faller tillbaka till
sin vardagsföreställning som dessutom stärks av vardagsspråket
är det ytterst viktigt att undervisa och tydliggöra språket inom
biologin. Så att våra elever till exempel inte tror att det är jorden

i marken som gör att ett träd växer upp och brer ut sig mot
skyn. Det blir också då svårt att se regnskogarnas betydelse för
jordens klimat.
Åsa af Geijerstams (2006) studie, där hon jämför elever från
årskurs fyra och årskurs åtta, visar att elever har svårt att diskutera och reflektera utifrån texter med ett naturvetenskapligt
innehåll. Alltför ofta visar det sig dessutom att både elever och
lärare diskuterar faktainnehållet i texten utan att sätta innehållet
i en större kontext där språkliga kompetenser är nödvändiga för
att reflektera över till exempel förutsättningar för liv på jorden.

Hur synliggör vi språket i biologin?

Jag kommer här att ge några exempel på vad språk- och kunskapsutvecklande undervisning kan innebära i syfte att väcka
tankar om den egna undervisningen.
Bygga broar mellan det vardagsspråk och ämnesspråk
Samtalet är viktigt för att bygga broar mellan vardagsspråk och
ämnesspråk men också betydelsefullt för att synliggöra elevers
olika vardagsuppfattningar som kan skilja sig från den naturvetenskapliga förståelsen av ett område. För att ett samtal ska
främja ett lärande behöver läraren ett tydligt syfte, struktur och
stöttning för sina elever. Eleverna ska få kognitivt utmanande
uppgifter där de behöver uttrycka sig så precist som möjligt.
Eleverna bör även få möjlighet att uttrycka sig genom att hålla
monologer mot ett ämnesspråk för att i sin tur bygga mot skriftspråket i ämnet. Det gäller att som lärare skapa möjligheter för
eleverna att använda sig av interaktion för sitt lärande.
Läraren undervisar sina elever om hur till exempel ett grupparbete ska gå till, vilket syfte arbetet har, tiden och vilken roll
den enskilda eleven har.
Många använder sig av EPA-modellen (enskilt, parvis, alla)
vid samtal. Man kan också med fördel göra tvärtom, APE det
vill säga alla tänker tillsammans innan man tänker själv. Det kan
vara bra då eleverna är nyanlända och då man behöver en högre
grad av stöttning exempelvis då man börjar med ett nytt område
för att ta reda på elevers förståelse av ett visst ämnesinnehåll.
Vid arbetet med fotosyntesen kan eleverna ha bilder som utgångspunkt i samtal med sina klasskamrater. Bilder är viktiga
hjälpmedel för att förklara och förstå olika biologiska fenomen
men det är viktigt att analysera bilderna så de inte pekar mot
en felaktig naturvetenskaplig bild. Läraren och klasskamraterna
stöttar varandra att uttrycka sig genom ämnesorden. Till sin
hjälp kan de ha en lista med ord som binder ihop en förklaring
av fotosyntesen.
Läsa och skriva ämnesspecifika texter (R2L)
Reading to Learn (R2L), som är en vidareutveckling av genrepedagogiken av David Rose (2013), är ett fungerande sätt att undervisa elever till förmåga till att läsa och skriva olika texttyper.
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Texter i olika skolämnen skiljer sig åt, inte bara när det gäller
begrepp utan också i sin struktur, till exempel nominaliseringar.
R2L har olika strategier som stöttar elevernas läsande och skrivande. Jag kommer här att mycket kortfattat beskriva R2L. Jag
avslutar artikeln med länkar och litteraturförslag till den som
vill veta mer.
Läraren väljer en text som passar undervisningens syfte men
också att texten som valts blir en modell för att framhäva typiska
drag för den aktuella texttypen.
Läraren förbereder eleverna på vad texten kommer att handla
om och hur texten är konstruerad. Läraren stöttar inte bara till
en förståelse för textinnehållet utan även språklig stöttning genom att använda vardagsspråket som länk in i skriftspråket.
Läraren undervisar sina elever i hur man skriver ämnestypiska
texter genom att använda den strategi som R2L kallar gemensam
konstruktion. Där öppnar läraren genom sitt sätt att fråga för
att alla elever kan svara och vara delaktiga i undervisningen som
ofta gör att elevernas intresse och självkänsla stärks. Istället för
att fråga direkt vad texten handlar om så berättar läraren att rubriken visar vad en text innehåller. Sedan kommer själva frågan.
Det är viktigt att välja åldersadekvata utmanande texter som ligger på en hög nivå. Eleverna skall ges möjlighet att få en förståelse för den aktuella texten både mellan och bortom raderna. En
förståelse för hur livet på jorden påverkas av att regnskogarna
skövlas är ett exempel på bortom raderna vid läsning av en text
som beskriver fotosyntesen.
Devisen att skriva om med egna ord som ofta förr sagts kan
ge fel signaler om man ska skriva en förklarande text med sitt
vardagsspråk. Tvärtom ska eleven tillägna sig det akademiska skriftspråket. Läraren skall ha en hög grad av stöttning istället
för att förenkla för sina elever som på längre sikt gör att de inte
får språkliga verktyg att utveckla sina kunskaper inom biologin.
Undervisningen ska utveckla elevernas förmåga att ombilda
språkliga vardagsuttryck till en specifik kontext inom biologin.
Linda Darling Hammond (2013) menar att höga förväntningar
från lärare kännetecknar en bra lärare. En lärare som ger kognitivt utmanande uppgifter men som stöttar eleverna att klara
uppgiften och som har både kunskapsmål och språkliga mål
med sin undervisning ger förutsättningar för att treåringen tio
år senare ska ha utvecklat fortsatt nyfikenhet och fascination för
biologin och dess mångfald.

Linnédagarna 2017
Text och foto Ulrika Wedding
för Biologilärarnas förening i Örebro
Planering och genomförande.

Linnédagarna planerades och arrangerades av Biologilärarnas
förening i Örebro och Rudbecksgymnasiet fungerade som värdskola. Det var tredje året i rad som Linnédagarna samlades just
i Örebro. Detta år fick elevgrupperna i uppgift att producera en
kort film om någon av aktiviteterna. Filmerna finns att titta på
via Biologilärarnas hemsida.
Inför år 2018 planeras Linnédagarna till Jönköping och Omberg med omnejd.

Programmet i korthet
Söndagen den 24/9

Eleverna kom till Örebro med tåg. Kilsbergsgården utanför
Garphyttan fungerade som boende. Kilsbergsgården är en lägergård som ligger mycket vackert i Kilsbergen intill stora Axsjön
och drivs av KFUM. Kvällen ägnades åt gemenskapsaktiviteter.
Måndagen den 25/9

Örebro universitet avdelningen för biovetenskap var värd för
ett helgdagsarrangemang. Förmiddagen ägnades åt laborationer
och övningar. Under eftermiddagen hölls föreläsningar med anknytning till den forskning som bedrivs av institutionen. Under kvällen genomfördes en Biologifestival med en övning där
eleverna fick dramatisera olika biologiska begrepp under Britta

Förslag på litteratur och länkar:
Ann-Christin Lövstedt, Reading to Learn:
https://urskola.se
Greppa språket ämnesdidaktiska perspektiv på flerspråkighet:
https://www.skolverket.se
Läslyftet: Främja elevers lärande i NO:
https://larportalen.skolverket.se
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Arbete för att gynna öringens lekplatser.
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Pilkvists och Lennart Johanssons ledning. Britta
och Lennart är från Erik Dahlbergsgymnasiet i
Jönköping Övningen uppskattades mycket av stipendiaterna.
Tisdagen den 26/9
En heldagsexkursion i samarbete med länsstyrelsen i Örebro län. Förmiddagen ägnades åt studier
av skog efter brand. Länsstyrelsen deltar i ett stort
projekt Life Taiga med bränning och uppföljning
av bränning för att tillföra kunskap om vad som
händer i ekosystemet efter brand. Eleverna undersökte området och sammanställde data som kan
användas vidare av länsstyrelsen. Eftermiddagen
ägnades åt praktiskt arbete. Först genomfördes elfiske, sedan inleddes det praktiska arbetet med restaurering av en bäck. Stenar baxades ner i bäcken
för att möjliggöra föryngring av öring.
Under kvällen sammanställde eleverna sitt material för de filmer som producerades.

Daniel Bergdahl från länsstyrelsen berättar om elfiske

Onsdagen den 27/9

Under förmiddagen genomfördes en exkursion
till Örebros stadsnära naturreservat Oset och Rynningeviken. Programmet leddes av kommunekolog Louise Hämäläinen, Örebro kommun.
Lunch intogs vid Rudbecksgymnasiet i Örebro
med en efterföljande samling med filmvisning.

NA-elev bland Linnéstipendiater
Erik Dahlbergsgymnasiets NA-elev Filip Egelrud är en av
2017 års Linnéstipendiater.

Vi vill framföra vårt tack till Lawskis fond som gör
det möjligt att arrangera Linnédagarna varje år.
Med ett arrangemang tre år i rad i Örebro fick
vi möjlighet att tillsammans med länsstyrelsen,
Örebro universitet och Örebro kommun finslipa
programmet. Detta är vi också tacksamma för nu
när Linnédagarna anordnades för sista gången för
några år framöver.

Källor och vidare läsning:
Life Taiga: http://www.lifetaiga.se/
Örebro universitet, Centrum för livsvetenskap
https://www.oru.se
Länsstyrelsen restaurering av vattendrag:
http://www.lansstyrelsen.se/Orebro

En glad stipendiat!

Oset och Rynningeviken, Örebro kommun.
http://www.orebro.se/kultur--fritid/natur

Linnéstipendiaterna utses av Biologilärarnas förening som också årligen anordnar
Linnédagarna. I år arrangerades dagarna
mellan 24-27 september i Örebro. Vid
Linnédagarna träffas omkring 50 elever
under fyra dagar för att lära sig mer om
biologi. Bland dessa ungdomar fanns i år
NA-eleven Filip från ED.
Filip fick vara med om att besöka
Örebro universitet, där han träffade
olika forskare och fick ta del av pågående forskningsarbeten. I år fick eleverna
lyssna till föreläsning om hur biologi och
entreprenörskap är en del av framtiden.
Dessutom fick eleverna genomföra olika
laborationer. Vid en av Linnédagarna var
det exkursion med Länsstyrelsen i Örebro
län, där eleverna fick lära sig praktiskt om
naturvårdsåtgärder och hur dessa leder till
ökad biologisk mångfald.

Broschyr om Oset och Rynningevikens naturreservatet.
https://www.orebro.se
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Minnesbilder från NO-biennalen i Göteborg
Minna Panas ma-no lärare Kannebäcsskolan åk 7 - 9

Ca 320 lärare deltog vid NO-biennalen i Göteborg 9-10 oktober.
Den första dagens första storföreläsning handlade om två
Skolverksprojekt dels hur man kartlägger nyanlända elevers
kunskaper och dels hur man utvecklar NO-undervisningen i
de tre förmågorna:
• använda kunskaper i biologi/kemi/fysik för att granska
information, kommunicera och ta ställning
• genomföra systematiska undersökningar
• använda begrepp, modeller och teorier för att beskriva och
förklara samband i naturen och samhället
Den andra storföreläsningen hette ”Den svåra konsten att leva”.
En mycket informativ och likväl underhållande föreläsning av
professor Ulf Ellermark Institutionen för organisk kemi från
Lunds tekniska högskola. Han diskuterade frågor som ”Vad är
vi beredda att offra för att rädda våra liv?” eller ”Ifall vi övervinner alla sjukdomar - kan vi verkligen leva för evigt?” Och ”Hur
länge är det möjligt för kemin att stå emot döden?” Läs hans
text på sidan 4 om ”Att skapa liv”.
Jag deltog vid två av Bioresurs intressanta workshopar. Det
ena handlade om övningar för åk 1-3 i att resonera kring vad
som menas med att något är levande och hur man kan ta reda på
att något är levande. Den andra workshopen med Ida Solum för
högstadielärare handlade omgenetikövningar för proteinsyntesen.
Andra inslag var kreationism och intelligent design, luftkvalitet,
väder och klimat, frågors betydelse i systematiska undersökningar (Stockholm Teaching & Learning Studies), forskningsbaserad
undervisning, aktionsforskning för att utveckla naturvetenskaplig undervisning eller språkets roll för naturvetenskapen.
Urban Olsson från Institutionen för biologi och miljövetenskap vid Göteborgs universitet pratade om vetenskap och biologi.
Och hur dubbeltydiga definitioner och seglivade vardagsföreställningar gör att vissa nyckelord inom naturvetenskapen har
en tvetydig betydelse som gör att de lätt kan användas till att
konstruera alternativa sanningar. Han ställde också frågan ifall
eleverna får bättre redskap att utvärdera den tankevärld som
frodas på internet och i media genom ett ökat fokus på hur
ny kunskap uppnås rent praktiskt. Webbtidskriften Bioscience
explained presenterades också vid detta seminarium.
Biennaldagarna avslutades med en fantastisk storföreläsning
av professor Dag Hanstorp och universitetslektor Jonas Enger
från Institutionen för fysik vid Göteborgs universitet. Föreläsningen tog upp hur ljus används för att datera en gammal träbit,
hur vi kan stoppa ljus och hur olika färger på ljuset ger olika
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Britt-Marie Lidesten öppnar biennalen

• Proteinsyntes med legobitar
• Britt-Marie demonstrerar

information om vad oljan jag häller på salladen innehåller. Föreläsningen blandade demonstrationer, förklaringar av vardagsfenomen samt senaste forskningsrönen – allt i ljusets tecken.
Ett stort tack till Resurscentrum för biologi och bioteknik som
organiserat dessa lärorika fortbildningsdagar!
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Matspjälkning med kamera
Text och foto Minna Panas Lärare Kannebäcksskolan ma-no åk 7-9

”Det här var jätteroligt!” ”Nu ska jag hem och filma med eleverna!” ”Kan jag få det här pusslet?”
Jag använder ofta kamera i min undervisning och
vet att eleverna uppskattar att få öva och visa sina
kunskaper med filmande. Det är upplivande och
roligt.
Under en workshop som jag höll på NO-biennalen i Göteborg i höstas upptäckte en grupp
lärare samma känslor av glädje och lekfullhet som
mina elever.
I små grupper fick deltagarna först pussla ihop
pusselbitar som jag ritat och laminerat. Efter det
fick de skapa korta filmer om matens väg genom
kroppen. I slutet tittade de på varandras filmer och
diskuterade filmande i allmänhet i skolan.
Filmande är en slags praktisk kunskap där man
fokuserar på innehållet med kameran. Några råd
kan vara på sin plats innan man börjar filma så att
man inte gör onödiga missar. Tillräckligt med ljus,
ljuset i ryggen, tyst runtomkring och ett manus
så att pratet flyter på. Sedan är det bara att filma,
gärna i korta avsnitt för att redigeringen ska vara
lättare.
Det finns färdiga bilder på kroppsdelar att köpa
lagligt till exempel genom Shutterstock. Jag ritade
och målade mina bilder genom att titta på olika
bilder på Internet. Jag har testat mitt matspjälkningspussel även med mina elever och sett att det
är ett mycket bra sätt att öva på systemet. Men
tidskrävande att göra i ordning!

Det är lätt att filma med mobiler

• Hur ska vi filma?

• Rickard och Kerstin
diskuterar ordningen

Bitarna faller på plats
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Vi tittar på en färdig film
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Vattentestet – en introduktion till
vetenskapligt arbetssätt
Text & bild: Ellekari Haraldson, lärare på Munkagårdsgymnasiet

Inför terminsstarten nu i höst funderade jag länge på vilken laboration jag skulle ha som
kursintroduktion till Biologi 1 med mina nya gymnasieettor. Då jag inte ville ”offra” någon av mina
redan inkörda labbar, som är väl inbäddade i sina respektive kapitel, var jag tvungen att tänka nytt.
Laborationen skulle ge eleverna ett hum om vad vetenskapligt arbetssätt
innebär och väcka deras nyfikenhet, men samtidigt vara enkel nog för att
samtliga elever skulle känna sig engagerade.
Att hitta en laboration som kräver liten eller ingen teoretisk genomgång och
samtidigt ger stoff nog för eleverna att kunna skriva en regelrätt laborationsrapport med hypotes, metod, resultat och diskussion – visade sig vara lättare
sagt än gjort.
Jag efterlyste tips och idéer i Facebook-gruppen Biologilärarna (vilken fantastisk grupp!), och med inspiration av de många svaren jag fick utvecklade
jag laborationen som jag döpt till Vattentestet.
På lektionen innan laborationen hade jag gått igenom vad vetenskapligt
arbetssätt innebär och eleverna hade fått i läxa att läsa på hur man skriver en
klassisk laborationsrapport (en bra översikt finns på Skolverket1). Inför laborationen hade jag förberett fyra olika karaffer; en med kolsyrat flaskvatten, en
med kolsyrat kranvatten (”SodaStream:at”), en med stilla flaskvatten och slutligen en med vanligt kranvatten. Karafferna var märkta med varsin bokstav.
Författaren Ellekari Haraldson

Förberedelser inför laborationen.
Eleverna fick smaka på de olika vattnen och notera sina gissningar på en
anonym lapp. När alla i klassen hade gjort sina gissningar sammanställde vi
gemensamt resultatet i ett Excel-ark. Vi ställde upp elevernas svar som en lista
och jämförde med det facit som jag presenterade. Genom att rödmarkera de
svar som inte stämde med facit kunde vi enkelt räkna ut procentsatsen för
antal korrekta gissningar, uppdelat i de två kategorierna kolsyrat vatten och
stilla vatten. För att tydligt presentera dessa resultat skapade vi cirkeldiagram
i Excel, som eleverna sedan infogade i sina laborationsrapporter, med korrekta figurtexter till samt hänvisningar i den löpande texten.

Exempel på enkelt cirkeldiagram i Excel.
Gällande själva brödtexten i labbrapporten ville jag hålla den så avskalad som
absolut möjligt. Syftet var att eleverna skulle förstå innebörden av de olika
delarna i en rapport, inte att de skulle lägga energi på att producera textmassa.
Idén med hela lektionen var som sagt att inspirera och väcka nyfikenhet, inte
att avskräcka med en tung skrivuppgift.
Inledning och syfte fick de färdigskrivet av mig. Under var och en av rubrikerna Material & metod, Resultat och Diskussion & slutsats skrev de 5-10
meningar. Att gemensamt sammanställa resultatet och göra en snygg labbrapport gav även eleverna nödvändig övning i att hantera de datorer som de
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bara några dagar tidigare hade fått hämta ut. Eleverna är förvisso uppväxta med datorer och digitala
verktyg, men när det gäller Office-paketet tycker
jag kunskaperna ofta haltar.
Jag gjorde laborationen med två klasser, och
båda fick liknande resultat. Det stilla vattnet kun-

de en knapp majoritet (60%) placera rätt, men för det kolsyrade vattnet gissade drygt 70% av eleverna fel. I diskussionsdelen uppmanades eleverna att
dels fundera över resultatet, men också över försökets utformning. Vilken betydelse har antalet repetitioner i ett vetenskapligt försök? Och hur många försökspersoner krävs för att man ska kunna dra generella slutsatser? Framhävs
smaken mindre när vattnet är kolsyrat? Alla kanske inte har en kolsyremaskin
hemma, och därför inte vet exakt hur det smakar? Och vad är poängen med
vatten på flaska när så många inte verkar känna någon skillnad? Vilken miljöpåverkan har egentligen PET-flaskor? Det blev många intressanta diskussioner i klassrummet!
Sammanfattningsvis fungerade vattentestet fint som kursintroduktion. Laborationen går såklart att utveckla och man skulle till exempel kunna göra en
mer avancerad statistisk analys. I det här fallet låg dock framgångsfaktorn i
det avskalade och enkla. Det krävdes varken långa förberedelser eller förberedande teorigenomgång, men ändå gav den eleverna material till en, om än
avskalad, rapport och diskussioner på flera plan.

Material:
4 karaffer
Flaskvatten: stilla & kolsyrat
Kolsyremaskin (t.ex. SodaStream)
Plastmuggar
Utskrivna svarslappar
1 https://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.234595!/2labbrapport.pdf

Britta Pilkvist inbjuder
till Linnédagarna 2018
Låt era elever få uppleva några härliga
dagar tillsammans med andra biologiintresserade elever.
Under fyra dagar i september kommer
50 elever få möjlighet bli Linnéstipendiater.
I år anordnar Biologilärarnas förening årets
Linnédagar i samarbete med Linköpings
Universitet, Jönköpings kommuns ekobuss
och Erik Dahlbergsgymnasiet i Jönköping.
Eleverna kommer att få en heldag på
Linköpings Universitet med laborationer
och föreläsningar och en dag kommer att
tillbringas ute i fält.

Håll utkik på Biologilärarnas hemsida samt på vår Facebooksgrupp
"Biologilärarna" och i kommande
nummer av Biologen.
Bondberget i södra Jönköping. Foto: Britta Pilkvist
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Elsa Wicklund
1920 - 2017

Lektor Elsa Wicklund har avlidit i en ålder av 97 år.
Elsa var boende och verksam som lärare på Lidingö
under större delen av sitt långa liv.

Några minnen från Kersti Uusma Wirén
Elsa kom till Lidingö Läroverk 1954 som nyexaminerad lektor
och undervisade då i Biologi och Geografi. Vi var hennes första
klass på gymnasiet Allmänna linjen första ring. Hon var 34 år
och hade just avlagt lic.examen. Hon var en väldigt kunnig och
intresserad lärare.
Hon var inte vår klassföreståndare, men vi brukade ofta senare
bjuda in henne på våra studentjubileer. Sista gången var vid
vårt 50 års jubileum 2008. Då var Elsa 88 år men fortfarande
mycket pigg och kunde namnen på många av oss.
När jag gick lärarutbildningen hade jag Elsa som handledare i biologi 1970. Hon var mycket hjälpsam och jag fick bra
kontakt med henne.
Hon har varit en välkänd person under många generationer
på Lidingö.

Vega Otterlands minnen av Elsa
Hon blev tidigt engagerad i Biologilärarnas Förening och var
BF:s ordförande i 17 år (1974-1991) - ett rekord jämfört med
alla tidigare ordföranden. Elsa blev ju dessutom föreningens
första kvinnliga ordförande. Hon var verkligen en eldsjäl med
stort engagemang.
Långt innan vårt samarbete i BF började lärde jag känna
Elsa. Första gången jag träffade henne var i början på 50-talet
på Kristinebergs Marinbiologiska station där jag gick kurs och
Elsa höll på med sitt arbete om sjöborrar. Senare på 50-talet
undervisade vi båda på Stockholms Samgymnasium. Då blev
jag medlem av BF. Sommaren 1967 fick vi båda Sverige-Amerika Stiftelsens stipendium för att delta i en 6-veckors BSCSkurs för amerikanska biologilärare: Elsa i Denver och jag i
Boston. Före min kurs åkte jag Greyhound-buss till Grand
Canyon och passade på att i förbifarten hälsa på Elsa på hennes
universitet i Denver. Ett härligt minne!
Att BF hade goda kontakter med forskare och forskning
var angeläget för Elsa. Själv hade hon ett stort kontaktnät
som kom föreningen till godo genom artiklar i Biologen ock
genom medverkan vid studiedagar, årsmöten och andra former
av fortbildning för biologilärare. På Elsas initiativ inleddes ett
samarbete Med Unga Forskare. Årligen gav BF ett bidrag till
UF. Ny forskning och kontakt med forskare har också varit en
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Elsa under IBO 1999

viktig ingrediens vid Linnedagarna (en annan viktig hjärtesak
för Elsa).
Elsa hade sin lektorstjänst vid Hersby gymnasium på
Lidingö där hon också fungerade som handledare för lärarkandidater - en möjlighet att även i sin yrkesroll verka för biologiämnets utveckling.
Att förbättra biologiämnets ställning i skolan samt verka för
biologilärares fortbildning var angeläget för Elsa. Åtskilliga är
de uppvaktningar på bl.a. UHÄ, utbildningsdepartementet,
dåvarande Skolöverstyrelsen som Elsa med stort engagemang
förberedde och deltog i. Till detta kom också ett stort antal
remisser att besvara.
Som ett led i fortbildningen för biologilärare ordnade BF på
80-talet ett antal landskapsresor där Elsa var ledare tillsammans
med kretsar. Elsa:s ledarskap var osjälviskt, empatiskt. Hon
brydde sig om alla. Alla skulle trivas och må bra. Detsamma
gällde också hennes deltagande i de långresor som anordnades
i BF:s regi, också på 80-talet.
Som sekreterare i Biologilärarnas förening hade jag förmånen att samarbeta med Elsa under många år. Jag minns
Elsa och samarbetet med henne med stor glädje, respekt och
tacksamhet.
Vega Otterland var under många år sekreterare i Biologilärarnas förening.

Radarparet Elsa Wicklund och Vega Otterland, ordförande och
sekreterare.Foto från föreningens 75-års jubileum hos Lasse Åberg i
Bålsta 2008.
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Susanne Fabricius minnen

Några ord från Monica Svensson

Mitt första minne av Elsa Wicklund var när jag som 15årig gymnasist fick Linnéstipendium. Året var 1962 och
för första gången hade jag åkt tåg från Stockholm alldeles
ensam och ända till Uppsala. På perrongen stod två vänliga, ”äldre damer i 40-årsåldern” och tog emot mig och
alla de andra stipendiaterna som kom från olika delar av
landet. Damerna var Elsa Wicklund ordförande i Biologilararnas Förening och Vega Otterland hennes sekreterare.
Vi blev inkvarterade på vandrarhem två och två och fick
sedan under några dagar vara med om många spännande
studiebesök och möten som BF ordnat med forskare inom
den biologiska forskningsfronten i Uppsala. Inte anade
jag då att det var början på en lång vänskap med Elsa och
Vega där vi kom att jobba tillsammans för Biologilärarnas
förening. Många uppvaktningar av politiker för att stärka
biologins ställning i skolan blev det under åren och många
trevliga resor med fortbildningsinnehåll.
Jag minns särskilt en resa till Utö med föreningen där
Elsa guidade oss. Efter en stund skulle vi samlas uppe vid
de vattenfyllda gruvorna högst uppe på berget. Gruppen
började långsamt röra sig uppåt och efter en stund såg
vi bara ryggen av Elsa som snabbt nästan sprang uppför
berget trots sin redan då ganska höga ålder. Härligt att få
ha en så fin kondis genom livet!
Biologimötena höll vi hemma hos varandra och Elsa
bjöd generöst på mat och fantastisk utsikt från sin högt
belägna lägenhet på Lidingö där hon hade ett helt rum
fullt med pärmar och annat som hörde till föreningen.
Många möten blev det där vi tillsammans med de övriga i
styrelsen författade brev till myndigheter, planerade uppvaktningar av politiker och satte ihop tidningen Biologen.
Elsa och Vega var ett fint team som gjorde en fantastisk
arbetsinsats för föreningen och ledde våra årsmöten på ett
mycket trevligt och lättsamt sätt. När jag tog över orförandeposten efter Elsa 1991 hade hon varit ordförande i
17 år! Hon höll ett fint tal där hon berättade hur mycket
föreningen betytt för henne under åren och fick många av
oss att röras till tårar.
Så är det nog för många av oss - att vi genom föreningen lärt känna många härliga biologer som blivit livslånga
vänner. En vän som jag är tacksam för att ha fått lära
känna och som har betytt särskilt mycket för mig och väldigt mycket för Biologilärarnas Förening är Elsa. Särskilt
gläder det mig att Linnédagarna som hon var med och
startade fortfarande hålls för gymnasister från hela landet
varje år med hjälp av pengar från Lawskis fond.

Mina minnen av Elsa sträcker sig också långt bak i tiden. Jag deltog
i BF:s årsmöte i Stockholm 1983 och åkte hem som sekreterare i
föreningen. Vega Otterland stannade ändå kvar som sekreterare ett
par år.
Vi hade stor hjälp av Elsa - ingen har väl senare planerat sitt
ordförandeskap så ordentligt som hon gjorde. Protokollen blev
långa och innehållsrika samtidigt som de i stort sett var klara när
mötet var slut.
Många möten ägde rum i Stockholm och från Uppsala kom
Andreas Ehn (som oftast körde bilen), Lennart Hultgren och jag.
Intressanta resor som männen gjort många gånger, utan att sedan
hitta målet. Varje gång snurrade vi runt en hel del på Lidingö
innan vi kom rätt - till Elsas möte och goda middag!
Under sina 17 år som ordförande hann Elsa och BF anordna
årsmöten i Stockholm, Dalarna, Uppsala, Linköping och föreningens 50-årsjubileum på Åland. Därefter rörde sig BF längre ut
från huvudstaden, till Jädraås, Göteborg och Skåne. Alla utflykter
var välplanerade med mycket
plats för socialt umgänge.
Vi är många i Biologilärarnas
förening som minns Elsa med
stor värme. Hon hade ett
innehållsrikt liv och arbetade
mycket för föreningen.

Susanne Fabricius, styrelsemedlem i Biologilärarnas Förening,
f.d. ordförande.

Tack Elsa!

Elsa Wicklund, längst till vänster,
under jubileumsexkursionen på Åland
1983

Fyra av Biologilärarnas förenings
ordföranden: Elsa Wicklund,
Monica Svensson, Susanne
Fabricius och Christina Broman.
Foto från föreningens 75-årsjubileum hos Lasse Åberg i Bålsta
2008.
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Monica Svensson, före detta
sekreterare och ordförande
i Biologilärarnas Förening,
numer ansvarig för Biologen

Vega uppvaktar Elsa med presenter
under årsmötet på Ekebyskolan i
Uppsala 1991
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Till Carin Westbergs minne har
donationsbidrag lämnats av
Matts Sverker Markus Johansson
Biologilärarnas förening

Tommy Pettersson
Biologilärarnas förening

Irja Katarina Enquist
Biologilärarnas förening

Morgan Lennart Peterson
Birgitta Ehrensvärd
Stockholm

Klara Ulvenheim
före detta kollega Halmstad

Anna-Lisa Östberg
väninna i 90 år

Yvonne och Nisse Gahm
Hallsberg

Stort tack till Carin Westbergs dödsbo för gåvan
till Biologilärarnas förening.
Vi ville gärna skriva några rader om Carin Westberg, så kontakt togs med Lars Åke Dahlkvist som varit
ordförande i Örebrokretsen för Biologilärarnas förening under många år. Lars Åke berättade att Carin Westberg
varit biologilärare på Sjöängsskolan i Askersund. Hon var mycket engagerad och omtyckt som lärare och var
med i styrelsen för Biologilärarnas förening under flera år.
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Biologilärarnas förening
Biologilärarnas förening är en ideell och partipolitiskt obunden intresse- och
ämnesförening. Syftet är att stimulera intresset för biologi i hela skolan, fungera som ett nätverk mellan lärare och verka för en adekvat fortbildning för
föreningens medlemmar. Biologilärarnas förening är remissinstans för frågor
som rör biologi i skolan.Föreningen ansvarar för Linnédagarna och den nationella uttagningstävlingen till Internationella biologiolympiaden (IBO) samt
medverkar vid genomförandet av European Science Olympiad (EUSO).
Föreningen är representerad i lednigsgruppen för Nationellt resurscentrum
för biologi och bioteknik.

Medlem i föreningen blir man genom att sätta in
medlemsavgiften på PlusGiro 5 67 20-6. Samma
konto används även av medlemmar för att betala
medlemsavgiften.
Avgiften är 130 kr, två personer i en familj betalar 190 kr, pensionärer och studerande 60 kr.
Som medlem stöder man föreningens verksamhet
och får tidskriften Biologen.

Föreningens styrelse

Gilla oss på Facebook

Ordförande Minna Panas, minna.panas@gmail.com
Vice ordförande Ulrika Wedding, ulrika.wedding@yahoo. com
Kassör Anders Niklasson, anders.niklasson1@comhem.se
Biologen Monica Svensson, monsv32@gmail.com
Övriga ledamöter
Britt-Marie Lidesten, Christina Broman, Susanne Fabricius,
Lena Lundquist, Britta Pilkvist, Birgitta Sang och Hesti Herbst

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 1241 medlemmar! Den drivs av
Biologilärarnas förening.

Mer info finns på föreningens hemsida:

www.biologilararna.se

Tips på filmer från UR
Minna Panas Kannebäcksskolan ma-no7-9

UR har korta utmärkta filmer om vetenskap på hemsidan urplay.se. Här finns några exempel på filmer.
http://urplay.se/program/200486-forskning-pagar-cellernas-hemliga-liv
Bilderna som förändrade vetenskapen Darwin´s Tree of Life

När Charles Darwins bok Om arternas uppkomst publicerades 1859 slog
den ner som en bomb. Men redan tjugo år tidigare hade han ritat en skiss
i en anteckningsbok som visar hur allt liv på jorden delar ett gemensamt
ursprung.

Bilderna som förändrade vetenskapen Photo 51

Det är under mystiska omständigheter som James Watson och Francis Crick
får tag i Rosalind Franklins foto 51. Bilden hjälper dem att förstå DNAmolekylens spiralformade struktur och öppnar därmed upp för födelsen av
den moderna molekylärbiologin.
Fortsättning på sidan 24!
Rosalind Franklin. 1920 - 1958
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Fortsättning från sidan 23!

Forskning pågår Evolutionen blottar
livets framtid
Reportageserie

På svenska universitet fortsätter forskare lägga det
pussel som en gång påbörjades av Charles Darwin.
Supermikroskop avslöjar den mänskliga kroppens
tidigaste föregångare. DNA-sekvense- ring visar
hur evolutionen hela tiden skapar nya arter. Superdatorer hjälper forskare att förstå miljarder år
av evolution. Att förstå evolutionen är att förstå
oss själva.

Forskning pågår Cellernas hemliga liv
Reportageserie

Hur fungerar själva livet? Forskningen om detta
kallas livsvetenskap, eller life science. En viktig
del rör livets mest grundläggande byggsten: cellen. Det handlar bland annat om att upptäcka och
kartlägga alla olika celltyper. Att förstå hur cellen
läser av sin egen dna-kod. Och att hitta cellernas
dolda uppgifter. Mycket av cellens liv är fortfarande höljt i dunkel. Lyckas forskarna avslöja dessa
cellens hemligheter kan det komma till enorm
nytta - för hela mänskligheten.

Forskning pågår Klimatbomben i Abisko
Reportageserie

Enorma områden med snö färgas mörk av föroreningar i luften. Det gör att solens strålar inte
studsar ut i rymden utan blir kvar som värme på
jorden. Temperaturen stiger och påverkar allting
som finns på vår planet. Koldioxid sipprar upp
från mark som tidigare varit frusen. Runtom i Sverige forskas det intensivt. Storskaliga experiment
ska ge svar på hur komplexa ekosystem påverkas
av en miljö i förändring. Klimatet är en av vår tids
största frågor. Men i all osäkerhet är det en sak
som forskarna är säkra på. Morgondagens värld
kommer att se annorlunda ut.

Väder över Lapporten, Abisko. Foto: Monica Svensson
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