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Njut av den härliga artikeln om nattens insektsliv som skrivits av
Linda Strand och Pål Axel Olsson. Vilka djur det finns!
Det är skönt att kunna läsa om det nya centrum för biodiversitet
som bildats i Göteborg. Det kommer att vara ett nätverk för forskare och stödja forskning om biodiversitet. På en ny skola i Göteborg
har man verkligen tänkt till när det gäller mångfalden bland bin,
fåglar och fladdermöss.
Vi får en artikel om skillnaderna i biologiundervisning mellan
USA och Sverige. Det är Allison Perrigos allra första artikel på svenska. Bra gjort!
Efter Minnas artikel om EUSO:s Sverigefinal för får vi läsa om
Skolinspektionens undersökning av sex- och samlevnadsundervisningen.
I Biologen 2 2002 skriver jag om vårt nya Resurscentrum. Pengarna hade beviljats, lokaler ordnats och nu var det dags att annonsera efter personal. ”De centrala verksamheterna för att uppnå de
övergripande målen är: Undervisningsstöd, Kompetensutveckling
av lärare, Forskningsinformation.” Att Bioresurs arbetat bra med
undervisningsstöd och kompetensutveckling vet alla som läser Bilagan och som varit på NO-biennalerna. Hur bra resurscentrum lyckats med den tredje verksamheten kan ni se på sidan 21. Grattis BrittMarie! På sidan 22 berättar hon dessutom om den nya hemsidan.
Föreningen ska fira sitt åttiofemte verksamhetsår med årsmöte på
Åland i maj. Där firades också 50-års jubiléet. Det jag bäst minns
från det mötet var att min trettonåriga dotter som var med på resan
önskade sig en egen fågelbok till sin fjortonårsdag. Det ska bli roligt
att återigen få uppleva den åländska naturen med samma fågelbok
som då var nyutkommen, Fåglar i fält av Peter Hayman. Den är så
liten och lätt att ha i fickan. Titta vilket trevligt program det blir i år
och glöm inte att anmäla dig.
Christina Broman
För föreningens styrelse

Biologilärarnas förening firar sitt 85-års jubileum på Åland!
Program lördag 26 maj 2018

Program söndag 27 maj 2018

07.00

Avfärd från Cityterminalen Stockholm med
Viking Line transferbuss till Kapellskär.

08.30

Viking Line buss hämtar gruppen vid Stalldalen,
kör till Nåtö biologiska station. Visning av guide.

09.00

Färjan avgår mot Mariehamn. Årsmöte ombord
i reserverad möteslokal. Smörgås och kaffe.

10.45

Buss från Nåtö till Sjökvarteret och SALT hantverkscentrum i Mariehamn

12.15

ankomst med Viking Line m/s Rosella, transfer med
Viking Line Buss från terminalen till pensionat
Stalldalen. Incheckning.

12.00

Buss från SALT till Viking Lines terminal,
incheckning för Rosellas avgång kl 12.45
(Mariehamn-Kapellskär)

13.30

Guiden Sigbritt Finne möter gruppen vid Stalldalen
och är tillsammans med gruppen till kl 17.30.
Bussresa till Kastelholm som inkluderar Kastelholms
slott, utemuseet Jan Karlsgården och fängelsemuseet
Vita Björn.

ELLER
14.25

14.00

TIPS!
■ Ta med baddräkt!
■ Skaffa TBE-vaccination!

Restaurang SMAKBYN www.smakbyn.ax
Lunch: Soppa och Ålands Pannkaka inkl kaffe/te
Restaurang med gårdsbutik.

Välkommen med din anmälan till årsmötet
senast söndag 1 april!
Anmälan till Britta: britta.pilkvist@jonkoping.se
eller Minna: minna.panas@gmail.com

15-15.30 Busstransport till Kastelholms naturstig.
Skogsstigen i Kastelholm är en promenadstig i vacker
och omväxlande skogsterräng. Längs stigen finns
även lite information om de åländska skogarna samt
en del utländska trädslag. Stigen är totalt 		
knappt 2,5 km lång och upprätthålls av Landskapets
fastighetsverk. Skogsstigen ligger på Stornäset i
Kastelholm, ca 4,5 km från Kastelholm slott.
17.10

Busstransport till Pensionat Stalldalen.

17.30

Middag på Pub Stallhagen.
Kvällsdopp efter middagen för den som vill.
Ta med baddräkt!

För den som vill åka till Stockholm finns avgång
14.25 med m/s Amorella.

Väl mött på Åland!
Styrelsen för Biologilärarnas förening

Interiör från
Jan Karlsgården
Foto Monica Svensson

Tryck: TMG Taberg

Biologiläarnas förenings nya samarbetspartner, Gothenburg Global
Biodiversity Center, GGBC, vid Göteborgs universitet har denna fina
illustration. Läs mer på sidan 12.

Kastellholms slott och biologer 1983
Till vänster går Lars Ljunggren
Foto Monica Svensson

Bilden visar vårt övernattningsställe pensionat Stalldalen. Byggnaden
är ett gammalt sjukhus som har gjorts om till hotellverksamhet.
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I skenet av lampan

Vad kan man mer få se?

Text Linda Strand & Pål Axel Olsson

Är du sugen på att börja titta på nattfjärilar? Känns det komplicerat och svårt? Det behöver det inte
vara – en lampa är allt som behövs! Och eventuellt ett lakan, men en vägg går ofta lika bra.
Plötsligt öppnar sig en helt ny värld och du kommer upptäcka att
de mest fascinerande varelser lockas fram ur nattens mörker! Man
kan naturligtvis bevaka lampan ensam, men det kan också bli en
gemytlig aktivitet om man gör det tillsammans och hjälps åt att
bevaka vad som dyker upp. På köpet får man uppleva nattens alla
skiftningar och ljud. I många grupper på Facebook bjuds det in
till gemensamma lyskvällar vilket brukar vara mycket trevligt och
uppskattat. Kanske dyker det upp någon fladdermus som gör dig
sällskap eller så har du turen att höra en uggla eller till och med
en vargs ylande. Men framförallt får man bekanta sig med nattens fjärilar och diverse andra kryp som lockas av ljuset. Känn dig
manad – börja lysa efter nattfjärilar!

Det är inte bara fjärilar som lockas till lampan. Det är inte ovanligt att spindlar,
skalbaggar, steklar, nattsländor och en del tvåvingar dyker upp. Dykare, asbaggar, ollonborrar och nyckelpigor är ganska vanligt förekommande skalbaggar.
Parasitsteklar och bålgetingar är exempel på steklar. Parasitsteklarna kan stickas
så man bör passa sig för dem, och getingarna är mest irriterande för att de kan
få för sig att börja äta upp de vackra fjärilarna man tittar på. Nattsländor kan
ibland dyka upp i stor mängd speciellt om man lyser i närheten av ett vatten
och de kan ibland vara svåra att skilja från fjärilar för ett otränat öga. Nattsländor har långa framåtriktade antenner, långa smala ben, takställda vingar som
är täckta av små hår, och de har små och inte särskilt utmärkande mundelar.
När det gäller tvåvingar kan ibland mängder av fjädermyggor dyka upp och
även en del blomflugor och andra flugor.

Linda Strand och Pål Axel Olsson (Foto Thomas Johnsson)

komma ut i naturen där det inte finns fast el, vilket definitivt kan
löna sig, behövs ett bensindrivet el-aggregat eller ett bilbatteri
med transformator från 12 V till 220 V.
Utöver lampan behövs ett lakan (eller en, gärna vit, vägg om
man lyser vid ett hus). Lakanet placeras lämpligen i en glänta,
eller på en högre punkt i landskapet för att lampan ska kunna
ses på långt håll. Lampan hängs framför lakanet, men det finns
också fyrflikiga lakan, genomskinliga dukar och ljustorn med
lampan inuti att köpa eller sy. Oavsett vad man väljer, är det
viktigt att det finns lakan även på marken, för där hamnar många
av fjärilarna. De har också en förmåga att smita till baksidan av
lakanet, som bör placeras så att lampan är på läsidan. Många
fjärilar lockas till svagare ljus, och de sätter sig gärna på baksidan.
När man riggat upp är det bara att tända lampan och slå sig till
ro och vänta! Kanske har man något bekvämt att sitta på, men
under en bra kväll/natt får man inte många lugna stunder. Och
det är ju precis en sådan kväll man vill ha. Redan i skymningen
dyker de första fjärilarna upp, det kan vara ”mikros” eller rotfjärilar. Även mätare brukar vara tidiga. Är man otålig kan det löna
sig att gå runt i omgivningen med håv och pannlampa för att
fånga in mätare, som kan placeras på lakanet för närmare studie.
Pannlampa eller en bra ficklampa är för övrigt ett mycket viktigt
tillbehör eftersom många fjärilar sitter långt från lampan. En bra
metod för att kunna titta på fjärilen i lugn och ro utan att den
flyger iväg är att lägga en liten genomskinlig burk eller en halva
från en petriskål ovanpå.

Att lysa på lakan är en både spännande och social aktivitet.
Foto: Linda Strand.

Att lysa
Ett lakan och en lampa med rätt ljusspektra räcker för att man
ska ha en trevlig och spännande sysselsättning under en kväll eller natt. Det finns även ett urval av ljusfällor man kan använda
om man inte vill stanna uppe. För en beskrivning av dessa läs
gärna artikeln Hitta nattfjärilar i Yrfän 1/2015 som finns att läsa
via www.sef.nu/yrfan.
Bäst lyser man med en ”klassisk” kvicksilverlampa på 125 eller
250 W, som fortfarande går att köpa på t ex Jula. De går dock
inte att utan vidare använda i en vanlig lamparmatur utan man
behöver en drossel som är avsedd för en sådan lampa. Vill man
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Typiska utseenden hos några makrofjärilar. Gulpucklig trågspinnare Meganola
strigula (som tillhör en grupp spinnare som ofta inte är större än många mikrofjärilar), Brunsprötad skymningssvärmare Hyles gallii, Litet glansfly Elaphria
venustula, Svampfly Parascotia fuliginaria. Foton: Pål Axel Olsson.

Vad är en makro- och mikrofjäril?
Det som normalt går under namnen mott, mal och vecklare kallas för mikrofjärilar. Det allra mest uppenbara sättet att skilja på mikro- och makrofjärilar
är storleken: stora = makro, små = mikro. Storleken mäts som vingspann och
avser avståndet från vingspets till vingspets på uppspända exemplar. Någon
form av storleksjämförelse är därför bra om man artbestämmer utifrån foton.
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Ett litet dilemma är att de flesta av fjärilarna vilar
med hoplagda vingar, och det kan då vara svårt att
tolka vingspannet från foton och levande exemplar.
En tumregel är att makrofjärilar normalt har en
vingspann från 3 cm och uppåt. Även om det finns
en hel del exempel med vingspann ner till ca 2 cm.
De allra flesta mikrofjärilar har en vingspann från
2 cm och nedåt. Undantag finns framförallt bland
motten, och det förekommer att dessa förväxlas
med mätare eftersom deras vingställning är lika.’

Olika grupper av makrofjärilar
Vi har ca 25 familjer (varav ungefär två tredjedelar
är nattflygande) och 1 116 arter i Sverige. De flesta
familjer innehåller endast ett fåtal arter. Två familjer – mätarna och nattflyna – utgör ca 80 % av alla
arter varför det kan vara bra att kunna känna igen
dessa familjer.
Nattflyn (Noctuidae) kallas i folkmun ofta för
”malar” och känns igen på den dova färgsättningen
som går i jordtoner, och på deras snabba flykt. De
är oftast kraftigt byggda, och typiskt för nattflyn är
också att de flesta har en rund samt en njurformad
fläck som sitter placerad mitt på vingen. Vid vila
hålls vingarna ihop över bakkroppen. Precis som
hos mätarna finns det undantag. Det finns arter
som är mer lika mätare och en del har klara färger.
Mätare (Geometridae) har fått sitt namn från larvernas speciella sätt att ”mäta” sig fram och den vuxna
fjärilen känns igen på dess dagfjärilslika utseende
med en smal, mer eller mindre hårlös kropp och
förhållandevis breda vingar. De har också en mer
fladdrande flykt. I vila är mätarnas båda vingpar
synliga vilka oftast är kamouflagetecknade. Det
finns såklart undantag och ett för många, välkänt
exempel är björkmätaren Biston betularia som
istället har kraftig kropp. Många av de avvikande
arterna uppträder tidigt på säsongen. Honorna hos
vissa arter som flyger under sen höst eller tidig vår
har förkrympta vingar.
Andra familjer som är relativt lätta att lära
sig känna igen, är svärmare (Sphingidae), spinnare (som innefattar flera familjer), ädelspinnare
(Lasiocampidae), skäckspinnare (Endromidae),
påfågelspinnare (Saturniidae), mjölkörtsspinnare
(Lemonidae), tandspinnare (Notodontidae), trågspinnare (Nolidae), björnspinnare (Arctiidae) och
tofsspinnare (Lymantriidae), träfjärilar (Cossidae)
och rotfjärilar (Hepialidae).
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Svärmarna är stora kraftiga och känns lätt igen
på deras kolibrilika flykt. Ofta har de också en
väldigt lång sugsnabel som de suger nektar med.
Larver ur denna familj är väldigt lättidentifierade. De känns igen på att de är nakna och har ett
”spröt” eller ”horn” som sticker ut i bakändan.
Spinnare kännetecknas av en kraftig och lurvig kropp, breda vingar och hos hanen kamformade eller fjäderlika antenner. Larven spinner en
kokong som puppan utvecklas i. Just det faktum
att de spinner en kokong har gett gruppen, som
består av flera familjer, dess namn. Larverna är
håriga och håren kan vara irriterande för huden
om man tar på dem.
Träfjärilarna har bara fyra arter i landet och du
känner lättast igen dem på att de är kraftigt och
klumpigt byggda fjärilar och på att de ofta uppfattas som slöa. De saknar dessutom sugsnabel.
Larven av arten större träfjäril Cossus cossus kan
vara den mest uppseendeväckande larv vi har.
Den ser ut som ett tjockt finger och är köttfärgad. Larverna lever i ved eller (en art) i stänglar av
vass. Större träfjäril kallades förr för allmän träddödare och det namnet kommer av att de kan
vara svåra skadegörare på träd genom att gnaga
stora gångar i dem.
Rotfjärilarna har korta antenner och sugsnabeln är reducerad. De ser ut att ha en bakåtkammad kalufs och är aktiva i skymningen och på
natten. Hos rotfjärilarna har hane och hona olika
utseende. Som namnet antyder lever larverna
i rötter av olika växter och kan ibland orsaka
skada. Den mest kända arten inom familjen är
humlerotfjäril Hepialus humuli som kan ses i
stort antal när hanarna svärmar över ängsmark
då de sänder ut feromoner (doftämnen) för att
locka till sig honor.
De övriga familjerna varierar väldigt mycket så
med dem kan man börja med att lära sig en del
vanliga och lättidentifierade arter.

Olika grupper av mikrofjärilar
Med 39 familjer och nästan 1 700 arter är
mikrofjärilarna en svåröverskådlig grupp. Men
det finns grupper som inte är så svåra att bestämma och man belönas snabbt med spännande
upptäckter. De är förvisso små, men ofta är deras vingform och teckningsmönster förhållandevis typiska. Det är dessutom ett begränsat antal
arter som mer frekvent dyker upp vid lampor.

Den största familjen bland mikrofjärilarna är
vecklarna. De flesta arterna har breda vingar och
vingfransarna är korta. De har dessutom korta
mundelar jämfört med många andra mikrofjärilar. Några av dem har betydande inslag av vitt i
vingteckningen. Det gör att de t o m kan se ut
som fågelbajs! Det finns hela 434 vecklararter i
Sverige. Ofta går det relativt bra att artbestämma
dem från bilder, även om det finns problematiska
grupper.
Nu hoppas vi att du känner dig redo att börja
lysa efter nattfjärilar. Kanske ses vi vid något lakan
framöver?

Variationen bland några vecklare: Röllekblomvecklare Aethes margaritana,
Johannesörtvecklare Lathronympha strigana, Vitfläckig björkknoppvecklare
Apotomis turbidana och Sälgbrokvecklare Hedya salicella.
Foton: Pål Axel Olsson.

Många spektakulära insekter kan dyka upp på lakanet: Ockragul lavspinnare Eilema
lutarellum och rosenvinge Mitochrista miniata, Stor björkmätare Biston betularia
och Oxhuvudspinnare Phalera bucephala Foto Linda Strand

Litteraturtips

Sextonfläckig nyckelpiga Halyzia sedecimguttata och Vitvingespinnare Arctornis
l-nigrum Foto Pål Axel Olsson

Sveriges fjärilar – en fälthandbok över Sveriges alla dag- och nattfjärilar
H. Elmquist, G. Lilje- berg, M. Top-Jensen och M. Fibiger.
Nordens nattflyn B. Gullander. Norstedt & Söner.

Generellt rör sig mikrofjärilar mycket kortare sträckor än t ex nattfly och
det har därför stor betydelse var lampan är placerad. En bra början är att
försöka få ett hum om de olika gruppernas utseende, vilket går utmärkt
genom boken Micromoths of Great Britain and Ireland eller med hjälp av
olika källor på nätet.
Bland mikrofjärilarna är motten (familjen Pyralidae) en bra grupp att
börja med. De är relativt stora, och vissa arter är mycket vanliga. I Sverige
finns över 200 arter av mott. Många av dem har tydliga mönster och är lätta
att artbestämma. Två andra mycket typiska grupper är fjädermotten (42 arter) och mångfliksmotten (3 arter). Som grupper är de mycket särpräglade
med sina smala eller mångdelade vingar. Nyligen har det kommit en ny
guide till de nordiska arterna. Gräsmotten är en annan grupp som man kan
se vid lampor. Under sommardagar ser man dem ofta flyga iväg när man
går över gräsmarker. De brukar vara bland de fjärilar som först dyker upp
vid lampan under en kväll.
Bland de äkta malarna brukar bland annat svampmalar dyka upp vid
lampan. Om man har riktig tur kommer jättesvampmalen Scardia boletella,
med ett vingspann som ett medelstort nattfly. En grupp som är lätt att identifiera är styltmalarna. Med sin upprättstående ställning utmärker de sig,
och de har dessutom ofta en distinkt och vacker färgteckning. Redan tidigt
på våren dyker t ex aspstyltmalen Caloptilia stigmatella upp vid lampan.

Nordens svärmare och spinnare B. Gullander. Norstedt & Söner.
Nordens Malere Danmarks dyreliv 2 P. Skou.
Nordens Ugler Danmarks dyreliv 5 P. Skou.
Colour Identification Guide to Moths of the British Isles: Macrolepidoptera
B. Skinner och D. Wilson. Harley books.
Field Guide to the Micro-Moths of Great Britain and Ireland P. Streling och
M. Parson. British Wildlife Publishing Ltd.
Typiska utseenden hos två mikrofjärilar: Blågul
praktmal Oecophora bractella, Ekpraktmal Carcina
quercana Foton: Pål Axel Olsson.

”Kanske har man något bekvämt
att sitta på, men under en bra
kväll/natt får man inte många
lugna stunder.”

British Moths. Photoguide C. Manley. Bloombury.

Internetsidor
www.lepidoptera.se
www.vilkenart.se
Facebooksidan Insektsdagboken
eller vad händer på lakanet i natt

Linda och Apollo
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Att samla insekter på annat sätt

GGBC - Gothenburg Global Biodiversity Center

Text och foto Minna Panas Kannebäcksskolan Ma-No Åk 7-9

Text och foto: Minna Panas MA- NO-lärare 7-9 Kannebäcksskolan Göteborg
och Britta Pilkvist Biologi Per Brahegymnasiet Jönköping

Jag samlar inte insekter men fick idén till denna text när jag
fick syn på en uppriggad insektsfälla hemma hos ett lärarpar.
Mannen i huset samlar på insekter under tak i anslutning till
trädgården.
På Sveriges entomologiska föreningens hemsida finns en
omfattande mängd information om insekter och vad man behöver veta om samlande av insekter.

Gothenburg Global Biodiversity Center, GGBC, höll sitt första årliga möte på Institutionen för
biologi och miljövetenskap i Göteborg i december 2017. Minna Panas och Britta Pilkvist deltog
vid mötet för Biologilärarnas förening. Det första verksamhetsåret för GGBC har gått till ända och
arbetet summerades vid centrets första officiella möte.

Insekter i fångenskap

Insekter i fångenskap skall skötas så att de inte far illa. Uppfödda eller kläckta insekter som ej skall behållas bör återföras
till ursprungslokalen så att ingen oönskad spridning av arter
äger rum. Det är viktigt att visa alla levande organismer hänsyn och respekt. De skall ha tillgång till föda, vatten och värme
allt efter artens behov. Vid avslutade studier bör man återföra
levande insekter till insamlingsområdet.

Frihet under ansvar

På bilden ser vi två lampor: en ultraviolett från Kjell &Company och
en vanlig lågenergilampa för ca 100 kr var. Dessutom ser vi två trattar
och en inklädd plastlåda för insekterna.

Den som insamlar insekter tar endast det antal exemplar av
varje art som kan anses motiverat med hänsyn till insamlingens mål. Alla insekter får fritt insamlas med vissa undantag.
Det gäller de insekter som omfattas av lagligt skydd, såsom
fridlysta arter eller insekter i vissa naturreservat samt de arter
som är föremål för ett offentliggjort, frivilligt insamlingsstopp.
Den som samlar insekter tar på sig ett stort ansvar och
måste vara omdömesgill nog att själv sätta gränserna och inte
samla in mer än vad som kan motiveras. Massinsamling av en
art får aldrig förekomma.

Mål för insamlandet
En insektssamling har sitt berättigande framför allt som dokumentation av fynden men också för att ge den som studerar
insekter tillgång till en kunskapskälla och ett användbart referensmaterial.
Att ha tillgång till en insektssamling är en förutsättning för
mera ingående studier av de allra flesta insektsgrupper. Utan
samlandet skulle amatörentomologin aldrig ha nått de framstående resultat den gjort, och kommer inte att kunna utvecklas vidare. Men det måste finnas ett mål för varje insamlat djur
att komplettera ett referensmaterial eller att dokumentera ekologi och variation i utseende eller utbredning.

Ett nattfly gillar sirap!

Ett bihotell
Ett annat och inte så
dåligt sätt att fånga
insekter/här en nätvinge, en stinkslända
på Öland.
Foto Monica Svensson

Resurscentrum för biologi och bioteknik (Bioresurs) har en
uppsjö av texter och information om hur man kan arbeta med
insekter på skolan.
http://www.bioresurs.uu.se/forskolan/var_smadjur.cfm
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Under mötesdagarna presenterade representanterna i styrgruppen sig själva, sina verksamheter och sina intentioner för
samarbete med centret.
Styrgruppens deltagare kommer från Institutionen för Energi
och Miljöteknik på Chalmers, Göteborgs Botaniska trädgård,
Göteborgs naturhistoriska museum, Havets hus i Lysekil, Herbariet GB, Göteborgs universitets institution för marina vetenskaper, Institutionen för geovetenskaper Göteborgs universitet,
Sjöfartsmuseet och Akvariet i Göteborg, Science Centret Universeum, Institutionen för biologi och miljövetenskap Göteborgs
universitet, Centrum för hav och samhälle, Nordens Ark och
Linneaus Centre for Marine Evolutionary Biology (CeMEB).
GGBC har en egen Advisory Board med följande organisationer: Länstyrelsen i Västra Götaland som representerades
av Anna Stenström, ForBio Research School vid Universitetet
i Oslo med Hugo deBoer som deltagare, Göteborgs miljöförvaltning med Klara Jansson, och Biologilärarnas förening med
Minna Panas.
Den digra listan av medlemmar och anknutna organisationer är ett tecken på att det kan vara värt, särskilt för en biologilärare på gymnasiet, att ibland titta på GGBC:s aktiviteter
och speciellt deras publikationslista. Centret har publicerat 29
vetenskapliga artiklar under sitt första år, se länken
https://ggbc.gu.se/research/publications.
GGBC har två huvudsakliga fokusområden: att fungera
som nätverk för forskare och för det andra att stödja forskning
om biodiversitet. Den nya tekniken ska hjälpa oss att förstå
världen omkring oss. Centret arbetar för att förstå hur den
biologiska mångfalden har utvecklats och hur den påverkas av
pågående klimatförändringar och habitatförstörelse.
Studierna sträcker över allt från några specifika grupper i isolerade områden i Neotropikerna till globala korstaxonomiska
mönster. Arbetet har redan belyst evolutionen av flera taxa även
om mycket återstår att förstå. Utbildning för att öka förståelse
och uppskattning för den naturliga världen runt omkring oss
ingår också som en del i arbetet.
Vi som förening kan lämna förslag till idéer om samarbete.
Det finns fina områden till samarbete kring Linnédagarna,
IBO, EUSO och Biologen samt vår hemsida.

• Ett naturintresse börjar inte så
sällan i ungdomen. Här längst till
höger står Minna Panas som deltar
i en fågelutflykt på 80-talet. Hur
väcks naturintresset idag hos unga
människor?

• Kanske så här - Hannah studerar
alkottar! Foto Monica Svensson

GGBC engagerade sig i ett oväntat uppdrag i slutet av november
2017. Det handlar om ett svar på en essän ”Species die. Get over it.”
skriven av R. Alexander Pyron och publicerad i The Washington Post.
Pyrons ståndpunkt handlar huvudsakligen om den så kallade
sjätte utrotningen av arter och att världen enligt honom klarar
sig bra utan spektakulära arter som isbjörnar. Han menar att
arterna kommer tillbaka i sinom tid.
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Den Svensk-Nordamerikanska Biologen

Hur kan biodiversitet gynnas
i samband med undervisning?
Text och foto Minna Panas, MA-NO 7-9 Kannebäcksskolan
I Västra Göteborg finns en alldeles nybyggd skola där man har tänkt på naturbevarande åtgärder i anslutning till skolan. Det står tre uppborrade tjocka
bitar av en trädstam på en träställning. Ett fint exempel på hur man på ett
enkelt sätt kan göra ett hållbart bihotell. Vildbin är inte heller farliga och
därför kan man anlägga bihotell på skolgårdar.
Nära samma skola finns ett litet parkområde där man rest ett konstverk på
höga ben i form av bihotell, fladdermusholkar och fågelholkar. Ett vackert
och funktionellt sätt att förena natur och kultur och människans boningar.
Detta kanske skulle kunna vara ett förslag från Biologilärarnas förening till
GGBC att arbeta för i större skala. Att propagera för exponering av naturliv
i skol- och bostadsmiljöer? Kanske skulle man kunna få draghjälp av länsstyrelserna för att plantera fjärilsbuskar (buddleja, hampflockel) och installera
bihotell och holkar?
I Göteborg delas redan frön ut till skolor i samband med skolgårdarnas
vårstädning. Ett lovvärt initiativ redan det!

• Bihotell upptill i konstverket gjort av
Ulrika Jansson.
Texten på benet finns till vänster:
En vinge rörde mitt hår

Biologen nr 1 • 2018

• Fladdermusholkar
och fågelholkar.
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En vinge rörde mitt hår

Ett konstverk av Ulrika Jansson 2017
Charles Felix Lindbergs donationsfond

Konstverket En vinge rörde mitt hår består av tre
skulpturer i trä med integrerad belysning som
erbjuder bostäder åt fladdermöss, fåglar och insekter. Skulpturerna hämtar sitt utseende från
klockstapeln på den närliggande Grevegårdens
kyrka. Klockstapeln tycks ha multiplicerat sig och
förflyttat till sina ättlingar ut i parken, där de fyller
en annan funktion än att med kyrkklockans ljud
kalla till gudstjänst. På ett mer lågmält sätt lockar
konstverken oss att se de varelser i vår omgivning
som vi delar deras livsmiljö med.
Allt på jorden består av nätverk där människan är
en likvärdig del av ekosystemen och helt beroende
av andra arter. Kanske är den insikten en samtida
andlighet som är lika viktig för oss att knyta an till
som religion är för många människor. Vi lever alla
under samma livsvillkor här på planeten och för
vår framtida överlevnad behöver vi utforma våra
mänskliga samhällen så att de samtidigt gynnar
våra medvarelser.
Den här skulpturen rymmer bon för vilda solitära
bin som är viktiga för pollineringen av våra grödor. Solitära bin bildar inte samhällen, utan varje
hona lägger ägg i en egen hålighet. Det finns 287
arter i Sverige varav 87 är rödlistade och de är helt
ofarliga för människor. Dessa insekter har svårt att
hitta boplats och mat på välklippta gräsmattor och
i parker rensade på gamla träd. Konstverket vill
uppmuntra oss alla att hjälpa våra ”osynliga” vilda
grannar genom att bygga fler boplatser och odla
blommor på balkonger och i rabatter som föder
pollinerade insekter.

Text & foto Allison Perrigo, Koordinator vid Gothenburg Global Biodiversity Centre
(Göteborgs centrum för biologisk mångfald)

Vet ni vad en “aptonym” är för något? Det är ordet för när någons namn är kopplat till personens
yrke. Det kan till exempel vara en person som heter Roman som är författare eller någon som heter
Stark som är brottare.
Ibland känns det som att nästan alla i Sverige har aptonymer
som tyder på att de borde vara biologer: Ekström, Liljeblad,
Kvist, Sjöblom och så vidare. Jag tycker att det finns en starkare
koppling mellan natur och människor i Sverige än vad det gör i
Nordamerika. Är detta på grund av efternamnen? Ingen aning,
men kanske finns det något samband.
Jag heter Allison, ett väldigt vanligt namn i USA, men ganska
ovanligt här i Sverige. Mitt andra namn är Linnea, som är raka
motsatsen, det vill säga ovanligt i USA men väldigt vanligt i
Sverige. Så redan från början, när jag växte upp i USA, hade jag
en koppling till Sverige och de små rosa blommorna.
Men jag kan inte avgöra om det var på grund av mitt namn
som jag bestämde mig för att plugga till biolog. Jag är även osäker på om det var namnet som förde mig till Sverige. Men jag
flyttade i alla fall till Sverige 2006, till Linnés hemstad Uppsala,
för att läsa biologi. Redan från början kändes det ganska annorlunda att studera biologi i Sverige jämfört med mina tidigare
studier i Nordamerika.
Att vara biologistudent skiljer sig åt mellan Nordamerika
och Sverige. Jag studerade ekologi i Vancouver, Kanada. Under
mina studier läste jag massor av kursböcker och memorerade
ofantligt många ekvationer. Jag förbrukade hundratals överstrykningspennor och ritade hela sidor med diagram.
Och vad lärde jag mig? Mycket, kan jag konstatera. Jag lärde
mig om frukt som avger eten och hur man beräknar effektiva
populationsstorlekar. Jag lärde mig om dominanta och recessiva
anlag, xylem och floem samt svampars livscykel.
Dock var det en sak som jag knappt lärde mig någonting om:
arter. Vi lärde oss nästan ingenting om varken hur man identifierar olika arter eller deras namn.
Efter en ekologitenta under mitt sista år i Vancouver gick jag
förbi min professors kontor för att säga hej. Han frågade mig
om en av tentafrågorna som handlade om en jordekorre. Det
var en väldigt lätt fråga om lokal anpassning, svarade jag. Han
suckade och sade att det var fem studenter på kursen [av cirka
300] som under tentan frågade honom vad en jordekorre är.
Det berodde inte på språket utan på att de aldrig hade sett en
jordekorre. Och däri ligger problemet: Hur kan man prata om
evolution om man inte känner till olika arter?
Många människor i Nordamerika växer upp i storstäder. På
grund av detta tror jag att flera av oss inte kan så mycket om

Koordinator för GGBC
Allison Perrigo

arter. Även om många svenskar också växer upp i storstäder tror
jag att det är vanligare att folk i Sverige tar sig ut i naturen.
Denna trend tror jag fortsätter in på universiteten. Under tre
år i Vancouver gick vi bara ut i naturen en enda gång och det
var endast i 45 minuter för att gå runt på campus och titta på
vanliga träd. Vi prioriterade inte att titta på växter och djur, vi
prioriterade istället att läsa om dem.
Jag hade tur, jag växte upp i en relativt naturälskande familj.
Min pappa är paleontolog och mamma är en utmärkt trädgårdsmästare. Under min uppväxt var familjen ofta ute i naturen: Ibland tältade vi, ibland letade vi efter fossiler och samlade
både paddor och salamandrar vid sommarstugan.
När jag var ungefär åtta år gammal hälsade min pappas kompis från El Salvador på några dagar. Han lärde mig att samla
och nåla dagfjärilar. Han lärde mig också hur man lägger dem
i små frimärkspåsar för att sedan lägga in dem i frysen så att de
dör på ett humant sätt. För mig var det otroligt kul att leka med
insekter, men mina kompisar och även min syster tyckte att det
var rätt konstigt och lite äckligt.
Det var 15 år senare som jag nålade min nästa insekt. Detta
var som utbytesstudent i Uppsala på en entomologikurs. Det
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Jag var så imponerad att även de som inte var biologer kunde
växtnamn. Jag undrar nu i efterhand om hon även vet vad en
jordekorre är, jag misstänker att hon vet det.
Idag gillar jag precis som förut att vara ute i naturen. När jag
besöker mina föräldrar i Seattle åker vi oftast till universitetets
trädgård eller så vandrar vi runt Mount Rainer. Jag påpekar fortfarande växters namn när jag ser dem men ofta inser jag att jag
inte kan namnet på engelska. Det är många växtnamn som jag
bara kan på svenska. I Nordamerika lärde jag mig hur biologisk
mångfald fungerar, men det var i Sverige som jag lärde mig en
stor del av arternas namn.

En bild av Allison som barn ute i naturen i Kanada

Jag kollar på växter på Teneriffa.

En svensk biologs minnen
Text och foto Monica Svensson

När jag var barn åkte vi till Hood Kanal vid Pacific Kusten där vi
tittade ner i tidvattenpooler och fångade krabbor till middag.

här var den första kursen som jag läste i Sverige och den var så
otroligt olik de kurser jag tidigare tagit i Kanada. Varje vecka
hade vi två eller tre eftermiddagar ute i fält istället för bara utantillinlärning i klassrummet. Vi samlade insekter, nålade dem
och nycklade fram arters namn. Detta var helt nytt för mig och
i processen lärde jag mig indirekt om vilka arter som finns var,
hur deras fysiologi fungerar, deras mönster i naturen och samtidigt att naturen varken är konstig eller äcklig. Naturen är fascinerande och behöver även upplevas, inte bara läsas om i böcker.
Under nästkommande vår, i kursen Växters evolution och
mångfald, åkte vi till Kanarieöarna så den praktiska biten blev
till och med ännu bättre! Vi såg Echium wildpretii på vulkanen
Teide och invasiva kaktussläkten på stranden. Jag upptäckte att
man kan identifiera törelsläktningar genom att nypa av ett blad
och se om det ”blöder” mjölksaft.
Sedan kom Valborg och utbytesåret var nästan slut. Vid det
laget hade jag blivit supernördig och ville identifiera växter konstant. På vägen hem den eftermiddagen såg jag väldigt många
vita blommor överallt, vilket fick mig att vilja veta vilka växter
det var. Jag frågade en kompis, som pluggade ekonomi, och hon
sa att det förstås var vitsippor!
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En utflykt i skogen under insektskursen på Uppsala Universitet, 2006.

När jag läser denna trevliga artikel från Allison kommer minnet från
mina egna biologistudier tillbaka! Det är intressant att kunna jämföra
studier i USA med äldre och nuvarande svenska kurser.
Jag började läsa botanik redan 1962 och läste sedan zoologi,
limnologi, allt som allt 3 hela år med enbart biologi. Dessutom ett
antal sommarkurser, till exempel artkunskap i Uppsalas botaniska
trädgård och på diverse ställen i omgivningarna, limnologikurs på
Erken och en 5 veckors kurs på Klubban i Fiskebäckskil med trålning av havsdjur som sedan internsivt studserades i labbet. Den
enda kurs i artkunskap som lästes inomhus var svampkursen - av
naturliga skäl! Fel årstid. Under denna tid var artkunskap mycket
viktigt, men vi läste förstås också allt från cellära till fysiologi, myckert som idag är inaktuellt.
Mitt biologiska intresse startade ungefär som för Allison. När
jag var 11 år flyttade vi från Luleå i Norrbotten till Torshälla

i Sörmland. Vi kom från ett område med björk, rönn och al till
mellansverige med en fantastisk mängd av olika växter. Familjen
plockade mycket svamp och från att mest ha plockat Luleås fjälliga
bläcksvamp hittades nu kantareller, vaxskivlingar, champinjoner
och en mängd andra arter. Jag blev helt betagen av denna mångfald
och började genast samla och pressa växter.
Som lärare gjorde elever och jag många exkursioner, både sommar
och vinter. Men jag konstaterade så småningom att artkunskap inte
längre ansågs speciellt viktigt i läroplanerna. Biologiundervisningen
har förändrats mycket sedan jag studerade, men artkunskapen verkar
ha fått ny status. Hur gör man exkursioner utan att vara trygg med
sin artkunskap?
Biologilärarnas förening har länge kämpat för mer biologi i
skolan, många uppvaktningar har gjorts till regeringarna. Biologi
har ju vuxit som ämne med nya grenar och rön inom cellbiologi,
genetik, evolution och fysiologi som några exempel.
Med gjädje läser jag nu på Biologilärarnas FaceBook-sida med
nya lärares kreativitet och intresse!

Det kanske trots allt var mitt aptonym som inspirerade mig
till att bli biolog i Sverige och samtidigt kanske svenska ”aptoefternamn” bidrar till svenskarnas koppling mellan biologisk
mångfald och samhälle.
Allison Perrigo är ekolog och systematiker. Hon jobbar som
koordinator på Göteborgs centrum för biologisk mångfald.
Hon föddes i Seattle, USA, gjorde sin grundutbildning i Vancouver, Kanada, och doktorerade sedan i Uppsala, Sverige, där
hon vandrade i Linnés fotspår.
Hon älskar alla sorters konstiga arter, framförallt nakensnäckor, björndjur och slemsvampar.
Allison fortsätter att lära sig svenska och vill säga ett stort tack
till Oskar Redlund och Stina Weststrand, som hjälpt till med
råd och redigering av texten.
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Från vänster: Monica 1975, en annan kall vinter!
Vad kan det finnas i håven undrar Mikael?
Blivande lärare undersöker om det finns nyckelpigor på Uppsalas gamla vattentorn även under vintern
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EUSO 2018 Sverigefinalen på Vetenskapens hus
Text Minna Panas Ma-No 7-9 Kannebäcksskolan och Britta Pilkvist
Erik Dahlbersgymnasiet. Foto Minna Panas

Årets EUSO (European Union Science Olympiad) ägde rum helgen 27- 28 januari i Stockholm. 24
elever deltog i tävlingen. Åtta av eleverna kom från Stockholmstrakten och de övriga sexton från olika
delar av landet.
På lördag besökte hela truppen med ledarna Jonas Forshamn,
Britta Pilkvist och Suheyla Demir både Nobelmuseet och
Naturhistoriska riksmuseet. Nobelmuseet är en ny företeelse
i tävlingens historia och uppskattades mycket av deltagarna.
Tävlingens populäre landskoordinator Jonas Forshamn
berättade”Åsa Husberg var dagens guide och hon gjorde en
fin guidning anpassad till elevernas kunskapsnivå och lyckades
verkligen fånga upp elevernas intresse” ”På Naturhistoriska
museet guidade Ninni Sällström vant och initierat kring ett
axplock från olika teman” fortsatte Jonas Forshamn. Till vardags arbetar Jonas som fysik- och tekniklärare på Kitas gymnasieskola i Göteborg.
Även i år fick eleverna en välfylld och intressant samling
av olika tidningar, tidskrifter småprylar och även en bok av
Fanny Härgestam och Hans Rosling.
Suhyela Demir från Gärdesskolan i Stockholm är tävlingens kemiledare och en proffsig efterrättsbagare. Observera att
EUSO-nyckelringarna (dock ej ätbara!) är gjorda med en 3Dprinter! Efterrätterna är ett återkommande fenomen som både
beundras och fotograferas vid dagens slut.
I entrén till Vetenskapens hus möts man av en infraröd kamera. Föreningens sekreterare Britta Pilkvist ger sitt uttryck för
den positiva stämningen som råder vid tävlingen genom IR.
Tävlingsdagens olika moment sköttes av ledarna som presenterade sig för tävlandena. Eleverna får sedan sina instruktioner
för dagen och sätter strax igång med tävlandet.
I tävlingen deltar elever från grundskolans årskurs nio och
gymnasiets åk 1. Eleven får inte vara äldre än 17 år under året

När två tredjedelar av provet är genomfört är det dags
för en välförtjänt wrap!.
Från vänster: Teja Lindmark, Danderyd, Julia Mårtensson,
Malmö, Hanna Hedman, Linköping, Moa Hjort, Täby
och Alma Källström från Jönköping slappnar av efter
förmiddagens hårda övningar.

Ledarna för EUSOs Sverigefinal 2018
Från vänster Britta Pilkvist (Biologilärarnas förening), Birgitta Sang
(Biologilärarnas förening), Kerstin Westberg (Resurscentrum för
biologi och bioteknik), Ida Solum (Resurscentrum för biologi och
bioteknik), Ulrika Wedding (Biologilärarnas förening), Lars Gråsjö
(Fysikersamfundet), Jenny Olander (Kemilärarnas resurscentrum,
KRC), Jonas Forshamn, landskoordinator och Cecilia Stenberg
(Kemilärarnas resurscentrum).

Tävlandena lyssnar på instruktioner
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man tävlar. Under finaldagarna får man många
nya kamrater som är intresserade av samma saker
som själv är.
”Frågorna är svåra märker man, det ska ju vara
så att även gymnasieeleverna får sin utmaning”
kommenterar Hampus Green från Berzeliusskolan i Linköping.
Moa Hjort tyckte att biologidelen var roligast att jobba med. Hon älskar ämnet biologi
och tycker att det har varit roligt eftersom man
fått laborera mycket. Hanna tyckte också bäst
om biologidelen. Hon ser också att det är svårt
ibland att se en skillnad mellan biologi och kemi,
till exempel när man tittar på cellen.

”Provets teoridel byggde på de resultat som vi
själva kom fram till” säger Julia uppskattande.
Hon tycker att kemin är det roligaste. Varför?
Julia berättade också att det var roligt med kemin
för att man kände att hon förstod och kunde.
Julia deltog även i förra årets tävling. Hon känner
också att hon har lärt sig mycket mera under året
som gått. Det är också roligt med beräkningarna
i kemiprovet. Teja tyckte mest om kemidelen.

My Pohl

Jonas Forshamn

Hugo Spencer Johan Holmberg och Alma
Källström

Felix Nord studerar pH-skalan.

Teja Lindmark och Hampus Lindgren
gör en noggrann mätning med hjälp
av en mikropipett. Johan Nordqvist
märker en bägare.

Följande elever gick vidare till Europa-finalen:

Namn

Skola

Kommun

Erik Göransson

Procivitas Privata Gymnasium

Helsingborg

Johan Holmberg

Berzeliusskolan

Linköping

Julia Mårtensson

Procivitas Privata Gymnasium

Malmö

Felix Nord

Johannes Hedberggymnasiet

Helsingborg

My Pohl

Eklidens skola

Nacka

Hugo Spencer

Internationella engelska skolan

Göteborg

Julia Mårtensson, Tobias Edwinsson och Viktor Forshamn koncentrerar sig på
biologiuppgiften.
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Sex- och samlevnadsundervisning
Skolinspektionen har gjort en undersökning av skolors sex- och samlevnadsundervisning.
Här kommer deras sammanfattning:
Målet med sex- och samlevnadsundervisningen är att stärka elevernas självkänsla och
handlingskompetens och att möjliggöra medvetna val som rör hälsa, relationer och sexualitet.
Men många lärare uppger i granskningen att det är svårt att undervisa i ämnet.
Sex och samlevnad kopplas inte till
skolans värdegrundsarbete

Granskningen visar att endast ett fåtal av de besökta skolorna
gör en tydlig koppling mellan sex och samlevnad och skolans
övergripande värdegrundsarbete. Detta ser Skolinspektionen
allvarligt på.
Skolor som inte gör denna koppling missar de positiva effekter
för en förbättrad skolmiljö som en god sex- och samlevnadsundervisning kopplat till värdegrundsfrågor kan bidra med. Om
denna koppling inte görs riskerar skolor att missa åsikter som
strider mot värdegrunden, vilket kan leda till kränkningar och
diskriminering. De sexuella trakasserier och övergrepp i skolan
som elever beskriver i upprop som #tystiklassen och #räckupphanden vittnar om detta. Sex- och samlevnadsundervisningen
måste ta upp frågor kring grovt språkbruk, nedsättande ord,
hederskultur, sexuella trakasserier, jämställdhet med mera för
att elever ska kunna få kunskaper om normer och värden och
utveckla ett förhållningssätt i enlighet med skolans värdegrund.

Lärarna behöver stöd och verktyg

Granskningen visar att det finns ett stort behov av kompetensutveckling när det gäller lärarnas arbete med sex- och
samlevnadsfrågor, alltifrån sex och samlevnad som kunskapsområde, normer och HBTQ, hedersrelaterade frågor, sex- och
samlevnadsundervisning för nyanlända elever till hantering av
kontroversiella frågor som knyter an till sex- och samlevnadsområdet.

Stora brister i undervisningen om
normer och HBTQ-frågor

Granskningen visar också att det finns stora brister i undervisningen om normer och HBTQ. Det som ofta saknas är möjligheter
för elever att reflektera kring hur normer påverkar och i många fall
begränsar människors handlingsutrymme när det gäller sexualitet, identitet och relationer. Undervisningen behöver genomgående ha ett medvetet perspektiv där elever tillsammans med lärare synliggör och ifrågasätter olika sex- och samlevnadsnormer.

Undervisningen är ojämnt fördelad

Framgångsfaktorer

Elevhälsans kompetens tas inte tillvara i arbete

• I dessa skolor bedrivs ett systematiskt utvecklingsarbete
som innefattar tydliga mål för sex- och samlevnadsundervisningen, uppföljning och utvärdering av dessa mål samt
utvecklingsarbete utifrån dessa resultat. Dessutom kopplar
dessa skolor arbetet med sex och samlevnad till skolans
värdegrundsarbete.

I flera skolor sker sex- och samlevnadsundervisningen oregelbundet. Undervisningen sker under ett begränsat antal lektioner eller förläggs till senare årskurser. I många intervjuer anger
elever att de vill prata om sex och samlevnad tidigare och oftare
än vad de har haft möjlighet till. För att eleverna ska kunna repetera och fördjupa sina kunskaper behöver undervisningen ske
kontinuerligt under läsåren och återkomma under skolgången.

På många skolor används elevhälsan inte i arbetet med sex- och
samlevnadsundervisningen. En av fem rektorer anger i enkäten
att elevhälsan inte används i planering av undervisningen, i
genomförandet av lektioner eller som stöd i lärarnas kompetensförsörjning.

Bara hälften av eleverna görs delaktiga

Ett tydligt mönster i vår granskning är att elever på många skolor
sällan involveras i planering, genomförande och utvärdering av
sex- och samlevnadsundervisningen. En god sex- och samlevnadsundervisning kräver elevernas delaktighet. Annars finns en
risk att undervisningen missar diskussioner som är särskilt viktiga
för eleverna, såsom till exempel frågor kring hedersproblematik,
homofobi, grovt språkbruk, sexuella trakasserier med mera.

Granskningen visar att det finns skolor som lyckas väl i att bedriva en
sex- och samlevnadsundervisning av god kvalitet som når alla elever.

• Rektorerna följer regelbundet upp att lärarna har kompetens för att undervisa om sex och samlevnad och erbjuder
relevant kompetensutveckling där det behövs.
• Lärarna ger eleverna ett reellt inflytande i sex- och samlevnadsundervisningens planering, genomförande och
utvärdering.
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Sverige var först i världen med att införa
obligatorisk sexualundervisning år 1955.
Under lång tid var det förbjudet att prata om sexualitet. Moralpredikningar och bestraffningar var däremot vanliga och skulle
lära ungdomar vad de fick och inte fick göra.
Många unga flickor undervisades om sexualhygien, fortplantning, barnalstring, äktenskap och könssjukdomar i början av 1900talet. Sämre var det för pojkarna, man var bland annat rädd för
att deras drift skulle väckas av undervisning.
1933 bildades Riksförbundet för sexuell upplysning, RFSU av
Elise ”Ottar” Ottesen-Jensen. Hon föddes 1886 utanför Stavanger
i Norge. Hon var det sjuttonde barnet av arton i syskonskaran.
Bara elva av barnen nådde vuxen ålder. ”Ottar” OttesenJensen var en mycket medveten sexualpolitiker, hade RFSU
och sexualundervisning som sin livsuppgift. Hon ledde arbetet
ända fram till 1959 och har varit mycket betydelsefull för vår
inställning till sexualundervisning. (Jag har just talat med en
man som gick realskolan i Arvidsjaur på 1950-talet och han
minns att Ottar höll en lektion!)

Fyra bilder från en temavecka i Norsjö om vänskap 2003
TÄN K SJÄLV !
TÄN K N YTT!
TA STÄLLN IN G!
IN GEN TIN G FÖR SV IN N ER
ALLTIN G SPR IDS
SK AFFA M ER K UN SK APER !
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Text Monica Svensson

• Lärarna ger eleverna regelbundet möjlighet att tillsammans
med lärarna reflektera kring en rad olika normer som rör
sex- och samlevnadsområdet. Även elevhälsans uppdrag är
förankrat i personalgruppen.

Undervisningen är ämnesintegrerad

Granskningen visar att sex- och samlevnadsundervisningen
bedrivs ämnesintegrerad på de flesta skolorna. Trots förbättrad
ämnesintegrering framkommer i intervjuer att många lärare
känner osäkerhet kring hur detta kunskapsområde berör dem.
En anledning till denna osäkerhet är att få skolor tar ett helhetsgrepp kring sex- och samlevnadsfrågor. På majoriteten av
skolorna saknas ett systematiskt utvecklingsarbete av sex- och
samlevnadsundervisningen och därmed saknas ofta en samsyn kring vem som undervisar om sex och samlevnad i olika
ämnen.

Kort historik över 1900-talets
Sexualundervisning

Sammanfattning

• Regnbågsflaggan
• Rullstolsbunden i
matvaruaffären

#metoo

Utrikesminister Margot Wallström (S) hyllar kampanjen, efterlyser politiska åtgärder – och berättar att hon har personliga
erfarenheter av sexuella trakasserier.

vart går gränsen mellan
vänskap och kärlek?

Vad är skillnaden mellan
killars och tjejers vänskap?

Första målet för RFSU var att införa obligatorisk sexualundervisning i landets skolor. Även Kungliga Majestäten rekommenderade 1942 att sexualundervisning borde vara en del av
undervisningen. Men inte förrän 1955 blev den obligatorisk.
Man behandlade endast hygien och preventivmedel för att
förebygga spridandet av könssjukdomar. Man skulle inte ha
sex före äktenskapet på denna tid, så viktigt var att påpeka
avhållsamhetens lov.
Då sexualundervisningen blev obligatorisk skilde sig undervisningen mellan flickor och pojkar fortfarande betydligt.
Synen på pojkarnas sexualitet var att den var okontrollbar och
farlig, medan flickornas istället sågs som obefintlig.
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På 1960-talet kom den sexuella revolutionen och samhället
blev mer öppet för sex innan äktenskap och homosexualitet.
Sexualundervisningen förändrades. Samlevnad var nu ett viktigt
ämne och därför kom Skolöverstyrelsen med en handledning
kallad ”samlevnadsundervisning”. Undervisningen blev mer
detaljerad och täckte fler områden som till exempel anatomi,
fysiologi och psykologi. Synen på sexualitet var också förändrad
och det beskrevs istället som en viktig och lycklig del av en
människas liv.
Rädslan för HIV och AIDS växte starkt under 1980-talet
och det medförde att undervisningen åter handlade mycket
om avhållsamhet.
Efter läroplanen 1994 kom de nu gällande planerna 2011,
som Lgr11 för grundskolan och Lgy11 för gymnasieskolan,
något reviderade under 2017. Läroplanerna anger att undervisningen kan vara en del av andra ämnen och därför inte
behöver vara ett eget ämne. Detta gjordes för att ge mer valmöjligheter för lärarna som tidigare känt sig instängda i sin
detaljerade läroplan.

En tankeväckande bild:
Fem syskon som föddes
mellan år 1900 och 1910.
Ytterligare sju syskon hade
fötts i familjen, men de dog
alla i späd ålder. Mamman
fick sammanlagt 13 barn,
sex blev vuxna.
(Minsta barnet var Monica
Svenssons far.)

Dagens sex- och samlevnadsundervisning skiljer sig mycket från
1900-talets sexualundervisning. Skillnaderna är mycket stora.
Ur läroplanen 2011: ”Begrepp som sexualitet, relationer, kön,
jämställdhet och normer är inskrivna i flera av kurs- och ämnesplanerna. Det innebär att ansvaret för kunskapsområdet vilar på flera
lärare och ska tas upp inom ramen för många kurser och ämnen.”
Den biologiska delen tar biologilärarna fortfarande hand om.
Mer ur läroplanen:”Alla barn och elever, oavsett könstillhörighet, får pröva och utveckla sina förmågor och sina intressen. Alla,
både flickor och pojkar, har också rätt till en utbildning fri från
diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.” ”Skolan
ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och
möjligheter. Eleverna ska uppmuntras att utveckla sina intressen
utan fördomar om vad som är kvinnligt och manligt.”
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Några viktiga årtal
1734 Lag om kyrklig vigsel, krav på kvinnans oskuld
1778 Ogift mor fick vara anonym, ”Okänd mor”-lagen
1845 Kvinnor får lika arvsrätt som män
1858 Ogift kvinna blir myndig när hon fyller 25 år
1907-1909 Rätt att ingå borgerligt äktenskap
1911 Lex Hinke - lag som förbjöd info om preventivmedel införs
1915 Kvinnor får rätt att ta ut skilsmässa. ”Okänd mor”-lagen
upphävs
1919 Lika och allmän rösträtt för kvinnor och män
1920 Kvinnan blir tvungen att anta mannens efternamn vid
giftermål
1921 Första riksdagsvalet där kvinnor får rösta. Gift kvinna
förklaras även myndig.
1936 Statligt anställda kvinnor får rätt till barnledighet
Inkomstprövat barnbidrag införs
1937 Offret för incest betraktas inte längre som medbrottsling
1938 Förbudet mot preventivmedelsupplysning avskaffas Ny
lag som tillåter abort på vissa villkor införs
1944 Homosexualitet avkriminaliseras
1947 Karin Kock kommer som första kvinna in i regeringen
Allmänt barnbidrag införs
1954 Första lektionen i sexualkunskap hålls i radio
1959 Kondomer får säljas i automater
1964 P-piller tillåts som preventivmedel
1966 Spiralen tillåts
1970 Den första ungdomsmottagningen öppnar Preventivmedel får säljas utan speciellt tillstånd från polisen
Kondomer börjar säljas på bensinstationer och i kiosker
1974 Ny abortlag antas av riksdagen. Den innebär att en
kvinna får avbryta graviditeten före utgången av 18:e
graviditetsveckan utan att behöva uppge sina personliga skäl för aborten. Hon fattar själv sitt beslut.
1975 Lagen om fri abort börjar gälla
1977 Ny lärarhandledning i samlevnadsundervisning.
1980 Det blir förbjudet att skildra och sprida barnpornografi
Lag om jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet
införs

Fyra generationer:
Min farmorsmor (bara
tre barn), min farmor
(13 barn), farmors
andra dotter med sitt
första av två barn.
Bilden tagen cirka
1922.
Hade farmor varit
betjänt av sex- och
samlevnadsundervisning? Eller farfar?

Life Science – en spetsutbildning inom biologi
Text Ulrika Wedding

Sedan hösten 2017 har Rudbecksgymnasiet i Örebro en nationell spetsutbildning. I artikeln beskrivs
hur vi lagt upp utbildningen och vad som är bärande delar i utbildningen.
Utbildningens tyngdpunkt ligger inom området bioteknik
med mikrobiologi och molekylärbiologi. Genom ett samarbete med Örebro universitet centrum för livsvetenskap – biologi får eleverna kontakt med universitetsmiljön redan från åk
1. Denna kontakt fortsätter genom hela gymnasiet med sin
höjdpunkt i åk 3 med två veckors heltidsstudier vid Örebro
universitet. Eleverna ges också möjlighet att läsa en reguljär
kurs i molekylärbiologi under våren i åk3.
De senaste årens utveckling med arbetsmarknadens ökade
efterfrågan på yrkesverksamma personer inom Life Science
motiverar en gymnasieutbildning vars syfte framförallt är att
skapa intresse, nyfikenhet och fördjupade kunskaper inom
området bioteknik, mikrobiologi och genteknik.
För att skapa detta intresse läser alla elever som går Life
Science kursen bioteknik i åk 2. Inom de vanliga kurserna i
kemi och biologi finns det en stoffträngsel som ibland medför
svårighet att få djup med reflektion i undervisningen. Undervisningens upplägg inom bioteknik är tänkt att ge en problematisering och ett djup inom vissa områden. Det är flera
faktorer som ska stämma för att möjliggöra det och vi har haft
förmånen att alltid ha en ledning som stöttat organisatoriska
faktorer såsom schemakonstruktion – i vårt fall med 2h+1h
lektion per vecka. Där två timmarspasset används till laboration nästan varje vecka.
Vi fördjupar en generell naturvetenskaplig metodik för
experiment genom att använda välkända metoder inom mikrobiologi och molekylärbiologi för egna experiment. Eleverna
lär sig en fungerande metodik som de senare använder som
utgångspunkt för resonemang och för att fördjupa försöken
under bioteknikkursens gång. Det är t.ex. sterilteknik, att odla
bakterier under olika förutsättningar, PCR, gelelektrofores
och SDS-PAGE.
Laborationerna är uppbyggda så att eleverna får planera och
lägga upp försöken själva. Alla metoder har en relevans för
ett särskilt sammanhang. Därför strävar vi efter att i undervisningen i bioteknik visa, resonera kring och fördjupa den
förståelsen. I samband med försöken för vi in verkliga problem
eller dilemman som ska lösas. Att sätta metodens användning
i detta sammanhang är en viktig del.
Idag finns en mängd resurser på nätet med exempel på modellförsök som har verklighetsanknytning. Att använda dessa
kan vara en spännande väg som är mindre resurskrävande
för att nå en ökad förståelse för hur olika metoder kan an-

vändas för att lösa problem med naturvetenskapligt innehåll.
Vi som arbetat med bioteknik på Rudbeck har upptäckt hur
spännande och lärorikt det är att göra verkliga experiment på
riktigt istället.
Ett sätt att göra det på är att vi har förmånen att ha kontakt
med flera forskare som delgett oss uppgifter som vi försökt att
lösa. Det är mycket spännande att delta i verkliga projekt, men
när man misslyckas finns det risk att eleverna tappar sugen.
Därför är lärarens uppgift att visa eleverna var lärdomarna
finns också i misslyckade försök. I samarbetet med Örebro
universitet ges fördjupande undervisning om t.ex. metoder
eller dilemman.
Elevernas tankar om sig själva och framtiden är viktiga utgångspunkter för vilket innehåll och vilka perspektiv undervisningen inom Life Science-programmet har. Undervisning som
ska utveckla ett intresse för ett område behöver anknyta till
elevernas egen föreställning och förförståelse av ett problem,
ett dilemma eller en mer övergripande problemställning. Det
är mycket roligare och intressantare att lära sig något där de
kunskaper du får påverkar din framtid. De större problemområden som ringar in frågeställningarna för laborationer medger
en progression i lärandet.

• Elever i åk1 studerar c.elegans
Elever under laboration
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Vi i Biologilärarnas förening är mycket stolta över vår styrelseledamot Britt-Marie Lidesten som
belönades för insatser för forskningskommunikation vid Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens
högtidssammankomst 2018. Hon är inte bara föreståndare för Nationellt resurscentrum för biologi
och bioteknik (Bioresurs), hon arbetar också ideellt för BF, har bland annat anordnat flera årsmöten,
och med Biologen. Hon medverkade till tidningens nya layout och har skrivit många läsvärda artiklar.
Hon är en mycket värdig pristagare! Här följer Akademins motivering till priset:

Akademiens belöning för
föredömliga insatser inom
forskningskommunikation

Belöning för föredömliga insatser inom forskningskommunikation
till Britt-Marie Lidesten. © Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien,
foto/photo: Erik Cronberg

Ur Stiftelsen Hugo och Emma Björkmans minnesfond utdelas
en belöning – diplom och penningsumma – till person, som
inom skogs- eller jordbrukssektorn gjort framstående insatser
inom forskningskommunikation.
Med forskningskommunikation avses all kommunikation
baserad på vetenskapliga resultat, som ges till andra än forskarna inom det egna ämnesområdet. Vid bedömningen kan
också hänsyn tas till förmågan att inhämta erfarenheter och
problem i samhälle och näringsliv och förmedling av dessa till
vetenskaplig verksamhet.
Belöningen kan delas ut årligen; första gången 1985.

Belöning för föredömliga insatser inom
forskningskommunikation 2018
Föreståndare Britt-Marie Lidesten, Uppsala, som i sin
gärning på Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik med stort engagemang hjälper lärare att väcka barnens
intresse för växter, svampar, djur och bioteknik.

• Pris- och belöningsmottagare
© Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, foto/photo: Erik Cronberg
• Underhållning i Blå hallen
© Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, foto/photo: Erik Cronberg

Britt-Marie Lidesten arbetade själv som lärare i mer än 20
år innan hon 2002 började på Nationellt resurscentrum för
biologi och bioteknik vid Uppsala universitet i samarbete
med SLU. Under hennes ledning har centret blivit en viktig
och mycket ofta använd stödfunktion och koordinator för
Sveriges skolor och lärare inom biologiska ämnen och bioteknik.
Tidskriften Bi-lagan når lärare över hela landet med
lättillgänglig information om nya forskningsrön inom ekologi och andra biologiska områden. Resurscentrumet arbetar
även med webb-baserat material och hemsidan har cirka två
miljoner besök per år.
I en tid när allt fler människor bor i städerna utan egen
kontakt med vare sig naturen eller de areella näringarna är
det av största betydelse att skolan kan ge kunskap och väcka
intresse hos barnen inom dessa områden. Här har BrittMarie Lidesten uträttat ett arbete långt utöver vad som kan
krävas av en statlig tjänsteman.
Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien
http://www.ksla.se/

Bioresurs.uu.se
Text Britt-Marie Lidesten, föreståndare för Nationellt resurscentrum för biologi
och bioteknik (Bioresurs). Foto Monica Svensson
Vi på Bioresurs har nyligen öppnat vår nya webbsida med ny design och
struktur. Vi har även reviderat gammalt material och lagt in nytt.
Det innebär inte att allt är klart, vi kommer att fortsätta komplettera
efter hand. Om det är något som saknas eller som inte går att hitta – hör av
er till oss så hjälper vi till. Vi hoppas att den nya webben ska bli överskådlig och lättillgänglig med mycket användbart material för er som jobbar i
förskola och skola.
På startsidan finns tre ingångar: Resurser, Publikationer och Kurser och
Kalendarium.
Inom Resurser finns en omfattande del för förskola och grundskola F–6.
Här ingår temaområden kring naturen och människokroppen. Längre ner
på sidan finns aktuell och tidigare års Utmaning från Bioresurs. Idéerna är
lika användbara även om man inte längre kan anmäla sig till äldre Utmaningar.
Årets utmaning för förskola och grundskola handlar om Biologiska
rytmer. Läs mer på bioresurs.uu.se/resurser/utmaningen/ och skicka in foton till
info@bioresurs.uu.se att läggas på vår Instagramsida för att visa årstidsrytmen i naturen på olika håll i landet. Laborationer och övningar för äldre
elever sorteras under ämnesrubriker och förslag finns till indelning efter åldersgrupper. Vi har inte gjort en strikt uppdelning efter årskurser eftersom
mycket av vårt material kan anpassas till olika åldersgrupper.
I övrigt består Resurser av delarna Biologitävlingar, Säkerhet – Risker
och Ämnesdidaktik, samt tips på litteratur och inköpsställen.
Via ingången Publikationer når man alla gamla nummer av Bi-lagan
och häften i serien Linnélektioner. Våra Facebook- och Instagramsidor
(se länkar på startsidan) ersätter nyhetsbreven som vi tidigare skickade ut.
Kurser och Kalendarium visar det som är på gång, men här läggs även in
dokumentation från genomförda aktiviteter.
Längst upp till höger finns tre små vågräta streck som markerar ingångar
till bland annat en omfattande lista på externa länkar.
Längst ner på sidan finns ikoner som leder till modulerna VuxNwebben,
Myller, Genmodifierade växter och Teknik&Natur-portalen. Materialet i
modulen VuxNwebben har reviderats och här finns mycket användbart
även för yngre elever i grundskolan, se materialet som ursprungligen är
avsett för särskild undervisning för vuxna om människokroppen, natur och
återvinning-kretslopp. Den del som heter Myller håller på att omarbetas
liksom även delen Genmodifierade växter. Teknik&Natur-portalen kommer inte att flyttas till den nya plattformen, men finns kvar på vår hemsida.
Som föreståndare av Bioresurs får Britt-Marie klara av många olika uppdrag, som att
klä sig inför att gå ner i Falu gruva, fundera på vad man finner på stranden eller dra en
lättnadens suck när BF:s årsmöte återigen varit lyckat!
Foto Monica Svensson
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Om att använda
Är du studerande
och intresserad av botanik? pronomenet ”hen”
Då ska du söka ett stipendium till Botanikdagarna.
Botanikdagarna är ett fantastiskt tillfälle att få närkontakt med floran
och träffa andra botaniskt intresserade.
Svenska Botaniska Föreningen delar i år ut två stycken stipendier för
deltagande i Botanikdagarna. Stipendierna täcker även kostnaderna
för logi, mat och resor (upp till 2 000 kr),
Din ansökan där du berättar om dig själv och varför du vill delta ska
skickas till föreningen senast 1 maj.
Ansökan skickas till:
Svenska Botaniska Föreningen
Norbyvägen 18 A
752 36 Uppsala.
Ytterligare upplysningar kan du få från:
Maria van der Wie på SBF:s kansli
Tel: 018-471 28 91
E-post: info@svenskbotanik.se

Har du sett att Nationalnyckeln
startar igen?
Ny bok kommer i april.
Förbeställ senast 31 mars för bästa pris!
www.nationalnyckeln.se
Denna bok handlar om havsborstmaskar

Text Minna Panas
Redaktionen för Biologen fick nyligen feedback
på användandet av pronomenet ”hen” på grund
av artikeln som handlade om språk och biologiundervisning. Vi reder ut frågan eftersom användandet av ”hen”kan komma att dyka upp i flera
artiklar framöver.
I texten ”Varför spelar språket en roll i biologin?” har skribenten använt ”hen” som ett könsneutralt uttryck. Ett exempel på en könsneutral
benämning kan vara en mening som: ”en lärare
kan fritt välja vilken metod hen vill”.
Lärarförbundet har också gett ut råd för jämställdhet och likabehandling och då tagit fram en
vägledning för lärare om hur man kan använda
begreppet ”hen”. Förbundet använder ”hen” som
ett könsneutralt pronomen när personen som
beskrivs inte vill eller kan definiera sig som vare
sig man eller kvinna.
”Hen” kan också om man inte vill använda det
omständliga ”han/hon” när man till exempel inte
vet om personen ifråga är kvinna eller man, eller
när man vill inkludera såväl män som kvinnor.
Skribenten till texten ”Varför spelar språket en roll
i biologin? har använt ”hen” i det senare fallet.
Genom användandet av ”hen” i dess andra betydelse som benämning på en person som inte vill
eller kan kategorisera sig som vare sig man eller
kvinna vill Biologen-redaktionen ge uttryck för
ett välkomnande av alla sina läsare.

”hen”

?
henom

hon/han
?

Vet du detta om vargen?
2016 dödade varg 12 och skadade 10 hundar enligt Viltskadecenter.
Samma år dödades 130 hundar av viltsvin och 378 i trafiken, enligt
försäkringsbolaget Agria.
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?

hans/hennes

hens

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 1269 medlemmar! Den drivs av
Biologilärarnas förening.

Mer info finns på föreningens hemsida:

www.biologilararna.se

Minnesord för Lilian Norrfjärd
Lilian Norrfjärd gick bort i slutet av 2017, alldeles för tidigt i
livet. Lilian var medlem i Västra kretsen sedan åttiotalet. Hon
arbetade som mycket omtyckt och kunnig högstadielärare i
matematik och NO.
Lilian hade ett stort biologiskt intresse som hon generöst
delade med sig av till sina elever och sin omgivning. Tillsammans med Lilian organiserade vi i Västra kretsen Linnédagarna
i 3 år och ett flertal kretsaktiviteter..
Lilian tog också på sig revisorsuppgifter för riksstyrelsen
under en period.
Vi skickar våra varma tankar till Lilians familj och kommer
alltid att komma ihåg en positiv, hjälpsam och kunnig Lilian.
av Minna Panas
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HEJ MEDLEM!

Det är dags att betala medlemsavgiften för 2018,
ett år då Biologilärarnas förening fyller 85 år.

Avgiften är 130 kr,

två personer i en familj betalar 190 kr,
pensionärer och studerande 60 kr.
Vi skulle uppskatta om du betalar din
medlemsavgift så snart som möjligt.

Betala till plusgiro 5 67 20-6.
Om du redan betalat så kan du naturligtvis
bortse från denna påminnelse.
Med vänlig hälsning
Anders Niklasson, kassör

www.biologilararna.se

Blåmesen, fångad på bild av
Monica Svensson.

