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Biologilärarnas förening startade 
i Stockholm den 5 juni 1933 
och är kanske den äldsta ämnes-
lärarföreningen i landet. Under 
1970-talet var så gott som alla 
Sveriges biologilärare med i för-
eningen och det fanns flera regio-
nala kretsar. Idag har föreningen 
färre medlemmar och vi ser 
gärna att vi blir fler igen – vi har 
mycket att erbjuda lärare inom 
biologi, naturkunskap och NO 
med biologi anknytning! 

För oss är det viktigt att möta 
dagens barn och ungdomar med 
en inkluderande biologiundervis-
ning, om till exempel sex och 
relationer, miljöfrågor och hållbar 
utveckling. Detta är viktiga om-
råden, där vi biologilärare särskilt 
kan bidra till elevernas samhälls-
engagemang – något vi i fören-
ingen bland annat har i åtanke 
när vi ger respons till Skolverket 
på ämnesplaner och reformer.

Biologen
Sedan 1935 ger vi ut tidskriften 
Biologen med fyra nummer per år. 
Den innehåller artiklar om biologi, 
undervisning och biologididaktik, 
skrivna av personer vi möter i vår 
arbetsvardag eller i föreningens 
verksamhet. Monica Svensson är 
redaktör och gör tillsammans med 
Minna Panas, som är föreningens 
vice ordförande, ett gediget arbete 
inför varje nytt nummer. 

Biologitävlingar
Biologilärarnas förening står 
bakom den kommitté som arbe-
tar med genomförandet av den 
svenska uttagningen till IBO (In-

ternational Biology Olympiad),  
arrangerar träningsläger för elever-
na och deltar med ledare vid den 
internationella tävlingen. Anmäl 

din skola senast den 1 februari om 

ni vill delta i årets uttagningsprov!
Föreningen är också med 

och arrangerar EOES (European 

Olympiad of Experimental 

Science) för elever i nian och 
 ettan på gymnasiet. 

Linnédagarna
Föreningens största arrangemang 
är Linnédagarna, som är ett fyra-
dagars event för 50 gymnasieele-
ver med ett särskilt intresse för 
biologi. Gymnasieskolor från hela 
landet kan ansöka om att skicka 
en stipendiat. 

Linnédagarna startade 1964 
och har återkommit varje år sedan 
dess. Vart tredje år arrangeras de 
på en ny plats i Sverige. Syftet är 
att skapa kontakter mellan biologi-
intresserade gymnasieelever och 
forskare. Östra Reals gymnasium i 
Stockholm och Danderyds gymna-
sium är värdar för årets Linnédagar, 
som bland annat innehåller ex-
kursioner till Ingarö och besök vid 
Baltic Sea Science Center.

Facebook
Föreningen har även en Face-
book-grupp, Biologilärarna, där 
biologilärare delar undervisnings-
idéer, tankar om biologiundervis-
ning, ställer frågor och tipsar om 
lärarfortbildning. 

BLI MEDLEM!

Våra medlemmar är viktiga för 
oss. Framförallt eftersom det är 
roligt att diskutera biologi men 
också för att antalet medlemmar 
styr vilka resurser Skolverket läg-
ger på vår verksamhet – vilket 
i förlängningen också styr vad 
vi har möjlighet att genomföra. 
Tyvärr räknas inte alla våra med-
lemmar på Facebook.

Medlem blir du genom 
att gå in på vår webbplats, 
biologilararna.se, och betala 130 
kronor. Som medlem stödjer 
du föreningens ideella verksam-
het och får tidskriften Biologen. 
Till våren planerar vi även två 
läraraktiviteter, ett webbinarium 
om Havets hus i Lysekil, samt en 
helg med kompetensutveckling 
i Skåne om fåglar och deras 
ekologiska betydelse.

VÄLKOMMEN TILL BIOLOGI-
LÄRARNAS FÖRENING
TEXT: Ulrika Wedding, ordförande för Biologilärarnas förening,  
ulrika.wedding@orebro.se

Biologilärarnas förening ger ut tidskriften 
 Biologen, anordnar biologitävlingar och arrang
erar Linnédagarna. I år fyller föreningen 90 år! 

ANDRA AKTÖRER

https://biologilararna.se/

