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Det internationella skogsåret 2011, som utlysts av FN, är 
till för att öka förståelsen för och kunskapen om skogens 
betydelse. På Bioresurs har vi valt att låta årets kalender ha 
tema Skog. Varje månadsuppslag tar upp något praktisk att 
göra med anknytning till skog. 

Skogens år 2011

Enligt FAO betraktas ett område som skog om det är större än 5 000 m2 
och innefattar träd som är högre än fem meter, där trädkronorna tillsammans 
täcker minst tio procent av arealen. Kalhyggen, som tillfälligt saknar träd, inräk-
nas i skogen. Mark som huvudsakligen används för jordbruk eller bebyggelse 
räknas inte som skogsmark. www.fao.org (FRA 2010 Terms and Definitions)

Eskil Erlandsson, landsbygdsminister, skriver :

FN har utlyst 2011 till det internationella skogsåret. Jag är 
den minister i regeringen som har ansvar för skogen och 
därför tycker jag såklart att det är jätteroligt att den upp-
märksammas! Skogen är viktig och nyttig på väldigt många 
sätt. Den ger oss timmer och massaved, men även bär och 
svamp, jakt, fiske, friluftsliv och hela den biologiska mång-
falden som de skogliga ekosystemen hyser. 
      Världens skogar är en otroligt viktig resurs, inte minst 
därför att de fungerar som en lunga och hjälper oss i arbe-
tet för att rädda klimatet. Därför måste vi bruka dem på 
ett hållbart sätt, så att de kan fortsätta ge människor allt 
detta även i framtiden. I den svenska skogspolitiken är det 
här formulerat som två jämställda målsättningar med vårt 
skogsbruk. Ett mål för miljö och ett mål för produktion. 
Dessa båda mål är lika viktiga och är ett sätt att spegla de 
avvägningar som man alltid måste göra i skogsbruket.  
     Den svenska skogsnäringen är mycket viktig för Sverige. 
Den sysselsätter närmare 100 000 personer – ofta i delar 
av Sverige där det kan vara svårt att hitta jobb – och bidrar 
dessutom med viktiga exportinkomster. Tyvärr sköts inte 
skogen ansvarsfullt på alla håll i världen. Jag hoppas att det 
internationella skogsåret ska bidra till att lägga fokus på sko-
gen och hur viktigt det är att den kan fortsätta att brukas på 
ett hållbart sätt. 

Andreas Carlgren, miljöminister, skriver : 

Finns det något viktigare för vår miljö än skogen? 
De samlade utsläppen från världens länder som förstör kli-
matet fångas till viss del upp av våra väldiga skogar i värl-
den. Naturkatastrofer kan också dämpas genom vår robusta 
natur, våra skogar och gröna områden. Skogarna är världens 
lunga. Skogen är livsnödvändig. 

Vi svenskar har ett särskilt förhållande till skogen. Drygt 
hälften av Sveriges landareal täcks av skog. Vi är en av de 
stora skogsnationerna. Generationer innan oss har odlat 
skogen. Skogen har format vårt lands identitet, varit rygg-
raden i att skapa det välstånd och de enorma naturvärden 
som vi har i dag.   

Vi har ett ansvar att bruka skogen hållbart så att även kom-
mande generationer får möjligheter att nyttja skogen. Världens 
ekonomier och energisystem måste bort från det som förstör 
klimatet, bort från användandet av kol och olja. I skogarna 
finns möjligheter att utveckla förnybara energikällor, såsom 
biogrödor och biobränsle. 

I skogarna finns ett rikt djur- och växtliv. Hälften av alla 
de arter som är hotade i Sverige nyttjar skogen. Det är bland 
annat därför Sverige har byggt upp och fortsätter att satsa 
på ett nät av skyddade områden, såsom nationalparker, na-
turreservat och biotopskyddsområden. 

Våra skogar och den tätortsnära naturen, som parken i 
närheten av vår skola, vårt jobb eller hem, ger också var och en 
möjlighet att uppleva naturen. För många av oss är helgernas 
skogsvandringar något av det viktigaste vi har för att må bra. 

Ibland vandrar jag runt i skogar som min farfar och min 
farmors far planterade. Skogarna är ett miljöarv från dem 
till mig och kommande generationer. På samma sätt arbetar 
jag för att vi ska kunna lämna över miljöarvet, den livsnöd-
vändiga skogen, till kommande generationer.   

Skogens år speglas även i frimärksutgivningen. Temat för 
årets  Europafrimärken är just skogen. Frimärkena ovan visar 
hur ådringen ser ut i ved från björk (t.v.) och gran (t.h.). 
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Naturen in på livet 
Exakthet i uttryck fördjupar upple-
velse och kunskap. Ett samarbete mel-
lan naturkunskap/biologi och svenska 
kan ge eleverna större förståelse för 
naturens betydelse förr och nu – och 
träning i uttrycksfullhet och analytiskt 
tänkande. Ord, bild och musik kan an-
vändas. 

Några idéer:

• Gör en detaljrik beskrivning av en 
växt, en insekt, ett träd – med na-
turen eller en flora som utgångs-
punkt. 

• Jämför naturbeskrivningar från 
olika litterära epoker eller kulturer.

• Naturen i staden  – iaktta och be-
skriv. 

• Sånger om naturen för barn – 
analys av sångtexter. 

Inspiration i ord (och musik) kan vi 
finna hos Carl von Linné, Harry Mar-
tinson, Evert Taube, Kerstin Ekman, 
Ulf Lundell och Lars Winnerbäck och 
kanske bandet The Knife. 

Bo Mossbergs akvareller i olika floror 
ger närbild och ofta perspektiv på en 
biotop.

Idéer från Björn Kohlström och Ingrid Boberg, 
Per Brahegymnasiet, Jönköping
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Svampar saknar klorofyll och har därför inte någon foto-
syntes. Hur kan de få tillgång till  energirika ämnen? 
Svamparna är betydligt närmare släkt med djuren än med 
växterna och precis som djuren får svamparna energi rika 
ämnen från andra levande eller döda organismer. I skogen 
finner du svampar som lever på olika sätt – se dig om-
kring, undersök och upptäck!

Upptäck skogens svampar

Mutualistiska svampar 
Sök rätt på en berghäll, som täcks av ett cirka tio cen-
timeter tjockt lager av mossa, råhumus och rötter, 
och lyft försiktigt på markskiktet. Närmast berget 
brukar det finnas ett finmaskigt nät av vita och gula 
svamphyfer. Titta noga så kanske du också hittar trä-
dens finrötter som lever i symbios med svampar, så 
kallad mykorrhiza. Rötterna är uppsvällda i spet-
sarna och i mikroskop ser man att de är täckta av 

ett fint ludd av svamphyfter, se minsta bilden  t.v. 
En annan form av mutualistiskt förhållande 

finns hos lavar, som bildas av svampar i samarbete 
med grönalger eller cyanobakterier. Lavarnas upp-
byggnad kan studeras i mikroskop.

Parasiter
Svampar kan hämta sin näring från le-
vande organismer, både växter, djur och 
andra svampar. Lönnlövet ovan har angripits av 
tjärfläckssjuka. Andra exempel är sot- och rost-
svampar, som är skadegörare på våra odlade väx-
ter, till exempel vinbärsrost och sotsvampar på 
stråsäd.  

Predatorer
Vissa svampar, som lever i marken, har spe-
ciella fångstorgan och kan fånga och äta ne-
matoder. Kanske kommer dessa svampar att 
kunna användas som biologiskt vapen för att 
bekämpa skadliga nematoder.

Vilken mat gillar svampar?

Klibbtickor har börjat växa på granstammen 

efter det att trädet fallit omkull. T.v. brunröta.

Granbarr

Nedbrytare
De viktigaste nedbrytarna i barrsko-
gen är svamparna. I marken finns 
mycel från olika arter, som lever på 
det organiska materialet i förnan. 
Andra svampar kan växa på levande 
eller döda träd. På bilden längst till 
höger syns klibbtickor på en ned-
fallen granstam. Träet bryts ner och 
faller sönder i bruna, kubiska bitar, 
så kallad brunröta. Titta noga på 
marken i närheten av några granar så 
kanske du hittar en pytteliten svamp 
som lever på ett enda granbarr. 

nematod

hyf
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           Sam, Samuel Justus, Justina Alfhild, Alva Gisela

Adela, Heidi Lilian, Lilly  Kevin, Roy Alma, Hulda Anita, Annette Tord, Turid Dagny, Helny

Åsa, Åslög  Sture Ida  Sigrid, Siri Dag, Daga Hildegard,  Orvar 

Fredrika  Elise, Lisa Matteus Maurits, Moritz Tekla, Tea Gerhard, Gert Tryggve 

Höstdagjämning

vinjettbild: blad och ollon från bok 

Enar, Einar  Dagmar, Rigmor Lennart. Leonard Mikael, Mikaela Helge

v. 35

v. 36

v. 37

v. 38

v. 39

Magnhild

Gör en svampexkursion
Upptäck svampar av olika slag som finns 
i skogen. Tänk inte bara matsvamp – det 
kan vara nog så tillfredsställande att kon-
centrera sig på att bara lära sig en eller par 
nya svamparter under en utflykt i skogen. 
Om du vill plocka svamp för att äta är 
det viktigt att använda en svampbok med 
aktuella uppgifter. Ät endast svampar 
som du säkert kan identifiera som mat-
svampar.

Svampar i naturen, kultu-
ren och köket

Mossberg, Persson, Nilsson

Wahlström & Widstrand, 
2004

ISBN10: 9146210172

En bok med begränsat men bra och 
brett urval av matsvampar. De ypper-
liga illustrationerna visar svamparna 
precis som de växer, vilket underlättar 
artbestämning.

Nya svampboken

Pelle Holmberg

Norstedts, 2010

ISBN: 9789113031798

Ny reviderad upplaga 
med bra introducerande och översikt-
liga kapitel. Ett hundratal svampar pre-
senteras med 400 färgfoton.
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Djuren i skogen  Vilka djur lever i skogen?
När man är ute i skogen är det inte alltid så lätt 
att få syn på djuren som lever där, men man kan 
ofta se spår och märken efter dem.  Att leta efter 
sådana ledtrådar är spännande och ger en uppfat-
taning om vilka djur som finns i området.

Använd en karta som underlag vid undersök-
ningen. Gör en egen karta eller skriv ut en karta 
från Eniro, http://kartor.eniro.se (tillåtet för elev-
arbeten och för internt bruk i skolan). Kanske 
finns det också någon orienteringsklubb i närheten 
som kan bidra med en karta. På webbsidan www.
skogeniskolan.se finns förslag på hur man kan göra 
en karta (sök på ”karta” under Övningar).

Dela in eleverna i grupper och tilldela grup-
perna varsin del av det område som ska undersö-
kas. Låt eleverna leta efter spår och märken efter 
djur och pricka in dem på kartan. Sammanställ 
resultatet i en gemensam karta.

Leta efter:
• Levande djur 
• Gnag1 och andra märken 
• Spillning
• Galler2

• Spåravtryck3

• Rester efter döda djur (t.ex. ben och tänder)

Bestämningslitteratur och webbsidor

1. Insektsgnag i bark och ved av Bengt Ehnström, 2002 (ISBN 
9188506266). Över 450 rikt illustrerade faktablad över insekter 
som gör gnagspår i bark och ved. 

2. Galler av Carl-Cedric Coulianos 1991 (ISBN 91-86448-29-3). 
Boken har bestämningsnycklar till cirka 1100 galler, varav 250 är 
avbildade i färg. 

3. På Naturhistoriska Riksmuséets hemsida, www.nrm.se, finns 
bilder av spår efter däggdjur, både sommartid och vintertid. 

Vilka djur och spår av djur syns på bilderna härintill? Vänd tidningen 
upp och ned så får du svaren.

3 

2 

5

7

4.

8

Ka
rta

: N
ik

la
s A

ld
én

6

10

2

1

9

1. Granbarrlus, ananasgall 2. Hackspett ,hackmärken 3. Rådjur, fejnings-
plats 4. Älg, spillning 5. Röd skogsmyra 6. Granbarkborre, larvgångar       
7. Engallmygga, kikbär 8. Jordlöpare 9. Vildsvin, spåravtryck 10. Bävergnag



Oktober 2011

Sista ansökningsdag till  
vårens kurser på 
universitet och högskolor.

FN-dagen

Kemins dag

Sommartid slutar

Kanelbullens dagInternationella barndagen

www.keminsdag.se
Kemins dag
www.keminsdag.se Världslivsmedelsdagen

   Fallfällor 
Med en fallfälla kan man fånga smådjur 
som lever på marken. Gör en enkel fall-
fälla genom att gjuta lite gips i botten på 
en plast- eller glasburk. 

Gräv ner burkarna på lämpliga ställen 
i skogsmark. Fukta gipset för att djuren 
som hamnar i burken inte ska torka ut. 
Vittja burkarna varje dag. 

Sortera djuren som trillar ner i burkarna 
i grupper. Ta hjälp av till exempel häf-
tet ”Liv i löv” som kan laddas ned från 
www.gnm.se (se undervisningsmate-
rial). Släpp ut djuren efteråt. 

Ofta hamnar djur från nedanstående 
grupper i burkarna:

• dubbelfotingar
• enkelfotingar
• skalbaggar, t.ex. jordlöpare och

      kortvingar
• myror
• spindlar

Fallfälla 
med en 
röd skogs-
myra och 
en spindel.
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             Ragnar, Ragna Ludvig, Love

Evald, Osvald Frans, Frank Bror Jenny, Jennifer Birgitta, Britta Nils Ingrid, Inger

Harry, Harriet Erling, Jarl Valfrid, Manfred Berit, Birgit Stellan Hedvig, Hillevi Finn 

Antonia, Toini  Lukas Tore, Tor Sibylla Ursula, Yrsa Marika, Marita Severin, Sören

vinjettbild: blad från lönn

Evert, Eilert Inga, Ingalill Amanda, Rasmus Sabina Simon, Simone Viola Elsa, Isabella
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31Edit, Edgar
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Livet i marken Små kryp i mossa och förna
Många små kryp lever i marken i barrskogen. 
Det man kan räkna med att hitta är mark-
nematoder, ciliater, hjuldjur och björndjur. 
Olika metoder kan användas för att få fram 
djuren.

1. Lägg lite mossa i en bägare och häll på lite 
vatten. Ta prov på vattnet och titta i 
mikroskop.

2. En våttratt tillverkas genom att 
skära av en liten petflaska så att det 
bildas en tratt. Gör ett hål i flaskans 
lock och stick in en cirka fem centi-
meter lång gummislang. Sätt en slang-
klämma runt slangen. Lägg gärna en 
bit myggnät längst ner i tratten så att 
det inte kommer ned skräp i slangen. 
Lägg lite förna eller lite mossa i tratten 
och täck med vatten. Låt stå i några tim-
mar upp till ett dygn. Djuren rör sig nedåt 
i tratten. Öppna slangklämman och ta 
vara på vattnet som finns längst ned. 
Titta i mikroskop.

3. Det är framförallt björndjur som är svåra 
att få fram, eftersom de håller sig fast i mos-
san med sina små kloförsedda ben. Använd 
en planktonhåv (100 µm maskstorlek). Lägg 
lite mossa i håven och spola ett par minuter 
med kallt vatten från vattenled-
ningskranen så att djuren samlas i 
den lilla behållaren under håven. 
Sök efter björndjur i mikroskop. 

Björndjur lever ofta i de 
mosskuddar som kan finnas på 
tak eller på stenmurar men man 
hittar djuren också i mossa från 
skogsmark. 

Ref. Ola Sjödin, Grans Naturbruksskola

Hjuldjur
Hjuldjur finns i söt- och saltvatten och i fuktiga 

miljöer. Storleken varierar mellan 0.05-2 mm. De är fler-
celliga organismer med specialiserade organsystem, bland 

annat har hjuldjuren en matsmältningskanal med en mun och 
en anus. Namnet kommer av det så kallade hjulorganet, som 
består av cilier och används vid förflyttning och för att vifta 
in föda i munnen. Fortplantningen är antingen sexuell 
eller asexuell. Vid asexuell fortplantning produce-
rar honorna obefruktade ägg (jungfrufödsel). 

Hos vissa arter har man bara hittat honor, 
det gäller även i 35 miljoner år gam-

mal bärnsten. Hjuldjur livnär sig 
på mikroorganismer.  

Björndjur
Det finns cirka 800 arter björndjur. 

De flesta är mindre än 1 mm långa. De 
är väldigt näpna och liknar närmast små 

björnar. Vissa arter bildar vilstadier som över-
lever under lång tid och som klarar uttorkning 

och nedkylning till -272°C. För några år sedan 
skickades björndjur från Ölands alvar ut i 

rymden. Många av dem överlevde trots att 
de utsattes för rymdens vakuum. (www.

dn.se, sök på björndjur)

Marknematoder 
Storleken på marknematoder varierar mel-

lan 0,3-1,5 mm. Många arter är viktiga länkar vid 
nedbrytning och omsättning av näringsämnen. Vissa 
arter är rovdjur medan andra äter växter eller svamp. 
Läs mer på www.nrm.se, se fakta om naturen (rund-
maskar). Caenorhabditis elegans är den marknematod 
som är mest undersökt. Hela genomet har sekvense-
rats och Nobelpriset i fysiologi eller medicin 2002 

gick till forskare som arbetat med gener och 
celldifferentiering hos C. elegans. Läs mer 

på nobelprize.org

Ciliater är encelliga organismer. 
De finns nästan överallt i naturen, i vat-

ten och i fuktiga miljöer. De har flimmerhår (ci-
lier) som de både simmar och fångar in föda 

med. Cilierna kan täcka hela cellytan eller 
sitta i rader eller tofsar. Cilierna finns även i 
en trattformad öppning på cellytan och det 
är där maten tas upp. Ciliater livnär sig ex-

empelvis på bakterier. Ciliaten på bilden är något 
mindre än 0,1 mm. Kroppsytan är täckt av 

cilier och munöppningen syns som en 
insänkning på sidan.

Ciliater

De fyra organismerna som finns på 
bild lever i mossmattan i skogsmark 
och är fotograferade i mikroskop. För-
utom de referenser som angetts ovan 
har faktauppgifter hämtats från Bio-
logy, Ninth Edition, Campbell et al.
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v. 44

v. 45

v. 46

v. 47

 v.48

vinjettbild: nedbrutna blad

1:a advent

Läs om skog
Herrarna i skogen

Kerstin Ekman 

Albert Bonniers Förlag, 
2010 

ISBN: 
9789100113209

En essäsamling som 
tar läsaren med på slingrande stigar.   
Ibland händer det oväntade och den 
som ofta går i skogen känner igen sig.

Skogen i vårt inre 
– Utmark och frihetsdröm

Johannes Ekman 

Carlsson, 2010

ISBN 9789173313292

Skogen som inre 
upplevelse fördjupas i 
denna skönlitterära bok. 

Trädets tid

Christel Kvant

Norstedts, 2011

ISBN 9789113029603

Träden med sina 
långa liv länkar både 
till det förflutna och till 
framtiden. Boken vänder sig till alla 
som älskar träd och känner hur viktigt 
det är att vi vårdar dem. 

Att läsaMåndag Tisdag        Onsdag        Torsdag        Fredag      Lördag Söndag

Gustav Adolfsdagen
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 Allhelgonadagen Tobias    Hubert, Hugo Sverker Eugen, Eugenia Gustav Adolf

Ingegerd, Ingela Vendela Teodor, Teodora Martin, Martina Mårten Konrad, Kurt Kristian, Krister

Emil, Emilia Leopold Vibeke, Viveka Naemi, Naima Lillemor, Moa Elisabet, Lisbeth Pontus, Marina

Helga, Olga Cecilia, Sissela Klemens Gudrun, Rune Katarina, Katja Linus Astrid, Asta 

Malte  Sune Anders, Andreas 

Bioresursdagar, gy Bioresursdag, grBioresursdagar, gy

Alla Helgons dag

Fars dagMårtensafton
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och fånga upp pappers-
massa på nätet. Beroende på hur 
fort du lyfter upp ramarna får du mer eller 
mindre pappersmassa på nätet. Låt rinna av och ta se-
dan bort den tomma övre ramen.
4. Lägg en fuktig Wettexduk över ramen med pappers-
massan och vänd allt upp och ner. Lyft ramen försiktigt 
så att pappersmassan sitter kvar på duken, se till att pap-
persmassan lossnar från nätet. Lägg eventuellt en bild el-
ler växtdelar på papperet. Bilder ska helst vara från dags-
tidningar och bör fuktas innan de läggs på plats.
5. Lägg nu ytterligare en fuktig Wettexduk över pappers-
massan och pressa ur vattnet mot exempelvis diskbänken. 
Pressa jämt över ytan för att dukarna inte ska förskjutas.
6. Lossa försiktigt papperet och lägg på tork. Lägg even-
tuellt papperet i ett vikt A4-ark och pressa med strykjärn.

Ref. Johnny Häger, Inst. för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Vad använder vi träd till?

Det gäller att välja rätt träslag till olika ändamål. Samar-
beta med lärare i träslöjd och upptäck skillnader i träets 
struktur som gör att man kan särskilja olika trädarter. Vil-
ka träslag används vid tillverkning av olika slags föremål? 
Några exempel nämns nedan: 

Tall (furu) är hållbart och bra för konstruktioner i hus. 

Ek är ett hårt träslag med hög densitet. Ett golv av ek får  
inte några märken av smala klackar. 

Gran passar för papperstillverkning eftersom papperet 
blir tätt och inte släpper igenom så mycket ljus. 

Al är ett mjukt träslag som är lätt att tälja i och passar  
därför bra till slöjdning. 

Läs mer om de olika träslagen och vad de är lämpliga att 
användas till på www.slojdeniskogen.se 

Tillverka eget papper 
Material: Två tavelramar av vykortsstorlek (t.ex. från 
IKEA), insektsnät att spänna över den ena ramen, häft-
pistol för att fästa nätet, dagstidningar, mixer eller elvisp, 
baljor, Wettexdukar. 
    Experimentera gärna med färgpigment (torra pigment 
t.ex. krossad krita eller liknande fungerar bäst), runda ramar, 
bilder, växtdelar och doftande ämnen (t.ex. mald kanel).

1. Riv och blötlägg, gärna några dagar i förväg, papper 
från dagstidningar. Glättat papper fungerar inte lika bra.
2. Använd mixer eller elvisp och sönderdela papperet till 
en grötliknande massa. Mixa en kort stund för att få ett 
grövre papper med textbitar i eller en längre stund för att 
få ett finare papper. Häll över pappersmassan i en plast-
balja. Tillsätt eventuellt färgämne (finmalt pigment) och 
doftämne. 
3. Späd massan till en lös ”välling”. Lägg den tomma ra-
men ovanpå ramen med nät så att nätet sitter emellan ra-
marna. Gör en grävande rörelse ner i baljan med massan 

God jul 

 och

Gott nytt år 

önskar vi på 

Bioresurs

Olika träslag, olika egenskaper
Av en normalstor tall eller gran, som är mellan 20 till 25 
meter hög, skulle vi kunna tillverka:

• 588 toapappersrullar eller
• 31 250 A4-papper eller
• 1 000 dagstidningar eller
• 2 500 flingpaket eller
• 3 300 mjölkpaket eller 
• 1 300 papperskassar

Källa: Skogen i Skolan

Julkortet är tillverkat av handgjort papper. Lite husmossa och ett höstfärgat 
blåbärsblad har pressats och klistrats fast på papperet. 
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Hur många träd går det 
åt till Bi-lagan?
Davidsons tryckeri, som trycker 
årets kalender, har räknat ut 
hur många träd det går åt för 
att producera kalendern:

Till en upplaga på 19 000 
exemplar går det åt 1,75 ton papper. 
Vedråvaran till Bi-lagans papper tas i 
huvudsak från svenska skogar. 

Förutom fiber innehåller papper i hu-
vudsak fyllmedel (kalk), bindemedel (t. 
ex. stärkelse) och vatten. Olika pappers-
typer innehåller olika mycket fiber. Fiber-
faktorn i vårt papper är cirka 0,65 vilket 
ger 0,65 x 1,75 = 1,14 ton pappersmassa.

Kemisk fiber, det vill säga kemisk 
pappersmassa, som innehåller enbart ren 
cellulosafiber, ger ett utbyte på cirka 55 
% vid massatillverkningen.  1,14 ton pap-
persmassa/0,55 = 2,07 ton trä.

Densiteten hos trä (medelvärde barr/
löv) är cirka 0,6 ton/m3 . Detta ger 2,07 
ton trä/0,6 = 3,45 m3 trä (fastkubik). 

För att avsluta vår uträkning använder 
vi en 20 meter hög gran med en diameter 
på 40 cm i brösthöjd, vilken ger cirka 1 m3 

trä (www.skogforsk.se/sv/KunskapDirekt/
Alla-Verktyg/Volymberakning). Dock an-
vänds aldrig hela träd till pappersmassa 
utan gallringsvirke och toppar. Till årets 
kalender går det åt motsvarande 3,45 m3 
trä/1 m3 = 3,45 träd, d.v.s. ungefär tre träd 
av den storleken på gran vi räknat med.

Information

Bi-lagan EN TIDNING FÖR SKOLANS PEDAGOGER OM UNDERVISNING OCH LÄRANDE •  BI-LAGAN NR 2 AUGUSTI 2011

Läsårskalender Tema: Skog
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  Anders, Andreas Oskar, Ossian Beata, Beatrice Lydia Barbara, Barbro

Sven Nikolaus, Niklas Angela, Angelika Virginia Anna Malin, Malena Daniel, Daniela

Alexander, Alexis Lucia Sten, Sixten Gottfrid Assar Stig Abraham

Isak  Israel, Moses Tomas Natanael, Jonatan Adam Eva Juldagen 

Stefan, Staffan  Johannes, Johan Benjamin Natalia, Natalie Abel, Set Sylvester
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Utmaningen 2012 Följ ett träd året runt

Trädets liv 

Du som undervisar i förskolan eller F-6, delta gärna i 2012 års 
utmaning! I år handlar det om att följa årscykeln hos ett träd, 
från vinter till sommar eller ända fram till dess att löven faller 
på hösten. Välj själva om ni vill arbeta med ett eller flera träd av 
samma art eller göra en jämförelse mellan olika arter. Ni deltar 
i utmaningen genom att genomföra ett arbete i klassen enligt 
följande tre punkter:

• Följ ett träd under en längre tidsperiod. Upptäck och beskriv 
hur trädet ser ut och hur det förändras under året. Avbilda trä-
det med foton eller ritade bilder.

• Berätta om andra arter som finns i och runt trädet. Beskriv hur 
de lever och är anpassade till miljön. Rita och/eller fotografera.

• Förskola och åk F-3: Skriv en saga där årstidsväxlingarna finns 
med. Åk 4-6: Skriv en dikt om ett träd. Dikten ska innehålla 
lite biologi. Använd gärna ord som till exempel livscykel, art, 
knoppar, blomma, frö, bladverk och kanske symbios.

Anmäl er på vår hemsida www.bioresurs.uu.se, länken Utma-
ningen till vänster på startsidan. Anmälningsformuläret ligger 
under Utmaningen 2012. Vi lottar ut fågelholkar till dem som 
anmäler sig före 1 mars och priset för bra bilder och berättel-
ser är att bli publicerad i vår tidning Bi-lagan och/eller på vår 
webbsida.

Fler tips och idéer:
• Mät höjd och omkrets på träden.

• Studera frön från trädet. Hur sprids de? Så frön från trädet 
och iaktta hur frön gror och utvecklas.

• Ta in en kvist innan den slår ut. Sätt den i vatten i klassrummet 
och se vad som händer. Avbilda genom att rita/måla. 

• Vilka andra arter lever i trädet? Exempelvis fåglar, insekter, 
svampar, lavar. 

• Sätt upp en fröautomat i ett träd och gör iakttagelser av vilka 
fåglar som söker sig dit.

• Sätt upp fågelholkar. Vilka fågelarter bosätter sig i holkarna? 

Mycket intressant finns att upptäcka kring de olika trä-
den i skogen. Vi har valt att som exempel visa granen.

Till vänster syns granens han- 
och honorgan. De små, gulak-
tiga hankottarna, som syns på 
bilden, bildar pollen och den 
stora rosaröda honkotten inne-
håller fröämnen. Barrträden 
har inga blommor, de saknar 
ståndare och pistiller. 

Efter pollinering och befrukt-
ning på våren utvecklas gra-
nens frön. Under följande höst 
och vårvinter spricker kottfjäl-
len upp och de mogna fröna 
kan falla ur. Låt ett frö falla till 
marken. Vilken funktion har 
vingen som sitter på fröet?

Många djur äter granens frön. 
En ekorre har ätit frön från 
grankotten t.v. 

En mängd småkryp lever i gra-
nar. Trä en stor plastpåse (sop-
säck) över en grangren och ska-
ka kraftigt. Häll upp innehållet 
i vita plastlådor. Sortera djuren 
i grupper. 

Jämför lövträdens och barrträ-
dens blad. Barrträdens blad är 
anpassade för att klara vinterns 
torka och kyla genom att bar-
ren har liten yta och ett  tjockt 
vaxskikt. Klyvöppningarna är 
nedsänkta och sitter i långa ra-
der längs barret. 

Vinter

Höst

Sommar

Vår
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Information

Prenumerera på Bi-lagan
och nyhetsbrev från Bioresursv. 52

v.  1

v.  2

v.  3 

v.  4

Nyårsdagen

Prenumerera på Bi-lagan

Tidningen kommer ut 
med tre nummer per år. 
Nummer 1 och 3 har 
ett blandat innehåll 
som vänder sig till lä-
rare i grundskola och 
gymnasium. Nummer 
2, som är i form av en läsårskalender, 
vänder sig till lärare från förskola till 
gymnasium. Prenumerera via www.
bioresurs.uu.se, länken ”Tidningen 
Bi-lagan”. En prenumeration kostar 
inte något. Välj mellan att få alla tre 
numren eller bara läsårskalendern. 
Prenumerera gärna på den elektro-
niska upplagan av Bi-lagan så spar vi 
träden i skogen!

Prenumerera på e-brev

Vi skickar ut e-brev med aktuell in-
formation till skolledare och lärare i 
förskola, grundskola och gymnasium. 
Prenumerera via www.bioresurs.
uu.se, länken ”Nyhetsbrev”. Tipsa 
gärna din skolledare om nyhetsbre-
vet som vänder sig till skolledare!

www.bioresurs.uu.se

Här hittar du undervisningsidéer, kurs-
kalendarium, länkar, information om 
säkerhet vid laborationer med mera.

Måndag Tisdag        Onsdag        Torsdag        Fredag      Lördag Söndag
      

Svea Alfred, Alfrida Rut Hanna, Hannele Kasper, Melker, August, Augusta Erland 

Gunnar, Gunder Sigurd, Sigbritt Jan, Jannike Frideborg, Fridolf Knut Felix, Felicia Laura, Lorentz 

Hjalmar, Helmer Anton, Tony Hilda, Hildur Henrik Fabian, Sebastian Agnes, Agneta Vincent, Viktor

Frej, Freja Erika Paul, Pål Bodil, Boel Göte, Göta Karl, Karla Diana   
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Endofytiskt (ljusa) och epifytiskt 
(mörka) svampar odlade från 
granbarr. Den förstorade bilden 
nedan visar flera svampindivider som 
växt ut från granbarret. Varje individ 
avgränsas av en mörk linje.

Odla svamp 
I skogen finns det inte bara stora hattsvampar. De flesta svam-
par är små och oansenliga, men vissa går att odla och studera 
närmare på labb. För svampodling behöver man petriskålar med 
maltagar. Se fullständig beskrivning av försöken på www.biore-
surs.uu.se, i anslutning till Bi-lagan nr 2 2011.

Bild av blad
I trädens blad finns det svamp, bland annat jästsvampar. En ro-
lig undersökning är att med vaselin fästa blad i locket av en 
petriskål med maltagar. Sporer och mycelfragment kommer att 
ramla ner och börja växa och bilda en kopia av bladet. Bäst 
resultat får man med färska blad på hösten. 

Svamp i och på barr
Gran- och tallbarr har en rik flora av olika svampar. Det är svårt 
att artbestämma dessa svampar, men odlar man upp dem på 
agarplattor är vissa mörka och andra ljusa. Mörka svampar le-
ver utanpå barret, epifytiskt. De ljusa svamparna lever inne i 
barren, endofytiskt. Inne i barret behöver svampen inte något 
pigmentskydd mot UV-strålning och är därför ofärgad. Svam-
parna inne i barren infekterar granbarren första året men börjar 
inte växa till förrän barret dör efter kanske 6-8 år. När sådana 
svampar odlas upp på maltagar har de en långsam tillväxt. De 
epifytiskt växande svamparna är däremot snabbväxande och tar 
över helt om man inte steriliserar barren. 

Vem är jag? 
Svampar kan skilja på själv och icke själv. Tittar man noggrant 
på ett dött barr kan man se tunna tvärgående linjer. Linjerna 
avgränsar en svampindivid. Odlar man upp svampar från barr 
på maltagar växer de till sig och det syns tydligt om det finns 
flera individer i ett barr, se bild höger. Växer mycelet ihop är det 
samma individ, men bildas det en tydlig zon mellan svamparna 
är det olika individer. Det här kan även testas med ostronskiv-
ling från affären. Se bild nedan till höger. 

Ett sätt att upptäcka svampars sporer är att lägga en svamphatt med undersi-
dan nedåt på ett papper. Har svampen ljusa sporer används ett mörkt papper 
och har den mörka sporer används ett vitt papper. Är du osäker på sporfärgen, 
lägg ett svart och ett vitt papper intill varandra och lägg hatten mitt på skarven. 
Sporavtrycket kan fixeras med hjälp av fixativ och ramas in. På bilden t.v. syns 
mönstret av portabellohattens skivor som bildas av sporerna. 

Petriskål med tre granbarr (pilar) 
men bara två svampindivider. 
Gränsen går där det har bildats 
en svart linje.

Ostronskivling inköptes från två 
affärskedjor och små bitar från 
svamparna placerades på en mal-
tagarplatta (se pilar). Mycelet växer 
ihop och någon mörk linje bildas 
inte, fruktkropparna kommer alltså 
från samma svampindivid.

Underlaget till undersökningarna på detta uppslag kommer från laborationer utar-
betade vid SLU av Anders Dahlberg, Eva Damm och Lena Jonsson. Vi har även fått 
värdefull hjälp av Eva Damm, Inst. för biologisk grundutbildning, Uppsala universitet.

Förstoring av granbarr med flera 
svampindivider. Pilen visar två 
linjer tät intill varandra där två 
individer möts. 

T.v. ekblad, fäst med vaselin i 
petriskålens lock,t.h. rosa kolonier av 
jästsvampar på maltagar. Jästsvam-
parna kommer från blad ytan och 
har fallit ner och bildat kolonier på 
maltagarplattan. 

Ostronskivling
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Alla hjärtans dag

Askonsdagen

På nätet finns läsning och material att 
hämta med anknytning till skog:

www.un.org
Läs mer om det internationella skogs-
året på FNs engelska webbsida. 

www.skogsåret.se
Bakom sidan finns ett 30-tal aktörer, 
bland annat organisationer och myn-
digheter. Här presenteras bland annat 
ett rikstäckande kalendarium med ak-
tiviteter med anknytning till skog. 

www.skogeniskolan.se
Här finns många övningar att göra i 
klassrummet och i skolskogen. Målet 
är koppla samman teori och praktik för 
att öka lärares och elevers intresse för, 
och kunskap om skog.

www.skogsstyrelsen.se
Skogsstyrelsen är en statlig myndighet 
som ansvarar för att den svenska skogs-
politiken förs ut och förverkligas i prak-
tiken av de som äger och brukar skogen. 
Säljer litteratur som berör skogen.

www.snf.se
Naturskyddsföreningen sprider kun-
skap bland annat om skogen och ar-
rangerar även fortbildning för lärare 
med skog som tema.

www.wwf.se
På Världsnaturfondens hemsida finns 
ett särskilt lärarrum med material, 
fortbildningar och aktiviteter.

Skogslänkar

Information

Fettisdagen

Måndag Tisdag        Onsdag        Torsdag        Fredag      Lördag Söndag
  Max, Maximillian Kyndelsmässodagen  Disa, Hjördis Ansgar, Anselm Agata, Agda
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Agne, Ove  Valentin Sigfrid Julia, Julius Alexandra, Sandra Frida, Fritiof Gabriella, Ella 

Vivianne  Hilding Pia Torsten, Torun Mattias, Mats Sigvard, Sivert Torgny, Torkel 

Lage  Maria Skottdagen
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insekter och andra småkryp ur vedstycket och efter hand 
kan det utvecklas ormbunkar, mossor och andra växter. 

Ref. Christina Broman, Biologilärarnas förening

Driv ut småkryp med en mjölkförpackning
Ta in små vedstycken eller bitar av grenar med bark på.  
Det kan vara bra att man har sett att det finns larver i 
veden eller tickorna. Använd rengjorda mjölkförpack-
ningar som öppnas i ena kortsidan. Lägg in veden och 
förslut förpackningen med tejp. Gör ett hål i sidan och 
sätt dit en liten glasburk. Täta runt glasburken så att in-
sekterna inte kan krypa ut. Kläckta insekter söker sig mot 
ljuset. Läs mer om småkryp i Bi-lagan 1 2011.                    

Iaktta organismerna och sortera dem i grupper.

Död ved lever! 
Det krälar och kryper, växer och lever – i vår svenska skog 
finns cirka 30 000 arter. Men var finns alla arterna? De flesta 
av skogens organismer lever och verkar i det fördolda. Flera 
tusen skogslevande arter är beroende av sådant som vi gärna 
städar bort och plockar undan, eller använder som bränsle, 
nämligen den döda veden. Varför är just död ved så populär? 

Veden är en stor födoresurs som blir tillgänglig först 
när trädet har dött. Olika arter har anpassat sig till att 
leva på olika delar av den döda veden, eller på olika sor-
ters död ved (till exempel färsk ved eller gammal ved, 
torr och hård ved eller fuktig och murken ved). Efter 
hand som veden äts upp och bryts ner passar den bra för 
nya svampar, växter och djur som kommer dit. Oftast är 
det svampar som först börjar bearbeta veden. Svamparna 
lockar svampätare, som i sin tur lockar till sig rovdjur och 
parasiter. När veden börjar luckras upp anländer vedä-
tarna. Ett exempel är bitbocken, vars larver lever av död 
tallved. Andra arter nyttjar veden som växtplats (till ex-
empel lavar och mossor) eller bara som gömställe eller 
boplats. Ihåliga träd (både levande och döda) är till ex-
empel perfekta boplatser för fåglar och fladdermöss.

Leta efter liv i död ved
1. Studera nedfallna trädstammar, så kallade lågor, under 
en utflykt i skogen. Hur ser trädstammen ut när den nyss 
har fallit och vad händer när den ligger på marken? Iaktta 
skillnader mellan exempelvis lövträd och barrträd. Är det 
skillnad på hur snabbt olika trädslag bryts ner? Försök 
gradera lågorna efter hur gamla de är. Vilka olika grupper 
av organismer tillkommer på lågorna efterhand? Titta på 
det som finns synligt och lyft försiktigt på barken och 
kika efter sådant som döljer sig under barken. 
2. Gör iordning ett akvarium med sand eller jord från 
skogsmark, häll i lite vatten och lägg ner en bit död ved. 
Lägg på ett glaslock och ordna med belysning. Håll fuk-
tigt och låt stå. Kanske kryper det så småningom fram 

Ref. Johnny DeJong, Centrum för biologisk mångfald

På Bioresurs använde vi en stor glascylinder för att studera död ved. Vi lade sand 
och lecakulor i botten och satte till lite vatten. T.h syns metoden med mjölkför-
packning för att driva ut småkryp.

Björkbock

Ref. Åke Lindelöw, Sveriges Lantbruksuniversitet
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www.ibg.uu.se
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   Albin, Elvira Ernst, Erna Gunborg, Gunvor Adrian, Adriana
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Josef, Josefina Joakim, Kim Bengt Kennet, Kent Gerda, Gerd Gabriel, Rafael Marie bebådelsedag

Emanuel Rudolf, Ralf Malkolm, Morgan Jonas, Jens Holger, Holmfrid Ester
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Ätligt i skogen

Granskottssirap
Om man söker på Internet efter maträtter med granskott som 
ingrediens finner man granskottssoppa, olika varianter av gran-
skottssirap och mjölkskum med smaksättning av granskott att 
använda som tillbehör till ost! 
      En liten sats av granskottssirap görs på 10 gram färska gran-
skott som kokas i ½ dl vatten i 10 minuter. Granskotten silas 
ifrån och vattenvolymen justeras till 50 ml.  Tillsätt 50 g strö-
socker och koka till sirapsliknande konsistens. Ringla lite gran-
skottssirap över vaniljglass och njut!
     OBS! Plocka inte granskott utan markägarens tillstånd. Ta  
aldrig toppskott eller de yttersta skotten på grenarna.

Te från skogen
Lägg i några färska tallbarr i varmt vatten 
och låt dra en stund. Lite granskottssirap (se 
nedan) passar bra i teet.
  Pröva även gärna att göra te av andra växt-
delar från skogen, till exempel lingonblad, 
blåbärsblad, hallonblad, ljungblommor, en-
bär eller rönnblad.

Björksav
Att tappa björksav är en gammal tradition. Björksav 
tappas på våren när tjälen släpper i marken och sa-
ven stiger. Borra 3-10 cm (beroende på hur tjock 
björkstammen är) djupt, cirka 
70-80 cm upp från marken. 
Stick in en bit slang som leder 
ner saven i ett kärl. Täta runt-
omkring.       

Efter tappning täpper man 
igen hålet, med till exempel en 
tillskuren vinkork, så att inte trä-
det förblöder. Man bör inte tappa 
samma björk varje år utan låta 
den vila minst ett år mellan tapp-
ningarna. OBS! Fråga markägaren 
om lov om du inte har tillgång till 
en egen björk. 

Den som vill njuta av skogens produkter även hemma i köket 
kan hitta en hel del matnyttigt. Många plockar bär och svamp, 
men det finns också mat och dryck att hämta från träden i sko-
gen – några exempel på detta ges nedan. 

Enbär
Till en mustig köttgryta pas-

sar enbär bra. Enbärssmör 
som görs av smör, krossade 
enbär och gärna lite timjan, 
är ett gott tillbehör till som-
marens grillmeny. Enbär be-

höver två år för att utvecklas.  
Det är de mörkblå, tvååriga bä-

ren som används i matlagning.

Björksav med en skiva citron i smakar utmärkt.
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Valborgsmässoafton 
Konungens födelsedag

     Skärtorsdagen                       Långfredagen                       Påskafton 

Annandag påsk

Påskdagen

v. 13

v. 14

v. 15

v. 16

v. 17

Annons

Biologilärarnas 
förening – för lärare i 
grundskola och gymnasium

Läs tidningen Biologen 
och delta i de program 
som ordnas av lokala 
kretsar på olika håll i 
landet!

Anmäl dig som medlem genom 
att sätta in130 kr på PlusGiro 
56720-6, Biologilärarnas förening.

www.biologilararna.se

Måndag Tisdag        Onsdag        Torsdag        Fredag      Lördag Söndag

      Harald, Hervor 

Gudmund Ferdinand, Nanna Marianne, Marlene Irene, Irja Vilhelm, William Irma, Irmelin Nadja, Tanja

Otto, Ottilia Ingvar, Ingvor Ulf, Ylva Liv Artur, Douglas Tiburtius Olivia, Oliver

Patrik, Patricia Elias, Elis Valdemar, Volmar Olaus, Ola Amelie, Emelie Anneli, Annika Allan , Glenn 

Georg, Göran Vega Markus Teresia, Terese Engelbrekt Ture, Tyra Tyko 
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skog kan starta en skogsbrand. Det som du tagit med till 
skogen ska du ta med dig hem igen. Sommaren 2011 in-
fördes nya bestämmelser som rör nedskräpning, vilket 
gör det möjligt att bötfälla på plats. ”Håll Sverige rent” 
engagerar skolor i de årliga skräpplockardagarna. På deras 
hemsida finns ett webbaserat pussel med övningar avsett 
för förskolan, men som också passar för åk 1-3, se www.
hsr.se, välj Skola & förskola. 

Djuren i skogen

Vad händer om din hund träffar på en liten har-
unge eller ett fågelbo med ungar? På ett ögonblick 
kan det hända och du hinner inte stoppa hunden 
från att skrämma eller döda. Det är därför inte  

tillåtet att ha hundar fritt löpande mellan 1 mars till 20 au-
gusti, den period som det finns mest ungar i naturen.

Var alldeles tyst och lyssna när du rör dig i skogen. 
Kanske hör du pipet från fågelungar som hungrigt väntar 
på matning eller kanske får du se ett rådjur med sitt kid.

Skada inte träden!

Skada inte trädens grenar eller bark. Grenarna 
bär bladen där fotosyntesen sker. De energirika 
ämnena som bildas transporteras i silrören i 
trädens bark. Utan denna transport dör trädet 

eftersom de energirika fotosyntesprodukterna inte når 
rötterna. Genom att exempelvis ringbarka ett aspträd dö-
das trädet inom några år och det bildas heller inte några 
rotskott. Läs mer i Bi-lagan nr 3 2009 om hur transporten 
av ämnen i träden går till och om undersökningar som 
man kan göra med träd. 

Allemansrätten i skogen

Inte störa – inte förstöra, det är huvud-
regeln i allemansrätten. 
Om man utgår från ordet omsorg i ett synonymlexikon 
får man synonymer som exempelvis vård, omtänksamhet, 
uppmärksamhet och hänsynstagande. Utgå från innebör-
den av de här orden och det blir enkelt att förstå allemans-
rätten, som innebär både skyldigheter och möjligheter. 

”Allemansrätten är inskriven i en av Sveriges fyra 
grundlagar (2 kap. 18 § regeringsformen).  Men alle-
mansrätten är ingen lag och det finns heller ingen lag 
som exakt definierar den. Däremot omges allemansrät-
ten av lagar som sätter gränser för vad som är tillåtet.” 
(Naturvårdsverket)

Ta en liten promenad i skogen, stanna till på några 
platser och fundera tillsammans med eleverna på vad man 
får och inte får göra enligt allemansrätten. 

Mark för alle man?

Du får röra dig fritt i naturen där allemansrät-
ten gäller, men på tomtmark och jordbruksmark 
med växande gröda gäller inte allemansrätten.

Plocka gärna bär och svamp!

Du får plocka bär och svamp på marker där al-
lemansrätten gäller. Blåbär anses av många vara 
särskilt nyttiga och ha effekt på sjukdomar av 
olika slag. Blåbär har också en intensiv färg som 

påverkas av surhetsgraden. Pröva att droppa lite citron i 
blåbärssaft – hur ändras färgen? 

Ta hand om skräpet!

Plastpåsar, burkar, flaskor och annat skräp som 
slängs i naturen kan skada djur och människor. 
En glödande fimp som kastas i en sommartorr På  naturvårdsverkets hemsida (www.naturvards-

verket.se, sök på allemansrätten) finns tipsprome-
nadsfrågor, avsedda att användas i skolan. Där 
finns även skriften ”Allemansrätten – vad säger 
lagen?” och en broschyr att beställa eller ladda ner. 

”Skogen blommar. Från topparna och ända 
ner är den nytrollat skön. Till och med granarna stråla. 
De stå sommarsusande i sluttningen.”
Så inleds kapitlet ”I gröna riken” ur ”Svärmare och harkrank”, av 
Harry Martinsson, 1937.
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Skyddad natur nära dig
Låt eleverna ta reda på vilka skyd-
dade områden som finns i närmiljön 
och varför de är skyddsvärda. Själv-
klart är också att de får möjlighet att 
besöka intressanta naturområden och 
uppleva naturen i verkligheten.

Naturvårdsverkets hemsida, www.
naturvardsverket.se, är mycket inne-
hållsrik och användbar. Om du exem-
pelvis vill ta reda på vilka skyddade 
naturområden som finns i din kom-
mun väljer du länken ”Naturvård”. 
På den sida som öppnas finns en länk 
till höger som leder till kartverktyget 
”Skyddad natur”. De olika skyddsfor-
mer som anges på kartan är bland an-
dra nationalparker, naturreservat och 
skogliga biotopskyddsområden. 

Biotopskyddsområden, även kalla-
de nyckelbiotoper, skyddas genom be-
slut av Skogsstyrelsen. Ett omfattande 
kartmaterial som inte bara visar biotop-
skyddsområden utan också bland an-
nat forn- och kulturlämningar finns på 
Skogsstyrelsens hemsida: http://minasi-
dor.skogsstyrelsen.se/skogensparlor/ 

Ekoparker, större skyddade skogs-
områden inrättade av det statliga 
skogsbolaget Sveaskog, finner man på 
www.sveaskog.se

Information

Annandag pingst

Pingstdagen
Pingstafton

Kristi Himmelsfärdsdag

Måndag Tisdag        Onsdag        Torsdag        Fredag      Lördag Söndag
 Valborg Filip, Filippa John, Jane Monika, Mona Gotthard, Erhard Marit, Rita 

Carina, Carita Åke Reidar, Reidun Esbjörn, Styrbjörn Märta, Märit Charlotta, Lotta Linnea, Linn

Halvard, Halvar Sofia, Sonja Ronald, Ronny Rebecka, Ruben Erik Maj, Majken Karolina, Carola 

Konstantin, Conny Hemming, Henning Desideria, Desirée Ivan, Vanja Urban Vilhelmina, Vilma Beda, Blenda 

Ingeborg, Borghild Yvonne, Jeanette Vera, Veronika Petronella, Pernilla
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Vilken ska bort?
 Tillverka kort med växter från 

skogen genom att fotografera eller 
scanna färska växtdelar. Plasta in 
(laminera) bilderna. Välj ut några 
platser längs en slinga i skogen och 
placera ut uppsättningar med tre 
kort på varje plats. I varje grupp 
om tre kort finns det en bild som 
inte passar ihop med de andra två. 
Det gäller för eleverna att lista ut 
vilken bild som avviker och moti-
vera svaret. Svårighetsgraden kan 
varieras och  ibland kan det finnas 
mer än ett rätt alternativ. Istället 
för att använda bilder kan man 
lägga föremål som exempelvis oli-
ka löv och kottar i plastfickor och 
placera ut.

Så här kan man exempelvis resonera om 
bilderna t.v:

1. Bilderna visar en grankotte, en tallkotte och 
alkottar. Gran- och tallkottarna kommer från 
barrträd och passar inte ihop med alkottarna 
som kommer från lövträd. 

2. Bilderna visar blad från björk, ek och rönn. 
Rönnens blad är parbladiga och består av flera 
småblad och skiljer sig därmed från de andra 
lövträdens blad. 

3. Bilderna visar harsyra, ekorrbär och 
liljekonvalj. Ekorrbär och liljekonvalj hör till 
enhjärtbladiga växter, familjen Konvaljeväxter, 
medan harsyra hör till tvåhjärtbladiga växter, 
familjen Harsyreväxter. Skillnaden ser man bl.a. 
på bladen, som hos enhjärtbladiga växter är 
parallellnerviga. 

4. Bilderna visar björnmossa, vitmossa och vitlav 
(fönsterlav). Mossorna är växter, medan laven be-
står av en svamp och en alg som lever i symbios. 
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Sveriges Nationaldag 
Svenska flaggans dag

MidsommardagenMidsommaraftonSommarsolståndet

Skogen i skolan
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v. 24

v. 25

v. 26

vinjettbild: blad och frukter från alm

Skogen i Skolan är ett nationellt sam-
verkansprogram mellan skolan och 
Sveriges skogliga intressenter. Den 
pedagogiska idén bygger på att koppla 
samman teori och praktik för att öka 
lärares och elevers intresse för, och 
kunskap om skog. Man utvecklar bland 
annat övningar att göra i skolskogen el-
ler i klassrummet. Ett  par övningar 
beskrivs översiktligt nedan. För utförlig 
beskrivning se www.skogeniskolan.se 

Bygg ett träd med elever
Gå igenom de delar som en trädstam 
är uppbyggd av och hur de fungerar. 
Eleverna får därefter föreställa någon 
av delarna och ska sedan gruppera sig 
så att en trädstam bildas. Övningen 
tar cirka 20-30 minuter.

Älgleken
Klassen delas i två hälfter där hälften 
är älgar och hälften är faktorer som äl-
garna behöver för att överleva i miljön; 
mat, vatten och skydd. På kommando 
från läraren, till exempel ”mat”, ska äl-
garna springa och hämta en elev som 
föreställer mat. Om älgen lyckas blir 
den elev som föreställer mat i stället 
en älg. Om älgen 
misslyckas blir den  
istället mat osv. 
Leken visar popu-
lationsdynamiken i 
naturen.

InformationMåndag Tisdag        Onsdag        Torsdag        Fredag      Lördag Söndag
    Gun, Gunnel Rutger, Roger Ingemar, Gudmar 

Solbritt, Solveig Bo  Gustav, Gösta Robert, Robin Eivor, Majvor Börje, Birger Svante, Boris

Bertil, Berthold Eskil Aina, Anno Håkan, Hakon Margit, Margot Axel, Axelina Torborg, Torvald 

Björn, Bjarne Germund, Görel  Linda Alf, Alvar Paulina, Paula Adolf, Alice Johannes döp. dag 

David, Salomon Rakel, Lea Selma, Fingal Leo Peter, Petra Elof, Leif
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Det är vi som jobbar på 
Nationellt resurscentrum  
för biologi och bioteknik:

Skogen ger upplevelser som många av oss 
inte vill vara utan; utflykt till svampskogen på 
hösten, skidåkning på vintern, promenad på 
våren för att lyssna till fågelsång och blåbärs-
plockning på sensommaren. Skogen är också en 
lärobok full av levande organismer och fascine-
rande samband. FN har utlyst år 2011 till Sko-
gens år och vi uppmärksammar detta genom att 
årets kalender från Bioresurs har tema Skog. 

Framsidesbilden visar norna, Calypso bulbo-
sa. Det var en upplevelse för mig under försom-
maren i år att få se nornan, där den växer sällsynt 
i örtrika och mossiga barrskogar i nordligaste 
Sverige. Nornan är beroende av pollination av 
humlor. Under ett forskningsprojekt vid Umeå 
universitet preparerades blommornas pollinier 
med numrerade mikrofoton. Dessa fastnade på 
humlorna och hamnade kanske sedan i nästa 
blomma som humlan besökte. Detta är ett ex-
empel på hur man kan studera samspelet mellan 
en växt och dess pollinatör, och i det här fallet 
öka kunskapen om en av skogens vackraste arter.

Vi hoppas att kalendern kan inspirera till 
att arbeta med skog i förskola och skola. När 
höstterminen startar börjar också arbetet med 
att implementera de nya styrdokumenten. Stora 
delar av det centrala innehållet i kursplanen i 
biologi för grundskolan och ämnesplanen i bio-
logi för gymnasiet passar in på arbete med skog. 
Fältstudier, experiment och vetenskapligt inrik-
tat arbetssätt är genomgående, liksom studier 
av arter och organismgrupper. Några ytterligare 
exempel ges nedan:

Gr åk 1-3: årstidsväxlingar, livscykler, berättel-
ser om natur, naturen i skönlitteratur och konst. 

Gr åk 4-6: människans förhållande till natu-
ren, hållbar utveckling, ekologi, organismers 
anpassning, naturen i skönlitteratur och konst. 

Gr åk 7-9: människans påverkan på naturen, 
biologisk mångfald, lokala ekosystem

Gy Biologi 1 och 2: ekosystem, biologisk mång-
fald, hållbar utveckling, livscykler och fysiologi 
hos svampar.

Trevligt läsår önskar vi på Bioresurs!

Britt-Marie Lidesten, föreståndare

Skogens år i skolan
29-30 augusti på Naturskolan i Hammar-
skog. Två kursdagar om livet i skogen för 
lärare i naturskola, gr och gy/vux. Experter 
från SLU guidar oss bland olika skogsbioto-
per, svampar och insekter. Korta föreläsningar 
och inneaktiviter varvas med exkursioner i 
omgivningarna. 

Bioresursdagar 2011
Dagarna har koppling till de nya styrdo-
kumenten och är fyllda med laborationer, 
praktiska övningar, aktuella föreläsningar 
och diskussioner.

Plats: Uppsala

Gy: 21-22 november
Gr 7-9: 24 november 

För information och anmälan: www.biore-
surs.uu.se, välj ”Våra aktuella kurser”.

Ny webbportal 
Bioresurs arbetar tillsammans med övriga 
resurscentra i fysik, kemi och teknik med 
att utforma en webbportal för pedagoger i 
förskola och lärare i gr F-6. Webbportalen 
ska ge stöd och inspiration vid arbete med 
naturvetenskap och teknik och projektet är 
ett uppdrag från Skolverket. Du som har 
goda idéer för arbete i skola och förskola, 
som du vill dela med dig av, kontakta oss på 
info@bioresurs.uu.se 

Ansvarig utgivare: Britt-Marie Lidesten
Redaktör, layout: Malin Planting
Foto: redaktionen (där inget annat anges).
Foto framsida: norna 

Upplaga: 19 000 ex
Tryck: Davidsons tryckeri AB
Produktionen av tidningen är 
Svanen- och FSC-märkt.

Fulltecknad

Malin Planting
Redaktör Bi-lagan, annonsansvarig, 
kursutveckling.
malin.planting@bioresurs.uu.se
018-471 64 07

Britt-Marie Lidesten
Föreståndare. Inriktning gymnasium,
kursutveckling.
britt-marie.lidesten@bioresurs.uu.se
018-471 50 66

Kerstin Westberg
Inriktning gymnasium och
grundskola 7-9.
kerstin.westberg@bioresurs.uu.se
018-471 50 65

Henrik Viberg
Inriktning förskola och grundskola f-6. 
Kontaktperson för Förskolelyftet.
henrik.viberg@bioresurs.uu.se

Lena Ekbom
Webbprojekt för förskola och F-6.
lena.ekbom@bioresurs.uu.se
018-471 50 65

Tidningen Bi-lagan

Bi-lagan ges ut av Nationellt resurscentrum för 
biologi och bioteknik. Tidningen utkommer med tre 
nummer per år och riktar sig till alla som arbetar 
med uteverksamhet, naturorienterande ämnen och 
biologi, från förskola till gymnasium.


