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Läsårskalender
Tema: Skyddad natur

Tema: Skyddad natur
Över en tiondel av Sveriges yta består av miljöer som är skyddade
på olika sätt i syfte att bevara värdefull natur. Ibland finns sådana
naturområden i närheten av skolor. Låt eleverna ta reda på mer om
dessa och även besöka naturmiljöerna. I kalendern beskrivs flera
aktiviter som kan berika elevers naturupplevelser.
Att elever får upptäcka biologisk mångfald och förstå behovet
av att bevara den är centralt i biologiundervisningen och finns
med i styrdokumenten för både grundskola och gymnasium.
Med temat Skyddad natur vill vi uppmuntra lärare och elever
att ge sig ut i naturen och upptäcka intressanta naturområden.

Sonfjällets nationalpark, foto: Bertil Pettersson, IBL Bildbyrå, Naturvårdsverkets pressbilder

Många skyddsformer
Sverige har 29 nationalparker och drygt 4 200 naturreservat. En
stor del av den totala ytan av dessa finns i fjällområdet. Medan
beslut om att bilda nationalparker tas av regering och riksdag är
det länsstyrelserna och kommunerna som beslutar om bildandet
av naturreservat. Marken i en nationalpark ägs också alltid av
staten medan marken i ett naturreservat kan ha olika slags ägare.
Vilka föreskrifter som gäller i de skyddade områdena skiljer sig åt
mellan olika nationalparker och naturreservat.
I Sverige finns även över 7 400 biotopskyddsområden, 90 naturvårdsområden och drygt 4 500 Natura 2000-områden. Natura
2000 är ett internationellt nätverk som syftar till att bevara den
biologiska mångfalden inom EU. De flesta Natura 2000-områden i Sverige är även nationalparker eller naturreservat. Andra
exempel på naturskydd är älvar som skyddas mot vattenkraftsutbyggnad, djur- och växtskyddsområden, fridlysta djur- och växtarter, naturminnen, vattenskyddsområden och kulturreservat.

Naturum
Ett naturum har i uppgift att informera och inspirera besökarna
av ett visst naturområde. I kalendern tipsar några av Sveriges 32
naturum om övningar från sin skolverksamhet, som även passar
att genomföra på andra ställen i landet. Läs mer om naturum på
Naturvårdsverkets och länsstyrelsernas hemsidor.

Stenshuvuds nationalpark, foto Anders Good, IBL Bildbyrå Kustberg,
Naturvårdsverkets pressbilder

Vad säger allemansrätten?
Allemansrätten ger oss rätt att vistas i naturen men kräver också att vi följer vissa regler,
som Naturvårdsverket sammanfattar med
orden ”inte störa – inte förstöra”. På Naturvårdsverkets hemsida informeras om vad som
gäller vid olika aktiviteter, som exempelvis
bad, bärplockning, cykling, eldning, klättring,
orientering, ridning och tältning, se www.naturvardsverket.se/var-natur/allemansratten.
Från hemsidan kan man till exempel klicka
sig vidare till Informationsmaterial om allemansrätten, varifrån man kan ladda ner en
film för barn och unga, som tagits fram av
Naturhistoriska riksmuseet i samarbete med
Naturvårdsverket, ett frågeformulär med jaoch nej-frågor samt tipspromenadfrågor.

Mycket information om skyddad natur finns på Na
turvårdsverkets och länsstyrelsernas hemsidor, www.
naturvardsverket.se och www.lansstyrelsen.se. Det är också
dessa myndigheter, i samarbete med andra, som leder det
offentliga arbetet med naturskydd. På Statistiska Central
byråns hemsida, www.scb.se/MI0603, finns en hel del
statistik om naturskydd i landet och på www.eea.europa.eu/
themes/biodiversity/protected-areas beskrivs naturskyddet i
Europa. På sverigesnationalparker.se, kan man läsa mer om
våra nationalparker och även ladda ner foldern ”Sveriges
29 nationalparker – En guide till vår finaste natur”.
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Naturskydd i närheten
Cirka 98 procent av befolkningen
har 10 km eller mindre till ett skyddat område. Använd Naturvårdsverkets kartverktyg ”Skyddad natur”,
skyddadnatur.naturvardsverket.se,
för att ta reda på om och hur naturen i ert närområde är skyddad.
Låt först eleverna försöka hitta den
del av landet de bor i på kartan. Be
dem därefter klicka på de markerade
områdena för att få reda på vilka
skyddstyper som tillämpas, vad områdena heter, med mera.
Även Skogsstyrelsen tillhandahåller
ett kartverktyg, ”Skogens pärlor”,
som visar områden som är skyddade. Besök www.skogsstyrelsen.se/
skogensparlor och klicka på Starta i
högerspalten.
Via Sveaskogs hemsida, www.sveaskog.se, når man ett kartverktyg
som visar så kallade ekoparker och
strövskogar, med information om
skogens ålder och typ. Ekoparker
beskrivs som stora skogsområden
med höga naturvärden och strövskogar anses lämpliga för vandring
och bär- och svampplockning.
Gå gärna ut och besök den skyddade naturen efter kartstudierna!

En vanlig sjöstjärna, tre ormstjärnor,
en rödspätta samt en blågylta.

Tänka som en forskare

Text: Elisabet Brock, marinekolog, och Martin Larsvik, informatör, vid Lovéncentret Tjärnö
E-post: martin.larsvik@loven.gu.se

”Tänka som en forskare” är en metodik som använder elevernas egna observationer och förklaringar för att genomföra en
vetenskaplig studie. Till skillnad från traditionell undervisning
finns inget facit. Därmed tränar sig barn och ungdomar i att
forska, att söka ny kunskap! Metodiken utvecklar ett natur
vetenskapligt förhållningssätt, vilket förespråkas i läroplanerna.
Detta sätt att arbeta belyser även att olika discipliner (biologi,
kemi, fysik och matematik) samverkar och metodiken går också att använda i andra ämnen än naturvetenskapliga.

Ett exempel på metodiken
I tångbältet hittar man vanliga arter av brunalger: blåstång, knöltång och sågtång. Det finns också många djur, som uppehåller sig
på plantorna, bland annat strandsnäckor av arten Littorina obtusata.

Lovéncentret Tjärnö
Lovéncentret Tjärnö i norra Bohuslän är en
marin fältstation för utbildning, forskning och
utåtriktad verksamhet, som tillhör Göteborgs
universitet. Här finns fartyg och laboratorier med genom
flödande havsvatten och högteknologiska instrument. Alldeles intill finns Sveriges artrikaste havsmiljö, bland annat
Saltö naturreservat och Kosterhavets nationalpark. Läs mer
om Lovéncentrets samverkan med skola och allmänhet på
loven.gu.se/samverkan-skola-och-allmanhet och om naturvetenskapliga aktiviteter för skolan i Göteborgs universitets
regi på science.gu.se/samverkan/skolkontakter.

Observation: På en plats ser jag att det är flest strandsnäckor
på blåstång.
Förklaring: Jag ser flest strandsnäckor på blåstång, eftersom de
av någon anledning trivs bäst på den arten. Därför kryper de till
den och stannar på den. (Flera förklaringar är möjliga.)
Hypotes: Om det är så att snäckorna trivs bäst på blåstången, bör
de flesta individerna återvända dit, om jag flyttar snäckorna och
placerar dem så att de har möjlighet att krypa till olika tångarter.
Nollhypotes: Flest snäckor kryper iväg till andra arter eller andra ställen än till blåstång. I nollhypotesen ingår även att snäckorna fördelar sig likartat.

Foto: Lovéncentret Tjärnö

- Titta, det är flest gröna krabbor som gömmer sig i tången.
- Är det verkligen så?
- Ja, jag har sett det på många ställen och de bruna verkar vara
mer bland stenarna.
- Jaha, varför tror du att det är så?
- Jag tror att det beror på att de gröna känner att de kan
gömma sig bättre i tången.
- Försök testa det!

Experiment: Jag letar noga i tångbältet efter
snäckorna och försöker samla in så många som
möjligt. Sedan placerar jag dem så att de har
möjlighet att krypa till alla arter av tång. Efter
en tid jag kan motivera vara rimlig räknar jag var
de flesta finns. Jag skulle även kunna testa min
förklaring med ett experiment på labb.
Tolkning: Antingen stämmer resultatet med
beskrivningen i hypotesen eller i nollhypotesen. Förkastas nollhypotesen måste hypotesen
stämma och därmed är förklaringen fortfarande
möjlig. Förkastas hypotesen måste nollhypotesen
stämma och då måste den givna förklaringen förkastas och en annan föras fram och testas. Visar
det sig att experimentet inte kan avgöra om hypotesen eller nollhypotesen ska förkastas, kan jag
försöka igen med ett förbättrat experiment.
Observera att jag från enbart denna studie inte
kan tala om varför snäckorna beter sig enligt resultatet, bara att de beter sig så. Fler undersökningar krävs också för att veta om snäckorna
beter sig så här även i andra tångbälten och till
exempel på andra tider av året.
Presentation: Ofta visar studierna att det inte går
att förkasta nollhypotesen, men de studierna är
lika värdefulla som de som lyckas visa på ett stöd
för hypotesen. Det viktiga är att man kan argumentera för sina resultat och förklara varför man
tror att man fått de resultat studien visar.
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På Lovéncentret Tjärnö genomförs varje år läger för ungdomar, där
deltagarna får använda metodiken
”Tänka som en forskare”. Deltagarna
observerar livet i havet och övar sig
i att hitta egna frågeställningar och
förklaringar. Förutom ungdomslägren
finns också andra aktiviteter, som
”Barnens sommarlabb”, som vänder
sig till 7–11-åringar och består av
experiment där formulering av hypotes och beskrivning av resultat är
reducerat till symbolspråk, eftersom
alla deltagare inte kan läsa. Lovéncentret Tjärnö erbjuder även kurser
för lärare, där de får vägledning i hur
metodiken ”Tänka som en forskare”
kan användas som verktyg i undervisningen. Lärarna får gå igenom samma
steg som eleverna och får med sig en
strategi som uppmuntrar och väg
leder eleverna att våga lita på sina
egna observationer och förklaringar
och att genomföra forskning.
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Kubbongen är ett läromedel och en
webbplats, www.kubbongen.tmbl.
gu.se, som förklarar evolution med
hjälp av strandsnäckan Littorina
saxatilis. Sidan riktar sig främst till
högstadiet och gymnasiet.

Hur kan elever få större kännedom om hållbar utveckling och lo
kal natur- och kulturhistoria? Här följer några förslag på övningar
inom detta tema som naturum Vänerskärgården – Victoriahuset
och Vänermuseet genomför med elever i årskurs fem.

Foto: Sofia Wennberg

Hållbar utveckling

Äldre karta över Lidköping.

Text och bilder: Sofia Wennberg, naturumpedagog vid naturum
Vänerskärgården – Victoriahuset och Vänermuseet
E-post: sofia.wennberg@lidkoping.se

Hur vill eleverna bo?
Be eleverna individuellt måla upp hur de vill bo
och hur landskapet runt omkring ska se ut. Låt
kreativiteten flöda. Är det fler fotbollsplaner, ett
vindkraftverk, en äng, eller kanske ett köpcentrum
som de ritar in i sin karta? Låt dem sedan arbeta
i grupp och komma överens med bordsgrannarna
om hur deras stad eller by ska se ut i framtiden.

Hur har landskapet förändrats?

2013 invigdes naturum
Vänerskärgården – Victoriahuset och ett storskaligt skolprogram om
hållbar utveckling drogs igång, i samverkan
med Vänermuseet och Läckö Slott, på bilden. Initiativtagare var miljöombuden i Lidköpings skolor. Skolprogrammet består av två
temadagar för årskurs två, fem och åtta och
fokus ligger på lokal natur- och kulturhistoria.
Naturum Vänerskärgården – Victoria
huset
ligger vid Vänern, längst ut på Kållandsö,
i närheten av naturvårdsområdet Kållands
skärgårdar och flera naturreservat. Lite längre
ut i Vänern finns nationalparken Djurö.
Webbplats: naturum.lackoslott.se

Skyddad natur i framtiden?
Diskutera vad som sker i ett numera skyddat naturområde där människan tidigare har brukat jorden
och skogen. Idag sköts området av människor som
följer en skötselplan. Vem har tagit fram skötselplanen, hur ser den ut och hur påverkar skötseln områdets artsammansättning? Skötselplaner återfinns
ofta lättåtkomligt på Länsstyrelsens hemsida. Om
vi människor tidigare har bott och brukat området,
kan vi se spår efter detta i naturen? Hur ser den
närmaste nationalparken eller det mest närliggande
naturreservatet ut om 100 år?

Numera är kartor för pedagogisk verksamhet tillgängliga via lantmäteriets hemsida (www.lantmateriet.se). Fotografier från området återfinns ofta på ett närliggande länsmuseum. Vänd er till
kommunen för flygfoton. Beroende på områdets lokala historia
kan man lägga mer eller mindre fokus vid olika århundraden. Ett
av Bioresurs Linnéhäften knyter an till 1700-talet och finns för
nedladdning på www.bioresurs.uu.se. Sök på ”Idéhäfte 3”.

Vad kan vi få från naturen i närheten?
Studera tavlor och fotografier föreställande närmiljön och låt
eleverna fundera över om närområdet kan ge dem allt de är
vana vid i sitt liv idag. Hur såg det ut förr i tiden? Är det möjligt att vara självförsörjande i dagens samhälle? Ta kontakt med
hembygdsföreningar och närliggande länsmuseum eller kommunalt museum för tavlor och fotografier.

Foto: Sofia Wennberg

Foto: Sofia Wennberg

Studera aktuella kartor, flygfoton och andra fotografier över ert
närområde. Hjälps tillsammans åt att finna skolan och andra kända
byggnader på kartan, sök efter närliggande naturområden och se
hur de är utmärkta. Börja därefter en resa i tiden med hjälp av
äldre kartor och fotografier. Kan man ta reda på hur det såg ut i
området under 1600-, 1700- och 1800-talet? Gamla kartor över
ett, för eleverna, välkänt landskap är ett perfekt underlag för samtal om skiftesreformerna och förändringarna av landsbygden, med
splittrade byar och mer likriktat jordbruk. Diskutera vidare kring
fördelar och nackdelar med monokulturer, ängar och mycket mer.
Vilka spår har vi människor lämnat efter oss i naturen?

Vilka spår har män
niskan lämnat här?
Bilden är tagen i Djurö
nationalpark i Vänern.
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Att resa i tiden är omöjligt men med
ett tidsband med viktiga händelser
i jordens och livets historia blir tidsrymder och evolutionära skeenden
lite lättare att förstå. Ett alternativ till
ett inköpt eller egentillverkat tidsband
är tidspromenaden som kan laddas
hem från Evolutionsmuseet i Uppsala
(www.evolutionsmuseet.uu.se).
Vid naturum Vänerskärgården – Victoriahuset arbetar man med ett tidsband som är inköpt från Evolutionsmuseet och ”wow”-faktorn är hög när
bandet dras ut ur kuben det är inrullat
i. När dök de första flercelliga djuren
upp? Hur lång tid dominerade dinosaurierna jorden? Ofta kommenterar
förvånade eleverna att vi människor
dyker upp först den sista millimetern
på det långa tidsbandet. Tidsbandet
från Evolutionsmuseet ingår i tids
lådan som kostar 1 000 kronor.
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Foto: Sofia Wennberg

Klimat i förändring
Växlingar i klimatet sker naturligt, men kan också påskyndas av
människans sätt att leva. Vad menas med klimatförändringar
och hur ser vi dem i naturen? Detta studeras i Abisko.
Text: Amalia Gren, blivande gymnasielärare i biologi och naturkunskap, Uppsala universitet
Innehållet på sidan är granskat av Polarforskningssekretariatet, www.polar.se

Vädret är det vi upplever dagligen och det kan växla hela tiden.
Sådana kortvariga förändringar räcker inte för att säga att klimatet har ändrats. För att se att det inte bara är en tillfällig väderförändring och för att förstå konsekvenserna för miljön, krävs minst
30 års mätning av till exempel temperatur och nederbörd.

Klimatförändringar studeras i Abisko

Abisko med utsikt mot Lapporten, foto: Torbjörn Lilja, IBL Bildbyrå, Naturvårdsverkets pressbilder

Abisko nationalpark, söder om sjön Torneträsk i nordligaste
Lappland, är den nationalpark som efter Vadvetjåkka nationalpark ligger längst norrut. På Abisko naturvetenskapliga station
har olika typer av meteorologiska mätningar samt mätningar av
snödjup och av Torneträsks is skett sedan år 1913.

Temperaturelektrod
Blir det skillnad om man
mäter temperaturen under
snön och där det är barmark? Testa med en digital
termometer som kan mäta
ute- och innetemperatur,
där marken under snön
får motsvara ”ute” och
barmarken ”inne”.

Undersök skillnader!
Med enkla experiment kan man simulera klimatförändringar och diskutera vad som kommer att
hända. Eleverna kan exempelvis undersöka vad
som händer med växtligheten om temperaturen
stiger eller om nederbörden ökar.
•

Låt eleverna så frön av lättskötta växter, till
exempel tomater eller ärtor, i krukor. Dela in
klassen i grupper och låt dem undersöka var
sin typ av miljöförhållande genom att placera
plantorna i fönster med direkt solljus, längre
in i klassrummet med samma temperatur men
inte i solljus, i kylskåp, i ett mörkt rum, i mycket/lite vatten, vid ett varmt element, etcetera.
Tänk på att också ha några referensplantor som
står i optimala odlingsförhållanden. Observera
vad som händer med plantorna och diskutera
vad det beror på att resultaten varierar beroende på vilken miljö de odlas i. Dra paralleller
till de klimatförändringar som sker i världen.

•

Låt klassen föra dagbok över vädret. Notera
nederbörd och temperatur.

•

Mät marktemperaturen med digital termometer på några fasta platser vid flera tillfällen
under året. Arbeta vetenskapligt genom att
mäta vid samma tid på dygnet och på samma
djup. Studera också lokala skillnader i marktemperatur vid samma tidpunkt genom att
mäta temperaturen till exempel i solen och i
skuggan, samt under och över snön.

Mätningarna av lufttemperatur sker på 1,5 meters höjd och för
att kunna jämföra mätresultaten över tid genomförs mätningarna vanligtvis på samma platser från år till år och mätstationerna skyddas från direkt solljus och nederbörd.
Även förändringar i bland annat fåglars flytt samt skogs- och
trädgräns är något som studeras i Abisko.
Utifrån de många mätningarna kan man jämföra års-, säsongs- och
månadsvisa förändringar och fastställa om det rör sig om tillfälliga
växlingar eller en klimatförändring. Resultaten används globalt av
forskare för att studera ändringar i vår fjällmiljö.
Under de senaste 20 åren har man till exempel sett att temperaturen har stigit i Abiskoområdet, att nederbördsmängden har
ökat och att isliggetiden (antal dagar som sjön är isbelagd) på
Torneträsk har blivit kortare. Läs mer om mätserier, hur mätningarna går till och varför de görs på webbsidan polar.se/abiskoogat,
”Abiskoögat – med fokus på klimat”.
Gör som forskarna i Abisko – mät och experimentera med fokus
på klimatförändringar!
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Söndag
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						 Allhelgonadagen

Att göra
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Tobias

2

Hubert, Hugo

3

Sverker

4

Eugen, Eugenia

5

6

Gustav Adolf

Ingegerd, Ingela

7

Vendela		

8

v. 45
Fars dag

Gustav Adolfsdagen

Teodor, Teodora

9

Martin, Martina

10

Mårten

11

Konrad, Kurt

12

Krister, Kristian

13

Emil, Emilia

14

Leopold		

15

v. 46
Mårtensafton

Vibeke, Viveka

16

Naemi, Naima

17

Lillemor, Moa

24

Katarina, Katja

18

Elisabet, Lisbeth

25

Linus

19

Marina, Pontus

26

Asta, Astrid

20

Helga, Olga
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Cecilia, Sissela		
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27

Malte

28

Sune		

v. 47
Bioresursdagar, gy

Bioresursdagar, gy

v. 48

Klemens

23

v. 49

Anders, Andreas

30

Gudrun, Rune

1:a advent

29

Var med och rapportera!
För att man ska kunna jämföra vårens och höstens ankomst från år till
år på en viss plats eller över landet
under ett visst år, kan elever hjälpa
till med att rapportera fynd. Detta
ger underlag för att förstå mer om
hur naturen påverkas av klimatförändringarna.
På Naturens kalender, www.naturenskalender.se, kan man rapportera in
både vår- och hösttecken. Vårtecken
kan också rapporteras in till Vårkollen, svenskbotanik.se/varkollen. Den
30 april till den 1 maj önskar Svenska
Botaniska Föreningen att man går ut
i naturen och tittar efter vårblommor
och tecken på lövsprickning och registrerar fynden.
När flyttar fåglarna och när kommer
de tillbaka? På www.artportalen.se
kan man rapportera var, när och vilken fågel som skådats. Artportalen
tar även in rapporter om andra djur,
samt svampar och växter.
För att kunna rapportera in observationer till Naturens kalender och Artportalen behöver man registrera ett
användarkonto. Läraren kan förslagsvis
ansvara för kontot och samla upp elevernas resultat och sedan tillsammans
med klassen föra in dessa i systemen.

Spår av istiden
Naturum Höga Kusten i Ångermanland presenterar här några öv
ningar som kan bidra till diskussioner och kunskap om flyttblock
och isräfflor, spår från istiden som kan hittas på många håll i landet.
Text: Anna Carlemalm, föreståndare, och Patrik Bylund, naturvägledare,
vid naturum Höga Kusten
E-post: patrik.bylund@lansstyrelsen.se

Höga Kusten i Sverige och Kvarkens skärgård i Finland utgör tillsammans ett gränsöverskridande världsarv. I ett gemensamt projekt som avslutades 2011, där naturum Höga Kusten medverkade,
togs ett undervisningsmaterial bestående av elevuppdrag, faktablad och lärarhandledningar fram, ”Vi har legat under samma is”
(se faktaruta nedan). Vissa av uppgifterna passar bäst att utföra vid
Höga Kusten men spår av istiden kan man se även i andra delar av
Sverige. Till exempel rundhällar, isräfflor, flyttblock, rullstensåsar
och olika moränformationer. Rundhällar har två sidor: en rundad
sluttande sida, som isen glidit över, och en brant och skrovlig. I
isens rörelseriktning hittar man isräfflor, som ristats in i rundhällen
av infruset material. Djupet varierar från millimeter till decimeter.
På bilden ovan syns ett isblock med infrysta stenar. Se beskrivning av övningen till höger.
Här användes platta stenar, för att de skulle lossna snabbare, och de två islagren färga
des med röd och grön karamellfärg. Lägg märke till stenen som faller ner!
Jämför med hur det kan ha gått till vid avsmältningen av inlandsisen.

Naturum Höga Kusten ligger mellan Härnösand och Örnsköldsvik i naturreservatet Skuleberget, nära nationalparken Skuleskogen. Naturum Höga Kustens fasta
utställningar berättar om världsarvet* och landhöjningen
men även om Skuleskogens nationalpark, Höga Kustens
marina miljövärden och Skulebergets naturreservat. En
viktig målgrupp är skolorna som inte bara erbjuds vanliga
guidningar i utställningarna utan ett fördjupat program utifrån läroplanen. Se exempel på övningar här bredvid.
Webbplats: www.naturumhogakusten.se
* Höga Kusten utgör ett av Sveriges 15 världsarv. På Riksantikvariatets hemsida,
www.raa.se/upplev-kulturarvet/varldsarv, finns mer information och där kan man
bland annat läsa att ett världsarv är ”en unik kultur- eller naturhistorisk miljö som
vittnar om människans eller jordens historia” och utses av FN-organet Unesco.

Flyttblockens transport
Att fundera på: Hur har flyttblocken transporterats och vad avgör hur långt de transporteras?
Material: En glasslåda eller liknande, små stenar, vatten, två
olika vattenbeständiga färger och en balja.
Utförande: Måla några små stenar i två olika färger, till exempel
rött och grönt som i experiment till vänster. Lägg stenarna med
den ena färgen i bottnen på glasslådan och fyll på med några
centimeter vatten. Ställ in i frysen. När vattnet frusit läggs stenarna av den andra färgen på isen. Fyll sedan på med ytterligare några centimeter vatten och frys in igen. Ta därefter ut
isblocket ur lådan. Lägg isblocket med ”bottnen” neråt i vattnet
i en balja och notera tiden. Flyter isblocket? Hur mycket av
isblocket ligger under respektive över vattnet? (Jämför gärna
med ett isblock av samma storlek men utan stenar.) Notera tiden när stenarna lossnar från det smältande isblocket och ramlar till bottnen. Blir isblocket instabilt? Vänder det sig?

Flyttblock, foto: Tuija Warén

Skapa isräfflor
Material: En mjölkförpackning, grus, sand och tåligt
tidningspapper, exempelvis från en veckotidning.
Utförande: Fyll mjölkförpackningen med vatten
och frys in den. Ta ut den när den är riktigt frusen (efter någon dag) och frigör isblocket genom
att ta isär mjölkförpackningen. Gör ett experiment
där isblocket dras över tidningspappret. I det första försöket drar du isblocket över tidningspappret
och studerar resultatet. I nästa försök tar du ett nytt
tidningsunderlag och lägger sand- och grusblandningen ovan på det. Därefter drar du isblocket på
samma sätt och med samma kraft över pappret.
Förklara hur inlandsisen har bearbetat landskapet!

Vad väger ett flyttblock?
Det är inte så lätt att säkert bestämma vikten på
ett flyttblock men på ett ungefär går det om man
först försöker beräkna dess volym. Använd en tumstock och mät flyttblockets höjd, längd och bredd.
Den ungefärliga vikten i ton får du sedan genom att
multiplicera volymen (m3) med tre. Olika stenar
har olika densitet beroende på deras sammansättning, men detta ger ett ungefärligt värde.
Tips från Bioresurs: Gör islyktor genom att fylla vatten i engångs
muggar eller andra plastförpackningar. Placera en mindre förpack
ning i den större och tyng ner den med stenar. Färga eventuellt
vattnet med karamellfärg och lägg i växter som dekoration. Frys
in. Placera ett värmeljus i islyktan. Se bild på nästa sida.
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Islykta

Måndag

Tisdag

30

Oskar, Ossian

Onsdag

1

Beata, Beatrice

Torsdag

2

Lydia

Fredag

3

Barbara, Barbro

Lördag

4

Sven

Söndag

5

Nikolaus, Niklas

Information

6

v. 49
2:a advent

Angela, Angelika

7

8

Virginia

Anna

9

Malena, Malin

10

Daniel, Daniela

11

Alexander, Alexis

12

Lucia		

13

v. 50
Luciadagen
3:e advent

Nobeldagen

Sten, Sixten

14

Gottfrid

15

Assar

16

Stig

17

Abraham

18

Isak

19

Israel, Moses

20

v. 51
4:e advent

Tomas

21

22

Natanael, Jonatan

Adam

23

Eva

24

Juldagen

25

Stefan, Staffan

26

Johannes, Johan

27

v. 52
Benjamin

28

Natalia, Natalie

29

Abel, Set

Julafton

30

Sylvester

v. 53
Värnlösa barns dag

Undervisningsmaterialet ”Vi har
legat under samma is” innehåller
många förslag till praktiskt arbete i
skolan. Elevuppdrag, faktablad och
lärarhandledningar kan laddas ner
från Kvarkenrådets hemsida, se www.
kvarken.org/varldsarvsmaterial. På
samma sida finns även flera nedladdningsbara presentationer med tillhörande manus om Höga Kusten och
Kvarkens skärgård, med fokus på exempelvis istid och landhöjning.
Undervisningsmaterialet togs fram inom projektet
Världsarv i samverkan 63° Nord samt EU-pro
grammet Botnia Atlantica och medverkande parter
var Kvarkenrådet, Forststyrelsen, Österbottens
förbund, Länsstyrelsen i Västernorrland, Landstinget
i Västernorrland, Vasa stad, Örnsköldsviks och
Kramfors kommun i Sverige
samt Korsholm, Korsnäs
och Malax
kommun i
Finland. Kvar
kenrådet var
projektägare.

Kartvisare visar jordarter

Drottningens
födelsedag

Vintersolståndet

Under samma is

Nyårsafton

Annandag jul

Juldagen

31

1

2

3

Vilka bergarter eller jordarter finns
i ert närområde? Kanske moränlera
eller isälvssediment? Detta kan man
ta reda på via tjänsten Kartvisaren på
hemsidan för Sveriges geologiska undersökning, se www.sgu.se/produkter/kartor/kartvisaren.

En av Sveriges största fågelstationer finns i Ottenby naturre
servat på södra Öland, i anslutning till naturum Ottenby. Under
2014 ringmärktes nästan 27 000 fåglar här.
Vid fågelstationer kartläggs och studeras både de fåglar som häckar i närområdet och som passerar under flyttningen. I Ottenby, liksom vid de flesta fågelstationer, är ringmärkning en central uppgift.
– Märkningen inleds i mars, när de första flyttfåglarna anländer,
och avslutas i november, när höstflyttningen är över, säger Magnus Hellström, chef på Ottenby fågelstation.

Foto: Ottenby fågelstation

Vid en fågelstation

Stjärtmesen stannar normalt i häckningsområdet året runt men kan
flytta söderut under de år då födan tryter i våra marker.

Grafen visar hur det
genomsnittliga an
komstdatumet för
gransångare på vå
ren har tidigarelagts
under de senaste
decennierna.

De flesta fåglar som kommer till Ottenby fågelstation på våren är på väg till sina häckningsplatser i Skandinavien eller på
den sibiriska tundran. De som passerar på hösten är istället på
väg söderut för att övervintra i exempelvis Medelhavsområdet,
Afrika eller Asien.

Gransångare, foto:
Matthias Barby, Wiki
media Commons

– De fåglar vi ringmärker allra flest individer av är rödhake,
kungsfågel och lövsångare.
Fåglarna fångas i specialgjorda fällor och mjuka slöjnät och får en
storleksanpassad ring kring benet med dels ett individnummer,
dels adressen till Riksmuseum Stockholm, som är ringmärkningscentral i Sverige. Det är dit man hör av sig om man hittar en ring.
I samband med ringmärkningen noteras fåglarnas vikt, vinglängd och om möjligt kön och ålder, samt exempelvis hur
mycket fett de har lagrat inför vår- eller höstflyttningen.

Foto: Ottenby fågelstation

– Eftersom fåglarna fångas på exakt samma sätt från år till år kan
vi också jämföra hur antalet fåglar varierar över tid och därmed
se vilka arter som ökar och minskar i vår natur. Observationerna
är en del av Naturvårdsverkets miljöövervakningsprogram.
Ottenby fågelstation ligger längst
ned på Ölands södra udde, vid fyren
Långe Jan. Fågelstationen guidar varje
år cirka 2 000 barn och vuxna som
får uppleva känslan av att ha en vild
fågel i handen. Fågelstationen grundades 1946 av Sveriges Ornitologiska Förening
(SOF), se www.sofnet.org. Överst på hemsidan finns dels en länk till naturum
Ottenby, dels en länk till fågelstationen. Därifrån kan man ladda ner årsrapporten
”Fågelräkning och ringmärkning vid Ottenby fågelstation 2014”, innehållande
bland annat diagrammet på denna sida. Via SOF:s hemsida, under fliken Forsk
ning, når man även landets övriga drygt 20 fågelstationers hemsidor.

Även vilket datum fåglarna anländer till fågelstationen registreras. Koltrast är en av de allra tidigaste vårfåglarna, tillsammans
med sånglärka, tofsvipa och stare.
– Vårfåglarna kommer i snitt 4–5 dagar tidigare nu än för 40 år sedan, som ett resultat av ett allt varmare vinterklimat. Tyvärr finns
det för lite kunskap om vilka risker detta innebär för fåglarna. Naturens anpassningsförmåga är imponerande men förändringarna i
ankomstdatum går mycket snabbare än vad vi har sett förut.

Boktips
I Om fåglar i Sverige av LarsÅke Janzon och Staffan Ullström, Norstedts Förlag 2015,
presenteras blandad fakta
om landets 100 vanligaste
fågelarter tillsammans med
vackra fågelakvareller.

Rapportera
Rapportera gärna era fågelobservationer på
www.artportalen.se. Den sista helgen i januari
är det även möjligt att rapportera vilka fåglar som besöker fågelborden till ”Vinterfåglar
inpå knuten”, se www.sofnet.org under fliken
Fågelskådning. För 2015 låg talgoxe överst på
topplistan över antal räknade individer, följd av
pilfink, blåmes, gulsparv och domherre.
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Ringmärkt talgoxe
Foto: Karin Lindström
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Att göra
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Alfred, Alfrida		

v. 53
Nyårsdagen

Rut

4

Hanna, Hannele

5

Kasper, Melker,
Baltsar

6

7

August, Augusta

Erland

8

Gunder, Gunnar

9

10

Sigbritt, Sigurd		

v. 1
Trettondagsafton

11

Frideborg, Fridolf

Hilda, Hildur

18

Paul, Pål

25

Jan, Jannike

12

Henrik

19

Bodil, Boel

26

Olika fåglar äter olika typer av föda.
Titta på näbbarnas form hos några fågelarter och låt eleverna gissa vad de
äter. Fröätare har tjock näbb, insekts
ätare smal och rovfåglar har krokig näbb.

Gör egna talgbollar
Ingredienser till en talgboll: 50 gram
smör (helst osaltat), 1 näve solrosfrön, 1 näve havregryn och lite russin.

Trettondedag jul

Knut

Vad äter fåglarna?

13

Felix, Felicia

14

Laura, Lorentz

Fabian, Sebastian

20

Göte, Göta

27

15

Hjalmar, Helmer

16

Anton, Tony		

Agnes, Agneta

21

Karl, Karla

28

17

Vincent, Viktor

22

Frej, Freja

23

Erika			

Diana

29

Gunhild, Gunilla

30

Ivar, Joar			

v. 2

24

v. 3

v. 4

31

Övrigt material: två 10
cm långa pinnar, ett
50 cm långt snöre
(hampasnöre eller
garn), sax, blompinne och en balja
(det blir lite kladdigt).
Gör så här: Lägg alla ingredienserna
i baljan och knåda ihop dem till en
boll. Ta mer havregryn om den blir för
kladdig. Låt bollen ligga och stelna lite
medan pinnarna fixas. Knyt ihop två
pinnar till ett kryss och fäst i ett snöre
lika långt som en underarm. Tryck ett
hål i talgbollen med blompinnen. Trä
snöret genom hålet (som en pärla) och
tryck fast bollen runt tråden på pinnkrysset med händerna.
Källa och foto: Karin Lindström, naturpedagog på
Biotopia i Uppsala

Konungens namnsdag

Skogshare, foto: Tor Larsson

Naturumdetektiver
Inspirerad av bland annat Veckans brott med Leif GW Persson
skapade Ludmilla Wieslander, föreståndare vid naturum Vindel
fjällen i Ammarnäs, aktiviteten ”Naturumdetektiver”. Här berät
tar hon om en vinterdag då en grupp barn i årskurs 1–3 fick
rycka ut och leta spår i naturen.
Text: Ludmilla Wieslander, föreståndare vid naturum Vindelfjällen i Ammarnäs
E-post: ludmilla.wieslander@lansstyrelsen.se

Foto: Mattias Oskarsson

Med mörka solglasögon, keps och fötterna nonchalant uppslängda på skrivbordet i kontoret tog jag emot barnen. Detektivbyrån hade fått in sitt första uppdrag. Eftersom de flesta inom
skogspolisen är björnar och björnar som bekant går i ide under
vintern var skogspolisen svårt underbemannad och i behov av assistans. Andra djur i skogen hade klagat på ett förskräckligt busande om nätterna. Misstankarna riktades mot skogshararna. Det
skvallrades om hemliga träffar och boxningsmatcher i skogsgläntorna. Skogspolisen hade hittat bilder på misstänkt harhålligång på
internet men hararna blånekade. Skogspolisen vände sig därför till
detektivbyrån för att få hjälp att samla bevis mot hararna.

Naturum Vindelfjällen i Ammarnäs ligger
i hjärtat av Europas största naturreser
vat, Vindelfjällens naturreservat, men i
ett område som inte hör till reservatet.
Barnaktiviteterna utförs därför vanligtvis
i ett skogsområde vid ett närliggande
elljusspår, nära Ammarnäs förskola och
skola. Såväl elever som lärare deltar i pla
neringen av många av naturums aktiviter
och naturum Vindelfjällen i Ammarnäs
fungerar också som extra klassrum.
- Men även om våra aktiviteter sällan
genomförs i naturreservatet är vårt
naturum starkt kopplat dit och vi håller
oss uppdaterade om vad som händer i
naturen genom de många naturbevakare
som besöker naturreservatet regelbundet
och förser oss med information och bilder,
säger Ludmilla Wieslander.
Webbplats: www.vindelfjallen.se

Efter genomgången på kontoret gick vi ut i skogen och sammanfattade våra kunskaper om harar, se punkterna här bredvid. Barnen
fick därefter arbeta två och två med att söka efter tecken på att
hararna varit ute och busat. De fick försöka hitta och följa harspår,
samla harbajs i plastpåsar och märka ut gnagspår med snitsel. Därefter fick de försöka besvara frågorna: Finns det harar i skogen? Hur
många kan de vara? Tror ni att de har börjat busa på nätterna?
Uppdraget blev mycket lyckat och under vårvintern fick vi fler
jobb av skogspolisen. Det var till exempel gängbråk om kottar
mellan hackspettar, ekorrar och skogsmöss, älgar som demonstrerade och mystiska myror. Som detektiver arbetade barnen
engagerat för att hitta, samla och dokumentera spår. Varje uppdrag avslutades ofta med ett quiz, se exempel nedan. När de
hade klarat quizet blev de certifierade naturumdetektiver för
exempelvis harar och fick en medalj (ett klistermärke).
Lämpligt material: bilder på skogspolisen (björnarna) och på misstänkta busharar,
en uppstoppad hare eller ett gosedjur, ett harkranium, harpluttar i provrör, kvistar
med har- och älggnag, bilder på harspår, tumstock och sittunderlag.

Vad vet ni om harar?
• Det finns två arter av harar i Sverige. Fältharen
har brun färg året om. Skogsharen är vit på vintern och brun på sommaren. Dagslängden bestämmer när skogsharen ska byta färg och det
sker oavsett om det finns snö eller inte.
• Öronen är stora och haren hör bra. Man måste
vara tyst om man ska överraska en hare!
• På vintern äter den kvistar och bark från träd
och buskar. Haren har vassa tänder både uppe
och nere. Jämför gnagspåren från hare och älg.
• Bajset, eller harpluttarna, utgörs av cirka 400
pärlor per dygn. Haren äter sitt eget bajs för
att få i sig näringen bättre (koprofagi).
• När och var sover haren? Under dagen trycker
haren någonstans där den inte syns, men gärna
med fri sikt. När det blir mörkt kommer den
fram och äter.
• Hur ser harens spår ut? Åt vilket håll har haren hoppat på fotot till vänster? Framtassarna
hamnar bakom baktassarna – hur kommer det
sig? En hare kan hoppa 0,4–4 meter. Prova att
hoppa som en hare! Haren kan luras och försöka förvilla hundar och människor. Den kan
springa tillbaka i sina egna och i andra djurs
spår, tvärvända och hoppa tillbaka en bit och
den kan göra långa språng åt sidan i 90 graders
vinkel. Visa! Men ofta följer harar samma väg
så att harstigar bildas till matplatser.
• Skogsharens parningstid börjar i mitten av
mars. Då träffas hanarna och boxas för att imponera på honorna.
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Foto: Krister Börjesson

Måndag
Max, Maximillian

Tisdag

1

Kyndelsmässodagen

Onsdag

2

Torsdag

3

Disa, Hjördis

Ansgar, Anselm

Fredag

4

Agata, Agda

Lördag

5

Dorotea, Doris

Söndag

6

Rikard, Dick

Att göra

7

Älgquiz
Tror du att påståendet stämmer, ta
ett steg framåt. Tror du att det är fel,
stå kvar. Gissar du inte rätt får du gå
tillbaka till startlinjen.

v. 5

Berta, Bert

8

Fanny, Franciska

9

Iris

10

Yngve, Inge

11

Evelina, Evy

12

Agne, Ove

13

Valentin		

14

v. 6

Älgen är Sveriges största hjortdjur. (Ja)
Älgar finns på Gotland. (Nej)
En älg kan bli två meter hög. (Ja)
Älgar finns på Öland. (Ja)

Fettisdagen
Sigfrid

15

Julia, Julius

Älgar äter andra djur. (Nej)

Alla hjärtans dag

16

17

Alexandra, Sandra

Frida, Fritiof

18

Ella, Gabriella

19

Vivianne

20

Hilding		

21

För länge sedan fångade man älgar i
fångstgropar. (Ja)
Älgar är bra på att simma. (Ja)

v. 7

Älgar hör dåligt. (Nej)
Älgen är mest aktiv i skymning och
gryning. (Ja)
Pia

22

Torsten, Torun

23

Mattias, Mats

24

Sigvard, Sivert

25

Torgny, Torkel

26

Lage

27

28

Maria			

Älgarna i exempelvis Ammarnäs
vandrar från vinterbete till sommarbete precis som renar. (Ja)

v. 8
Skottdagen

v. 9

Det finns älgar som föds vita. (Ja)

29

1

2

3

4

5

6

Älgkalven lär sig vandringsvägen av
sin mamma. (Ja)
Älgar kan galoppera men gör det sällan. (Ja)
Älgen har en puckel på ryggen. (Ja)
Älgar äter helst buskar och träd. (Ja)

Upplev en urskog
En urskog karaktäriseras av blandad ålder på träden, varierad
artsammansättning och en stor andel döda träd. Riktig urskog,
helt opåverkad av människan, finns nästan inte men urskogs
dragen hittas även i så kallad gammelskog, där det finns träd
som är minst 130–150 år gamla. Områden med gammelskog
finns i såväl norra som södra Sverige men är vanligare i norr.
Text och bilder: Peder Curman, naturvägledare vid
Tyresta nationalpark och naturum Nationalparkernas hus
E-post: peder.curman@tyresta.se

Större delen av skogen på produktiv mark i Sverige används för
att tillverka papper och virke. Där kan träden växa tätt och snabbt
och består av ett enda trädslag, till exempel gran. Döda träd gallras
bort och miljön är alltför mörk för de flesta markväxter. I en 20årig granplantering finns ibland bara så lite som totalt tre växtarter.
En urskog är något helt annat. Där får träden växa sig gamla
och en del blir mycket stora och tjocka, andra krumma och
krokiga. De träd som dör står kvar som torrakor eller faller och
kallas då lågor. Den döda veden nyttjas av exempelvis svampar,
bakterier och skalbaggslarver, som i sin tur lockar andra insekter
och fåglar. Varje multnande stam hyser ett helt litet ekosystem.
De flesta av skogens hotade arter är beroende av eller gynnas
av tillgången på död ved, något som länge har varit en bristvara,
förutom i skyddade skogar. Med modernare skogsbruksregler,
olika sätt att värna om skyddsvärd skog och större medvetenhet
hoppas man på sikt kunna få uppleva den variationsrika skogen
på fler håll än idag.

Foto: Peder Curman

Tyresta nationalpark
Tyresta nationalpark utanför Stockholm inrättades
1993. Här finns södra Sveriges största sammanhängande urskogsområde på nära 2 000 hektar och 55 km vandringsleder. Nationalparken är omgiven av Tyresta naturreservat.
Vid huvudentrén till nationalparken finns bland annat naturum
Nationalparkernas hus och den 1,3 km långa äventyrsstigen
Tjäderstigen. För mer information, se www.tyresta.se.

Foto: Peder Curman

Ett besök i den varierade miljön
Granskogen
Tänk dig att du står i en högvuxen, mörk, granskog. Marken är täckt av mossa. När du stampar
i marken känns vibrationerna i det ganska tjocka
jordtäcket. Med god tillgång till vatten och näring
i marken tar granarna över och skuggar ut andra
träd. Några av träden har blåst omkull, men ligger kvar på marken. En del av de stående träden
är också döda, kanske på grund av ljusbrist.
Hällmarkstallskogen
På hällmarken med synlig berggrund finns kortvuxna, ofta krumma tallar. De växer i ett mycket
tunt jordtäcke, som inte håller mycket näring och
vatten. Även här finns många döda, grova, eller
gamla träd.
Myren
I en liten myr finner vi riktig vitmossa (grön, brun
eller röd, vit blir den i torrt tillstånd). Jämför med
den felaktigt kallade ”vitmossa” som Ronja Rövardotter samlar till en skadad häst i filmen. Filmmakarna har misstagit sig och använt en renlav istället (de vitaktiga lavarna på berghällen till vänster).
I eller intill myren växer pors och skvattram.
Gnugga försiktigt med fingrarna på blad eller
knoppar. Det doftar gott!
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Mars 2016
Måndag

Tisdag

29

Onsdag

1

Albin, Elvira

Ernst, Erna

Torsdag

2

Gunborg, Gunvor

Fredag

3

Adriana, Adrian

Lördag

4

Tora, Tove

Söndag

5

Ebba, Ebbe

Att göra

6

Jämför urskog med
skogsbruksmark

v. 9

Camilla

7

8

Siv

Torbjörn, Torleif

9

Edla, Ada

10

Edvin, Egon

11

Viktoria

12

Greger		

För att förstå hur stor andel döda
träd som finns i en orörd skog kan
man göra uppskattningar av hur
många det finns inom en radie av
tio meter. Mät med ett snöre. Jämför sedan med ett lika stort område
i skogsbruksmark.

13

v. 10
Internationella
kvinnodagen

Matilda, Maud

14

20

Gör likadant för att uppskatta antalet trädarter, eller antalet lövträd
inom samma yta. Undersök också
om det är möjligt att hitta några
träd med en diameter på mer än 40
cm, ett ålderstecken, i en brukad
skog. Jämför med en gammelskog.

27

Räkna även hur många sorters mossor och lavar man kan hitta inom
några mindre ytor av samma storlek
i olika skogar. Även om man inte kan
några artnamn alls går det att se hur
många nyanser av grönt där finns och
dra en slutsats om antalet olika arter.

Kronprinsessans
namnsdag

15

Kristoffer, Christel

Herbert, Gilbert

16

Gertrud

17

Edvard, Edmund

18

Josef, Josefina

19

Joakim, Kim		

v. 11
Vårdagjämning

Bengt

21

Kennet, Kent

22

Gerda, Gerd

23

Gabriel, Rafael

24

Marie bebådelsedag

25

Emanuel

26

Rudolf, Ralf		

v. 12
Sommartid börjar

Malkolm, Morgan

v. 13
Annandag påsk

28

Jonas, Jens

Skärtorsdagen

29

Holger, Holmfrid

30

Ester

Långfredagen

31

Påskdagen

Påskafton

1

2

3

Foto: Peder Curman

Världsvattendagen

1

2

Upptäcksfärd i skogen
Foto: Marie Larsson

Hur låter, känns, smakar eller luktar ett träd och hur ser det ut?
Går det att känna igen ett träd även när det inte har löv? Oav
sett vilka sinnen vi använder har de flesta träd och buskar sina
små egenheter som gör att det går att skilja dem åt.
Text och bilder: Marie Larsson, föreståndare för naturum Trollskogen
E-post: marie.larsson@lansstyrelsen.se

3

4

Beroende på årstid kan man studera olika saker hos träden
och buskarna. Låt barnen eller eleverna blunda och känna på
olika material från ett visst träd eller buske eller titta på detaljeller siluettbilder. Be dem sedan försöka hitta trädet eller busken någonstans i omgivningen. Det är en enkel lek och lyckan
är stor när man hittar rätt.
Är grenarna utan löv, titta på knopparna. Asken har stora,
brunsvarta spetsiga knoppar, aspen har spetsiga och alen har
lila knoppar.

5

6

Också siluetten skiljer sig åt mellan olika träd. Askens grenar strävar uppåt och är ganska kraftiga medan björkens är fina, spröda
och gärna hänger ner lite, speciellt tydligt hos en hängbjörk.
Även stammarna skiljer sig åt. Björkens stam är till exempel vit. En
ung, slät tallstam känns annorlunda än en gammal, grov tallstam
medan boken har en slät stam både som ung och gammal. Skrapar
man med nageln på rönnens grenar luktar det bittermandel.

8

Bilderna till vänster representerar fyra träd eller buskar
och det finns två bilder från varje art. Försök para ihop de
bilder som passar ihop! Se facit här nedan.
Facit: 1. alkottar, 2. aspblad, 3. aspknopp, 4. askfrukter, 5. hasselnötter, 6. askknoppar, 7. has
selknopp och honblomma, 8. alblad

Samtliga 8 bilder, foto: Marie Larsson

7

Är det vår eller försommar, studera trädens och buskarnas
blommor och frukter. Hasselbusken har röda, små stjärnformade blommor på kala grenar. Både al, björk, asp och hassel
får hängen som skiljer sig åt i längd och utseende. Ekar och
bokar får frukter som kallas ollon. Ekollonen sitter i en liten
skål medan bokollonen har ett lätt taggigt hölje. Almen får små
nötter/frön som sitter inneslutna i mitten på ett nästan runt,
tunt blad. Prova att smaka på dem! De smakar lite nötaktigt.

Ser du hjärtat? En vriden tallstam kan föreställa mycket
med lite fantasi.

Löven skiljer sig åt i både utseende och hur de
känns. Linden har löv som ser ut som små hjärtan, hasselbusken har runda, sträva, lätt ludna
blad med sågtandad kant och eken har kraftiga,
släta blad med flera rundade flikar. Bokens blad
har alltid ovansidan riktad uppåt vilket ger bokens
grenar ett platt utseende. Enbuskens och granens
ljusgröna vårskott smakar syrligt.
Lär man sig identifiera fem buskar och träd kan
man ofta titta på ett skogsbryn och känna igen de
flesta arter som står där. Man behöver inte vara
expert för att se och uppleva naturen.

Naturum Trollskogen är placerat på Ölands
nordostligaste udde, vid naturreservatet
Trollskogen, där många av träden är 100–200
år gamla. I dagsläget saknas lokaler för inomhusaktiviteter och all verksamhet bedrivs
utomhus eller i väderskyddet som finns på
platsen. Detta gör att naturum Trollskogen
har arbetat aktivt med att utveckla utomhusverksamheten. Många av aktiviteterna
uppmuntrar till att upptäcka det som finns
runt om oss, att se det lilla, använda flera sinnen, reflektera och förstå samband.
Webbplats: www.naturumtrollskogen.se
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April 2016
Måndag

Tisdag

28

Onsdag

29

Torsdag

30

Fredag

31

				Harald, Hervor

Lördag

1

Söndag

2

Gudmund,
Ingemund

Ferdinand, Nanna

Information

3

v. 13

Marianne, Marlene

4

Irene, Irja

5

Vilhelm, William

6

7

Irma, Irmelin

Nadja, Tanja

8

9

Otto, Ottilia

Ingvar, Ingvor

10

v. 14
Världshälsodagen
Ulf, Ylva

11

Liv

12

Artur, Douglas

13

Tiburtius

14

Olivia, Oliver

15

Patrik, Patricia

16

Elias, Elis		

17

v. 15
Sista ansökningsdag till
höstens kurser på
universitet och högskolor.

Valdemar, Volmar

18

Olaus, Ola

19

Amalia, Amelie

20

Anneli, Annika

21

Allan , Glenn

22

Georg, Göran

23

24

Vega			

v. 16
Markus

25

Teresia, Terese

26

Engelbrekt

27

Ture, Tyra

28

Tyko

29

Mariana

30

v. 17
DNA Day

Valborgsmässoafton
Konungens födelsedag

1

Tips inför utevistelsen
Samla material från naturen under
hela året. Pressa och laminera löv,
samla frön eller ollon när det är säsong för det och plocka friliggande
lösa barkbitar när tillfälle ges. Ta sedan med valda delar av detta material när du går ut med eleverna. Finns
det ek i det område ni ska besöka kan
man ta med sig ekollon, om det inte
är säsong för dessa. Till en granskog
kan man ta med sig tallkottar och
studera skillnader hos kottarna.
Ta med en bok om buskar och träd
på upptäcksfärden eller en mobil eller
surfplatta. Om någon har en fråga ger
det en extra dimension till svaret om
man kan visa upp en bild.
Arbeta med reflekterande frågeställningar så att barnen får tänka efter
vilka sinnesupplevelser de förknippar med träden och buskarna. Titta
sedan på och prata om likheter och
skillnader mellan olika arter.
Sök på ”trädspaning” på Bioresurs hemsida, www.bioresurs.uu.se, för att få
fram ett nedladdningsbart dokument
med bilder på olika trädsiluetter och
stammar. Med sökordet ”bladmemory”
får man fram ett memoryspel. Se också
material i anslutning till Utmaningen
2012, med temat ”trädets liv”.

Foto: Länsstyrelsen i Södermanland

Håva vid stranden
Livet i våra vatten är för många en hemlighetsfull värld. Att håva
vid strandkanten är ett enkelt sätt att upptäcka vad som döljer
sig under ytan och kräver inte mycket resurser.
Text: Sanja Kuruzovic, naturvägledare vid naturum Stendörren
E-post: naturum.stendorren@lansstyrelsen.se

Genom att investera i några håvar
eller bygga egna med hjälp av silar och
kvastskaft kan skolor ge elever ett bra
redskap för att lära sig mer om vattenlevande organismer. Övningen
som följer genomförs vid Östersjöns
strand i Sörmland av naturum Stendörren, men kan anpassas för vilken
vattenmiljö som helst. Kanske finns
det en liten sjö eller ett vattendrag
på promenadavstånd från skolan?

VATTEN

POÄNG

JAKT

SKORPIO
N

BLÅSTÅ
NG
FISK

10 p
5p
PUNGRÄ

10 p

KA

TÅNGSN
ÄLLA

TUSENS
NÄCKA

5p
20 p
TÅNGRÄ

10 p

KA

TÅNGBA

RK

TÅNGLU

15 p
15 p
TÅNGMÄ

5p

RLA

HUSBYG

GARE

BLÅMUS
SLA

5p
5p

Introduktion: Ge en kort beskrivning av hur sjön, havet eller vattendraget bildades och varför
vattnet är sött, salt eller bräckt.
Vilka livsmiljöer finns det? Lever
arterna i det fria vattnet, gömmer
de sig i vattenväxterna eller gräver de ner
sig i botten? Genom att bekanta sig med miljön blir det enklare att håva. Men hur fångar man djur med håv? Elever blir lätt
frustrerade över att inte hitta något och därför är det viktigt att
också gå igenom hur man håvar. Vidare kan man diskutera kring
vilka arter man kan förväntas fånga och få möjlighet att se.
HAVSBO

10 p

RSTMAS
K

HAVSTU

LPAN

15 p

HJÄRTM
USSLA

10 p

…………

Foto: Länsstyrelsen i Södermanland

…………

…………

…………

Avslutningsvis är det viktigt att tillsammans se till
att alla arter man har fångat släpps tillbaka.

………………

…………

…………..
...............
...............
...............
...............
…………
...........
…………
…………
…………
…...

…...........

…………

Diskussion: Gå igenom grupp för grupp vilka
arter eleverna har hittat och hur många poäng
de har samlat. Låt sedan alla hjälpas åt att bygga
upp livsmiljöer med hjälp av fynden. Detta ger
en chans att fördjupa sig i de olika arternas funktion i ekosystemet. Vad skulle hända om en viss art
utrotades? Hur skulle det påverka resten av ekosystemet och hur skulle det påverka oss människor?

5p

ÖVRIGA
ARTER
3 POÄN
G STYC
…………
K:……………
…………
…………

S

håvar, artexpert, den som sorterar djur och växter
efter förmåga och med hjälp av litteratur och lärare,
samt poängräknare. Alla barn är olika och varierande uppgifter som är sammanvävda med
varandra kan motivera alla att delta.

…………

Insamling: Dela in eleverna i mindre grupper. Ge varje elev varsin
håv och låt hela gruppen få dela på en balja och burkar för förvaring. Ge dem en artlista där arterna är värda olika mycket poäng
(se protokoll här ovan och på Bioresurs hemsida i anslutning till
detta nummer). Ju knepigare arten är att hitta, desto mer är den
värd. Om eleverna hittar en art som inte finns på listan får de
bonuspoäng. Ge gruppen i uppgift att ha ett roterande schema
där alla får prova på att vara håvmästare, det vill säga den som

Kika ner nästa
gång du flyger över
Sörmland. Om du
har tur kan du få en glimt
av naturum Stendörren, som ligger
vid kusten i naturreservatet Stendörren, med
Östersjön som granne. Byggnaden har formen
av Sörmlands landskapsfågel, fiskgjusen. Här
anordnas bland annat naturfotovandring, fågelskådning och floravandring och för de yngre
besökarna finns det möjlighet att upptäcka livet
under och ovan ytan med hjälp av håv och lupp.
Webbplats: www.naturumstendorren.se
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Blåstång

Måndag

Tisdag

25

Onsdag

26

Torsdag

27

Fredag

28

Lördag

29

Söndag

30

				Valborg

Information

1

v. 17
Första maj

Filip, Filippa

2

3

John, Jane

Monika, Mona

4

5

Gotthard, Erhard

Marit, Rita

6

Carina, Carita

7

Åke		

8

v. 18
Kristi Himmelsfärdsdag

Reidar, Reidun

9

Esbjörn, Styrbjörn

10

Märta, Märit

11

12

Charlotta, Lotta

Linn, Linnea

13

Halvard, Halvar

14

Sofia, Sonja

15

v. 19

16

Rebecka, Ruben

17

Erik

18

Maj, Majken

23

Ivan, Vanja

24

Urban

25

Vilhelmina, Vilma

På vilket sätt påverkar människan naturen? Denna fråga kan besvaras på
olika sätt men på naturum Stendörren har man valt att illustrera detta
genom att visa upp två genomskinliga
skålar för sina besökare, en med bara
Östersjövatten och en med Östersjövatten som någon har kissat i. Dessa
skålar förbereds tidigt på säsongen och
syrsätts under hela tiden de står framställda. Ganska snabbt blir det mycket
algpåväxt i den skål det är kiss i. Eleverna men också övriga besökare brukar ofta häpna över resultatet och det
väcker många frågor och tankar. Här
kan man diskutera vad vi själva kan
göra för Östersjön men också övrig
problematik kring övergödning.

Pingstdagen

Pingstafton

Ronald, Ronny

Kissa i sjön?

19

Carola, Karolina

20

Konstantin, Conny

21

Hemming, Henning

22

26

Beda, Blenda

27

Ingeborg, Borghild

28

Yvonne, Jeanette

29

v. 20
Annandag pingst

v. 21

Desideria, Desirée

v. 22

Vera, Veronika

Nationalparkernas dag

30

Petronella, Pernilla

Båda skålarna innehåller Östersjövatten men den
högra innehåller även urin. Jämför algpåväxten!

31
Mors dag

Foto: Petra Lundin

Att lära in ute
Hur kan man gå tillväga för att berika barns och elevers
naturupplevelser? Kan man som lärare gå ut i naturen med
en klass fast man inte känner sig säker på vad allt heter?
Text: Zaywa Mariush, kandidat i biologi, Uppsala universitet

Naturen är en bra lärandemiljö för barn och elever och det
finns nästan alltid naturområden i förskolans och skolans
närhet. Men måste man som lärare vara naturexpert? Nej,
menar Eva Sandberg, föreståndare för Centrum för naturvägledning på Sveriges lantbruksuniversitet.
– En lärare kan ge sig ut i naturen som medupptäckare
tillsammans med sina elever. Man kan välja att fokusera
på några få vanliga arter och exempelvis spela artbingo*.
Lärare kan också välja att göra egna naturstigar, i form av
rutter med uppdragsstationer i ett närbeläget naturområde.
– Arbeta gärna med sinnesintryck; låt barnen se, känna,
lyssna och lukta på saker. Tänk på att ge dem tillräckligt
mycket tid vid varje station och låt dem gärna berätta för
varandra om sina upplevelser efteråt.
I arbetet med en naturstig kan mycket göras inom skolans
ramar. Eleverna kan till exempel bidra genom att skriva,
rita och göra skyltar i samarbete med träslöjden. Att göra
en permanent naturstig på egen hand kan dock kräva en
hel del arbete och förutsätter också att tillstånd finns.
– Det allra smidigaste är att göra en tillfällig slinga, utan
fasta installationer, innehållande några enkla uppdrag.
Ett uppdrag kan gå ut på att låta eleverna följa ett rep, som
är uppbundet mellan två träd, med förbundna ögon och
koncentera sig på vad de upplever. Ett annat uppdrag kan
Fotot till vänster visar naturreservatet Nåntuna lund,
utanför Uppsala. Genom området går en av Linnés
åtta stigar (herbationes). (Läs mer om Linnéstigarna
på www.linnestigarna.se.) Bilden är ett montage med
fem djur. Vilka är dessa och vilket djur ska bort? Facit,
kommentarer och fler övningar når du via QR-koden.

Tjäderstigen i Tyresta nationalpark., foto: Barbara Ham, Centrum för naturvägledning

vara att följa ett rep som ligger på marken och notera vad
man ser i närheten. Här kan läraren i förväg ha placerat ut
några saker som inte hör hemma på platsen.
Eva Sandberg rekommenderar även lärare att vända sig
till kommunen eller förvaltaren av ett skyddat naturområde och be om hjälp att öka tillgängligheten för elever.

Tips på uteaktiviteter
Låt eleverna slänga iväg några rockringar i ett naturområde,
gärna med varierande miljö, för att få definierade ytor att
undersöka och jämföra. Räkna antalet växtarter i respektive
rockring. I vilka rockringar finns det flest? Identifiera några
arter. Varierar artsammansättningen mellan de olika ytorna?
Låt eleverna markera ett träd, en gren eller en knopp med
ett band och låt dem följa utvecklingen under en säsong,
ett helt år eller en längre tid. (Se Utmaningen 2012, tema
”trädets liv”, på Bioresurs hemsida.)
Markera naturstigens stationer med band eller klädnypor
med laminerade bilder föreställande någon rolig figur eller ett djur som barnen känner till. På så sätt kan man
göra det mer spännande att leta efter nästa station.
* Sök på växtbingo på Bioresurs hemsida, www.bioresurs.uu.se.

QR-koder
QR-koder är tvådimensionella streckkoder som man skapar och kopplar till
en valfri webbplats. Koden kan till exempel skapas på www.skapaqrkod.se,
där det även ges tips på gratisappar som kan användas för att skanna
QR-koder via mobilen eller surfplattan. När en QR-kod har skannats länkas
man direkt till den aktuella webbplatsen. Som lärare kan man bland annat
använda QR-koder för att guida eleverna till en webbsida med uppdrag,
bilder, videoklipp eller ljudfiler knutna till en viss plats på en naturstig.
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Naturvägledning
Besök gärna Centrum för naturväglednings hemsida, www.slu.se/cnv,
för att få tips på hur man kan arbeta
med barn och elever utomhus. På
sidan Självguidande stigar kan man
bland annat läsa om Drakstigen, en
naturstig avsedd för Pildammsparken i Malmö som kan fungera som
inspiration för lärare som planerar
egna rutter i andra delar av landet.
På sidan Teknik för naturvägledning
ges flera tips på hur olika appar och
övrig teknik, som QR-koder, kan användas för att berika naturupplevelsen. Och på sidan Publikationer finns
handledningen ”Naturvägledning i
skolan” tillgänglig för nedladdning.
Fler tips för utomhusvistelsen kan
även fås från närmaste naturskola.
Kontaktuppgifter till dessa finns
på Naturskoleföreningens hemsida,
www.naturskola.se.
Skogen i skolan är ett projekt som går
ut på att öka intresset samt förståelsen för Sveriges natur bland både
lärare och elever. Material och tips
finns på www.skogeniskolan.se.
Sök gärna på ”naturstig” på Bioresurs
hemsida, www.bioresurs.uu.se, för
ytterligare inspiration.

B

Sverige

Porto betalt

Avsändare:
Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik, Box 592, 751 24 Uppsala

Till läsaren! Kalendarium
Tema Skyddad natur
Efter en hektisk, men rolig vårtermin med tre NO-biennaler
på olika håll i landet ser vi nu
fram emot sommaren! När den
här kalendern kommer ut har
höstterminen redan startat och
många aktiviteter drar igång.
Temat för kalendern är
Skyddad natur. Vi har kontaktat
naturum och forskningsstationer runt om i landet för att uppmärksamma aktiviteter för skolan som både har en lokal prägel, men också
kan genomföras på andra håll i landet. Den
nationella spridningen, som framgår av kartan, är från Abisko i norr till Ottenby i söder!
Skyddade naturobjekt finns av olika slag
över hela landet. Ofta finns också områden i
närheten av skolor. I många fall är det fullt tillräckligt att eleverna får komma ut i ett mindre
naturområde i anslutning till skolan som kanske inte har så hög biologisk status. I kalendern
finns många förslag på aktiviteter som elever
kan göra oavsett om naturmiljön är skyddad
eller ej. Men det är också värdefullt att eleverna får se skyddad natur med hög biologisk
mångfald. Hur ska de annars förstå vad som
går förlorat om inte dessa miljöer skyddas?
Ta reda på mer om de skyddade naturmiljöerna som finns i kommunen. Varför har de
skyddats och på vilket sätt? Vad får man göra
och vad får man inte göra?
Välj ett område med skyddad natur som är
möjligt att besöka för klassen. Låt eleverna planera uppgifter som passar för den aktuella naturmiljön, kanske en tipspromenad eller aktivitetsstationer. Gör en utflykt med klassen till området
eller bjud in en annan klass eller föräldrar som får
jobba med de aktiviteter som klassen planerat.
Ett stort tack till alla på olika håll i landet som
har bidragit med bilder och texter till kalendern!

Det är vi som jobbar på
Nationellt resurscentrum
för biologi och bioteknik:

Bioresursdagar
Bioresursdagarna för gymnasiet, 16-17 november i Uppsala, fylls med laborationer, övningar,
aktuella föreläsningar och diskussioner kring
bland annat immunologi och Human Protein
Atlas. Mer om programmet läggs ut på Bioresurs hemsida i början av hösten.
Vi återkommer med datum för Bioresursdagen för grundskolan.
Info och anmälan: www.bioresurs.uu.se, se
”Våra aktuella kurser”.

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

Utmaningen 2015-16
Vi förlänger Utmaningen till lärare och elever
i förskola och grundskola F–6 som handlar
om ekosystemtjänster till att omfatta hela
läsåret 2015. Läs mer på vår hemsida (se länken Utmaningen på www.bioresurs.uu.se).

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

Bioresurs webb
Vi planerar att bygga om vår webbsida under hösten. Det innebär att både design och
struktur kommer att förändras. Saknar du
något som borde vara med på vår webbsida?
Hör av dig till info@bioresurs.uu.se

VuxNwebben
Vi fortsätter arbetet med webbmodulen som i
första hand vänder sig till lärare inom vuxenutbildningen och kommer framför allt att jobba
med material till särskild undervisning för vuxna,
se VuxNwebben på Bioresurs hemsida.

Lisa Reimegård
Redaktör för Bi-lagan,
annonsansvarig
lisa.reimegard@bioresurs.uu.se
018-471 64 07

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/vuxenutbildning.
Ansvarig utgivare: Britt-Marie Lidesten
Foto: redaktionen (om inget annat anges)
Foto framsida (rönnbär): Lisa Reimegård
Upplaga: 20 000 ex
Tryck: TMG Tabergs AB

Ninnie Jansson
Inriktning förskola och
grundskola F–6
christina.jansson@bioresurs.uu.se
018-471 50 65
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Lars Erik Lindell
Webbansvarig
lars-erik.lindell@slu.se
018-67 22 91

