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Klistra upp sidan med memorybilderna på styvt papper eller lami-
nera med plast i en lamineringsapparat. Klipp ut bildrutorna och 
lägg ut dem med baksidan upp. Varje bild bildar ett par med en 
annan bild. Det gäller bara att klura ut vem som äter vad! Du kan 
skriva ut fler exemplar av det här uppslaget och andra förslag på 
naturmemory från vår hemsida (www.bioresurs.uu.se). 

Spelregler: Första spelaren vänder upp två kort. Om korten 
bildar ett par behålls de och spelaren fortsätter. Om inget par 
bildas läggs korten tillbaka på sin plats och turen går vidare till 
nästa spelare. Spelet är slut när inga kort återstår på bordet. 
Vinnare är den som har flest par.  

Foton: Börge Pettersson (ekorre och hackspett), Bo Tallmark (sidensvans), redaktionen (övrigt)

Vem äter vad? – Gör ditt eget naturmemory! 
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1 2 3 4 5 6 7

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

v. 31

v. 32

v. 33

v. 34

v. 35

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 1 2 3 4

Per Karin, Kajsa Tage Arne, Arnold Ulrik, Alrik Alfons, Inez Dennis, Denise 

Silvia, Sylvia Roland Lars Susanna Klara Kaj Uno 

Stella, Estelle Brynolf Verner, Valter Ellen, Lena Magnus, Måns Bernhard, Bernt Jon, Jonna  

Henrietta, Henrika Signe, Signhild Bartolomeus Lovisa, Louise Östen Rolf, Raoul Gurli, Leila 

Hans, Hampus Albert, Albertina Arvid, Vidar 

Drottningens namnsdag

Ta del av en eller 

flera aktiviteter under 

veckan! 

Bioteknikveckan 2005 • 7–11 november 
Den 7-11 november 2005 genomför Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik åter en 
fortbildningsvecka inom bioteknik, med aktiviteter för lärare i hela skolan:

• Bioteknik i vardagen – en heldag med praktiska försök för grundskolan. 
• Föreläsningar inom aktuella bioteknik för lärare, lärarstuderande och gymnasieelever.
• Genteknik- och mikrobiologi-laborationer för gymnasiet (tvådagarskurs i samarbete med BioRad).
• Bioinformatik.

Mer info på www.bioresurs.uu.se

Anmälan till info@bioresurs.uu.se eller 
tfn 018-471 50 65 alt. 018-471 50 66.
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Vi tänker normalt inte på hur hjärtat slår. Allt sker automatiskt 
med ett fint reglerat system som gör att vi t.ex. kan ställa oss upp 
utan att svimma och att vi orkar med olika fysiska ansträngningar. 
Pröva att använda den egna kroppen för undersökningar! 

Barostatisk reflex
Om blodtrycket i aortan och halspulsådrorna ökar, t.ex. genom 
att huvudet hålls nedåt, kommer hjärtfrekvensen att sänkas. 
Detta ger en minskning av hjärtats minutvolym som bidrar till att 
återställa trycket i artärerna. När du reser dig upp från liggande 
läge sjunker i stället blodtrycket i huvudregionen och om inte 
denna effekt kompenseras riskerar du att svimma. Barorecepto-
rerna i aortan och halspulsådrorna reagerar på tryckändringarna 
och ger signal att öka hjärtfrekvensen vilket bidrar till att åter-
ställa blodtrycket.

Dykreflexen
Gillar du att simma och dyka? Det kanske inte är så konstigt 
eftersom människan har anpassningar för att vistas i vatten. Vi, 
liksom en del andra däggdjur, fåglar och reptiler har en dykreflex 
som gör att hjärtfrekvensen sänks när vi håller andan samtidigt 
som ansiktet kyls ner. Denna reaktion innebär att syrerikt blod 
kan omdirigeras till de organ som bäst behöver syre och den to-
tala förbrukningen av syre minskar. Mät hjärtfrekvensen under 
dykreflexen, se instruktion t.h.

Referens (hela sidan): Michael Axelsson
Zoologiska institutionen, Göteborgs universitet

Slagkraft

Tornado (ovan) och Topspin (nederst) på Liseberg. 

I Topspin sitter 40 personer som i en stor gunga. Den höjer sig sakta 
upp i luften och högst där uppe vänder den sig så att personerna som 
sitter i hänger fritt med huvudena nedåt. 

Testa effekten på hjärtfrekvensen
Använd en pulsklocka som lagrar värden för varje 
hjärtslag och helst också ger möjlighet att över-
föra mätresultat till dator. Med en pulsklocka kan 
momentana värden för högsta och lägsta hjärtfrek-
vens registreras. (Manuell pulsmätning ger enbart 
medelvärden för tidsintervallet, vilket innebär att 
snabba ändringar av hjärtfrekvens är svåra att regist-
rera.) Förslag på undersökningar: 

1. Ligg ner och vila under ca 15 minuter. Mät det 
genomsnittliga värdet för hjärtfrekvensen under 
de sista 5 min. Res dig sedan snabbt upp och mät 
hjärtfrekvensen under 2 min från det att du reser 
dig upp. Notera det högsta värdet på hjärtfrekven-
sen, samt ett genomsnittligt värde.

2. Mät  hjärtfrekvensen under 5 min medan du står 
stilla. Gör därefter ett step test genom att använda 
en 25–50 cm hög låda eller liknande och stegrytmen 
ett steg varannan sekund. Gör försök med olika 
många stepups och mät hjärtfrekvensen under 
själva testet, samt under återhämtningsperioden. 

3. Fyll en plastpåse med kallt vatten. Ligg ner och 
vila under 10 min och mät hjärtfrekvensen. Placera 
sedan plastpåsen med det kalla vattnet så att 
vattnet kyler ner pannan och området runt ögonen. 
Håll andan i 30 s och mät pulsen under tiden.

Se www.bioscience-explained.org,Vol 1/Nr 1 för mer 
teoretisk och praktisk beskrivning.

En nöjespark är full av naturvetenskapliga principer. I projekt 
Slagkraft, som är ett samarbete mellan Fysik och Zoologi vid Göte-
borgs universitet och Liseberg, studeras bl.a. fysiologiska effekter 
på kroppen. Pröva att, i likhet med Slagkraft, utrusta elever med 
pulsklockor som kan lagra värden för hjärtfrekvens i samband med 
ett besök på en nöjespark eller vid olika fysiska aktiviteter. 

På webbsidan http://fy.chalmers.se/LISEBERG/, länken Zoofysio-
logi, finns ett flertal diagram som visar hur hjärtfrekvensen ändras 
då personer testar olika attraktioner på Liseberg. Diagrammen ger 
förståelse för baroreceptorernas effekt på hjärtfrekvensen – t.h. visas 
hur hjärtfrekvensen påverkas hos en person som åker Topspin.   
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Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

v. 35

v. 36

v. 37

v. 38

v. 39

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 1 2

   Samuel Justus, Justina Alfhild, Alva Gisela   
 

Adela, Heidi Lillian, Lilly Regina, Roy Alma, Hulda Anita, Annette Tord, Turid Dagny, Helny

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

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

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

Höstdagjämningen
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Geologins dag,
www.geologinsdag.nu

Geologins dag,
www.geologinsdag.nu

Bok- och bibliotek Bok- och bibliotek Bok- och bibliotek Bok- och bibliotek
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Bioteknik i vardagen
Bioteknik är ett ord som ofta dyker upp i samhällsdebatten. 
Det kan handla om spännande nya upptäckter, men biotek-
nik är också traditionell kunskap om hur bakterier, svampar 
och enzymer kan användas i människans tjänst. Många av 
matvarorna på ett vanligt svenskt frukostbord är tillverkade 
med hjälp av mikroorganismer och enzymer.

Tillverka din 
egen yoghurt
Att tillverka yoghurt är enkelt och försöket 
kan vara en utgångspunkt för att ta reda på 
mer om t.ex:

• vad som händer med mjölken när mjölk-
syrabakterier tillsätts,

• functional food och probiotika, 

• olika slag av livsmedel som innehåller 
mjölksyrabakterier.

Materiel
• mjölk,
• yoghurt med levande yoghurtkultur,
• vattenbad eller termos,
• pH-meter,
• termometer.

Metod
Mätningar av surhetsgrad under försöket:
Mät pH på den ursprungliga mjölken och 
yoghurten och sedan på blandningen. Mät 
sedan pH och följ förändringarna av konsis-
tensen kontinuerligt, gärna med datalogger. 
Surhetsgraden kan också titreras med 0,1 M 
NaOH med fenolftalein som indikator.

1. Koka upp ca 100 ml mjölk och låt den 
svalna till 44°C. 

2. Tillsätt ca 2 matskedar yoghurt.

3. Låt stå i vattenbad eller termos 
(41–44°C) i minst 4 timmar. 

4. Placera den bildade yoghurten i kylskåp. 

Säkerhet
Om du vill smaka på den yoghurt som 
tillverkats ska du arbeta i ett kök och 
använda kärl och redskap som är avsedda 
för matproduktion. Risken för att odla upp 
oönskade bakterier är mycket liten.

Te: Bladen från tebusken jäses (fermen-
teras) vid tillverkning av vanligt svart te. 
Grönt te är inte fermenterat.

Kaffe: Kaffe kan tillverkas på olika sätt, 
under en typ av process sker en jäsning av 
kaffebönorna.  

Chokladmjölk: Choklad kommer från 
kakaoträdets frukter. Under tillverknings-
processen sker en jäsning av kakaobönorna 
från frukterna.

Bröd tillverkas med hjälp av jäst-
svampar (Saccaromyces cereviciae). 
Ibland används också mjölksyra-
bakterier för att brödet ska få 
längre hållbarhet, syrligare smak 
och saftigare konsistens.

Juice: Vid tillverkningen av 
äppeljuice används enzymet 
pektinas för att frigöra mer 
saft från frukterna. 

Syrade mjölkprodukter innehåller olika 
slags levande mjölk-syrabakterier. T.ex. 
innehåller yoghurt innehåller en bland-
ning av bakterierna Lactobacillus bulgari-
cus och Streptococcus thermophilus. 

Smör och smörgåsmargariner: Mjölksyrabak-
terier används vid tillverkningen av smör. Ett 
exempel på functional food är smörgåsmargarin 
med tillsats av omega-3-fettsyror (n-3-fettsyror) 
som anses ha en positiv inverkan på hjärta och 
kärlsystem och kunna förhindra cancer, inflam-
matoriska och psykiska sjukdomar. 

Ost: Löpe (kymosin) behövs för att mjölk-
proteiner ska koagulera. Mikroorganismer 
används för att ge ostar varierande smak och 
konsistens. T.ex. används bakterier som bildar 
propionsyra vid tillverkning av grevéost och 
olika Penicillium-arter för att tillverka grön- 
och vitmögelostar. 

Medvurst och salami: I korvarna används 
mjölksyrabakterier för att förlänga hållbar-
heten, ge syrligare smak och tätare konsis-
tens. Salami kan dessutom ha en skyddan-
de ytbeläggning av ofarlig mögelsvamp.
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Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

v. 39

v. 40

v. 41

v. 42

v. 43

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

     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  

Evert, Eilert Inga, Ingalill Amanda, Rasmus Sabina Simon, Simone Viola Elsa, Isabella  
 

Sommartid slutar

Internationella barndagen

Sista ansökningsdag till 
vårens kurser på univer-

sitet och högskolor

A
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FN-dagen

Edit, Edgar
31

Bok- och bibliotekBok- och bibliotek

Kemins dag, 
www.keminsdag.nu

Kemins dag, 
www.keminsdag.nu

Skolforum
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Konstruktion
Gör en ritning och bygg en automat som 
uppfyller nedanstående krav: 

• Automaten ska vara snygg och välgjord, 
stabil och regntålig. 

• En behållare för frön ska finnas.

• Automaten ska kunna hängas upp.

• Automaten ska ha ett lock som skyddar 
fröna mot snö och regn.

• Inga delar får vara vassa eller farliga.

• Minst två fåglar ska kunna äta samtidigt.

• Fåglarna ska ha lätt att komma åt maten. 

• Fåglarna ska inte kunna sitta i fröna.

Livscykelanalys
Ta reda på varifrån materialet till frö-
automaterna kommer och vad som händer 
med det när det lämnas på en återvinnings-
station. 

På Furulundsskolan i Partille utanför Göteborg fick eleverna 
i år 9 i uppgift att under tekniklektionerna konstruera fågel-
fröautomater av engångsmaterial. Arbetet började med att 
eleverna tillsammans med sin lärare gjorde en kravspecifika-
tion (se ruta t.h.). Därefter startade arbetet. Petflaskor, lock 
till pepparkaksburkar, papprör, tejp och mycket annat som vi 
brukar betrakta som skräp kom till användning. Fröautoma-
terna hängdes sedan  upp i skolans närhet.

Det är ganska få arter som kommer fram och äter vid mat-
ningsställen i närheten av människor och det är därför lätt att 
lära känna några vanliga arter. Det finns också goda möjlighe-
ter att studera fåglarnas beteende vid matningsstället.

Om fröautomaterna sätts upp intill ett fönster kan det vara 
bra att täcka det med en ogenomskinlig pappskiva där det 
finns ett hål att titta genom, eftersom fåglarna i så fall inte 
störs lika lätt. Starta matningen i god tid på hösten.

Mesig eller kaxig?

Maggan Hall, NO-lärare i Furulundsskolan, Partille 

Att studera
1. Vilken fröautomat fungerar bäst?

2. Vilka arter kommer fram till fröautomaterna? Använd 
kikare och fågelbok för att artbestämma fåglarna. 

3. När på dagen äter fåglarna?

4. Pröva talgbollar och olika slags fröer. Vad äter de olika 
fågelarterna? 

5. Finns det något samband mellan näbbens storlek och 
hur stora frön fåglarna äter?

6. Vilka arter sitter kvar och äter? Vilka arter flyger iväg 
med maten?

7. Studera dominansförhållanden vid fågelbordet:

- Vilken art äter först? 
- Vem äter först av honan respektive hannen?
- Vilka sitter kvar längst och låter sig inte jagas bort?

Vem vinner kampen vid fröautomaten?

Fågelmatning behöver inte vara avancerat. En 
kokosnöt blir utmärkt vintermat för en grönfink.

Många fantasifulla skapelser hängdes upp i träden när eleverna i år 9 på 
Furulundsskolan i Partille tillverkade egna fågelfröautomater.

Fo
to
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Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

v. 44

v. 45

v. 46

v. 47

v. 48

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 1 2 3 4

 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, Lisbet Pontus, Marina  

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

Malte Sune Andreas, Anders  

Alla helgons dag 

1:a advent

Mårtensafton Mårtensgås Fars dag

SkolforumSkolforumSkolforum Gustav Adolfsdagen

Bioteknikveckan Bioteknikveckan
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Bioteknikveckan
Bioteknikveckan Bioteknikveckan
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Vit 
som...

Gör ditt eget korsord! Vi 
använde gratis-programmet 
på EclipseCrossword.com

Lagad 
långa
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Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

v. 48

v. 49

v. 50

v. 51

v. 52
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   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    
 

Stefan, Staffan Johannes, Johan Benjamin Natalia, Natalie Abel, Set Sylvester   

Vintersolståndet

Nobeldagen

Luciadagen

JulaftonDrottningens
 födelsedag

NyårsaftonAnnandag jul

2:a advent

3:e advent

4:e advent
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Juldagen

Värnlösa barns dag

Julgransalg, sjöpung, manet, havssallad och ormstjärna 
– är bara några av de organismer du möter på fortbildningskursen Marinbiologi 3 p!

�����������������������������
���������������������

Ingen kursavgift, men kostnad för logi under 
fältveckan tillkommer. Anmälan senast 15 mars, 
efteranmälan möjlig i mån av plats.

Information om kursen: 
www.bioresurs.uu.se eller www.ibg.uu.se 

Undervisar du i NO, naturkunskap eller biologi och är nyfiken på  havets 
organismer och hur du kan arbeta med havet i skolan? Sök till sommar-
kursen 2006! Kursen består av distansstudier samt en veckas fältkurs på 
Klubbans biologiska station i Fiskebäckskil. 

Foto domherre: Bo Tallmark
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Åksjuk mat

Biff från Brasilien eller 
kött från svenska hagmarker?

Räkor från Nordsjön eller jätteräkor från Thailand?

Äpplen från Chile eller svenska äpplen 
till äppelkaka med vaniljsås?

”Komponenterna i en ordinär svensk frukost har 
totalt rest 3200 mil innan de landade på vårt bord. 
Omräknat i bränsle motsvarar det f.n. 6 dl diesel/
bensin per kilo frukost. På sikt är detta knappast 
hållbart. Är det rimligt att varannan nötköttsbiff, var 
tredje kyckling och var femte gris är importerad med 
rätt omfattande drivmedelanvändning – samtidigt 
som vårt svenska jordbruk delvis går på knäna och 
kulturlandskapet växer igen framför våra ögon?” 

Stefan Edman, biolog och regeringens utredare (se ref.)

Hur stor yta av jordklotet behövs för att producera alla 
varor du köper? Det ekologiska fotavtrycket per person i 
Sverige har beräknats till 72 000 kvadratmeter. Om alla 
människor levde på samma sätt som vi i Sverige skulle 
det behövas minst tre jordklot till. 

På vårt middagsbord finns det ofta mat från hela världen. 
Vi har vant oss vid att kunna köpa alla olika slags frukter 
och grönsaker oavsett vilken årstid det är och importerar 
även när det är högsäsong för svenska produkter. 

Vår konsumtion av varor från andra länder gör att det be-
hövs stora ytor (skuggarealer) av skog, jordbruksmark och 
hav i andra delar av världen för att producera de varor 
som vi importerar. 

Det är inte alltid som den totala energiförbrukningen 
är mindre för närodlade produkter men det är en bra 
utgångspunkt ur miljöhänseende att i första hand stödja 
lokala ekologiska producenter. Produktion av natur-
beteskött och ekologisk odling av grödor är viktig också 
för den biologiska mångfalden. 

Målsättningen bör vara att bibehålla en dominerande kon-
sumtion av svensk basmat samtidigt som inköp av rättvise-
märkta varor ökas för att på det sättet främja en hållbar 
social utveckling i länder i t.ex. Afrika och Sydamerika.

Referenser:

- Svenska Naturskyddsföreningen, www.snf.se
- Bilen, biffen, bostaden. Hållbara laster – smartare 
  konsumtion. SOU 2005:51
- Hållbara laster – Konsumtion för en ljusare framtid. 
  Delbetänkande. SOU 2004:19

Ruccolasallad från Italien eller lokalt odlad sallad?

Nudlar från Kina eller svensk färskpotatis?

Cocktailtomater från Spanien eller 
svenska växthustomater?

Färska sockerärtor från 
Kenya eller från Skåne?

Babymajs från Thailand eller svensk 
sockermajs?  

Hur många mil har maten rest?
Varifrån kommer maten du äter under en dag? Hur 
långt har den rest innan den hamnat på ditt matbord? 
Hur lång blir den totala transportsträckan om du, för 
jämförbara matvaror, antingen konsekvent väljer när-
odlat eller sådant som importeras? 
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Svea Alfred, Alfrida Rut Hanna, Hannele Kasper, Melker, Baltsar 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

Gunilla, Gunhild Ivar, Joar 

Trettondedag julTrettondedagsafton

Konungens namnsdag

Tjugondedag jul
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Hemma hos-reportage
Fågelholk med 
extra stort utrym-
me under taket 
för att ge plats åt 
webbkameran. 

Överst en av holkarna som eleverna 
byggt. Nedre bilden visar hur en av 
eleverna sätter upp en holk.

Bildserien t h kommer från den 
webbkamera som placerades i en av 
holkarna. Sekvensen filmades den 31 
maj 2005.

Att titta på uppstoppade fåglar på biologilektionen är nog bra för att 
lära sig hur en talgoxe ser ut, men det blir betydligt mer intressant och 
spännande att visa en talgoxefamilj on-line – direkt från holken! 

Den 19 april tittade herr eller fru talgoxe in i sin holk för första gången. 
Det han eller hon inte visste om var att det skedde i direktsändning inför 
klass 8C på Furulunds skola i Partille som satt 50 meter bort i skolans 
NO-sal. Talgoxen kikade förvånat upp i taket på kamerans infraröda 
lampor men brydde sig inte så mycket om det.  

En och en halv månad senare i början på juni sitter klassen ivrigt och 
väntar på att de sju små fågelungarna för första gången ska få luft under 
vingarna. Klassen har följt talgoxefamiljen intensivt under snart två må-
nader och nu återstår bara finalen. Lagom till sommarlovet kommer boet 
att vara tomt och projektet avslutat. 

Projekt Fågelholk började med att alla elever 
i klassen skulle bygga varsin fågelholk. 
Mycket tid och möda lades ner på plane-
ringsstadiet. Hur stor ska en fågelholk vara? 
Vilket material? Funkar en tvåvåningsholk? 
Diameter på hålet? Många matematiska 
moment krävdes för att få till en bra ritning 
innan det var dags att såga till bitarna.

Holkarna kom upp någon gång i mitten av april i en skogsdunge en 
bit från skolan. Tre elever kläckte idén att installera en kamera i en av 
holkarna och efter lite letande på nätet hittades en lämplig kamera som 
både klarade väder och svagt ljus. 

Projekt Fågelholk
– ett projekt inom matematik, NO, 
teknik och slöjd. Obligatoriska 
moment: 

• tänk igenom fågelholkens konstruk-
tion, 

• gör en skalenlig ritning av holken,

• räkna ut holkens volym,

• motivera materialval, 

• räkna ut holkens materialåtgång och 
materialkostnad, 

• bygg holken (ensam eller med en 
klasskompis), 

• sätt upp holken i ett träd i närheten 
av skolan,

• gör en undersökning av biotopen 
runt holkarna, 

• studera fågellivet i och runt holken.Text och foton: Johan Unosson, lärare i matematik, 
NO och teknik på Furulunds skola. 



Februari 2006

30 31 1 2 3 4 5

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

v. 5

v. 6

v. 7

v. 8

v. 9

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 1 2 3 4 5

  Max, Maximilian Kyndelsmässodagen Disa, Hjördis Ansgar, Anshelm Agata, Agda  
   

Dorotea, Doris Rikard, Dick Berta, Bert Fanny, Franciska Iris Yngve, Inge Evelina, Evy 

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  

Alla hjärtans dag

Fettisdagen
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UV

Fotoreaktivering 
med fotolyas

Solens strålar – till nytta och till skada

Fotosyntes 

D-vitamin bildas i huden

Ljus för att vi ska se

Ljus för hormonreglering

Värme

Utan solen kan inget leva, men för mycket sol 
kan också skada livet. 
Solens strålar skadar huden, gör den röd och efterhand 
mindre elastisk och i värsta fall bildas hudcancer. Även 
ögonskador och sannolikt ett försämrat immunförsvar 
kan orsakas av alltför mycket solstrålning. Detta är säkert 
välkända fakta för många, men ofta är det ett stort steg 
mellan kunskap och ett ändrat beteende. 

Du som arbetar inom skolan träffar många elever, för-
äldrar och kollegor och har stora möjligheter att påverka 
såväl genom undervisning som genom ditt eget beteende. 
Informera om riskerna med UV-strålning och om hur man 
skyddar sig. Försöken på den här sidan kan användas som 
utgångspunkt vid diskussioner tillsammans med elever. 

Brännskadad hud

Huden åldras

 Försvagat immunförsvar

Hudcancer

Ögonskador

Solbrända bananer
Till detta försök behövs en omogen, helt grön banan, al-fo-
lie och ett UV-ljusbord placerat i ett mörktlagt rum. 

En tredjedel av bananen täcktes helt med al-folie (1). 
Därefter placerades den på UV-ljusbordet och bestrålades 
under två minuter. (OBS! Använd skyddsutrustning mot 
UV-strålningen.) Medan det fortfarande var helt mörkt i 
rummet täcktes mittpartiet (2) av bananen med al-folie. 
Bananen placerades sedan i starkt solljus i rumstemperatur 
under några dagar.

På nedre bilden skyddas DNA av ett tjockt lager sol-
kräm som strykts ut på OH-film. DNA fluorescerar 
inte längre. (OH-film absorberar inte UV-strålning.)

   DNA och UV-strålning
I DNA finns de fyra kvävebaserna adenin, tymin, 
guanin och cytosin. De innehåller aromatiska ring-
strukturer som absorberar UV-strålning. 

DNA extraherades ur fiskrom (se beskrivning: 
www.bioscience-explained.org Vol1/Nr 1). Utfällt 
DNA fångades upp, ströks ut på OH-film, torkades 
och belystes med UV-lampa. På bilden syns att 
DNA fluorescerar i UV-belysning. (UV-lampan 
som används i försöket är av typen sedeldetektor.)

1
32

Information om sol, hudcancer och UV-strålning finns hos Statens 
strålskyddsinstitut (SSI), www.ssi.se och SMHI, www.smhi.se.
SSI anordnar kurser för F-7 lärare tillsammans med Nationellt 
resurscentrum för fysik, www.fysik.org. Undervisningsmaterial för 
skolan finns på SSI:s hemsida. 
Kontakt för skolan: Lars-Erik Paulsson, Statens strålskyddsinstitut, 
Lars.Erik.Paulsson@ssi.se.

Resultatet visar att det parti (1) som hela tiden varit täckt 
med folie är helt oskadat. Mittpartiet (2) är brunfärgat 
beroende på att skalet skadats av UV-strålningen. Del 3 
har utsatts för lika mycket UV-strålning som del 2, men 
eftersom bananen har ett ljusberoende reparationsenzym 
(fotolyas) har skadorna reparerats (se formel t.v.). 

OH-film med 
DNA

UV-lampa

UV-lampa

OH-film med 
solkräm

OH-film 
med DNA

UV-strålning kan göra att två tymin-molekyler i DNA binds 
samman till en dimer. Detta kan ge upphov till ett fel vid bas-
parningen som kan orsaka hudcancer. Hos banan finns ett ljus-
beroende reparationsenzym (fotolyas) som kan reparera skador 
som orsakats av UV-strålning (se försök till höger). Ljusberoende 
reparationsenzym saknas hos människor.
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v. 9

v. 10

v. 11
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v. 13
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  Albin, Elvira Ernst, Erna Gunborg, Gunvor Adrian, Adriana Tora, Tove   
   

Ebba, Ebbe Camilla Siv Torbjörn, Torleif Edla, Ada Edvin, Egon Viktoria  

Greger Matilda, Maud Kristoffer, Christel Herbert, Gilbert Gertrud Edvard, Edmund Josef, Josefina  

Joakim, Kim Bengt Kennet, Kent Gerda, Gerd Gabriel, Rafael Marie bebådelsedag Emanuel  

Rudolf, Ralf Malkolm, Morgan Jonas, Jens Holger, Holmfrid Ester  

Internationella 
kvinnodagen

Kronprinsessans 
namnsdag

Vårdagjämningen

Sista ansökningsdag 
till sommarkurser på 

universitet o högskolor
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Sommartid börjar

Biologiolympiaden
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 Ägg på menyn
På våren har alla fåglar bråttom att bygga bo, lägga 
ägg och föda upp ungar. Tänk dig för några ögonblick 
in i hur t.ex. ett talgoxepar har det. Hannen måste 
först hitta och försvara ett bra revir och sedan locka 
till sig en hona. Boplatsen måste väljas med omsorg, 
väl skyddad från hotande boplundrare – många djur 
bland fåglar, ormar och däggdjur har ägg på menyn. 
Boet ska byggas så att det är hållbart och skyddar de 
ömtåliga äggen. 

Låt oss ta reda på hur stor risken är att boplundrare 
angriper äggen! Undersökningen kan användas för 
att illustrera grundläggande principer för evolution, 
ekologi och naturvård. 

Vår undersökning
Vi på resurscentrum gjorde en undersökning i en kupe-
rad hagmark där det växte glest med olika lövträd och 
granar. Fem bon placerades direkt på marken och fem 
bon placerades i täta smågranar och förankrades med 
ståltråd. Varje bo innehöll tre enfärgade ljusblå ägg (2,5 
cm långa). Äggen fästes i boet med en liten bit ståltråd. 
På lite avstånd från boet placerades en snitsel. 

Resultat efter åtta dagar: 

Bon i granar: Alla bon hade haft besök av predatorer. 
Totalt sju ägg hade flyttats ur bona (tre ägg kunde inte 
återfinnas) och fyra ägg hade hackmärken. 
Bon på marken: I ett bo hade alla äggen flyttats och de 
hade också synliga hackmärken. Övriga bon var orörda. 

Se utförligare försöksresultat på www.bioresurs.uu.se.

Referenser: 
- Bo Tallmark, Inst för ekologi och evolution, Uppsala universitet.
- Belthoff, J.R. 2005. Using artificial nests to study nest predation 
  in birds. The American Biology Teacher, vol 67, nr2.

Undersökningen kan göras som ett klassförsök eller 
på gymnasiet som ett projektarbete. Eleverna kan 
själva tillverka bon och ägg. 

Såga till masonitskivor (10x10 cm) och borra hål i 
varje hörn (hålen är till för att förankra bona med 
hjälp av ståltråd). Använd sedan långt fjolårsgräs el-
ler hö, fukta det, vrid ihop och forma till en krans. 
Ta rikligt med trälim på masonitplattan och klistra 
fast kransen. Lägg lite mossa i mitten av boet. Till-
verka sedan ägg av lera. Plastelina-lera finns i olika 
färger och kan köpas i hobbyaffärer. Småfågelsägg 
är ca 2–2,5 cm långa. Storlek och färg på äggen är 
beroende av hur försöket läggs upp. (Om plast-
handskar används under arbetet blir det mindre av 
mänskliga doftämnen som eventuellt kan påverka 
däggdjurs beteende.)

Undersökningen kan utformas på många olika sätt. 
Viktigt är att endast variera en sak i taget. Om man 
vill göra ett chi-2-test behövs minst 20 bon för att 
för att få ett statistiskt underlag. Försöks-betingel-
serna måste i så fall vara lika för 10+10 av bona. 

Undersök äggen för att avgöra om de har flyttats 
och om de har märken efter tänder eller näbbar. 
Exempel på frågeställningar:

1. Var ska boet placeras för att vara bäst skyddat 
– på marken eller i ett buskage?

2. Hur viktig är äggens färg (enfärgade eller ka-
mouflagefärgade)?

3. Har det betydelse om bona är utspridda eller 
placeras nära varandra?

4. Har äggens antal betydelse? Ett ägg per bo 
alternativt t.ex. 4 ägg per bo?

Tillverkning och placering av fågelbon

Överst ett konstgjort bo med ägg av 
modell-lera. Mittenbilden visar ett bo 
som ligger på marken och där äggen 
har flyttats av en fågel. Märken efter 
näbben finns på äggen. (Äggen på 
bilden till höger har mycket tydliga 
märken efter en näbb!) Nedre bilden 
visar den hagmarksmiljö där under-
sökningen gjordes.
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     Harald, Hervor Gudmund, Ingemund  
   

Ferdinand, Nanna Marianne, Marlene Irene, Irja Vilhelm, Helmi Irma, Irmelin Nadja, Tanja Otto, Ottilia  

Ingvar, Ingvor Ulf, Ylva Liv Artur, Douglas Tiburtius Olivia, Oliver Patrik, Patricia  

Elias, Elis Valdemar, Volmar Olaus, Ola Amalia, Amelie Anneli, Annika Allan, Glenn Georg, Göran  

Vega Markus Teresia, Terese Engelbrekt Ture, Tyra Tyko Mariana  

Konungens födelsedag
Valborgsmässoafton

Sista ansökningsdag till 
universitet och högskolor
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    Skärtorsdagen      Långfredagen           Påskafton 

Annandag påsk

PåskdagenSvenska juniorvattenpriset, 
sista anmälningsdag
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Nässelsoppa
1 gul lök
1 msk flytande margarin
8 dl vatten
2 dl mjölk
2 grönsaksbuljongtärningar 
eller 3 msk koncentrerad fond
400 g förvällda och hackade nässlor
salt och vitpeppar
riven muskotnöt
maizena ljus redning eller maizenamjöl
2 kokta ägg i halvor

1. Skala och finhacka löken, fräs den ett par 
minuter i margarin i en rymlig gryta

2. Tillsätt vatten, mjölk och buljong, låt det 
koka upp

3. Lägg i nässlorna och smaka av med salt, 
vitpeppar och lite riven muskotnöt.

4. Red av soppan med maizena till simmig 
konsistens.

5. Servera soppan med kokta ägghalvor.
6. Bjud ett mjukt bröd och en sallad till.

Recept: Örjan Klein

Äta ogräs?!
Säg kirskål (kers), svinmålla, maskros och nässlor och det går 
kalla kårar längs ryggen hos varje trädgårdsfantast. Men varför 
inte utnyttja ogräsen till något positivt? Gör en sallad på späda 
blad av olika vilda växter eller prova recepten på nässelsoppa 
och kirskålsgratäng. 

En grönsallad kan göras av späda blad från t.ex. maskros, ängs-
syra, kirskål och svinmålla. Blanda med olika sorter av vanlig 
odlad sallad. Smula eventuellt ner lite ädelost. Stänk över en 
dressing av olja och balsamvinäger.  

Spridning och överlevnad
Växter har utvecklat olika strategier för fortplantning och över-
levnad. Ogräs är intressanta i detta sammanhang eftersom de är 
så framgångsrika. 

De fyra växterna som är avbildade t.v. är vanliga ogräs på kultur-
marker över hela Sverige. De är anpassade för olika klimat och 
har en mycket effektiv spridningsförmåga. 

Svinmålla förökar sig med frön och är ettårig. Växten har två 
slags frön: bruna med mjukt skal som gror samma år och svarta 
med hårt skal som ingår i fröbanken i jorden och gror under 
något av de kommande åren. Växten har en konkurrensfördel 
genom att fröna utsöndrar ämnen som hindrar frögroning hos 
andra arter (allelopati). 

Maskrosen är flerårig och förökar sig till stor del med frön som 
bildats utan könlig befruktning (apomixis). Det bildas därför 
grupper av maskrosor med små genetiska skillnader, s.k. små-
arter, där varje grupp härstammar från en ursprungsindivid. De 
ca 1000 olika småarter som finns i Sverige förs till sektioner där 
ogräsmaskrosor är den utan jämförelse största sektionen.

Kirskålen är ett av de mest svårutrotade ogräsen i trädgården. 
En liten bit av den krypande jordstammen växer snabbt ut till 
en ny planta!

Brännässlan har skilda han- och honplantor. Den har under-
jordiska utlöpare som gör att nässlor sprids mycket effektivt och 
kan bilda stora bestånd.

De fyra ogräsen är alla ätbara och kan användas i t.ex. sallader 
och gratänger.

Kirskålsgratäng 
1 liter späda blad av kirskål 
8 skivor vitt bröd
3 ägg 
1 dl mjölk
lite matolja 
1⁄2 tsk salt

1. Skölj kirskålen, förväll och hacka bladen.
2. Tärna brödet och bryn i lite olja.
3. Blanda mjölk, ägg, kirskål och salt.
4. Smörj en gratängform, lägg i brödbitarna 

och häll över äggstanningen.
5. Grädda i ugn (225°C) i ca 15 minuter eller 

tills äggstanningen stelnat.

Recept: Cristina Virdung

Studera fröbanken i jorden
Undersök fröbanken i t.ex. ett trädgårdsland genom att mar-
kera en yta som är 1 m2 och rensa bort alla växter. Täck ytan 
med fiberväv. Studera sedan kontinuerligt vilka fröplantor 
som utvecklas. 

Svinmålla Kirskål

Brännässla Maskros
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Valborg Filip, Filippa John, Jane Monika, Mona Gotthard, Erhart 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  

Maj 2006

Kristi himmelsfärds dag

Första maj
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Mors dag

Svenska juniorvatten-
priset, prisutdelning

Fågelskådningens dag

Nymåne, blåstången 
förökar sig!

Fullmåne, blåstången 
förökar sig!
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Inventera och fundera!
Jämför en naturbetesmark med en gödslad betesvall. 

1. Märk ut ytor om 1 m2 – avgränsa ytan med en fast ram eller 
fyra pinnar förbundna med snören. Uppskatta antalet arter på 
1 m2 (räkna eventuellt på 1⁄4 av ytan och multiplicera.) Vad 
kan orsaken vara att artantalet i de olika miljöerna blir olika 
stort? Hur är växterna anpassade till den miljö de lever i?

Vilka arter är vanliga och karaktäristiska? Utgå från en lista 
med 10–20 växtarter som finns i dessa miljöer och låt eleverna 
fördela dem på de undersökta rutorna. Vilka av arterna är 
kvävegynnade?

2. Studera variationen av insekter och fåglar i respektive 
miljö.

3. Hur ska marken skötas för att artrikedomen ska bevaras 
eller ökas?

4. Jämför näringskedjor och totala energi-
förluster när det gäller nötkreatur som 
antingen betar på naturbetesmarker en 
stor del av året eller står inomhus större 
delen av året och får tillskott av kraft-
foder.

Blommande hagar med humlesurr och fågelkvitter – visst 
låter det som typisk svensk sommar! Om vi inte bara ska läsa 
om hur det var en gång som t.ex. i Evert Taubes Sjösala vals 
där det står om ”gullviva, mandelblom, kattfot och blå viol”, 
så krävs det att vi gör en insats!

Det är viktigt att förstå hur markanvändningen påverkar den 
biologiska mångfalden. Vad händer t.ex. med växtligheten 
när man gödslar en naturbetesmark? 

Gullviva, mandelblom, kattfot och blå viol
Fördelar med att välja produkter från 
djur som betar på naturbetesmarker: 

1. Du bidrar till ett öppet landskap 
med stor biologisk mångfald av växter, 
insekter och fågar.

2. Djuren utnyttjar marker som oftast 
inte passar för annan matproduktion. 
Djuren betar gräs som vi inte kan till-
godogöra oss. Produktionen av växter 
utnyttjas därför effektivt. 

3. Det är en energisnål produktion av 
kött – konventionell uppfödning med 
kraftfoder kräver betydligt mer energi.

4. Boskap som får gå ute och beta en 
stor del av året får en god hälsa.

5. Köttet innehåller mer nyttiga 
omega-3-fettsyror än köttet från kon-
ventionellt uppfödda djur (se även 
månadsuppslaget för oktober).

”Vi blir vad vi äter” är 
ett citat från den tyske 
filosofen Feuerbach. 
Nog gäller detta både 
människor och kor?

Ett rikt odlingslandskap är ett av de 15 (snart 16) miljökvalitets-
mål som riksdagen satt upp. I formuleringen för delmålet om 
bevarande av ängs- och betesmarker sägs: ”Senast år 2010 skall 
samtliga ängs- och betesmarker bevaras och skötas på ett sätt 
som bevarar deras värden.”

Från delbetänkandet Hållbara laster – Konsumtion för en ljusare 
framtid SOU 2004:119: ”Konsumenternas val av svenskt nötkött 
och svenska mejeriprodukter spelar en avgörande roll för om vi 
skall kunna bevara det öppna, vackra, biologiskt och kulturellt så 
rika naturbeteslandskapet.”

I slutbetänkandet Bilen, biffen, bostaden. Hållbara laster – smartare 
konsumtion SOU 2005:51 föreslås bl.a. en storsatsning på extensiv 
nötköttsproduktion. 

Båda utredningarna ger intressant läsning vid miljöstudier i 
skolan. 



Juni 2006

29 30 31 1 2 3 4
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   Gun, Gunnel Rutger, Roger Ingemar, Gudmar Solbritt, Solveig  
   

Bo Gustav, Gösta Robert, Robin Eivor, Majvor Börje, Birger Svante, Boris Bertil, Berthold  

Eskil Aina, Aino Håkan, Hakon Margit, Margot Axel, Axelina Torborg, Torvald Björn, Bjarne  

Germund, Görel Linda Alf, Alvar Paulina, Paula Adolf, Alice Johannes Döparens dag David, Salomon  

Rakel, Lea Selma, Fingal Leo Peter, Petra Elof, Leif   

MidsommardagenMidsommarafton

Sveriges nationaldag

Pingstafton

Annandag pingst

Pingstdagen

Sommarsolstånd

De vilda 
blommornas dag

Fullmåne, blåstången 
förökar sig!
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