
Bästa läsare,
E

n ny höst m
ed nya aktiviteter på förskola, skola och 

fritidshem
 är redan igång. 

Extra-B
i-lagan som

 du nu håller i handen är en special-
utgåva av tidningen B

i-lagan. M
ålgrupp för extra-B

i-lagan 
är främ

st alla som
 arbetar m

ed barn upp till ca 12 års ålder 
i t.ex. förskola, fritidshem

 och skola. E
xtra-B

i-lagan är en 
läsårskalender som

 innehåller elva m
ånadsuppslag m

ed 
kalender på ena sidan och ett idéuppslag på den andra. 
Praktiskt att göra i arbete m

ed elevgrupper har vi m
arke-

rat m
ed sym

bolen     .
E

xtra-B
i-lagan går ut till alla grundskolor och till alla 

prenum
eranter av B

i-lagan. För att nå dig som
 arbe-

tar på förskola och fritidshem
 låter vi den även skickas 

ut tillsam
m

ans m
ed septem

bernum
ret av tidningarna 

Förskolan och Fritidspedagogen.  
A

rbetar du på förskola, fritidshem
 eller i de tidigare 

åren av skolan kanske tidningen B
i-lagan är en ny bekant-

skap. B
i-lagan innehåller inspiration och inform

ation för 
lärare i grundskola, gym

nasium
 och vuxenutbildning. 

T
yngdpunkten i tidningen är inspiration till praktiskt 

arbete tillsam
m

ans m
ed elever och vi ger ut tre num

m
er 

per år. Prenum
eration på B

i-lagan i tryckt eller elektro-
nisk version är gratis. Ä

r du intresserad av ”den vanliga” 
B

i-lagan är det bara att gå in på w
w

w
.bioresurs.uu.se 

och anm
äla dig där.

E
xtra-B

i-lagan i sin helhet finns, precis som
 alla 

num
m

er av B
i-lagan, på vår hem

sida. D
e olika m

ånads-
uppslagen kan laddas ner separat. På hem

sidan finns i 
vissa fall dessutom

 kom
pletterande m

aterial och länkar 
i anslutning till olika uppslag.

N
ationellt resurscentrum

 för biologi och bioteknik 
som

 ger ut B
i-lagan och extra-B

i-lagan finns vid U
ppsala 

universitet och har ett uppdrag av regeringen att stödja 
och inspirera lärare, från förskola till vuxenutbildning, 
vid arbete m

ed biologi och bioteknik. L
äs gärna m

er på 
baksidan av tidningen om

 vad vi gör och vilken nytta du 
kan ha av oss. 

T
revlig läsning!

C
hristina Polgren
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Bi-lagan
N

ationellt resurscentrum
 för 

extra-

Läsårskalender septem
ber – juli
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m
ed idé-uppslag om

 bl.a:

fåglar • vattendjur • träd • frön • knoppar 
levande m

at • m
ossor • kottar • löv 
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Gör en egen vattenburk
Alla djur är anpassade till den miljö de lever i. Att 
titta på djurens utseende och beteende kan säga en hel 
del om deras liv. För att samla in djuren går det bra 
att använda en hushållssil och dra fram och tillbaka 
i strandkanten, gärna genom växtligheten. Fyll några 
centimeter sjövatten i en vit balja och töm i innehållet 
från silen. Sitt en stund och titta ner i det till en början 
tillsynes livlösa innehållet baljan. Så småningom börjar 
det röra sig bland slam och växter. 

Att upptäcka
• Djur som är snabba och har stora munnar är troligen 
rovdjur, t.ex. dykaren och flicksländelarven.

• Djur som glänser som silver har en luftbubbla som 
gör att de kan andas under vatten.

• Djur som håller bakändan upp i vattenytan andas 
syre från luften med hjälp av utskott, t.ex. spetsiga 
eller platta spröt.

• Fjädermyggans larv är röd och lever i syrefattiga 
bottnar. Det röda färgämnet är hemoglobin, som lätt 
binder till sig syre – samma ämne som färgar vårt 
blod rött. 

• Ibland hittar man små ”tuber” av 
hoplimmade växtdelar (bild t.h.). Det 
är hus som nattsländelarver har byggt. 
Olika arter använder olika material, 
t.ex. växtdelar, sand eller blad.

Livet under ytan
Vad döljer sig under ytan på sjön? Utrustad med sil 
och vit diskbalja från köket kan en upptäcktsfärd i 
strandbrynet öppna en helt ny värld.

Bland de djur som lever kring vattenväxterna i strand-
kanten kan man med lite tur hitta såväl hungriga 
rovdjur och spindlar med ”dykarklocka” som nattslände-
larver som gömmer sig för omvärlden i sinnrika bon 
och skräddare som kan gå på vattnet. 

För att kunna se de enskilda djuren bättre kan 
man försiktigt flytta dem till en mindre, genom-
skinlig burk. Studera djuren på plats invid sjön, 
eller låna med några djur, lite växter och sjövatten för 
att kunna följa djuren under en tid. Ryggradsdjur som fiskar, grodor 
och ödlor får inte följa med i burken utan lämnas tillbaka till sjön 
direkt. De andra djuren lämnas tillbaka när man har tittat färdigt.

Tittar man närmare på 
denna trollsländelarv 
ser man att skalet är 
tomt! Sländan har 
krupit ur larv-
huden och flygit 
iväg som en färdig 
trollslända.

Nattsländelarven 
som är ett rovdjur 
bär alltid med sig sitt 
hus som 
skydd.

När trollsländan har krupit ur sin 
larvhud måste den torka ordentligt 
och pumpa in luft i vingarna så 
att de går att flyga med. 

Flicksländans larver andas syre 
från luften genom att sticka upp 
spröten i bakänden till ytan.

Dykare är vattenlevande 
skalbaggar. Baktill har de 
ofta en glänsande luftbubbla 
som de tar med sig under 

ytan för att kunna andas.

Larv av trollslända

FOTON LARVER + DYKARE: BÖRGE PETTERSSON
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Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

v. 35

v. 36

v. 37

v. 38

v. 39

29 30 31   1   2   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 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

Geologins dag,
www.geologinsdag.nu

Bok- och bibliotek

Geologins dag,
www.geologinsdag.nu

Bok- och bibliotek

VINJETTBILD: STOLT FJÄLLSKIVLING
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Kan det vara åskan som gör att bladen trillar av från trädet? Och vad händer 
med bladen sedan? Kanske kryper de sedan upp igenom stammen och kommer 
ut i grenarna igen? Funderingar från ett av barnen på förskolan Ringen.

Varför tappar träden bladen på hösten? Kan det vara åskan 
som gör att löven faller? Kan löv dricka vatten? Och vad händer 
med löven efter att de har fallit? 

Under ett helt år har barnen på förskolan Ringen arbetat med 
löv tillsammans med pedagogerna. Barnens frågor och teorier 
har varit styrande för hur man jobbat, och personalen har lärt sig 
massor tillsammans med barnen.

– Det gäller att lyssna in frågorna, låta barnen formulera sina 
teorier och sedan testa dem, helst på barnens initiativ. Man 
behöver ställa frågor för att leda arbetet framåt, men barnens 
nyfikenhet ska vara ledande, säger pedagogerna.

Välkomna att kontakta förskolan Ringen för att höra hur de 
jobbat med det tacksamma ämnet löv. Mer information och 
kontaktuppgifter finns på resurscentrums hemsida.  

Gör en minikompost
För att följa vad som händer med de nerfallna löven 
kan man göra en egen minikompost av en tom 
mjölkkartong. Klipp upp kartongen upptill. Gör 
ett fönster på sidan och täck med plast så att man 
kan kika in i komposten. Lägg i jord och 
några gråsuggor och daggmaskar. Lägg 
i tunna löv och växtdelar och fukta 
med en blomspruta. Titta in genom 
fönstret och följ djurens arbete. 

Tänk på att täcka över fönstret mellan 
besöken, djuren trivs inte i ljuset. Ett 
alternativ är att använda röd plast som 
djuren inte kan se igenom. Läs gärna mer 
om gråsuggor och komposter i Bi-lagan 2/2003 
(finns i nätversion på www.bioresurs.uu.se)

Vad händer med 
löven på hösten?

FOTO GRÅSUGGA: BÖRGE PETTERSSON, FOTON MINIKOMPOST: SUSANNE FABRICIUS

Fakta om löv
• Vatten avges kontinuerligt från trädens löv. Som 
förberedelse för vintern då marken är frusen och trädet 
inte kan ta upp vatten, behöver det fälla sina löv för att 
inte dö av uttorkning. Vissa år fälls löven redan under 
sommaren. Det är ett försvar från trädet om det mycket 
torrt.

• Gran och tall har bl.a. ett tjockt vaxlager som hindrar 
vattenavgång, därför tappar de inte alla sina barr på 
hösten. Deras barr byts också ut successivt, men sitter 
kvar i genomsnitt mellan tre och fem år.

• Innan löven fälls bryter trädet ner det gröna klorofyl-
let för att spara till nästa vår. När klorofyllet försvinner 
syns den gula färgen som dolts under allt det gröna. Det 
gula är karotenoider, samma ämne som ger moroten 
dess färg.

• De röda färgerna nybildas på hösten, olika mycket 
beroende på dagsljusets längd och temperaturen. Ju 
längre norrut i landet man befinner sig, desto starkare är 
därför höstfärgerna. Den röda färgen är vattenlöslig och 
tvättas ur från bladen på marken när det regnar. Därför 
hittar man färre röda blad regniga höstar.

Jämför avdunstningen
Fyll tre likadana flaskor med samma mängd vatten. 
Markera vattennivån. Ta tre kvistar från samma sorts 
träd (tänk på att du måste ha markägarens tillstånd 
för att ta kvistar från levande träd). Placera en kvist 

med många löv, 
en med färre 
löv och en med 
nästan inga löv 
alls i olika vaser. 
Följ hur vatten-
nivån förändras 
över loppet av 
några dagar.



Oktober 2005

26 27 28 29 30  1  2

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

v. 39

v. 40

v. 41

v. 42

v. 43

v. 44

 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

Sista ansökningsdag till vårens 
kurser på universitet och högskolor

FN-dagen

Edit, Edgar

31

Internationella barndagen

Bok- och bibliotekBok- och bibliotek

Kemins dag, 
www.keminsdag.nu

Kemins dag, 
www.keminsdag.nu

Skolforum

VINJETTBILD: LAPPUGGLA



I filmen Ronja Rövardotter blir Ronjas häst riven av en björn 
och Ronja säger till Birk: ”Fort – hämta vitmossan, annars 
mister hon allt blod!” 

Mosskunskaper som Ronjas kan komma väl till pass. Flera av 
våra vanliga mossor användes förr i tiden som nyttoväxter, 
bland annat vitmossa som har mycket stor vätskeupptagnings-
förmåga – just det som Ronja utnyttjade. Den gröna heltäck-
ningsmattan som mossor utgör i skogen visar sig när man tittar 
lite närmare vara en mångfald av arter. På den här sidan visas 
vitmossa, husmossa, väggmossa och björnmossa, alla ganska 
vanliga mossor i Sverige. 

Att vitmossa är så bra på att suga upp vatten beror på att 
vätskan samlas i döda ihåliga celler, något som förr i tiden 
unnyttjades bl.a. till blöjor. Vitmossa växer på fuktiga platser 
som t.ex. myrar. I myren omvandlas de undre döda delarna av 
vitmossan sakta till torv, som kan användas till bränsle.

Testa att krama ur fuktig vitmossa för att se hur mycket 
vatten som ryms i den. Jämför med några andra arter av 

mossa. Vill man vända på försöket kan man istället använda 
torkade mossor och undersöka hur mycket vatten de kan suga 
upp. Med hjälp av en våg kan man mäta vikten före och efter 
och räkna ut mängden vatten.

Vitmossa är sällan vit utan oftare rosa, brun, röd, 
och/eller grön i många nyanser. Vit blir den när den 
har torkat, därav namnet. 

De flesta mossor har skilda han- och honplantor. När det är fuktigt 
av dagg eller regn simmar spermier över från hanplantorna till 
honplantorna. Från den befruktade honplantan växer det upp en 
sporkapsel på ett smalt skaft. Ur kapseln sprids så småningom 
tusentals sporer som 
gror till nya han- och 
honplantor. 

Kan man sätta mossa i vas?
Mossor har inga rötter och inga kärl som leder vatten, 
utan de tar upp vatten direkt genom stam och blad. 
Prova att sätta lite färsk björnmossa i ett glas med vatten. 
Sätt lika mycket björnmossa i ett glas utan vatten och 
placera detta i en sluten plastpåse tillsammans med blött 
hushållspapper. Följ vad som händer med mossorna. 
Man kan också starta med vissen mossa i båda glasen och 
se om man kan få någon av dem att piggna till.

Skogens gröna 
heltäckningsmatta     

Björnmossa ser uppifrån ut som ett litet hav av 
alldeles symmetriska gröna stjärnor. 

Väggmossa har en rödaktig stam och användes 
förr i tiden liksom husmossa att täta väggar och 
fönster med.
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Husmossa kallas ibland för våningsmossa. Den 
kan ha upp till tio våningar, särskilt i norra 
Sverige där de underliggande delarna förmult-
nar långsammare än i södra Sverige. 



November 2005

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

v. 44

v. 45

v. 46

v. 47

v. 48

31   1   2   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   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

Skolforum Skolforum Gustav Adolfsdagen

VINJETTBILD: FJÄDRAR FRÅN NÖTSKRIKA
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Julpyssel i skogsbrynet Kottar, ollon, blad och barr
Så här års kommer kanske insamlade kottar, bokollon, ekollon 
och annat från naturen väl till pass för olika sorters julpyssel. 
Förena nytta med nöje och kombinera julpysslet med lite 
trädkunskap. På den här sidan finns kottar och ollon från 
tall, ek, gran, klibbal, lärk och bok, i nämnd ordning. Använd 
gärna bilderna för att göra ett memory. Bilderna kan också 
skrivas ut i större format från www.bioresurs.uu.se. Klistra 
upp sidan på styvt papper, alternativt laminera, och klipp ut 
bilderna. I memoryt kan antingen blad/barr paras ihop med 
rätt kotte/ollon, eller skriv ut en extra sida och använd som 
ett vanligt memory där två identiska bilder utgör ett par. 



December 2005

28 29 30   1   2   3   4

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

v. 48

v. 49

v. 50

v. 51

v. 52

  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 31   1

   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

NobeldagenLuciadagen

Julafton
Drottningens
födelsedag

NyårsaftonAnnandag jul

2:a advent

3:e advent

4:e advent

Juldagen

Värnlösa barns dag
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Så här års när fåglarna inte har så mycket att äta i naturen är det tack-
samt att bjuda dem på mat. Samtidigt får man möjlighet att lära sig 
känna igen några vanliga fågelarter och deras beteenden. 

Sätt upp fågelbord eller fröautomater synliga från fönstret. Om 
fåglarna verkar bli skrämda kan det vara idé att sätta en pappskiva med 
titthål i för fönstret. När man väljer fröautomat, eller kanske t.o.m. 
bygger en egen, bör man tänka på att den ska vara konstruerad så att 
fåglarna inte kan sitta i maten, utan bara på kanten. (Om spillning 
hamnar i maten kan sjukdomar spridas mellan fåglarna).

Att studera:
1. Hur många olika fågelarter kommer fram till fågelbordet? Använd 
fågelbok för att artbestämma fåglarna. 

2. När på dagen äter fåglarna?

3. Bjud fåglarna på olika typer av mat, t.ex. fröblandningar, solrosfrön, 
talgbollar och nötter. Placera maten på platser som är skyddade men 
lätta att iaktta från ett fönster. Vilken slags mat föredrar olika arter? 

4. Vilka arter sitter kvar och äter? Vilka arter fl yger iväg med maten? 

5. Hur ser de olika fåglarnas näbbar ut (långa, smala, breda, tjocka)? 
Finns det något samband mellan näbbens storlek och hur stora frön 
fåglarna äter?

6. Är det några arter som kör bort andra? Om bara en sorts fågelart 
vistas vid fågelbordet, är det någon av individerna som verkar ta för 
sig mer än andra? 

Vid fågelbordet

Näbbens form avgör matvalet
Näbbens utseende berättar något om vilken sorts mat olika fåglar 
äter. Insektsätare har tunna smala näbbar, medan fröätare har en 
kraftigare näbb för att kunna öppna olika sorters frön. Sjöfåglar som 
äter vattenväxter har breda platta näbbar, medan de som äter fi sk 
har smalare näbbar. Vadare som söker föda i strand-
kant och bottendy har ofta mycket långa smala 
näbbar. Fåglar som inte kommer åt sin mat 
på vintern, t.ex. insektsätare, fl yttar på hösten. 
Därför ser man inte fåglar med tunna smala 
näbbar vid fågelbordet (t.ex. lövsångaren t.h.). Blåmes, talgoxe, grönfi nk och domherre (vinjettbild nedan) 

är alla fröätare och vanliga gäster vid fågelborden, men 
domherren är oftast lite mera skygg och tillbakadragen.

”Dunjackan” håller värmen
Fåglar har en jämn kroppstemperatur som är högre än 
däggdjurens. Det betyder att deras ämnesomsättning är 
stor och att de måste äta mycket. En talgoxe som väger 
runt 20 g måste äta ca 5 g/dygn, d.v.s. 25% av sin egen 
kroppsvikt. Om det är kallt måste den äta ännu mer för 
att kunna hålla värmen. Det är en svår balansgång: Om 
fågeln äter för mycket blir det svårt att fl yga. I stark kyla 
håller fåglar värmen genom att burra upp sig så de blir 
nästan klotrunda, på så vis isolerar luften mellan fjädrar-
na. Jämför med en fl uffi g dunjacka!

talgoxe

grönfi nk

blåmes
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Januari 2006

  2   3  4  5  6   7        

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

v. 1

v. 2

v. 3

v. 4

v. 5

  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   5

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

Nyårsdagen
1Svea Alfred, Alfrida Rut Hanna, Hannele Kasper, Melker, Baltsar August, Augusta      

Erland

8

VINJETTBILD: DOMHERRE. FOTO: BO TALLMARK



”Det är inga löv på träden?” 
”Jag har sett något på träden när det är 
vinter, det är knoppar”. ”Är det små kärnor, 
löv eller rentav körsbär inne i knopparna?”. 

Frågor och funderingar som barn har kan leda till 
spännande iakttagelser. Gör vinterpromenaderna till 

trädspaningsturer! Med hjälp av olika ledtrådar går det att 
lista ut vilka träd man ser, även om de saknar blad. 

Ibland kan siluetten vara så avslöjande att man redan på 
långt håll kan se vad det är för sorts träd. Här bredvid syns 
siluetter av fem svenska träd. 

Vissa sorters träd har en karaktäristisk bark, t.ex. björk, 
men även gran och tall har vid närmare titt ganska olika 
barkstruktur. Andra träd kan ha lavar som gör dem lättare 
att känna igen. Det kan också finnas ledtrådar på marken 
runt om trädet i form av t.ex. kottar, ollon och fjolårslöv.

I början på vintern är knopparna små, men kan ändå 
användas för att skilja olika trädslag åt. Titta närmare 
på knopparna. Är de spetsiga eller trubbiga, platta eller 
rundade, sitter de en och en eller flera tillsammans i en 
liten grupp?

I takt med att våren närmar sig sväller knopparna och 
ändrar utseende, för att så småningom spricka ut. Det är 
i första hand den ökande värmen och ljuset som startar 
lövsprickningsprocessen. Bladanlaget ligger färdigt hela 
vintern och väntar på rätt tillfälle. 

Bilderna på trädsiluetter är lånade från webbplatsen 
www.skogssverige.se/skog/svenskatrad/swe/ där det finns 
fler bilder på svenska träd med mycket fakta. 

Trädspaning!

Hur kan man se vad det är för träd när det är vinter och inga blad på grenarna?

Gamla ekar som har fått växa utan trängsel får ofta en karaktäristisk 
siluett. Ledtrådar på marken kan vara ekollon och torra löv. Ekens löv 
förmultnar långsamt eftersom de innehåller höga halter av svårnedbryt-
bara ämnen, därför hittar man ofta många gamla löv under trädet. 
Knopparna sitter flera ihop i ett litet gytter med många små kring en större.

Björkens vita 
näver är lätt 
att känna igen. 
Knopparna är 
små och trubbiga.

Aspen har en 
ganska slät 
grå bark, ofta 
med fläckar av 
gula vägglavar. 
Knopparna är 
små och spetsiga.

Granen har korta 
barr som sitter ett 
och ett på kvisten.

Tallen har långa 
barr som sitter 
fästa i par.

Undersök knoppar
Sätt kvistar från några olika träd i vatten, eller 
återkom till samma träd regelbundet under 
våren. Följ knopparnas utveckling och lövsprick-
ningen. Öppna några knoppar försiktigt och titta 
inuti. Ett sätt att utveckla försöket är att sätta kvistar 
från samma träd i olika förhållanden, t.ex. ljust resp. 
mörkt eller varmt resp. svalt. (Tänk på att du måste ha 
markägarens tillstånd för att ta kvistar från levande träd.) 



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
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Visste du att man uppskattar vikten hos en ko genom att mäta den runt magen med ett speciellt 
måttband? Det gjorde man redan för flera hundra år sedan. I programmet ”Otroligt antikt” 
visades ett rep med knutar på olika ställen som använts för att uppskatta vikten hos tjurar.

– Använd gården som pedagogiskt hjälpmedel! Det 
uppmanar Åsa, som driver en gård i byn Oviken 
i Jämtland. Där tar man sen flera år tillbaka emot 
elever i olika åldrar i skilda undervisningssitua-
tioner. Det kan vara allt från matematikuppgifter 
som att lista ut gödselbassängens omkrets och volym 
till att mata kalvar och höns och odla potatis. 

– Den största förtjusningen visar barnen över djuren, 
säger Åsa. De vill alltid vara mera med dem. Då ska 
man tänka på att den här skolan ligger på landet där 
de flesta barn ändå har en nära kontakt med djur 
och natur. Barn i förskolor och skolor i storstads-
områden borde alla få chansen att göra det här! Att 
besöka en gård är ett bra sätt att få förståelse för var 
maten kommer ifrån.

– Det händer mycket med dynamiken i grupperna, 
här finns något för alla barn och man kan få visa 
att man är duktig på olika saker. Odlingsprojekten 
innebär allt från beredning av jorden, sådd, ogräsrens-
ning och till slut skörd. Skörden tar man förstås med 
tillbaka till skolan och äter upp. Eget smakar bäst! 

Gården som pedagogiskt hjälpmedel

Tips
Ett sätt att nå en bondgård är att ta kontakt med LRF 
(www.lrf.se) och deras skolkontakt som finns i varje län. 
Det varierar från län till län vad gårdarna kan erbjuda 
och vad kostnaden är. På många håll i landet finns 
också 4-H gårdar som har skolverksamheter.

Projektet drivs i samarbete mellan skolan i 
byn och gården, och både lärare och Åsa från 
gården har gått en utbildning i Norge där man 
utvecklat den här undervisningsformen. En 
av tankarna bakom idén är att nå alla elever, 
även de som ibland har svårt att sitta still i ett 
klassrum. Här får man vara aktiv, och använda 
alla sinnen. 

– I maj månad ska vi så havre och eterneller för 
att använda till julpyssel. Det ska bli kärvar och 
halmstjärnor. Förra julen gjorde vi smör och 
grynost (en jämtländsk specialitet som är ett 
mellanting mellan keso och messmör) som vi åt 
till tunnbröd på julavslutningen här på gården, 
berättar Åsa.

Vid mjölkbarenMorgonsamling på gården vid Oviken i Jämtland.
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Mars 2006

27 28  1  2  3  4  5

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

v. 9

v. 10

v. 11

v. 12

v. 13

 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 31 1 2

  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 sommar-
kurser på universitet o högskolor

Sommartid börjar

VINJETTBILD: VITSIPPOR
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Levande mat
För inte alltför länge sedan tillverkade man egen filmjölk, 
smör, ost och andra produkter på gårdar runt om i Sverige. 
Man visste hur man ympade och hur löpe fungerade, utan 
att veta mekanismerna bakom processerna. Idag vet vi betyd-
ligt mer om bakteriekulturer, men färre har själva provat att 
göra t.ex. egen yoghurt eller färskost. På det här uppslaget 
hittar du enkla recept på hur man själv kan göra yoghurt, 
färskost och smör.

De särskilda bakterier som 
finns i surmjölksprodukter är 
nyttiga för oss. De bevarar 
den rätta balansen i mage och 
tarm genom att motverka att 
sjukdomsalstrande bakterier tar 
över. Det finns många olika mjölksyrabakterier, t.ex. Lacto-
bacillus, Lactococcus och Leuconostoc. 

Carl von Linné om ”tätmjölk”
Långfil är en produkt som har en speciell seg konsistens och 
mild smak. Den är särskilt populär i norra delen av landet. 
Där gjorde man den förr med hjälp av tätört (en köttätande 
växt) som gav den här konsistensen. Nu förtiden använder 
man sig av renodlade bakteriekulturer. 

Enligt Carl von Linné kunde alla tätörter användas för att göra 
s.k. tätmjölk (långfil), och han lämnar följande recept i Flora 
Lapponica 1737: 

”Några färska, nyss plockade Pinguicula-blad, af hvilken 
art som helst, läggas i en sil, och den nyss mjölkade, ännu 
ljumma mjölken hälles däröfver. /.../ Då sådan mjölk en gång 
blifvit beredd, behöfver man ej för att erhålla än mera sådan 
använda nya blad, utan man blandar endast en half matsked 
af den förra med ny. Denna får därigenom liknande beskaf-
fenhet samt förmåga att, liksom en jäst, förvandla ytterligare 
annan mjölk. Äfven om denna förvandling fortsättes i det 
oändliga, tyckes den sista mjölken icke det minsta hafva 
aftagit i kraft”. 

Gör din egen färskost
Häll yoghurt i ett melittafilter och låt rinna av 
till önskad konsistens. Samla upp färskosten 
ur filtret och smaksätt den med salt, peppar, 
gräslök, vitlök eller det du gillar. Gott på 
mackan!  

Kärna smör på enkelt vis
Ett enkelt sätt att göra smör är att ge alla 
var sin glasburk med lock och lite grädde. 
Skruva på locket och skaka grädden tills det 
inte ”kluckar” längre. Då fortsätter man tills 
det kluckar igen. Klart! Salta efter behag. Ett 
annat sätt är förstås att vispa grädde i en skål 
och fortsätta vispa ända tills det blir smör.  

Gör din egen yoghurt
Koka upp 2 dl mjölk. Kyl till 44°C, mät med 
termometer. Tillsätt 4 msk naturell yoghurt, 
samt eventuellt 2 msk torrmjölk (detta gör 
yoghurten tjockare). Häll blandningen i en 
termos. Sätt på locket och låt stå i 6–8 timmar. 
Häll över i en skål och sätt i kylskåp. Efter 
några timmar i kyl är yoghurten klar. Tillaga 
yoghurten i ett kök och använd köksredskap.

Tätört, Pinguicula vulgaris, växer på fuktig mark i hela landet. Den är köttätande 
och fångar insekter med de klibbiga bladen. I Sverige finns ytterligare två tätörts-
arter: fjälltätört och dvärgtätört. Enligt Linné kunde alla tätörter användas för att 
göra långfil, s.k. tätmjölk.
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April 2006

27 28 29 30 31   1   2

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

v. 13

v. 14

v. 15

v. 16

v. 17

  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

     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 
höstens kurser på universitet 
och högskolor

    Skärtorsdagen     Långfredagen      Påskafton 

Annandag påsk

Påskdagen

VINJETTBILD: BACKSIPPA
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  1   2   3   4   5   6   7

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

v. 18

v. 19

v. 20

v. 21

v. 22

  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

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

Mors dag

Fågelskådningens dag

VINJETTBILD: LÅNGBENSGRODA
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Så frön från mathyllan
Vad händer om man stoppar ner bruna bönor, kikärtor, 
eller linser från mataffären i en kruka med jord? Alla 
dessa är frön och fungerar utmärkt att odla. Testa att så 
olika slags bönor och linser i krukor – t.ex. en självvatt-
nande kruka – eller i trädgårdsland. Vid skörden efter 
sommaren kan man jämföra växten och dess nya frön 
med det som såddes. 

Odla frön från skafferiet!

Titta in i fröet
Ett frö består av ett skyddande fröskal, ett groddanlag 
som ska bli den nya plantan, och frövita. Frövitan är 
matsäcken som grodden tar näring ifrån när den börjar 
växa, innan den börjar tillverka sin egen näring med hjälp 
av solljuset. Vill man studera de olika delarna i ett frö är 
stora bönor tacksamma att använda. Fukta bönorna och 
lägg dem i sluten plastpåse eller på fuktig bomull. Dela 
de grodda fröna på längden med en vass kniv och försök 
urskilja de olika delarna. 

Odla i själv-
vattnande kruka
Ett praktiskt sätt att odla 
inomhus är att tillverka 
en själv-vattnande kruka. 
Materialet som behövs är en 
petflaska och en wettextrasa. 
Dela petflaskan strax ovanför 
mitten. Gör ett hål i korken 
där du sticker in en remsa 
wettextrasa. Fyll nedre delen 
av flaskan med vatten, sätt i 
den övre delen upp och ned 
inuti och fyll med jord. 

Ärt- och bönväxter har en frukt 
som kallas balja. Inuti baljan 

bildas fröna.

Bäst-före-datum
Många frön har kvar grobarheten i flera år och därför är det 
stor chans att även ärtor och linser som legat i skafferiet en 
längre tid börjar gro vid sådd. I växtvärlden finns exempel 
på frön som överlever mycket längre än så – exempelvis 
lotusblommans frön är grobara även efter hundra år. Det 
sägs också att man funnit magnoliafrön som var närmare 
tusen år gamla och som grodde då de planterades. Växten 
som kom upp visade sig vara en dittills utdöd art! Frön som 
hittas vid arkeologiska utgrävningar är ett bra sätt att få reda 
på vad människor odlade och åt förr i tiden. 

I växtvärden finns frön av alla storlekar – från små som 
sandkorn till stora som kokosnötter. I fröet har växten 
lagrat näring som ska ge den nya plantan en bra start i livet. 
När vi använder frön i matlagning i form av t.ex. bönor, 
ärtor eller linser, blir fröets matsäck istället vår näring.

Ärt- och bönväxter, s.k. baljväxter, utgör en viktig del i vår 
föda. De innehåller mer protein än övriga grönsaker och är 
därför speciellt betydelsefulla för vegeterianer. Sojabönor 
innehåller alla livsnödvändiga (essentiella) proteinbygg-
stenar (aminosyror), andra baljväxter innehåller olika 
kombinationer av de 21 livsnödvändiga aminosyrorna. 

Bönor med 
fröskal, frövita 
och grodd.



Juni 2006

29 30 31  1  2  3  4

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

v. 22

v. 23

v. 24

v. 25

v. 26

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

   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  David, Salomon  

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

MidsommardagenMidsommarafton

Pingstafton Pingstdagen

Sveriges nationaldagAnnandag pingst

Sommarsolståndet

De vilda blommornas dag

dag

VINJETTBILD: STRIMLUS
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Tussilagons frön sprids med vinden.

Lönnens frukter faller ner 
som små snurrande propell-
rar. Fröna som finns i frukten 
kommer på så vis en bit bort 
från trädet. 

Körsbär är omtyckta av fåglar. 
Bärens kärnor som är mycket 
svårsmälta passerar genom fåglar-
nas tarmkanal och via spillningen 
sprids fröna till nya områden. 

Kardborrens torra blomställning 
har små hullingar som gör att de 
fastnar i hår och päls och följer 
med djur till nya platser, där 
fröna kan gro. 

Hur kan växter flytta sig till nya områden, när de varken har fötter, ben 
eller vingar att förflytta sig med? Växter kanske inte kan flytta sig själva, 
men däremot har många av dem utvecklat sinnrika system för att sprida 
sina frön. Se till exempel maskrosens fallskärmar som svävar iväg med 
fröet som en liten passagerare! 

Fröspridning är naturens sätt att se till att inte alla frön från samma 
planta växer upp på precis samma ställe. En del frön sprids med vinden, 
andra följer med vattnet och somliga sprids med hjälp av människor och 
andra djur. Frön som sprids med vinden är ofta mycket små och lätta och 
produceras i stora antal. Deras flyghjälpmedel är mycket välanpassade 
med tyngdpunkten på precis rätt ställe. Flygplanskonstruktörer har för-
sökt efterlikna dem, utan att lyckas lika bra som naturen själv! 

Frön som sprids med djur är antingen taggiga, sträva eller klibbiga, så 
att de kan åka med som passagerare, eller så har de en välsmakande frukt 
med en hård osmältbar kärna som t.ex. fåglar tar med sig långa sträckor. 

Förutom med djur eller vind kan växter även spridas med vatten. Näckros 
och al är två sådana svenska arter. Vatten kan transportera frön mycket 
långa sträckor – det finns exempel på frön som har färdats över Stilla 
Havet ända från Afrika till Australiens västkust, för att sedan gro där! 

Det finns också växter som slungar iväg sina frön. Ett par sådana arter är 
blekbalsamin och sprutgurka. Fröna kastas ut med hög fart om man rör 
vid frukten. På så vis sprids fröna en bit bort från moderplantan.

Hur sprids växter?

Spridningsförsök.
Fyll en stor kruka med jord och ställ 
utomhus. Använd blomjord, som är steril. 
Följ utvecklingen i krukan under ett år. 
Vilka växter kommer upp? Hur kan de 
tänkas ha hamnat där? 

Maskrosens frön bärs iväg av 
vinden med sina ”fallskärmar”.

Samla och titta på frön
Samla olika sorters frön i naturen. Gör 
en sortering. Vilka kan tänkas sprida sig 
på likartade sätt? Vad har de gemensamt 
och vilka är skillnaderna? Genom att titta 
närmare på olika sorters frön kan man 
studera likheter och skillnader i växtriket 
och få en del artkunskap på köpet. 

Blekbalsamin kastar iväg sina frön.



Juli 2006

26 27 28 29 30 1  2

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

v. 26

v. 27

v. 28

v. 29

v. 30

  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
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