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Bi-lagan
Bi-lagan ges ut av Nationellt resurscentrum för biologi och
bioteknik, vid Uppsala universitet. Tidningen utkommer med
tre nr per år och riktar sig till alla som arbetar med uteverksamhet, naturorienterande ämnen eller biologi från förskola
till gymnasium/vuxenutbildning.
Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik har som
uppdrag att stödja och inspirera lärare från förskola till
gymnasium/vuxenutbildning bland annat genom att
• främja diskussion och utbyte av idéer mellan lärare,
• arbeta med kompetensutveckling för lärare,
• ge råd om experiment och fältmetodik,
• arbeta för en helhetssyn på naturvetenskap och för
en integration av biologiska frågeställningar i skolan,
• främja kontakter mellan forskning, skola och näringsliv.
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prenumerant, gå in på www.bioresurs.uu.se, välj Bi-lagan och
sedan Prenumerera. Lärare, arbetslag på en skola, privatpersoner och andra intresserade kan på detta sätt beställa ett
eget ex. Det går även bra att (i mån av tillgång) få fler ex
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Bästa läsare!
Linnéåret fortgår ännu några månader. Många förskolor
och skolor avslutade arbetet med Linnétema före sommaren och andra är i startgroparna och drar igång arbetet nu
i början av det nya läsåret. Det är fantastiskt med det engagemang och den kreativitet som ﬁnns över hela landet i
samband med utveckling av teman och arbetssätt knutna
till ﬁrandet av Linné. Från Skolprojekt Linné rapporteras
att mer än 400 skolor över hela landet är med i nätverket Linnéskola 2007. Häften i serien Linnélektioner har

Vi hoppas att kalendern kan vara
en inspirationskälla och ge idéer för
arbetet inom viktiga områden som
kropp och hälsa.

”

beställts av mer än 1000 skolor, en omfattning vi knappt
kunnat ana när vårt arbete startade under vårterminen
2005. Förhoppningsvis bidrar Linnéåret till att många
unga inpireras till att upptäcka naturvetenskapen och att
de fortsätter att vara nyﬁkna.
Ordinarie Bi-lagans kalender och extra-Bi-lagan som
kommit ut samtidigt i början av höstterminsstarten
blir från och med detta nummer en tidning. X-Bi-lagan
(=nummer två) fortsätter att vara i kalenderform med inspiration för främst förskola och grundskola, men innehållet kan även passa övriga delar av skolan. Det är möjligt
att prenumera antingen på alla tre numren eller enbart på
x-Bi-lagan.
I detta första nummer av x-Bi-lagan har vi valt att fokusera på kroppen och sinnena. Vi hoppas att kalendern
kan vara en inpirationskälla och ge idéer för arbetet inom
viktiga områden som kropp och hälsa.

Upplaga: 37 000 ex
Tryck: Tabergs tryckeri AB
Produktionen av tidningen är Svanen-märkt.

Trevlig läsning,

Nationellt resurscentrum för
biologi och bioteknik
Vid Uppsala universitet i samarbete med SLU,
Biologilärarnas förening och Skolverket.
Box 592, 751 24 Uppsala
tel 018-471 50 65, fax 018-55 52 17
info@bioresurs.uu.se
www.bioresurs.uu.se

Christina Polgren, föreståndare

PS. I vår läsårskalender ﬁnns en symbol som
symboliserar något konkret och praktiskt att göra.

På gång...

www.hittastilen.nu
– om livsstil och hälsa
Hittastilen.nu är en nylanserad hemsida som handlar
om livsstil och hälsa, med särskild koppling till sömn,
rörelse och mat. På sidan ﬁnns olika ingångar för skolpersonal, elever och föräldrar.
Med projektet vill man bidra till att elever (10–16
år), föräldrar och skolpersonal får en positiv inställning till och ökade kunskaper om de dagliga vanornas
betydelse för hälsa och välbeﬁnnande med inriktning
på livsstil, sömn, fysisk aktivitet och mat. Målet med
hemsidan och de olika aktiviteterna som erbjuds, är
bland annat att stärka skolpersonal i sin motivation
att lyfta fram frågor om livsstil och hälsa i skolarbetet,
samt att öka samarbetet mellan till exempel idrott och
hälsa, hem- och konsumentkunskap samt biologi.
En grundläggande tanke är att vuxnas engagemang
i de här frågorna är avgörande för hur framgångsrik man blir i sina ansträngningar för en bättre livsstil och hälsa bland barn och unga. Bakom projektet
står Hushållningssällskapens Förbund, Riksförbundet
Hem och Skola och LivsmedelsSverige vid SLU.

Nytt från
Skolprojekt Linné
Nu är över 400 skolor runt om i Sverige anslutna till nätverket Linnéskola 2007! Nätverket kommer att ﬁnnas kvar även efter det
att jubileumsåret är avslutat och ansvariga för
Skolprojekt Linné planerar för hur nätverket
ska kunna utvecklas. Hör gärna av dig med
goda idéer!
Idéhäfte 4 ”Livsviktiga läkemedel” blir klart under augusti månad och häfte 6 ”Efter
Linné” kommer senare under
hösten. Målgrupp för de båda
häftena är lärare i biologi och
kemi på gymnasiet och senare delen av grundskolan,
samt elever på NV-programmet. Det ﬁnns nu även
en serie afﬁscher att beställa
som bygger på de inledande kapitelbilderna
i häftet Linnélektioner, inspiration för kunskap.
Beställningar av skolprojektets material
görs via webbsidan www.bioresurs.uu.se/
skolprojektlinne.
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Skelett och leder
Skelett förknippar vi ibland med spöken och andra hemskheter
men om vi inte hade vårt skelett skulle vi falla ihop i en hög. Utan
leder i våra knän skulle vi inte heller kunna böja oss ned för att
lukta på en blomma och utan leder i fingrarna skulle vi inte heller
kuna plocka den.

En uppgift för skelettet
Gör en människa i lera med rätta proportioner. Kan du få den att
stå upp? Bygg ett enkelt skelett, med hjälp av piprensare. Forma
lerkroppen runt skelettet. Kan den här lerkroppen stå upp?

Lite till...
Om skelettet
Ditt skelett består av 206 ben och utgör ca 20 % av kroppsvikten. Skelettets
uppgift är bland annat att hålla kroppen
uppe. En del ben, t.ex. lårben och höftben, är stora medan andra är mycket små,
som hörselbenen; hammaren, städet och
stigbygeln i örat. En del av benen kan
vi styra med muskler. Leder håller ihop
rörliga skelettdelar och ger stabilitet.
Skelettet har fler uppgifter. Det skyddar känsliga organ som hjärnan, hjärtat
och lungorna och det fungerar också
som ett förråd av mineraler som kroppen behöver.

Hur är det med djuren?
Har deras skelett samma funktion som människans och ser det
ut på samma sätt? Många insekter och kräftdjur har ett så kallat
exoskelett. Deras ”skelett” sitter utanpå kroppen, ett hudskal,
som skyddar och utgör fäste för deras muskler. Titta på skalbaggen, där kan man både se och känna hudskalet. En tredje typ
av skelett finns hos nässeldjuren och det består av vätskefyllda
kammare.
Fåglarnas skelett är, till skillnad från däggdjurens, ihåligt. Det
gör att benen inte väger så mycket och detta underlättar för fågeln att kunna flyga. Vissa fåglar, framför allt dykande, har emellertid mera kompakta ben.

Ledövningar
Utan skelettets leder skulle vi inte kunna röra till exempel fingrarna. Kroppens olika leder är viktiga i olika sammanhang.
• Tejpa några fingrar på den hand du använder mest med frystejp/maskeringstejp, så att de blir helt stela. Skriv ditt namn
eller lyft ett glas.
• Tejpa nu istället ihop tummen med handen. Kan du nu skriva
ditt namn eller lyfta ett glas?
• När vi gör olika rörelser samarbetar nervsystemet och musklerna på ett komplicerat sätt. Låt en person sitta på en stol medan
tre andra står bredvid. Nu gäller det för de tre som står att få
den som sitter att ställa sig upp och ta ett steg genom att be
personen att röra en led i taget. De tre turas om med att säga
vilken led som ska böjas eller sträckas.
I stället för ett inre skelett har strimlusen ett hårt yttre skal som ger kroppen stabilitet.

Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik • x-Bi-lagan augusti 2007 • Får fritt kopieras i icke-kommersiellt syfte om källan anges • www.bioresurs.uu.se

Björnskalle

Alla djur har skelett. Många djur har
skelettet inne i kroppen precis som människan. Andra djurgrupper har ett yttre
skelett som ger stadga och möjlighet
att röra sig. Kräftan och skalbaggen har
ett skelett i form av ett hårt skal medan
daggmaskens är en mjuk ”muskelpåse”.
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Muskler
När vi går, lyfter, hoppar eller skriver jobbar olika muskler för fullt.
Ibland blir de trötta och måste vila. När du till exempel cyklar är
det många muskler i hela kroppen som arbetar. Varje enskild muskel samverkar med minst en annan. När muskelcellerna arbetar blir
muskeln kortare och tjockare. För att bli utsträckt måste en muskel
med motsatt verkan dra ihop sig.

Undersök dina muskler
Böj underarmen – fundera var den muskel som böjer armen sitter
fast. Känn efter var muskelrörelsen sker. Sträck därefter ut armen.
Var är den muskel fästad som gör denna rörelse möjlig? Välj några
andra delar av kroppen och undersök på motsvarande sätt. Armar
och ben är bra att börja med, jämfört med ryggen som har många
muskelpar.

Lite till...
Om musklerna
Halva din kroppsvikt utgörs av muskler.
Musklerna har flera funktioner som att
ge rörelseförmåga, stadga åt skelettet,
skydd åt inre organ m.m. Det finns tre
olika sorters muskler: glatt muskulatur,
hjärtmuskulatur och skelettmuskulatur.
De muskler vi kan styra med viljan
är skelettmusklerna. De fäster vid skelettet med hjälp av senor som varierar
i längd från några millimeter upp till
några decimeter. Långa senor gör att
muskeln inte alltid finns i den kroppsdel
som rör sig. Det gäller till exempel de
muskler som gör att vi kan röra fingrarna. En skelettmuskel fästs alltid på två
olika rörliga delar av skelettet och när
muskeln dras samman rörs skelettet.

På en människas arm fäster muskeln nära armbågen, precis
som vid kroken närmast gångjärnet på modellen.

Pröva hävstångseffekten
En modell av en arm tillverkad av två plankor, ihopsatta med gångjärn, kan illustrera armens funktion. (En utförlig beskrivning finns
på http://www.exo.net/~pauld/workshops/bodymechanics/leverarm.
htm.) Med hjälp av vikter, snöre, några krokar och en dynamometer
kan olika belastningsförsök göras. Var på skelettbenen fäster musklernas senor? Är det en optimal placering med tanke på armens
funktion vid belastning?
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Känselsinnet
Lägg handen på en solvarm klippa eller stryk varsamt en katt över
ryggen. Det är inte bara katten som njuter av beröringen, även
du känner den mjuka lena pälsen mot handflatan och upplever
en skön känsla. Den solvarma klippan ger dig också en känsla av
välbehag. Känseln betyder mycket för upplevelsen. Vilket väljer
du, att gå barfota på en grusgång eller över en blomsteräng?

Sortera med hjälp av enbart känseln
Placera fem olika föremål i en viss ordning. Låt en person med
ögonbindel känna på dem. Blanda om ordningen och låt personen
lägga dem i ”rätt” ordning igen bara genom att känna sig fram.
Alt. ha ett antal föremål med till exempel olika storlek eller grovlek. Uppgiften blir nu att sortera sakerna i storleksordning. Exempel på saker att känna på:
• sandpapper av olika grovlek
• olika naturföremål, kottar, stenar, barr, löv
• grus, småsten, sand

Lite till...
Om känseln
Känselsinnet i huden består av känselkroppar och nervtrådar. De reagerar på
värme, kyla, beröring, tryck och smärta.
Det är olika platser på huden som uppfattar t. ex. kyla och värme. Med hjälp
av hudsinnena kan vi genom att enbart
känna på ett föremål beskriva det ganska väl.
Känselkropparna för beröring sitter
särskilt tätt i bl.a. fingertopparna och
läpparna. Ju fler av dessa känselkroppar som aktiveras, desto kraftigare blir
upplevelsen av det vi känner. Hjärnan
tolkar signaler från känselkropparna
och vi uppfattar vilken typ av stimuli
det handlar om.

Känn och beskriv
Stå i ring med händerna bakom ryggen. Alla får ett naturföremålföremål i sin hand som de sedan ska beskriva med så många
adjektiv som möjligt. De andra föreslår vad det kan vara. Man
kan också ge flera personer likadana föremål och när de tror sig
ha det föremålet som beskrivs så går de och ställer sig bakom
beskrivaren. Gissade de rätt?
Tänk att hålla några runda solvarma stenar i händerna, så ”mjukt” det känns.
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Har man tillgång till såll och silar med oilka maskstorlek kan man
sålla sand och grus och känna på skillnaden i kornstorlek
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Balansen

Hitta tyngdpunkten
• Stå med ryggen mot en vägg, även hälarna ska vara tätt mot
väggen. Lägg något på golvet precis framför dina tår och försök
plocka upp det utan att flytta på fötterna. Tyngdpunkten
hamnar ”fel” och vi tappar balansen.
• Du kan också prova att gå balansgång på en stock. Håll en
tyngd fäst i ett snöre, i vardera handen, variera längden på
snöret. När tyngdpunkten är långt ner och tyngderna är
under marknivå (stocken du går på), då är det lättast att hålla
balansen. Ju högre tyngdpunkten är, desto svårare blir det.

Foto: Michaela Engström

Balansera en spik på en annan spik
Stick in en spik utan huvud i en kork som sitter i en flaska. Låt
den spetsiga änden av spiken sitta i korken. Stick in en annan spik
utan huvud i en annan kork. Den här spiken ska ha den trubbiga
änden i korken. Pröva att balansera de båda spikarna
på varandra. Går det? Stick nu två gafflar (gärna med
tunga skaft) in i korken utan flaska, en på var sida
snett nedåt. Försök nu att få spikarna att balansera
på varandra. Gafflarna gör att tyngdpunkten hamnar
långt ner och därför kan spikarna hålla balansen.
Försöket går att göra även med synålar, spets mot
spets, men är då lite svårare.

Fåglar som sitter på en smal telefontråd är bra på att hålla balansen
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Om balansen
För att du och jag ska kunna hålla
balansen och inte ramla omkull, tar
vi hjälp av balanssinnet som sitter i
innerörats båggångar.

Foto: Peter Olsson

– Titta rakt fram, fäst blicken på en punkt och
håll ut armarna!
Alla har vi väl gått balansgång på en bom i
gymnastiksalen eller på en tänkt linje i lekparken. Det är inte alltid så lätt och ofta får man
vara tacksam över att man inte gått så högt
över marken.

Lite till...

Men, det är inte bara balanssinnet
som har betydelse när vi ska hålla
balansen. En lindansare håller ofta i
en lång böjlig stav för att inte ramla
ner. Detta för att det är viktigt var
vi har tyngdpunkten någonstans.
Ju lägre tyngdpunkt desto bättre
balans.
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Vilket öga tillhör
vilket djur?
Gör ditt eget memory
Ta egna bilder eller använd de här intill.
Klistra upp sidan med memorybilderna på
styvt papper eller laminera 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 vems pupill som är vems!
Du kan skriva ut fler exemplar av det här
uppslaget och andra förslag på naturmemory
från vår hemsida (www.bioresurs.uu.se). Där
finns även lösningen på memoryt.

Pupillen
Pupillen är en öppning i iris (regnbågshinnan). Det är i det här ”svarta hålet”
som ögat tar emot ljus. Hos människan
och många andra djur regleras pupillens storlek av en muskel. I starkt ljus
blir pupillen liten och ju svagare ljuset
är desto större blir pupillen. Nästan allt
ljus som faller in i pupillen absorberas av
vävnader inuti ögat och väldigt lite ljus
reflekteras ut tillbaka. Det gör att pupillen ser svart ut.
Djur som ska kunna se på natten då tillgången på ljus är begränsad, har en extra
ljuskänslig näthinna. Många nattaktiva
djur har även avlånga pupiller. En avlång
pupill går att stänga till mycket tätare än
en rund och kan skydda en känslig näthinna mot alltför starkt ljus.

Nationellt
resurscentrum
förEngström
biologi Får;
ochSanna
bioteknik
Foto:
Häst, struts,
katt, lemur; Michaela
Lindgren.•
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December 2007
Måndag
v. 48

Tisdag

26

Onsdag

27

Torsdag

28

Fredag

29

					
		

Lördag

30

Oskar, Ossian

Söndag

1

Beata, Beatrice		

2

1:a advent

v. 49

Lydia

3

Barbara, Barbro

4

Sven

5

Nikolaus, Niklas

6

Angela, Angelika

7

Virginia

8

9

Anna		

2:a advent

v. 50

Malin, Malena

10

Daniel, Daniela

11

Alexander, Alexis

12

Nobeldagen

v. 51

Lucia

13

Sten, Sixten

14

Gottfrid

15

Luciadagen

17

Stig
Abraham
		

18

Isak

19

Israel, Moses

Eva
Julafton
Sylvester

24

Juldagen

25

Stefan, Staffan

26

Johannes, Johan

20

Tomas

27

Benjamin

31

Nyårsafton
Vinjettbild: grankvist i snö

Juldagen

Annandag jul

16
3:e advent

21

Natanael, Jonatan

22

Värnlösa barns dag

28

Natalia, Natalie

23

Adam			

Drottningens
födelsedag

Vintersolståndet

v. 52

Assar		

29

4:e advent

30

Abel, Set			

Hår och päls
Det finns många olika sorters hår och päls. Ett exempel på hår med
en speciell funktion finns i isbjörnarnas vita päls. Utan den skulle
de inte kunna överleva i de kalla polartrakterna. Varje hårstrå
fungerar som fiberoptik. Det är ihåligt och leder solstrålning ner
till den underliggande huden, som är svart och absorberar värme
bra. De ihåliga hårstråna fungerar också som isolering och håller
kvar den varma luften runt djuret.

Vandrande hårstrå
Ta ett hårstrå från huvudet och håll det vertikalt mellan pekfinger
och tumme. Se till att du har ett par centimeter av hårstrået ovanför
fingrarna och resten nedanför. För pekfingret och tummen upp och
ned mot varandra längs hårstrået. Detta kommer nu att vandra.
Vänd på strået och gör likadant. Vad händer?
Människohår. På bilden t.v. syns de fjäll som
gör att hårstrået vandrar i samma riktning i
övningen ovan.

Lite till...
Om hygrometern
En hygrometer är ett instrument som
mäter luftfuktighet. Den används t.ex.
för att göra väderanalyser. Hår drar
ihop sig när det blir torrt och blir längre
när det är fuktigt. I en hårhygrometer
används människohår för att registrera
luftfuktigheten.
Kalibrera hygrometern genom att
ställa den upp i en sluten plastpåse
tillsammans med en bit blött
hushållspapper. I påsen blir det efter ca
30–60 min 100 % luftfuktighet. Gör
en markering vid visarspetsen. Torka
därefter hårstrået med en hårtork
och markera visarens position vid 0 %
fuktighet.

Foto: Stefan Gunnarsson

20 cm

Foto: iStockphoto

Tillverka en hygrometer
Använd ett styvt papper, en trekant av ett tunnare papper, en kort nål, tejp
eller lim, ett mynt och ett hårstrå. Klipp till och montera delarna enligt
bilden t.h. Skårorna underlättar när hårstrået ska monteras fast med lim
eller tejp. Myntet fungerar som tyngd för visaren som sträcker ut hårstrået.
Visaren är fästad enbart med nålen. Ju längre visaren är desto större blir
visarens utslag. Kalibrera hygrometern. (Se rutan t.h.)
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30 cm

Med såpa och varmt vatten kan man tova fårull. På ullfibrerna finns fjäll som gör att ulltrådarna kan haka i varandra. När ullen bearbetas
bildas en kompakt filt. Foto: Sanna Lindgren

Rörlig
visare

Se www.exploratorium.edu/exploring/hair/
hair_activity.html

Januari 2008
Måndag

Tisdag

31

v. 1

Nyårsdagen

Onsdag

1

Svea

Torsdag

2

Alfred, Alfrida

Fredag

3

Rut

Lördag

4

August, Augusta

7

Erland

5

8

Gunnar, Gunder

9

Sigurd, Sigbritt

10

Jan, Jannike

11

Frideborg, Fridolf

Kasper, Melker, Baltsar

6

Trettondedag jul

Trettondedagsafton

Nyårsdagen

v. 2

Hanna, Hannele

Söndag

12

Knut		

13

Tjugondedag jul

v. 3

v. 4

v. 5

14

15

16

Felix, Felicia
Laura, Lorentz
Hjalmar, Helmer
Anton, Tony
				

Agnes, Agneta

21

Vincent, Viktor

22

Frej, Freja

23

Erika

Karl, Karla

28

Diana

29

Gunilla, Gunhild

30

Ivar, Joar

Konungens namnsdag
Vinjettbild: isbildning på grenar

17

Hilda, Hildur

18

Henrik

19

Fabian, Sebastian

20

24

Paul, Pål

25

Bodil, Boel

26

Göte, Göta

27

31

1

2

3

Smittspridning

Lite till...

– Atjooo!!!
– Prosit.
Håller du för munnen när du nyser eller hostar? Om du gör det,
använder du handen eller nyser/hostar du i armvecket? Kanske
kommer nysningen så snabbt att du inte hinner hålla för eller
kanske håller du för med handen och tar sedan i handtaget på en
dörr. Hur många personer kommer du att smitta?

Undersök
Med ett pulver som reflekterar UV-strålning och en UV-lampa
går det att på ett konkret och tydligt sätt visa hur smitta sprids.
Pensla lite pulver på till exempel ett dörrhandtag. Låt en person
ta i handtaget och sedan hälsa med ett handslag på någon som i
sin tur hälsar vidare. Gör en kedja med hjälp av 3–4 personer. Gå
in i ett mörkt rum och lys med hjälp av UV-lampan på händerna
för att följa hur pulvret (smittan) har förts över från person till
person.

Om smitta
Vårt beteende har betydelse för hur
fort smitta sprids. När du nyser eller
hostar mot en annan person, får han/
hon en dusch av små salivdroppar fulla
med bakterier eller virus. Detta kallas
droppsmitta och dropparna når endast
någon meter. Genom att stå en bit ifrån
varandra kan man undvika att bli smittad. Om kläder, dörrhandtag, händer
eller andra föremål är förorenade med
smittämnen och du får smitta på det
sättet, kallas det för indirekt kontaktsmitta. Går det att undvika detta? Det
är inte alltid lätt att förstå hur mycket
smitta det finns runt om oss.

Utifrån resultatet kan man prata kring hur vårt beteende kan
påverka smittspridning. Hur kan vi minska smittspridning och på
vilket sätt kan kedjan brytas? Om man jobbar med äldre elever
kan en konkret övning vara att pensla t.ex. dörrhandtaget till
klassrummet med UV-pulver på morgonen utan att eleverna vet
om det. Undersök efter ett par timmar hur långt ”smittan” har
spridit sig. (På www.bioresurs.uu.se/inkop hittar du företag som
säljer UV-pulver och även information om UV-lampor.)

Ett dörrhandtag penslat med UV-pulver ser ut
så här under UV-lampan...

Goddag, goddag...
En infekterad person smittar fem
personer som smittar fem personer
var, som i sin tur smittar fem personer var o.s.v. Inom kort är 656
personer smittade, med början hos
en enda infekterad person. (The
American Biology Teacher, vol. 69,
no 2, Febr. 2007)
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...och efter att man tagit i handtaget kan handen
se ut så här.

Februari 2008
Måndag
v. 5

v. 6

Tisdag

28

Onsdag

29

			

Ansgar, Anshelm

4

Agata, Agda

5

Dorotea, Doris

Torsdag

30

6

Ivar, Joar

Rikard, Dick

Fredag

31

7

Lördag

Söndag

Max, Maximilian

1

Kyndelsmässodagen

2

Disa, Hjördis

3

Berta, Bert

8

Fanny, Franciska

9

Iris

10

Fettisdagen

v. 7

Yngve, Inge

11

Evelina, Evy

12

Agne, Ove

13

Valentin

14

Sigfrid

15

Julia, Julius

16

Alexandra, Sandra

17

21

Pia

22

Torsten, Torun

23

Mattias, Mats

24

Alla hjärtans dag

v. 8

v. 9

Frida, Fritiof

18

Gabriella, Ella

19

Vivianne

20

Hilding

Sigvard, Sivert

25

Torgny, Torkel

26

Lage

27

Maria		

28

Skottdagen
Vinjettbild: Tib ast (blommar ibland redan i februari)

29

1

2

Våra sinnen
Att vi ständigt använder våra sinnen för att registrera och tolka
omgivningen är något vi inte alltid tänker på. Tänk dig att du
skulle sakna ett sinne! Hur skulle du uppfatta världen då? Skulle
det vara samma sak att ta en cykeltur på landet om du inte kunde
känna doften av nyslaget gräs?

Fundera
Utan sinnen får inte nervsystemet någon information om
förhållandena i kroppen och inte heller från världen utanför. Vilka
sinnen uppfattar du att du använder mest? Försök tänka dig in i hur
det skulle vara om du skadade ett sinne så att det slutade fungera.
Hur skulle det till exempel vara att sakna lukt- eller smaksinne?

Lite till...
Om kommunikation
Att vi kommunicerar med hjälp av ljud,
bilder och rörelser känns ganska självklart.
Men även luktsinnnet är en viktig del av
vår kommunikation med omgivningen.
Inom vissa djurgrupper utsöndrar
honor redo för parning små mängder
doftämnen (feromoner) som leder hanar
fram till honan. Andra feromoner signalerar till exempel hotfullt intryck.

Samarbeta
Bygg upp en hinderbana utomhus
med det naturen erbjuder stenar,
stockar med mera. Kanske finns en
färdig hinderbana som ni kan använda. Lägg ut lappar vid varje hinder där det står vad man ska göra till exempel; -kryp under, -hoppa
över eller -gå slalom. Jobba tre och tre och låt en ha ögonbindel, en
ha öronproppar och en får inte tala. Nu gäller det för gruppen att
ta sig genom hinderbanan.

Fjärilshannen könner av honans dofter m.h.a. antennerna.
Här en prickig tigerspinnare som endast flyger om natten.

Foto: iStockphoto

Även människan utsöndrar och påverkas av olika doftsubstanser. Vi kanske
inte alltid kan beskriva en doft men om
vi till exempel återupplever en doft från
barndomen förknippas doften lätt med
minnen.

Naturen bjuder på färdiga hinderbanor.
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Mars 2008
Måndag
v. 9

v. 10

Tisdag

25

Onsdag

26

Torsdag

27

Fredag

28

					

Gunborg, Gunvor

3

Adrian, Adriana

4

Tora, Tove

5

Ebba, Ebbe

6

Camilla

Lördag

29

7

Söndag

Albin, Elvira

1

Ernst, Erna			

2

Siv

8

Torbjörn, Torleif		

9

Internationella
kvinnodagen

v. 11

Edla, Ada

10

Edvin, Egon

11

Viktoria

12

Greger

13

Matilda, Maud

14

v. 12

17

Edvard, Edmund

18

Josef, Josefina

19

Joakim, Kim
Vårdagjämningen

20

Skärtorsdagen

v. 13

Gabriel, Rafael

24

Marie bebådelsedag

25

Emanuel

15

Herbert, Gilbert

16

Gerda, Gerd

23

Sista ansökningsdag till
sommarkurser på universitet
och högskolor

Kronprinsessans
namnsdag
Gertrud

Kristoffer, Christel

26

Rudolf, Ralf

Bengt

21

Långfredagen

27

Malkolm, Morgan

Kennet, Kent

22

Påskdagen

Påskafton

28

Jonas, Jens

29

30

Holger, Holmfrid		

Annandag påsk
Ester

31
Våffeldagen

vinjettbild: Hasselhängen

Sommartid börjar

Synen
Ögat är hjärnans fönster mot omvärlden och med hjälp av synen
upplever vi bland annat mörker och ljus, olika färger och rörelser.
Samtidigt som du läser denna text uppfattar du också en hel del av
det som händer runtomkring trots att du inte direkt tittar åt sidan.

Hur långt åt sidan kan man se?
För att undersöka det indirekta seendet kan man göra följande.
Lägg en rockring på två stolsryggar och låt en person sitta mitt i
ringen med ringen i ögonhöjd. Personen ska under hela försöket
fixera en punkt rakt framför sig (sätt ett kryss på insidan av ringen).
För sakta en penna utefter ringen, börja bakom den sittande
personen och för pennan framåt. Markera det ställe på ringen där
pennan först syns. Fortsätt att föra pennan framåt och markera
var färgen på pennan uppfattas. Gör försöket med olika färger på
pennan och med olika försökspersoner. Jämför resultaten vid de
olika tillfällena.
Man kan göra samma försök ute. En person står mitt i en tänkt
ring och en annan person står bakom och går sedan runt ringen.
När syns han/hon för den i mitten?

Lite till...
Om ögat
En stor mängd synintryck når näthinnan under en dag. Nästan 70 % av
kroppens alla sinnesceller sitter just
i ögat.
Vi har både ett direkt och ett
indirekt seende. Det direkta seendet
ger oftast en skarp bild i färg. Med
det indirekta seendet uppfattar
vi vad som sker runt omkring oss.
Synsinnescellerna som används vid
det direkta seendet sitter samlade
centralt på näthinnan medan de som
används vid det indirekta seendet
finns ut åt alla sidor i ögonbottnen.
Yngre barn har ofta ett mer begränsat vid vinkelseende. Detta gör
det extra viktigt att verkligen träna
in att titta vänster – höger – vänster
innan en gata korsas.

För att avgränsa delar av naturen och studera vissa saker i detalj
kan man använda ett papper med ett hål på 5 x 7 cm i mitten. Det
är bra om pappret är lite tjockare så att det blir stadigt att hålla i.
Ta med ”kameran” ut och se vilka motiv du kan se i din ”kameralins”. När du avskärmar det som finns runt omkring kommer du att
upptäcka att sakerna ser annorlunda ut. Istället för att se ett helt
träd med stam och lövverk så kan du till exempel fokusera på en
liten del av stammen och upplevelsen blir en helt annan.
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Foto: Michaela Engström

”Levande kamera”

Ögon på sidan av huvudet ger bra koll på omvärlden.

April 2008
Måndag

31

v. 14

v. 15

v. 16

Tisdag

Irma, Irmelin

Tiburtius

Onsdag

Torsdag

Fredag

3

Lördag

Harald, Hervor

1

Gudmund, Ingemund

2

Ferdinand, Nanna

7

Nadja, Tanja

8

Otto, Ottilia

9

Ingvar, Ingvor

10

Ulf, Ylva

11

Liv

12

Artur, Douglas		

14

Olivia, Oliver

15

Marianne, Marlene

4

Söndag

Irene, Irja

5

6

Vilhelm, Helmi

13

Patrik, Patricia

16

Elias, Elis

17

Valdemar, Volmar

18

Olaus, Ola

19

Amalia, Amelie,
Emelie

20

Vega

24

Markus

25

Teresia, Terese

26

Engelbrekt

27

Sista ansökningsdag till
höstens kurser på universitet
och högskolor

v. 17

v. 18

Anneli, Annika

21

Allan, Glenn

22

Georg, Göran

23

Ture, Tyra

28

Tyko

29

Mariana

30

Konungens födelsedag
Valborgsmässoafton
vinjettbild: sälg (hon-blommor)

1

2

3

4

Hörseln
Det är en tidig vårmorgon. Solen skiner och fåglarna kvittrar och
du känner dig lugn och harmonisk. Tänk dig sedan att du står vid
havet och hör ljudet av vågorna som slår in mot stranden. Det vi
hör påverkar vårt humör och vår sinnesstämning och får oss att
känna både glädje och sorg, harmoni och oro.

Tillverka ”ljudvågor”
Fäst en ballong som du har klippt av änden på, över ena hålet på
en toalettpappersrulle. Häng upp en bit aluminiumfolie en bit
bort och rikta sedan rullens öppning mot folien. Spänn ut
ballongen och släpp…luften ”får fart” av trycket
från ballongen och folien sätts i dallring.
På liknande sätt sätter ljudvågor
fart på våra trumhinnor.

Lyssna efter föremål
Lägg olika föremål i förslutna askar. Det kan vara saker från naturen, som kottar, stenar, barr eller små pinnar. Arbeta gruppvis.
Genom att långsamt vicka fram och tillbaka eller skaka på askarna och lyssna på ljudet som uppstår ska man försöka få fram
så mycket information som möjligt kring föremålet i asken. Ge
varje grupp två uppgifter:

Lite till...
Om ljud
När vi talar skapar stämbanden vågrörelser som fortplantas genom luften
som ljudvågor. När vi lyssnar på TV eller radio så är det högtalarna som alstrar
dessa ljudvågor. Ljudvågor sprider sig i
luften och ju längre bort från ljudkällan
vi är desto svagare blir vågorna.
När ljudvågor träffar trumhinnan
börjar den svänga och rörelsen fortplantas till mellanörat, där de tre hörselbenen, hammaren, städet och stigbygeln, finns. Till sist
når rörelsen vätska i
innerörat. Där sätts
hårceller i rörelse och
signaler skickas genom hörselnerven till
hjärnan, som i sin tur
översätter signalerna
till ljud. Med två öron som sitter en bit
ifrån varandra går det att lokalisera varifrån ljudet kommer.

• att beskriva innehållet i askarna så noggrant som möjligt
• att hämta ett likadant föremål de tror finns i asken
För att underlätta kan man på en bricka lägga motsvarande
föremål som finns i askarna, att välja bland. En variant är att
fylla ett antal askar med likadana saker och ge i uppgift att
hitta den kompis som har en ask med motsvarande innehåll,
bara genom att skaka och lyssna.
Man kan lägga ett eller flera föremål av samma sort i askarna.
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Maj 2008
Måndag
v. 18

Tisdag

28

Onsdag

29

			

Torsdag

30

Fredag

1

Valborg

Lördag

Filip, Filippa

2

John, Jane

Reidar, Reidun

9

Esbjörn, Styrbjörn

Söndag

3

Monika, Mona

4

Första maj
Kristi himmelsfärds dag

v. 19

Gotthard, Erhart

5

Marit, Rita

6

Carina, Carita

7

Åke

8

10

v. 20

11

Pingstdagen

Pingstafton
Charlotta, Lotta

Märta, Märit

12

Linnea, Linn

13

Halvard, Halvar

14

Sofia, Sonja

15

Ronald, Ronny

16

Rebecka, Ruben

17

Erik

18

19

Karolina, Carola

20

Konstantin, Conny

21

Hemming, Henning

22

Desideria, Desirée

23

Ivan, Vanja

24

Urban

25

Annandag pingst

v. 21

Maj, Majken

Mors dag

v. 22

Vilhelmina, Vilma

vinjettbild: silvertärna

26

Beda, Blenda

27

Ingeborg, Borghild

28

Yvonne, Jeanette

29

Vera, Veronika

30

31

Petronella, Pernilla		

1

Färg och färgseende
Naturen bjuder på färger av alla de slag. Tänk dig en blomstrande
sommaräng eller en skogsdunge på hösten, i allt från mörkaste rött
till ljust gult och sprakande orange! På vintern lyser snön vit och
jagar mörkret på flykt. Färger betyder mycket för oss och för hur vi
upplever omgivningen.

Färgskivan
Med en färgskiva kan man visa att vitt ljus
består av regnbågens alla färger. Dela in en
rund pappskiva, ca 10 cm i diameter, i 6 lika
stora fält och färglägg fälten enligt bilden. Gör
två små hål med 1,5 cm mellanrum på var sida om
skivans mittpunkt. Trä ett cirka en meter långt snöre
genom de båda hålen. Bind ihop ändarna och trä en
ögla genom varje pekfinger. Snurra skivan tills snöret är
hårt tvinnat. Dra isär dina händer så att du får skivan att
snurra fort. När skivan tappar fart, för ihop händerna för att sedan dra
isär dem igen. Den ljusa färg man ser består av skivans alla färger.

Färgskivan är ett enkelt sätt att demonstrera ljusets
sammansättning. Prova att göra egna varianter!

Leta färger i naturen
Upptäck färger i naturen. Lägg en mängd olikfärgade och mönstrade tygbitar i en hög. Arbeta i grupper och låt varje grupp välja en tygbit. Gå ut
och hitta naturföremål som har samma färger som på tygbiten.
Våra ögon kan uppfatta en mängd olika nyanser i naturen, som här i rhododendronblommorna som skiftar från svagt rosa till djupaste lila.
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Lite till...
Om färgseende
I ögat finns två typer av synsinnesceller; tappar och stavar. Stavarna
fungerar även i svagt ljus men ger
inget färgseende. Mitt på näthinnan
längst bak i ögat där bilden av ett
föremål vi fäster blicken på projeceras, finns enbart tappar. Det finns
tre typer av tappar, en som är mest
känslig för rött ljus, en för blått och
en för grönt ljus. När vi ser vitt, som
ju består av alla regnbågens färger,
retas alla tre typerna.
En lila styvmorsviol,
blåa bär eller glansen
i en sten? Det går att
hitta naturföremål i
de flesta färger om
man letar en stund.

Juni 2008
Måndag
v. 22

v. 23

Tisdag

26

Onsdag

27

Torsdag

28

Fredag

29

Lördag

30

						

Rutger, Roger

2

Ingemar, Gudmar

3

Solbritt, Solveig

4

Bo

5

Gustav, Gösta

6

Robert, Robin

Söndag

31

Gun, Gunnel		

1

7

Eivor, Majvor		

8

Sveriges nationaldag

v. 24

v. 25

9

Börje, Birger
Svante, Boris
		

Axel, Axelina

16

Torborg, Torvald

10

Bertil, Berthold

11

Eskil

12

Aina, Aino

13

Håkan, Hakon

14

Margit, Margot		

15

17

Björn, Bjarne

18

Germund, Görel

19

Linda

20

Alf, Alvar

21

Paulina, Paula		

28

Peter, Petra			

22

Sommarsolståndet

Midsommarafton

v. 26

Adolf, Alice

23

Elof; Leif

30

vinjettbild: trollslända på lupin

Johannes Döparens dag

24

David, Salomon

25

Rakel, Lea

26

Selma, Fingal

Midsommardagen

27

Leo

29

Smak, lukt och
syn i samverkan
Det är viktigt hur det vi ska äta ser ut! Vem blir inte sugen att
smaka på alla vackra, färgsprakande frukter i ett fruktstånd och det
är inte en slump att mat på restaurang är upplagt på ett, för ögat,
vackert sätt. Vi lockas av vackra, lysande färger. Hur är det i naturen? Vilken roll spelar färgen där? Insekter med starkt lysande färger signalerar ”Varning! Jag är giftig.” och blommornas färger lockar
till sig insekter som hjälper till att sprida dess pollen.

Smak eller lukt?
Om du inte känner lukten av eller ser det du stoppar i munnen. Vet
du då vad det är du äter?
Blanda olika frukter med kokt vitt ris, till exempel en blandning
med hallon, en med banan och en med ananas. Mixa blandningarna
med en mixerstav eller mixer till en slät massa. Låt försökspersoner
som först både har ögonbindel och håller för näsan smaka på
de olika blandningarna och beskriva smaken.
Gör sedan om försöket med enbart ögonbindel och
jämför beskrivningarna.Vilken betydelse har lukten
för att kunna identifiera smaken i detta försök? Jämföresle kan göras med hur mat smakar när man är
täppt i näsan.

Fundera på
Hos många djur har luktsinnet avgörande betydelse för överlevnad.
Det hjälper djuret att upptäcka fiender, att söka föda, orientera sig
och att hitta en partner. Människan har ett väl utvecklat luktsinne.
I vilka situationer kan det även för oss vara av avgörande betydelse
att vi kan skilja på olika lukter?
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Lite till...
Om sinnen
som samverkar
Vi upplever hur något smakar med
tre sinnen, synen, smaken och lukten.
Smak och lukt brukar kallas för kemiska sinnen för att sinnescellerna reagerar
på kemiska ämnen i luft eller i vätska.
På tungan sitter fyra sorters smaklökar,
för sött, surt,
salt respektive
beskt.
Men
det räcker inte
med dessa för
att kunna förnimma
alla
olika smaker.
Våra miljontals luktsinnesceller sitter i
näshålans övre
del. De gör att vi kan uppfatta mer
än 10 000 olika dofter. Hur kommer
då synen in? Jo, när vi ska äta något
så använder vi ögonen för att se hur
det ser ut. Kanske känner vi igen det
vi ska äta och då ”vet” hjärnan redan
hur det smakar. Sedan känner vi lukten
och när vi stoppar in maten i munnen
så kopplas smaklökarna in. Allt detta
sammantaget gör att vi känner de smaker vi gör.

Juli 2008
Måndag

30

v. 27

v. 28

v. 29

Tisdag

Klas

7

Folke

14

Onsdag

Torsdag

Fredag

1

Rosa, Rosita

2

Aurora

Kjell

8

Jörgen, Örjan

9

André, Andrea

10

Eleonora, Ellinor

11

Herman, Hermine

12

Joel, Judit

13

Bruno

17

Fredrik, Fritz

18

Sara

19

Margareta, Greta

20

15

Reinhold, Reine

16

Ulrika, Ulla

4

Söndag

Aron, Mirjam

Ragnhild

3

Lördag
Laila, Ritva

5

Esaias, Jessika		

6

Kronprinsessans födelsedag

v. 30

v. 31

21

22

23

24

25

26

27

31

1

2

3

Johanna
Magdalena, Madeleine
Emma
Kristina, Kerstin
Jakob
Jesper
Marta			
									

Botvid, Seved

28
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Olof

29

Algot

30

Helena, Elin

B

Sverige

Porto betalt

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

Information från oss
Bioteknikveckan 2007

Skolforum, 29–31/10

Mikroorganismer – människa och miljö,
från ekosystem till användbar produkt,
är temat för årets bioteknikvecka som
genomförs v 46 tillsammans med
institutionen för mikrobiologi vid
SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet.
Ur programmet:

Nytt sedan 2006 på Skolforum är de ämnesinriktade mötesplatserna – Ämnestorgen
– där inriktningen ger möjlighet till inspiration och erfarenhetsutbyte. Besök gärna
det nya ämnestorget i Naturvetenskap och
teknik där du bland annat möter resurscentra i biologi, kemi och fysik. Mer info på
www.skolforum.com

• Biodiversitet – naturens gömda
resurs. Odling och isolering av mikroorganismer från miljöprover.
• Bioenergi. Mikrobiologin bakom biogasprocessen. Bygg din egen biogasreaktor.
• Sanering av förorenad mark. Pesticider
och andra miljöföroreningar. Biosanering
i praktiken. Gör en egen sanering.
• Probiotika. Mikroorganismerna i tarmen
och deras roll. Vad är probiotika och hur
fungerar det? Lever bakterierna i produkten jag köpte? Gör ensilage, kornas egen
hälsoprodukt.
Som vanligt blir det många olika aktiviteter
för både lärare på grundskolan (6–9) och i
gymnasiet.
Håll utkik efter programmet som uppdateras
på vår hemsida, www.bioresurs.uu.se. Anmälan görs till info@bioresurs.uu.se.

Christina Polgren
Föreståndare. Inriktning förskola,
skola och vuxenutbildning.
christina.polgren@bioresurs.uu.se
018-471 50 65

Prenumerera
på Bi-lagan!
Vet du att du kan prenumerera kostnadsfritt
på Bi-lagan och få ditt eget personliga exemplar tre gånger per år? Gå in på www.bioresurs.uu.se, klicka dig fram till Bi-lagan och
fyll i formuläret, så kommer nästa nummer
i brevlådan.

Britt-Marie Lidesten
Inriktning gymnasium.
Projektledare för Skolprojekt Linné.
britt-marie.lidesten@bioresurs.uu.se
018-471 50 66

Om den här tidningen
Tidningen Bi-lagan skickas ut i ett exemplar till varje rektorsområde på grundskola,
gymnasium och vuxenutbildning. Nr 2, xBi-lagan, når även rektorsområden inom
särskolan, samt når genom samutskick även
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg.

Malin Planting
Kursutveckling, redaktör för
Bi-lagan, annonsansvarig.
malin.planting@bioresurs.uu.se
018-471 64 07

e-brev
Vill du ha information om aktuella kurser
och annat som kan vara av intresse för skolan?
Anmäl dig då som prenumerant på e-brev
från Nationellt resurscentrum för biologi
och bioteknik. Välj det e-brev som passar dig
bäst, förskola, grundskola 1–5, grundskola
6–9 eller gymnasium/vuxenutbildning. Ebreven skickas ut med ojämna mellanrum
när vi har samlat information för respektive
målgrupp.
Anmälan görs på www.bioresurs.uu.se

Susie Broquist
Infriktning förskola och
grundskola f-6
susie.broquist-engstrom@bioresurs.uu.se

Önskar du ytterligare exemplar
av Bi-lagan? Kontakta oss på
info@bioresurs.uu.se!
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Anna Maria Wremp
Formgivning Bi-lagan
anna-maria.wremp@ibg.uu.se

