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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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Bästa läsare!
När detta läses är det hösttermin och många förändringar är på gång inom skolans område. Men det som alltid
finns kvar genom organisatoriska och utvecklingsmässiga
förändringar är själva hantverket – undervisningen. Att
lära och lära ut är ett givande och tagande mellan lärare
och elever där pedagogen fungerar som lots och guidar
eleverna mot skolans mål. Detta hantverk kräver en kontinuerlig påfyllnad av inspiration, nya infallsvinklar och
komplement till det som redan testats. Varje elevgrupp är
ju unik och något standardrecept som fungerar i alla grupper finns inte. Vi på Resurscentrum för biologi hoppas att

Temat i årets idékalender som du
har i din hand är resurser från naturen.

”

lärare och pedagoger på skolor och förskolor kan tanka en
del av denna energi från Bi-lagan och de fortbildningsdagar vi erbjuder.
Temat i årets idékalender som du har i din hand är
resurser från naturen. För att få en historisk koppling och
knyta an till traditionellt nyttjande av naturen och traditionell kunskap har vi i detta nummer av x-Bi-lagan samarbetat med Centrum för biologisk kunskap vid SLU där
man bland annat arbetar med uppdraget att bevara lokal
och traditionell kunskap i relation till hållbart utnyttjande
av biologisk kunskap. Varje idéuppslag i årets kalender har
en ruta med koppling till kultur/historia.
Fördjupning och breddning av de egna kunskaperna är en ständigt pågående process hos lärare. Under
hösten inbjuder vi i samarbete med Myndigheten för
Skolutveckling till lärardagar med tema Närmiljön och
klimatförändringar. Dagarna genomförs på fyra orter;
Kristianstad, Göteborg, Falun och Luleå. Det är redan
möjligt att anmäla sig, läs mer på baksidan av tidningen.
Utmaningen som vänder sig till skolår 1 – 5 fortsätter i
år. Läs om årets utmaning på sid 4.

Upplaga: 28 000 ex
Tryck: Tabergs tryckeri AB
Produktionen av tidningen är Svanen-märkt.

Med hopp om trevlig läsning och en god start på det nya
läsåret,

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

I läsårskalendern som även gå att ladda ned från hemsidan
finns en symbol som visar något konkret och praktiskt att göra.

Många klasser
antog trädutmaningen
Text: Mattias Iwarsson, Centrum för biologisk mångfald

Många klasser antog utmaningen från klass 4 B i Haninge om att mäta träd. Det tjockaste rapporterade trädet
var en ek på Ekerö som mäter 11 m i omkrets.
Eftersom träd ofta planteras i samband med att ett husbygge avslutas kan vi kanske förvänta oss att den skola som är äldst, skall ha det
tjockaste trädet på sin skolgård, om nu trädet står kvar.
Men så enkelt är det inte, olika trädarter kan bli olika tjocka. Det
finns listor över Sveriges tjockaste träd, eken i Rumskulla i Småland
har uppmätts vara mer än 14 meter i omkrets till exempel. Medan
det tjockaste körsbärsträdet inte är mer 4 meter i omkrets. Fast det
är nog ändå ett väldigt stort körsbärsträd.

Varför är träd olika tjocka?
Inom en trädart kan tjockleken variera mycket beroende på växtplatsen. Träden växer långsammare mot norr men blir ofta äldre.
Mot norr är antalet dagar då växter kan växa färre och under resten
av året händer inte så mycket – de vilar. De äldsta träden i Sverige
är små granbuskar uppe i fjällen. De har grenar som böjs ner av snön
och rotar sig och kan enligt nya rön leva kvar under flera tusen år
på samma plats. Men de blir inte högre än buskar och inte särskilt
tjocka.
Mycket beror också på jorden som trädet växer i, om den är
sandig, lerig eller mycket mullhaltig. De flesta träd och buskar lever i samliv med svampar, mykorrhiza och är alltså beroende av att
växa i en jord där svampen trivs. Tallar är kända för att kunna kolonisera sand och växer ofta på sandiga jordar. Lövträden skapar en
mullrik jord när bladen multnar ner, något man ser om man gräver
i en lund. Om träd får mycket näring och bra med vatten växer de
fort. På skuggiga ställen, med trängsel från andra träd kan de inte
utvecklas bra. Trädens rötter sträcker sig ofta tre gånger så långt från
stammen som grenarna.

Höga träd eller tjocka träd

ofta mycket stora trädplantor, där alla grenar tagits bort högt upp
på stammen. Det är för att öka chansen att trädet överlever. Små
träd skadas ofta och blir aldrig stora. För att träden skall bli riktigt
tjocka är det bra om alla grenar sitter kvar för då växer trädet mer
på tjockleken och inte bara på höjden. Genom att högre sittande
grenar skuggar de nedanför, tynar de nedre bort och dör. Det kal�las kvistrensning och är lätt att se i en tät gran- eller tallskog. I en
planterad skog vill man inte ha tjocka träd utan långa och raka.
Motsatsen är när man hamlar träd för att få foder till kreaturen.
Då stoppas längdtillväxten och trädstammen växer och blir snart
mycket tjock. Dessa träd blir ofta ihåliga och multnar i mitten
men kan leva mycket länge ändå. De är mycket viktiga för många
svampar och insekter.

Berättelser om träd
Det finns många berättelser om tjocka, speciella träd, som kunde
bota tandvärk. En del hade hade håligheter under rötterna som
man drog sjuka barn igenom för att de skulle bli friska. Andra
förde lycka med sig och ofta rastade man under särskilda karaktäristiska vägträd.

Grattis till vinnarna av trädutmaningen!
Bland de deltagande klasserna lottades ett forskarbesök ut och vinnarna är:
Klass 1 A, Kråkerydsskolan i Habo
Klass/år 1, Ekebyhovskolan på Ekerö
Klass/år 1, Gredelby skola i Knivsta
Klass/år 4 Skogsbo skola i Avesta
Korsberga skola i Vetlanda
Forskarbesöket genomförs under hösten 2008.

När nya träd planteras på skolgårdar och i parker väljer man numera
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Utmaningen 2008/2009 om Biologisk mångfald riktar sig till skolår 1 – 5

Åtta nya växtarter
Årets utmaning går ut på att
– hitta ett innovativt sätt att jobba med artkunskap
– eleverna ska lära sig känna igen minst åtta ”nya” växter och dess artnamn
Gör så här:

1. Fundera och resonera i klassen
– Är det viktigt att känna igen och kunna namn på växt- och djurarter?
– Är det viktigt att det finns många olika arter av växter och djur t.ex i en skog?
Skriv ner klassens tankar!

2. Välj växtarter:
– Bestäm vilka växtarter i skolans närmiljö som eleverna i klassen ska lära sig och på vilket sätt ni
ska arbeta med utmaningen.
Skriv ner: Hur ni valde arterna och hur klassen har jobbat för att lära sig arterna

3. Undersök och dokumentera:
Välj minst en växt att undersöka lite mer.
– Hittar ni växten i olika växtmiljöer t.ex. både bland träd och på en öppen gräsmark. Beskriv
växtmiljöer där ni hittar växten.
– Följ växten t.ex. från höst till vår/försommar eller från blomning tills den har vissnat eller från
knopp tills den har slagit ut.
Notera datum och beskriv växten vid några tillfällen med ord och bild.
– Iaktta växten vid ett tillfälle under 15 minuter. Är det något/några djur som besöker växten?
Vilka djur? Vad gör djuren där?

4. Rapportera
Rapportera klassens funderingar och undersökningar senast den 24 april till www.bioresurs.uu.se
välj utmaningen. På denna sida finns även information och idéer till undervisningen. Bland deltagande bidrag lottas regionvis ut besök av en forskare. Då får klassen möjlighet att ställa frågor och
veta mer.

Biologisk mångfald – en självklarhet i
vår vardag?
Text: Håkan Tunón, Centrum för biologisk mångfald

Växter, djur och natur är inte bara biologi och något främst för naturintresserade utan genomsyrar i hög grad
vårt samhälle och vårt uppehälle.
Genom större delen av vår historia har människan varit beroende av vad den lokala naturen har haft att ge. Detta har krävt en
omfattande kunskap om hur och till vad man kan använda olika
organismer i vår närmiljö. Människans beroende av växter och
djur har även format det omgivande landskapet för att gynna
vissa arter och mota bort andra. Samtidigt har naturgivna förutsättningar, som klimatzoner, styrt människans lokala näringar
och bidragit till den lokala kulturen. I vissa trakter har människan blivit åkerbrukare, i andra boskapsskötare.
Djur och växter spelar också en viktig roll i våra sagor, sägner, ordspråk och föreställningar. Man kan gott säga att biologisk
mångfald och natur faktiskt är kultur. För många naturintresserade toppas dessutom intresset just av mängden arter; det kan
vara fåglar, fjärilar, växter eller annat.

Variation i maten
Det är inte ovanligt att människor framhåller att vi idag inte
längre är så beroende av naturen, men det är faktiskt en tolkningsfråga. Ett tiotal växter och djur är av extra stor betydelse för vår överlevnad. I Sverige gäller det till exempel potatis,
vete, tall och gran respektive höns, gris och nöt, vilka vi odlar
och föder upp i stor skala. Men om man även begrundar frukt,
rotfrukter, grönsaker, kryddor och fisk så handlar det strax om
hundratals olika arter som regelbundet används av oss. Biologisk
mångfald är en självklarhet i vår vardag.

Global marknad – global påverkan
Under det senaste århundradet har vårt tekniska kunnande och
mängden billig energi gjort att vi exempelvis har haft möjlighet att driva storskaligt jordbruk i trakter som egentligen inte
har haft de rätta förutsättningarna. Detta har ibland lokalt haft
katastrofala följder för miljön. Fortfarande tillför vi mer energi
i livsmedelsproduktionen än vad vi får ut i form av livsmedel.
Idag använder vi i Sverige hela världen som marknad för livsmedel och andra naturresurser. Det blir då svårt att bedöma i
vilken omfattning vår konsumtion påverkar andra platser på
jordklotet.
Ofta menas att i äldre tider när människor var mer styrda
av befintliga lokala resurser, förvaltades omgivningen bättre eftersom man var direkt beroende av den. Det ligger en del i det
eftersom det gick att se resultatet av sin misshushållning. Man
var tvungen att måna om resurserna och kunde inte slösa i den
utsträckning som vi gör idag. Om alla människor på jorden levde
som vi i Sverige skulle vi behöva resurser från 3,4 jordklot. Det
manar till eftertanke.

Centrum för biologisk mångfald, CBM, är ett nationellt centrum för forskning om biologisk mångfald. CBM:s uppgift är att initiera, bedriva och samordna forskning om
biologisk mångfald i Sverige. Man arbetar även med utbildning och information. Se
www.cbm.slu.se
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Göra eld med fnöske
Människan har vetat hur man gör upp eld i mer än hundra tusen
år, kunskap som var nödvändig för att man skulle kunna bosätta sig
i nordliga trakter som Sverige. Elden gav ljus, värme och möjlighet
att laga mat.
Idag tänds nästan alla eldar med tändstickor. Redan från början av 1800-talet framställdes svavelstickor, men den sort som vi
använder idag uppfanns först femtio år senare. Innan dess använde
man sig av helt andra metoder, som gnid-, vrid- och slageld.

Tillverka fnöske
Fnöske kan tillverkas av tunt skivade fnösktickor. Ta bort det
gråa, hårda ytan på toppen av fnösktickan. Därunder sitter det
skikt som används för att göra fnösket. Skiva det i ett par mm
tjocka skivor. Fortsätt skiva tills de underliggande rören kommer
fram. Lägg skivorna över natten i björkasklut eller pottaska. (Se
månadsuppslaget om Björken för recept på asklut och pottaska.)
Låt skivorna torka och banka sedan fnösket mjukt med en
träklubba eller gnugga och sträck med fingrarna. Riv fnösket lite i
kanten så att det får en luddig yta innan det används för att fånga
upp gnistor från till exempel ett eldstål.

Kulturrutan
Eld på gammalt vis
Ett av de allra äldsta sätten att få eld är
att slå ihop två stenar så att gnistor skapas. Man kunde också få eld med kvarts
och eldstål. Vid sidan av stenarna krävs
också fnöske för att fånga upp gnistorna
och en eldboll för att få till en eld.
Det finns många olika slags fnöske,
till exempel förkolnat tyg, murken ved
och olika svamptickor preparerade med
asklut. En eldboll görs av löst sammanfogat lättantändligt material, exempelvis torrt gräs, mossa, furuspån, enbast
eller blånor (linfibrer). I bollen bäddar
man in glöden och blåser på den för att
få den att flamma upp.

Fnösktickan
Tickor är hårda svampar som växer på träd. Fnösktickan var
tidigare en verklig nyttoart. Detta gjorde att man gärna
planterade lövträd som är värd för tickan nära gårdarna.
I Danmark böjde man ner och förankrade toppen av
bokträd mot marken för att de fnösktickor man senare skulle skörda inte skulle sitta så högt upp. Förutom användningen som glödfångare användes fnöske
från fnösktickan som blodstillande medel på sår.
Det porösa fnösket suger upp blod. Fnöske såldes
på apotek fram till förra sekelskiftet. Även kläder
som mössor och rockar har tillverkats av fnöske.
Ismannen som levde för 5300 år sig hade med
sig en läderpung med några flintredskap, fnöske och
svavelkis, att användas till eldslagning ifall den medburna glöden slocknade.
Fnösktickan växer på lövträd över hela landet och liknar en hästhov.
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Fnöske, flinta och eldstål.

Augusti 2008
Måndag

28

v. 31
v. 32

Tisdag

Arne, Arnold

4

Onsdag

29
Ulrik, Alrik

5

Torsdag

30
Alfons, Inez

6

Fredag

31
Dennis, Denise

7

Lördag

Söndag

Per

1

Karin, Kajsa

2

Tage

3

Silvia, Sylvia

8

Roland

9

Lars

10

15

Brynolf

16

Verner, Valter

17

Drottningens namnsdag
Susanna

v. 33
v. 34

Ellen, Lena

11
18

Klara

Magnus, Måns

12
19

Kaj

Bernhard, Bernt

13
20

Uno

Jon, Jonna

14
21

Stella, Estelle

Henrietta, Henrika

22

Signe, Signhild

23

Bartolomeus

24

Hans, Hampus

29

Albert, Albertina

30

Arvid, Vidar

31

Surströmmingspremiär

v. 35

Lovisa, Louise

25

Östen

26

Rolf, Raoul

27

Gurli, Leila

28

INFORMATION

vinjettbild: Lingon

En dag med fokus på närmiljön och klimatförändringar
– för NO/biologilärare i hela grundskolan
Datum och orter
Kristianstad, 30 september
Göteborg, 2 oktober
Falun, 7 oktober
Luleå, 8 oktober

Miljö och klimat

Läs mer på www.bioresurs.uu.se

Ett samarbete mellan
Nationellt resurscentrum för
biologi och bioteknik
Myndigheten för skolutveckling
Regionala utvecklingscentra
Teknikens hus

Fjäder och dun

Kulturrutan

En fjäder består av samma ämne som hår och naglar, keratin, och är en utväxt från
en fågels hud. Det finns olika typer av fjädrar. Konturfjädrar, som handpennor, stjärtpennor, och täckfjädrar har olika funktion vid flygning och skyddar dessutom fågeln.
Dunen, som är yviga och luftiga och sitter på hela kroppen, är starkt värmeisolerande och vattenavvisande. En del fåglar ruggar varje år, andra byter fjädrarna kontinuerligt. Några arter byter så fullständigt att de under en tid tappar flygförmågan,
till exempel änder och lommar. Den goda isoleringsförmågan hos dun gör att det
används i kläder, täcken och sovsäckar.

Att samla dun, främst från ejder, har
varit en viktig extrainkomst särskilt i
Nordnorge och på Island men också på
många håll i Sverige. Boet brukar bestå
av tång, mossa och kvistar som sedan
bäddas fint med dun. Insamlingen av
dun görs när äggen kläckts och ungarna
lämnat boet.För att få rent dun krävs
att ejderbon rensas från allt skräp, ett
tidsödande men viktigt handarbete.
Långt in på 1900-talet har alla
pennor för bläck och tusch gjorts av
fjädrar. Det har särskilt varit gåspennor
som använts. August Strindberg lät
avbilda sig vid skrivbordet med
en stor fjäderpenna gjord av
en vingpenna från en örn
i handen.

Jämför dun med andra fjädrar
I till exempel en gammal dunkudde kan finnas både dun och andra fjädrar.
• Jämför utseendet, titta gärna i lupp.
• Tryck ihop ett dun och släpp sedan. Vad händer?
• Släpp en fjäder och ett dun från en meters höjd. Jämför hur de faller.

Vingpenna av
kungsörn

Fan

Dunets förgreningar
utgår ofta från
ett och samma ställe.

En fjäder med
spole och fan har
en tvådimensionell form.

Spole

Gör en fjäderpenna
Nedre delen av fjädern skärs snett av. Gör en längsgående skåra på
spetsen, 1 cm lång. För att hålla kvar mer bläck när pennan doppas i
färg: klipp till en remsa av OH-plast 2 x 40 mm lång. Böj remsan och
placera den inuti spetsen enligt figuren. Doppa pennan i bläck, stryk
av baksidan lätt mot bläckhornskanten och skriv till bläcket tar slut.
Doppa igen.
Skåra

OH-plast

Skaft

Lappugglans fjäderdräkt är ordentligt värmeisolerande och anpassad efter ett kallt klimat.
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Krokar i fanet hakar i
varandra och gör fjädern
slät och tät.

För att få bort eventuell ohyra kan man frysa i fjädrar man
hittar ute, en vecka i frysen.

September 2008
Måndag

Torsdag

Alfhild, Alva

Alma, Hulda

8

Anita, Annette

9

Tord, Turid

10

Dagny, Helny

11

Åsa, Åslög

12

Sture

13

Ida

14

Hildegard, Magnhild

17

Orvar

18

Fredrika

19

Elise, Lisa

20

Matteus

21

v. 38
Maurits, Moritz

22

Dag, Daga

Tekla, Tea

16
23

Gerhard, Gert

24

Tryggve

25

Adela, Heidi

Enar, Einar

5

Söndag

2

Gisela

4

Lördag

Justus, Justina

15

3

Fredag

1

Sigrid, Siri

v. 39

Onsdag

Samuel

v. 36
v. 37

Tisdag

26

Lilian, Lilly		

Dagmar, Rigmor

6

27

Regina, Roy

Lennart, Leonard

7

28

Höstdagjämning

v. 40

Mikael, Mikaela

29

30

Helge		

1

2

3

4

INFORMATION

vinjettbild: äpplen

Bioteknikveckan 2008 27 – 30 oktober

Ta del av en eller flera aktiviter under veckan!

Bioteknikveckan, en fortbildningsvecka inom bioteknik, med aktiviteter för lärare i hela
landet, genomförs i år för femte gången. Denna gång i Umeå!

För mer information och anmälan:

- Endags laborationskurs för lärare i grundskolan
- Tvådagars laborationskurs för lärare i gymnasium och vuxenutbildning
- Föreläsningar, bioteknikpub

www.bioresurs.uu.se
Ett samarbete mellan Umeå universitet och
Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik

5

Naturen är full av färger. En del är vattenlösliga, andra inte. Ute i naturen eller hemma i
köket kan man hitta en hel del material för
att tillverka egna färger. Växtvärldens färger
är ofta obeständiga men i gengäld är de lät�tillgängliga och i många fall vattenlösliga
Alla målarfärger innehåller färgpigment,
lösningsmedel och bindemedel. Bindemedel
används för att färgen ska fästa mot underlaget. I akvarellfärger är lösningsmedlet vatten
och bindemedlet ofta Gummi arabicum.
Tapetklister (stärkelseklister) (se
recept på månadsuppslaget om
potatis) eller filmjölk är andra
bindemedel man kan använda.

Akvarellfärger från naturen

Kulturrutan
Färger i växtriket
Blommor och frukter som är orange,
röda eller bruna kan få sin färg genom
olika karotenoider. De gröna växterna får sin färg av klorofyll. På hösten
bryts det gröna klorofyllet ned. Då
syns de andra färgämnena karoten
(gul/orange) och antocyan (röd) till
exempel på träd i höstfärger.

Paprika
Torkad dill
Gurkmeja

Kanel

Tillverka egna akvarellfärger

Träkol

1 tsk färgpigment (torrt)
2 kryddmått Gummi arabicum
2 droppar vatten
1 kryddmått socker eller honung
(ger en mer glänsande yta)
Mortla pigmentet. Blanda ingredienserna och tillsätt
därefter mer vatten till önskad tjocklek.

Gummi arabicum framställs av torkad saft från afrikanska
akacia-träd och kan köpas i färghandeln. Löst i vatten kan
det även användas som papperslim.
Efter inspiration från Dora Sallnäs; Malmö högskola
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Pigment, vatten och bindemedel blandas.

Oktober 2008
Måndag

Tisdag

29

v. 40

Onsdag

30

Ragnar, Ragna

Torsdag

1

Ludvig, Love

Fredag

2

Lördag

3

Evald, Osvald

Frans, Frank

Söndag

4

5

Bror

Kanelbullens dag

6

Jenny, Jennifer

v. 41

Birgitta, Britta

7

8

Nils

Ingrid, Inger

9

v. 42

13

10

Kemins dag, www.keminsdag.com

Internationella barndagen

Berit, Birgit

Harry, Harriet

Stellan

14

Hedvig, Hillevi

15

Finn

16

Antonia, Toini

17

Erling, Jarl

11

Valfrid, Manfred

12

Tore, Tor

19

Kemins dag, www.keminsdag.com

Lukas

18

Sista ansökningsdagen till vårens
kurser på universitet och högskolor

v. 43

Sibylla

20

Ursula, Yrsa

21

Marika, Marita

22

Severin, Sören

23

Evert, Eilert

24

Inga, Ingalill

25

FN-dagen

v. 44

Sabina

Bioteknikveckan

27

Simon, Simone

Bioteknikveckan

28

29

Viola

Bioteknikveckan

Elsa, Isabella

30

26

Sommartid slutar

31

Edit, Edgar		

1

Bioteknikveckan		

vinjettbild: höstlöv

INFORMATION

Amanda, Rasmus

Försäkra dig om ditt eget exemplar av Bi-lagan!
Prenumerera kostnadsfritt på www.bioresurs.uu.se (välj Prenumerera)
Nästa nummer kommer i slutet av november.

2

Kulturrutan

Vass och halm
Både vass och halm är gräs. Stråna är ihåliga med luftkanaler och är därför
lämpliga som isolering i väggar och tak. I det gamla jordbrukssamhället
var halm en resurs som noga togs tillvara när säden skördades. Halm är
strådelen av sädesväxter som blir kvar efter tröskningen. Vasstrån kan bli
upp till fem meter höga och vissa äldre rågsorter har strån som är mer
än 1,5 meter höga.

Slöjda av halm
Till halmslöjd används särskilt guldgul, blank råghalm men
andra grässorter går också bra. Fin slöjdhalm är oftast
otröskad eller skördad ”grön” innan säden mognat.
• Rensa stråna från ax och bladslidor. Klipp bort noderna
och sortera efter längd och grovlek. Till figurer där böjda strån behövs ska stråna blötläggas i ljummet vatten.
Efter ett par timmar är de mjuka nog att använda.
• Gör en tillsammanskrona: Forma en ring av en gren, till
exempel sälg. Låt varje elev göra sin personliga girlang
genom att trä halmstrån som distanser, ull, knappar,
rönnbär med mera på en tråd. Fäst girlangerna i ringen.
Beskrivning från Halmens hus, www.halmenshus.com som
också säljer halm.

Halvgräs

Vass och halm i tradtionen
I slöjdtraditionen finns flätade halmhattar särskilt från Dalsland. För att flätan
skall bli helt slät, klipps noderna bort.
Flätorna pressas eller manglas innan de
sys ihop med lintråd kant i kant. Halmen måste vara fuktig hela tiden annars bryts stråna av. En 10 meter lång
fläta behövs till en hatt. ”Halmhattar”
som säljs idag är nästan alltid gjorda
utomlands av andra fibrer, vanligtvis
palmblad.
Halm kom också till nytta som
hackelse i djurfodret och till strö under
djuren. I nödtider kunde även hackad
vass ingå i djurfodret.

Samla och sortera
Samla in olika grässorter och halvgräs.
Titta på blommor, blad och strån. Sortera dem utifrån definitionen och beskrivningen här nedan.

Gräs

Gräs är ett- eller fleråriga örter.
Stjälken kallas strå och är ihålig.
Det runda strået har förtjockade
noder. Bladen omsluter strået
med en bladslida
Halvgräs saknar tydliga leder på
strået och många halvgräs är trekantiga i genomskärning.
Skillnaden mellan runda och kantiga
stjälkar känns när ett strå rullas
mellan fingertopparna.
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November 2008
Måndag

27

v. 44
v. 45

Tisdag

Hubert, Hugo

3

Onsdag

28
Sverker

4

Torsdag

29
Eugen, Eugenia

5

Fredag

30

		

Gustav Adolf

6

Ingegerd, Ingela

Lördag

31

Söndag

Allhelgonadagen

1

Tobias

2

7

Vendela

8

Teodor, Teodora

9

Gustav Adolfsdagen

v. 46
v. 47
v. 48

Martin, Martina

10

Mårten

11

Konrad, Kurt

12

Kristian, Krister

13

Emil, Emilia

14

Leopold

15

Vibeke, Viveka

16

Naemi, Naima

17

Lillemor, Moa

18

Elisabet, Lisbet

19

Pontus, Marina

20

Helga, Olga

21

Cecilia, Sissela

22

Klemens

23

Gudrun, Rune

24

Katarina, Katja

25

Linus

26

Astrid, Asta

27

Malte

28

Sune

29

Andreas, Anders

30
1:a advent

INFORMATION

vinjettbild: vass

Utmaningen 2008/2009 om Biologisk mångfald riktar sig till alla klasser i år 1 – 5:

Åtta nya växtarter
Resonera, välj, undersök och dokumentera
Läs mer på sid 4 eller på www.bioresurs.uu.se, välj förskola gr 1-5

ing

utman
s
t
e
r
å
a
Ant
u!
redan n

Stenfrukt

Stenfrukter har en köttigt fruktvägg med
ett tunt skinn. Varje frukt har en kärna som innehåller
ett frö.

Kapsel

Kapslar har torr fruktvägg. Varje frukt innehåller många frön. Frukten öppnar sig direkt efter mognad.
Balja och skida är olika typer av kapslar.

Nöt

Nötter har en torr och hård fruktvägg. Frukten
innehåller ett frö och den öppnar sig långt efter mognad.

A. Krakmandelns (filipinnöten) frukt har ett tunt skinn
och innanför detta ett tunt köttigt skikt. Även det innersta skiktet som innehåller ett frö, är tunnskaligt och lätt
att knäcka till och med med fingarna.

Nötter?

Kulturrutan

Framåt jul kan man se hur nötter av många olika slag dyker upp i
affärerna. Det är valnötter, paranötter, makadamianötter och kokosnötter. Men egentligen är alla dessa inte nötter. En nöt är botaniskt
sett en sorts frukt. Frukt är den del av en blomväxt som omger fröet
eller fröna. Balja, skida, stenfrukt och bär är andra typer av frukter.

Vem är vem?
Sortera de olika ”nötterna” med hjälp beskrivningarna och defnitionerna här till vänster. Ta även hjälp av bilderna.

B. Paranötter är frön som har utvecklats i en klotrund fruktbildning helt utan köttigt innehåll. En frukt
kan innehålla upp till tjugofyra paranötter och väga
flera kilo.

C. Jordnöten har ett torrt yttre skal som innehåller två eller tre frön. Det spröda fruktskalet multnar lätt sönder.

F. Kokosnöten är grön när den plockas. Under det läderartade skalet finns ett tjockt fibröst lager. Innerst finns
fröet avgränsat av en mycket hård fruktvägg.

D. Valnötter har när de plockas från trädet ett köttigt överdrag. Vi äter fröet som omges av den hårda
fröväggen.

E. Hasselnöten har ytterst en riktigt hård och torr fruktvägg
och innanför den finns fröet som är det vi äter.

Hasselnöten
I augusti och september gick man förr i
tiden man ur huse för att skörda från naturens skafferi. En mycket viktig växt var
hasseln som förekommer upp till Dalälven
och på en del lokaler längre norrut.
Nötterna sitter tre till fem stycken tillsammans. Varje nöt omsluts av ett djupt
flikigt svepeblad och får ligga och eftermogna tills de lossnar ur svepet.
Eftersom hasselnötter förr hade
stor ekonomisk betydelse för markägaren, omfattas de
inte av Allemansrätten och får bara
plockas på egen
mark.

Spela filipin
Den som knäcker en nöt
med två kärnor ger den
ena nöten till någon som
vill spela filipin och behåller
den andra själv. Sedan har man
en vadslagning och bestämmer
något som ska göras av den som
förlorar vadet, till exempel bädda
den andres säng. Man väljer en dag
och en tid och äter därefter upp
varsin nöt. Första gången ni träffas
efter den bestämda tidpunkten gäller det att säga filipin först. Den som
gör det har vunnit.
Facit: A, D, F = stenfrukt, B, C = kapsel, E, = nöt
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December 2008
Måndag

1

Oskar, Ossian

v. 49

Tisdag
Beata, Beatrice

Onsdag

2

Lydia

Torsdag

3

Barbara, Barbro

Fredag

4

Sven

Lördag

5

Nikolaus, Niklas

Söndag

6

Angela, Angelika

7
2:a advent

8

Virginia

v. 50

Anna

9

Malin, Malena

10

Daniel, Daniela

11

Alexander, Alexis

12

Nobeldagen

Gottfrid

v. 51

15

Assar

16

Stig

Lucia

13

Sten, Sixten

Luciadagen

17

Abraham

18

Isak

19

Israel, Moses

3:e advent

20

Tomas

Vintersolståndet
Natanael, Jonatan

v. 52

22

Adam

23

Drottningens födelsedag

Natalia, Natalie

v. 1

29

Abel, Set

Eva

Julafton

30

Sylvester

Nyårsafton

ANNONS

vinjettbild: Halmstjärna

24

Juldagen

25

Juldagen

31

Stefan, Staffan

26

Johannes, Johan

27

Annandag jul

1

14

Benjamin

21
4:e advent

28

Värnlösa barns dag

2

3

4

Tall i olika stdier: Kotte, frön.
groddplanta och fjölårsplanta

Från kotte till tallplanta
Samla in bruna tallkottar som ännu inte öppnat sig.
Plocka bort några kottefjäll och ta fram frön eller ta in
kotten i rumstemperatur så att den öppnar sig och fröna
trillar ut. Så fröna gärna i såjord och vattna.
För att de ska gro krävs en köldperiod. Placera därför
de sådda fröna utomhus. Följ utvecklingen av tallplantan. Genom att så frön varje år går det att följa årstillväxten.

Vinterns frön - vad är kottar?
Tallens och granens frön är inte dolda inne i en
frukt utan sitter precis som hos andra nakenfröiga växter direkt bakom kottens fjäll. Kotten
är de nakenfröiga växternas motsvarighet till en
blomställning hos blomväxterna.
De kottar som sprider sina frön våren 2009
anlades sommaren 2006. På våren 2007 utvecklades dessa anlag till röda honkottar och gula
hankottar. Efter pollenspridningen föll resterna
av hankottarna av. De befruktade honkottarna
utvecklades under sommaren 2007 till små
gröna kottar. Sommaren 2008 växte de till full
storlek och hösten 2008 var kottarna mogna.
I februari - mars i år öppnar sig kotten torra,
soliga dagar och ett litet knäppande hörs när
kottefjällen spritter upp. Då frigörs de första
fröna ur kotten. Det finns två bakom varje fjäll.
Deras vridna frövinge gör dem till perfekta helikoptrar som snurrar iväg och ofta sprids en
bra bit från moderträdet. Honkottarna blåser
oftast ner efter tre år på trädet.
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Kulturrutan
Studera kottar
Kottar förändrar utseende beroende på
luftfuktigheten. De är hygroskopiska,
och tar lätt upp vatten. De fäller ihop sig
när det är fuktigt och spärrar ut sig när
det är torrt. Lägg några kottar i vatten. Ta
upp dem och låt dem torka. Det rör på
sig och kanske kan ett knäppande höras!
Förändringar av kottars form vid olika
fuktighet gör att djur och andra figurer
som tillverkas av kottar också kommer
att ändra form.

Måndag

Tisdag

29

Onsdag

30

			

v. 1

Torsdag

31 		
Nyårsdagen

Fredag

Lördag

Söndag

1

Svea

		

2

Alfred, Alfrida

3

4

8

Gunnar, Gunder

9

Sigurd, Sigbritt

10

Jan, Jannike		

15

Hjalmar, Helmer

16

Anton, Tony

17

Hilda, Hildur

Rut

Nyårsdagen
Hanna, Hannele

v. 2

5

Trettondedagsafton
Frideborg, Fridolf

v. 3

Kasper, Melker, Baltsar

6

August, Augusta

7

Erland

11

Trettondedag jul

12

Knut

13

Felix, Felicia

14

Laura, Lorentz

18

Tjugondedag jul
Henrik

v. 4

Bodil, Boel

v. 5

19
26

Fabian, Sebastian

Göte, Göta

20
27

Agnes, Agneta

Karl, Karla

21
28

Vincent, Viktor

Diana

22
29

Frej, Freja

Gunilla, Gunhild

23
30

Erika

Ivar, Joar

24
31

Paul, Pål

25
1

Konungens namnsdag
vinjettbild: Vinterkvist

ANNONS

			

Januari 2009

PULS Biologi
– allt du behöver!

I PULS Biologi-paketet hittar du allt du behöver – vare sig du är
ämneslärare, lärare i svenska som andraspråk eller specialpedagog.
Läs om PULS på www.nok.se/puls och ladda ner de inlästa
böckerna gratis.

Natur & Kultur
Tel 08-453 85 00
Fax 08-453 85 20
order@nok.se
www.nok.se

Förökning av växter
När solen börja värma igen efter vintern tänker många på odling. Både
ljuset och värmen bidrar till att göra förutsättningarna gynnsamma för
olika odlingsprojekt.
Växter kan föröka sig på olika sätt. När en växt förökar sig sexuellt
(genom frö) blandas genetiskt material och en ny individ uppstår. När
växter förökas vegetativt, till exempel med sticklingar, får man en klon
som är genetiskt identisk med moderplantan.

Föröka begonia vegetativt
Somliga krukväxter, till exmpel begonia,
kan rota sig från ett enda blad.Lägg ett
välutvecklat begoniablad på ren sand
med ovansidan ned. Skär av några av
bladnerverna med en skalpell eller en
vass kniv. Sätt bladet i kontakt med
sanden, genom att fästa med märlor,
gärna vid snitten (se bild). Trä en plastpåse med hål i över. Efter cirka tre-fyra
veckor växer nya småplantor till vid snitten.

Så ormbunkssporer
Ta ormbunkssporer från en ormbunke, till exempel stensöta (se bild t.h).
Skrapa av mogna sporer (jämnt bruna) från undersidan av ett blad ner i
en kruka med sand blandad med torv. Strö försiktigt lite sand över
utan att vifta för då blåser sporerna bort. Täck krukan med en
glasskiva och ställ den varmt men inte i direkt solljus. Håll
fuktigt genom att vattna försiktigt och lufta då och då.
Efter en tid kommer det att bildas små gröna förgroddar (protallier). Förgroddarna innehåller både honorgan
och hanorgan. I hanorganen utvecklas sädesceller som i
fukten simmar över till honorganen där de sammansmälter och en ny ormbunksplanta växer ut. Det är bara att
vänta några veckor.
Begonior har hanblommor och honblommor i varje blomställning. De
blommar med en viss tidsförskjutning vilket motverkar självpollinering

Sporgömmen hos stensöta
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Kulturrutan

Inomhusodling
Att ha växter inomhus började förekomma under 1600- och 1700-talet.
Bland de första var orangeriernas
växter som citron och pomerans och
även passionblommor. Tidigt dök
även medicinalväxterna upp. Att
ha balsamin i fönstret kunde vara
bra när olyckan var framme. Den
lades direkt på sår med god effekt.
På brännsår kunde olika aloe-arter
vara räddningen. Idag används de i
en mängd hudartiklar liksom i tandkräm.

Februari 2009
Måndag

Tisdag

26

v. 5
v. 6

27

Kyndelsmässodagen

2

Disa, Hjördis

Fanny, Franciska

9

Iris

v. 7

Onsdag

3
10

Torsdag

28
Ansgar, Anshelm

Yngve, Inge

Fredag

29

Lördag

30

			

4

Agata, Agda

5

11

Evelina, Evy

12

Dorotea, Doris

Agne, Ove

6
13

v. 8

Torsten, Torun

v. 9

16
23

Alexandra, Sandra

Mattias, Mats

17
24

Frida, Fritiof

Sigvard, Sivert

18
25

Gabriella, Ella

Torgny, Torkel

19
26

Valentin

31
7
14

Max, Maximilian

1

Berta, Bert

8

Sigfrid

15

Alla hjärtans dag

Darwin 200 år, www.darwin200.org

Julia, Julius

Rikard, Dick

Söndag

Vivianne

Lage

20
27

Hilding

Maria

21
28

Pia

Arvid, Vidar

Fettisdagen
vinjettbild: FRUSNA RÖNNBÄR

FÖRSÖK

Ur Naturen Lärobok för folkskolan 1929
3. Fröväxters förökning på annat sätt än genom frön.
Försök. a) Vi avskära på våren en fingertjock pilkvist, ett par decimeter lång, och ställa den i ett kärl med vatten
(kärlet bör ha ogenomskinliga väggar). Undersök kvisten efter en vecka och sedan efter ett par veckor! Vad bryter
fram ur knopparna över vattnet? – från kvisten i vattnet? Sticker man ner en dylik stickling eller ”sättkvist” i fuktig jord, ”rotar” den sig och bildar en ny planta. På detta sätt förökas vanligen vinbärsbuskar, blomsterbuskar och
många krukväxter.

22
1

Kulturrutan

Björken –
en naturresurs

Björkrisvisp

Resurser förr
I det gamla bondesamhället var
man till stor del beroende av att
själv kunna göra olika saker som
man behövde. Man hade inte tillgång på affärer i samma utsträckning som sålde färdiga fabrikstillverkade saker. Därför gjorde man
saker själv av de olika material
man kunde få tag i. Man lärde sig
därför använda alla tillgängliga
resurser och mycket lite gick till
spillo. Björken är ett bra exempel
på detta.

Kvistar

Av finare kvistar och björkris kan
man när björken savar göra kvastar, viskor eller borstar för olika
ändamål. Dra loss barken från
den grova änden på riset, ut mot
de allt tunnare grenarna. Vispar eller sopkvastar binds ihop
direkt medan riset är mjukt,
när det torkar blir det styvare.
En tunn blankskalad björkkvist
fungerar väl som provsticka när
man bakar.

Pottaska

Lövte

Små späda blad på våren kan torkas och användas som ett uppfriskande te. Det har en viss urindrivande effekt.

Smaka björksav

Ved

Björkens ved lämpar sig väl till
eldning och brinner behagligt
eftersom den inte har några kådgångar som gran och tall. Lägg
askan i vatten, sila och torka till
pottaska. Av pottaska kan man
tillverka asklut.
Recept på asklut: 1 liter siktad
björkaska kokas några minuter i
3 liter vatten. Låt stå och sjunka
och sila sedan bort bottenskiktet.
Asklut kan användas till tvätt,
1 liter lut till 10 liter vatten för
handtvätt. Använd handskar!

Blad

Näver, rötter

Nävern, björkens bark, är vattentät och rötbeständig och lämpar sig väl till olika former
av slöjd. Strimlor av näver kan flätas ihop till förvaringskärl, kontar
(ryggsäckar) och skor. Av rötterna har man traditionellt bundit korgar.
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Sav

På våren när björken savar kan
en liten gren helst under en cm
tjock skäras av och ett kärl bindas fast så att saven droppar ner
i den. Saven som har en sockerhalt på ca 2% och består av lika
delar fruktos och glukos, kan
drickas direkt eller kokas tills en
stor del av vattnet dunstat bort.
Produkten blir en söt sirap med
stark björksmak. Bäst är att ta sav
under natten då det är svalt. Då
slipper man en del av de insekter
som gärna lockas av lukten.

Mars 2009
Måndag

Tisdag

23

v. 9
Ernst, Erna

v. 10

2

Onsdag

24
Gunborg, Gunvor

3

Torsdag

25
Adrian, Adriana

4

Fredag

26

Lördag

27

			

Tora, Tove

5

Ebba, Ebbe

6

Camilla

Söndag

28
7

Albin, Elvira

1

Siv

8

Internationella
kvinnodagen
Torbjörn, Torleif

v. 11

9

Edla, Ada

10

Edvin, Egon

11

Viktoria

12

Greger

13

Matilda, Maud

14

v. 12

16

Gertrud

17

Edvard, Edmund

18

Josef, Josefina

19

Internationella Biologiolympiaden
Svenska uttagningen

Gerda, Gerd

v. 13

Holger, Holmfrid

ANNONS

vinjettbild: tussilago

23
30

Gabriel, Rafael
Ester

24
31

Marie bebådelsedag

Våffeldagen

25

15

Sista ansökningsdag till
sommarkurser på universitet
och högskolor

Kronprinsessans
namnsdag

Herbert, Gilbert

Kristoffer, Christel

Joakim, Kim

20

Bengt

21

Kennet, Kent

22

Vårdagjämning
Emanuel

26

Rudolf, Ralf

27

Malkolm, Morgan

28

Jonas, Jens

29

När träden savar
På våren när man ser att träd och buskar har fått blad, stora som
musöron, då har vatten börjat dras från marken och förs genom
ledningsvävnaderna från roten genom stammen och upp till knopparna ute på grenarna. Det sker under perioden april-maj-juni när
marken inte längre är frusen och det kallas att träden savar. Saven
består av vatten, socker, mineraler och antioxidanter. När träden
savar går det lätt att lossa barken från en kvist för att göra en sälgpipa.

Kulturrutan
Sälgpipan
På stora sälgpipor går det också att
göra fingertoppshål som på en spilåpipa eller blockflöjt för att få olika
toner. Spilåpipa, spelpipa, spälapipa,
låtapipa är dialektala namn för en
sorts flöjt med åtta hål i. Den här
typen av instrument har rötter inom
fäbodkulturen men har funnits i stora delar av landet.

Gör en sälgpipa
För att göra en visselpipa välj en 15 cm lång rak kvist av sälg eller
rönn som båda har raka unga skott. De flesta träd har ganska bitter
smak och sälg har svagast smak. Blåshålet görs i den smalaste änden
av kvisten, alltså mot buskens topp. Annars spricker barken när den
dras av.
Arbeta mot ett träunderlag. Kapa pinnen snett som ett munstycke (1). Gör ett V-format snitt in i veden (2) och ett ringskär
enbart genom barken (3). Lossa barkbiten ovanför ringskäret (4)
från veden genom att knacka kraftigt på barken runt om, gärna med
ett runt föremål, exempelvis knivskaftet. Skär av en grund luftkanal
från spetsen nedåt mot V-snittet i den yttre delen av veden (5). Skär
därefter av pinnen vid V-snittet (6). Fukta ytterdelen i munnen
och sätt försiktigt tillbaka den i det lösa, sköra barkröret (7). Blöt
den barkade delen av pinnen och stick försiktigt in den i röret (8).
Prova pipan. Genom att föra den nedre delen ut och in kan tonen
höjas och sänkas.

Den här sälgen savar inte riktigt än.
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Sälgen har läderartade,
ludna blad.

”Man får inte bryta kvistar i naturen utan markägarens
tillstånd”. Ur Allemansrätten

April 2009
Måndag

30

v. 14
v. 15

Tisdag

Vilhelm, Helmi

6

Onsdag

31
Irma, Irmelin

7

Torsdag

Fredag

Harald, Hervor

1

Gudmund, Ingemund

2

Ferdinand, Nanna

Nadja, Tanja

8

Otto, Ottilia

9

Ingvar, Ingvor

Skärtorsdagen
Artur, Douglas

v. 16
v. 17

13

Tiburtius

14

Olivia, Oliver

15

Patrik, Patricia

Lördag

3
10

Långfredagen

16

Elias, Elis

Marianne, Marlene

Ulf, Ylva

Söndag

4
11

Valdemar, Volmar

Liv

5
12

Påskdagen

Påskafton

17

Irene, Irja

18

Olaus, Ola

19

Sista ansökningsdag till
höstens kurser på universitet
och högskolor
Amalia, Amelie

20

Anneli, Annika

21

Allan, Glenn

22

Georg, Göran

23

27

Ture, Tyra

28

Tyko

29

Mariana

30

Vega

24

Markus

25

Teresia, Terese

26

Annandag påsk

v. 18

Engelbrekt

Valborgsmässoafton
Konungens födelsedag

ANNONS

vinjettbild: blåsippor

1

2

3

Potatis
Potatisen som vi äter är en förtjockad underjordisk stam och i den lagrar
växten näring som används till nya potatisplantor året efter. Växten är
ettårig, men genom knölarna lever den vidare även efter att blasten har
vissnat frampå sensommaren. Ur det som brukar kallas potatisens ögon
växer groddar som också får rötter. De är genetiskt identiska med moderplantan och utgör en klon, ett exempel på vegetiv förökning.

Gör eget potatismjöl
Potatismjöl är rentvättad stärkelse som utvinns ur potatis.
Gör så här: Riv en rå potatis och lägg i lite vatten. Rör om och låt stå en
stund. Sila bort den rivna potatisen. Låt vätskan stå fem minuter och häll
därefter av vattnet. Kvar finns stärkelsen. För att göra mjöl, låt det stå till
vattnet avdunstat.
Av potatismjölet kan man sedan göra eget tapetklister:
Rör ut 1 msk potatismjöl i lite kallt vatten. Koka upp 3 dl vatten och
lyft bort från plattan. Häll potatismjölet i en fin stråle ned i vattnet
under omrörning. Koka upp igen till första bubblan syns. Tillsätt
3 msk socker.

Odla egen potatis
Det går utmärkt att odla potatis i en vanlig plasthink. Gör några
hål i botten av en vanlig plasthink eller lägg lite leca-kulor i botten. Fyll hinken till 1/3 med vanlig odlingsjord, lägg i potatisen
och täck med ca 5 cm jord. När blasten är ca 1 dm, fyll på med mer
jord, dvs kupa potatisen. Vill man kan man förgro knölarna ljust i till
exempel en äggkartong före plantering.

FN utnämnde 2008 som Potatisens år. Man vill rikta uppmärksamheten på potatisens
betydelse i kampen mot hunger, fattigdom och hoten mot miljön, se www.potato2008.org

Nya potatisar på gång under marken.
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Kulturrutan
Potatishistoria
Många tycker att potatisen är det
svenskaste som finns. Men potatisen
kommer ursprungligen från Sydamerika och Andernas bergstrakter. Den
fördes till Europa under 1600-talet
och det dröjde inte länge förrän den
odlades i botaniska trädgården i Uppsala som läkeväxt. Det dröjde dock till
början på 1800-talet innan den började bli en naturlig del av matlagningen.
Förr gjorde man ofta sitt eget potatismjöl för att använda som förtjockningsmedel i matlagning.
De flesta potatissorter är lagom att skörda när
de blommat.

Maj 2009
Måndag

Tisdag

27

v. 18

Onsdag

28

Torsdag

29

Fredag

30

Valborg

Lördag

Söndag

1

Filip, Filippa

2

John, Jane

3

8

Reidar, Reidun

9

Esbjörn, Styrbjörn

10

Första maj
Monika, Mona

v. 19
v.20
v. 21

4

Gotthard, Erhard

5

Marit, Rita

6

Carina, Carita

7

Åke

Märta, Märit

11

Charlotta, Lotta

12

Linnea, Linn

13

Halvard, Halvar

14

Sofia, Sonja

15

Ronald, Ronny

16

Rebecka, Ruben

17

Erik

18

Maj, Majken

19

Karolina, Carola

20

Konstantin, Conny

21

Hemming, Henning

22

Desideria, Desirée

23

Ivan, Vanja

24

Kristi Himmelsfärdsdag
Urban

v. 22

25

Vilhelmina, Vilma

26

Beda, Blenda

27

Ingeborg, Borghild

28

Yvonne, Jeanette

29

Vera, Veronika

30

Petronella, Pernilla

Mors dag
Pingstdagen

ANNONS

vinjettbild: koltrast

31

I naturen finns många ätliga växter. Andra är giftiga, därför
är det viktigt att bara smaka på växter man riktigt säkert
vet vilka de är. Ibland är hela växten giftig, i andra fall som
till exempel med potatis är endast en del av växten giftig.
Att lära sig några vanliga växter som har ätliga delar gör att
man ofta kan hitta något att provsmaka i naturen.

Nödmat –
i naturens eget skafferi

Årets skott

Frukter

Granstrunt som årets nya granskott kallas finns i stora delar av
landet. Skotten som inte är längre än 1 cm är mildast och de kan
ätas färska.

Almens ljusgröna frukt
är botaniskt sett är en
nöt med två stora vingar. Frukten kan ätas
färsk av den som inte
är allergisk mot nötter.

Plocka och ät bara det du känner till!

Vassens rotskott som växer ut på
våren och försommaren kan tillagas som sparris. Skotten tas innan
de växer upp ovanför marken.
Man kommer åt skotten genom
att dra upp fjolårsstrån eller genom att följa årets strån nedåt i
marken.

Barkbröd
I äldre tider var de flesta människor bönder och därmed mer direkt beroende av
hur odlingen gick. En kall växtsäsong, för
mycket eller för lite regn, eller att skörden drabbades av någon sjukdom kunde
driva människor från sina hem och ofta
göra att folk svalt ihjäl.
Ibland var man tvungen att dryga ut
mjölet med mald bark. Även olika rötter, ollon och halm kunde komma till
användning i brödbaket. Ibland talas det
om att koka gröt på lavar, men det har
egentligen aldrig varit en del i det folkliga kosthållet ens under svältåren. Det
var myndigheter som försökte få fattigt
folk att använda lavar som mat. Laven
fanns där som en resurs, men människor
var inte intresserade.

Blad

Rötter

Vasskott

Kulturrutan

Kaveldun växer vid vattendrag och i fuktiga diken.
De vågrätt växande rotstockarna kan ätas råa. Skala
bort det yttersta fibriga lagret av rotstocken och smaka på den inre
märgen som är rik på socker.
Även de nya skott som
växer ut på våren kan ätas
färska. Skala först.

Foto: Börge Pettersson

Både späda maskrosblad och blad från svinmålla kan blandas i en sallad eller ätas
som de är.

Svinmålla har en mild smak och är
släkt med spenat. Mållan kan ersätta
spenat i t.ex. wok, paj och bröd. Det finns
många olika mållor och alla är ätliga.
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Maskrosens rötter är
också ätliga

Juni 2009
Måndag
v. 23

Gun, Gunnel

Tisdag

1

Rutger, Roger

Onsdag

2

Ingemar, Gudmar

Torsdag

3

Solbritt, Solveig

Fredag

4

Bo

Lördag

5

v. 24
v. 25

Margit, Margot

8
15

Börje, Birger

Axel, Axelina

9

v. 27

16

Paulina, Paula

22

Adolf, Alice

23

Peter, Petra

29

Elof, Leif

30

ANNONS

vinjettbild: blåstång

Robert, Robin			

7

14

Svante, Boris

10

Bertil, Berthold

11

Eskil

12

Aina, Aino

13

Håkan, Hakon

Torborg, Torvald

17

Björn, Bjarne

18

Germund, Görel

19

Linda

20

Alf, Alvar			

Midsommarafton

v. 26

6

Sveriges Nationaldag
Svenska flaggans dag

Annandag pingst
Eivor, Majvor

Gustav, Gösta

Söndag

Johannes Döparens dag

24
1

David, Salomon

25
2

Rakel, Lea

Midsommardagen

26
3

Selma, Fingal

21

Sommarsolståndet

27
4

Leo

28
5

B

Sverige

Porto betalt

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

Kalendarium
Just nu pågår en mycket viktig debatt om klimatförändringar och många lärare efterfrågar
idéer och inspiration till undervisning.
Vi erbjuder därför en kompetensutvecklingsdag i samarbete mellan Myndigheten för
skolutveckling, Nationellt resurscentrum för
biologi och bioteknik och regionala utvecklingscentra.
Temat för dagen är hur ett varmare klimat
påverkar närmiljön. I styrdokumenten för
grundskolan anges bland annat att eleverna ska
kunna de vanliga växterna i närmiljön och nu
kopplar vi ihop det med klimatdebatten - ett
varmare klimat påverkar bland annat blomningstid och lövfällning.
Primär målgrupp: lärare i hela grundskolan
som arbetar med NO/biologi.
Datum och orter:
Kristianstad, 30 september
Göteborg, 2 oktober
Falun, 7 oktober
Luleå, 8 oktober 		
Deltagande är kostnadsfritt. Info finns på www.
bioresurs.uu.se
Anmälan till Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik på info@bioresurs.uu.se

Bioteknikveckan 2008
Årets Bioteknikvecka förläggs till Umeå
under v 44, i samarbete med Umeå
universitet. Ur programmet:
Måndag 27 oktober; Laborationer
för lärare i grundskola.
Tisdag 28 oktober; Föreläsningar,
bland annat:
-Biotekniken och samhället
-Probiotika nu och i framtiden
-Den fästingburna borreliabakterien
-Embryonala stamceller
-Fyrkantiga träd? En titt in i bioteknikens
kristallkula
Onsdag-torsdag 29-30 oktober; Laborationer för lärare i gymnasium och vuxenutbildning:
Identifiering och släktskapsanalys av bakterier

Skolforum, 27-29/10
På Skolforum finns Ämnestorgen, med möjlighet till inspiration och erfarenhetsutbyte.
Besök gärna ämnestorget i Naturvetenskap
och teknik där du bland annat möter oss på
Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik.
Vi medverkar även med presentationer i
scenprogrammet:
”Förskollärare kan! Hur lyfter vi biologin och
naturvetenskapen i förskolans dagliga verksamhet?” och ”Det stora språnget – vad ställer
den nya biologin för krav på skolan?”
Mer info på www.skolforum.com

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

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

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 på hemsidan
och anmälningsformuläret öppnar i början
av augusti.
Foto: Anna Maria Wremp

Kompetensutveckling:
Miljö och klimat

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

Fjäder från nötskrika

Önskar du ytterligare exemplar av Bi-lagan?
Skriv till oss på info@bioresurs.uu.se!
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Malin Planting
Kursutveckling, redaktör för
Bi-lagan, annonsansvarig.
malin.planting@bioresurs.uu.se
018-471 64 07

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

