Bi-lagan
EN TIDNING FÖR SKOLANS PEDAGOGER OM UNDERVISNING OCH LÄRANDE • BI-LAGAN NR 2 AUGUSTI 2012

Läsårskalender
Tema: Mat

Trendspaning i matvärlden
Frågor om mat berör och engagerar. Det handlar om bra vardagsmat och lustfylld
festmat, men också om hur maten påverkar hälsan. Diskussioner om mat vidgas också
lätt till att omfatta frågor kring ekologi och miljö. En trendspaning i matvärlden visar
på aktuella frågeställningar och motsatta trender – fortsätt gärna att söka argument
och diskutera i skolan. Kunskap om mat och bra matvanor är grundläggande för att
eleverna ska må bra och klara kraven i skolan.

Trend 1 Närodlat – mat långt bortifrån

Trend 4 Fler vegetarianer – mer kött

I mataffärer finns produkter från hela världen och maten
som vi inhandlar kan ha rest långt. I februariuppslaget
tittar vi lite extra på varorna från andra länder. Den motsatta trenden, att köpa närodlade produkter, lyfts mer och
mer. Det mest exklusiva är det som vi odlar själva. Det
är härligt att följa utvecklingen av de späda grönsaksplantorna och skörda de första salladsbladen, rädisorna eller
morötterna. Månadsuppslagen för april och maj visar på
möjligheter att odla tillsammans med elever i skolan.

En stor andel ungdomar äter vegetariskt idag samtidigt
som köttkonsumtionen har ökat kraftigt. Enligt statistik
från Jordbruksverket konsumerades 85 kilo kött per person 2010 och prognoser för 2011 visar en fortsatt ökning.
I debatten framförs ofta åsikten att det är nödvändigt att
generellt minska köttkonsumtionen eftersom produktionen av kött har så stor negativ effekt på klimatet. Tränger
man lite djupare in i frågorna finner man att det inte är
så självklart. Djurslaget och hur djuren föds upp har stor
betydelse. Nötkreatur som betar på naturbetesmarker
ger många positiva effekter.

Trend 2 Ät dig frisk eller sjuk
Kan maten fungera som medicin? För oss som under
många år levt med kostråd om fettsnål kost och nyckelhålsmärkning har senare års debatt om LCHF-kost (Low
Carb High Fat) vänt upp och ner på invanda begrepp.
Vad ska vi tro? Att åtminstone vissa människor mår bättre av fettrik och kolhydratsnål kost tycks stämma, men
vad händer på längre sikt, påverkas kroppen på andra sätt
som vi nu inte vet?

Trend 3 GMO – ekologiskt
I Europa odlas inte genmodiferade grödor för matproduktion, men på andra håll i världen ökar produktionen kraftigt. Vad händer i framtiden om Europa håller kvar vid
restriktionerna mot GMO samtidigt som matvaror produceras till betydligt lägre kostnader i andra länder? Kan den
ekologiska produktionen ökas i tillräcklig omfattning?

Trend 5 Ursprungligt – processat
En stark trend går mot rena råvaror utan kemiska tillsatser, man vill känna de rena smakerna och vill till och med
veta vilken gård köttet, osten eller mjölken kommer från.
Samtidigt finns den motsatta trenden mot mat som blir
allt mer processad.
Alginatkulor med fruktsaft, rök som frigörs när man
lyfter på locket till en maträtt och märkliga smakkombinationer – maten på de mest sofistikerade restaurangerna blir
en upplevelse i likhet med andra kulturella begivenheter.
Matindustrins livsmedelstillsatser är omdiskuterade.
Det gäller att läsa innehållsförteckningarna på matvaror
och kunna förstå det som står om man vill vara
en medveten matkonsument. Uppslaget för
januarimånad handlar om livsmedelstillsatser.
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Besök en
bondgård
Jönköpings
kommun
har
sedan många år
en Ekobuss som
tar med skolklasser ut i naturen för fältstudier. En
fördel med en mobil naturskola är
att klasserna kan besöka naturmiljöer
utanför skolans närområde.
Ibland åker klasserna till allmogegården i Tolarp, naturskönt belägen i Östra vätterbranterna, för att
lära sig mer om jordbruk, titta på
djuren och ibland hjälpa till med
praktiskt arbete. På våren är det
extra spännande med alla nyfödda
ungar; griskultingar, lamm, kalvar
och kycklingar. Gården har ställts
om till en småskalig ekologisk produktion med i huvudsak självhushåll. Bilderna på ovanstående sida
är tagna på gården.
Lantbrukarnas riksförbund (LRF)
ordnar olika aktiviteter för elever
och har regionala besöksgårdar som
skolklasser är välkomna till för att
få en inblick i hur man arbetar med
jordbruk. Se www.lrf.se, delen Lärare/elev eller sök på Besöksgårdar.

Trerätters i skogen
Många har någon gång grillat korv eller kanske bakat pinnbröd
och avnjutit vid brasan. Men varför inte tillaga en trerätters middag över öppen eld? Vad sägs om en svampsmörgås till förrätt,
en härlig grönsakswok till varmrätt och som efterrätt sockerkaka
med bär. Låter mumsigt, eller hur?

Svampsmörgås
Om årstiden är den rätta ska man såklart plocka sin egen svamp,
kantareller eller svart trumpetsvamp är delikatesser. Fräs svamparna i olja på en muurikka samtidigt som du gräddar brödet, se recept till höger. Avnjut de stekta svamparna på ditt nybakade bröd.
OBS! Kontrollera noga att inga oätliga svampar tillagas.

Grönsakswok
Använd rotfrukter och grönsaker som du tycker är goda. Det
finns inga begränsningar, blanda det du gillar: morötter, potatis,
lök, svamp, fänkål, majs med mera. Låt fantasin och årstiden
avgöra. Lägg lite olja i muurikkan och börja med det som tar
längst tid att bli färdigt, sedan är det bara att fylla på tills man
har en härlig grönsaksblandning. Blanda en sås av turkisk yoghurt med lite vitlök i. Ät och njut!

Sockerkaka
För att baka en sockerkaka över öppen eld behövs två kastruller, en mindre och en större. Olja den mindre av kastrullerna
och häll i sockerkaksmeten, det går utmärkt att använda färdig
sockerkaksmix. Lägg tre stenar i botten på den större kastrullen, häll i vatten och ställ sedan den mindre kastrullen i den
större. Placera kastrullerna på galler över elden och känn efter
med en sticka när kakan är färdig. Sockerkaka kan också bakas i
en urgröpt apelsin, som visas på bilden till vänster.
Ytterligare varianter på efterrätt som kan tillagas över öppen
eld är krabbelurer (se recept till höger), samt stekta äppelbitar
med kanel och socker (se bild till vänster).
Om det finns, plocka färska blåbär eller skogshallon och ät till.

Recept på tunnbröd, ca 15 bitar
15 dl rågsikt
2 tsk salt
2 tsk bikarbonat
2 tsk brödkryddor
5 dl filmjölk
1 ½ dl sirap
Färska nässlor (om det är vår eller tidig sommar)
Blanda de torra ingredienserna, tillsätt sedan filmjölk och sirap. Dela degen i 15 bitar och tryck
ut till platta kakor. Grädda på galler över öppen
eld eller på en muurikka.

Recept på krabbelurer
1 ägg
1 dl socker
3 dl vetemjöl
1 tsk bakpulver
1 tsk vaniljsocker
1 dl mjölk
Margarin till stekning
Servera med sylt och grädde eller kanel.
Vispa ägg och socker. Blanda de torra ingredienserna och rör i tillsammans med mjölken. Vändstek klickar av smeten i smör på muurikkan.

Muurikka

Muurikka är en skålformad stekhäll med löstagbara ben, se bild
till vänster. Den kan ställas på benen direkt i elden eller utan ben
på galler eller på några stenar. Innan muurikkan används första
gången, häll i lite olja och bränn av över elden. Sök på nätet för att
hitta företag som säljer muurikka.
Text: Susie Broquist Lundegård
Tack till Uppsala Naturskola för alla fina bilder på denna sida.
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Spara och bevara
Människan har alltid haft behov av att lagra mat under längre
perioder utan att den blir dålig. Oavsett om det är frukt, grönsaker, kött eller fisk har vi hittat olika sätt att förvara maten. I dag
använder de flesta av oss kyl och frys för att hålla maten fräsch,
men förr hade vi inte dessa möjligheter.

Vad är det som gör maten dålig?
Det är främst angrepp av tre organismgrupper som gör maten oätlig: bakterier, jäst- och mögelsvampar. Tack vare dem går
nedbrytningen ofta ganska snabbt i naturen, men vi människor
har hittat på olika sätt att förhindra eller försena processen. Generellt är det vatteninnehållet i maten som minskas vilket gör
att bakterie- och svamptillväxten hämmas.

Hur får maten längre hållbarhet?
Socker i stora mängder gör att saft och sylt får längre hållbarhet,
se laboration nedan. Sedan finns förstås ytterligare klassiska metoder som saltning, torkning och rökning. Allt går ut på att
sänka vattenhalten och därmed göra miljön för bakterier, jäst- och mögelsvampar så ogästvänlig som möjlig.
Vissa bär innehåller naturligt konserveringsmedel. Till
exempel innehåller lingon och hjortron bensoesyra som
förhindrar tillväxt av jäst- och mögelsvampar och vissa
bakterier. Vinsyra och citronsyra finns också naturligt i
bär och frukter och förhindrar både mögelbildning och
bakterietillväxt genom att pH-värdet sänks.
Upphettning till minst 70°C dödar de flesta oönskade
mikroorganismer. Exempelvis upphettas (pastöriseras) vanlig mjölk till minst 72°C i15 sekunder.

Mjölksyrajäsning
Ibland tar vi nyttiga bakterier och svampar till hjälp för att bevara maten och det har man gjort under tusentals år. Mjölksyrning innebär att mjölksyrabakterier får växa till i livsmedlet.

Därmed sänks pH-värdet i livsmedlet så att sjukdomsframkallande och förstörande mikroorganismer hämmas i sin tillväxt.
Mjölk får längre hållbarhet om ”snälla” mjölksyrabakterier tillsätts och gör mjölken sur som i yoghurt
eller filmjölk. Även grönsaker kan syras. De konserveras och får samtidigt en annan smak. Dessutom
ökar näringsvärdet och det blir lättare att bryta ner
och tillgodogöra sig näringsämnen. Mjölksyrabakterier brukar också användas vid tillverkning av
ost. Förutom att använda mikroorganismer
både saltas och torkas osten vilket ger en
ännu längre hållbarhet.
Se laborationer om mjölksyrajäsning på
Bioresurs hemsida i anslutning till detta
nummer av Bi-lagan.

Konservering av sill
Under medeltiden och fram till slutet
av 1800-talet var det den saltade sillen
som var en av svenskarnas viktigaste
proteinkällor. Redan tidigt började man
behandla sillen även på andra sätt. Den
kunde rökas (böckling), syras (surströmming) eller läggas in i ättika (matjessill). Det här är mat
som vi älskar än idag, men det är nog få familjer
som äter stekt salt sill till middag.
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Konservera äppelmos
Hur påverkar mängden socker hålbarheten på ett fruktmos?
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Skala tre äpplen och skär i små bitar.
Koka på svag värme i cirka 10 minuter tills det går att mosa äppelbitarna.
Häll upp lika mycket mos i sex bägare.
Tillsätt olika mängd strösocker. Låt bägarna stå öppna i cirka en halvtimme
och täck dem sedan med lite plastfilm
så att moset inte torkar. Låt stå några
dagar och se till dem med jämna mellanrum. Vad händer?
Vi använde 10 gram
mos/bägare och tillsatte 1 g, 2,5 g, 5 g,
7,5 g och 10 g socker
(sockerhalt mellan 10
och 50%). I en bägare
tillsattes inget socker alls.
Efter ett par dagar började det synas mögel i
två av bägarna. Mest
mögel växte det i bägaren med 1g socker
(övre bilden), näst mest
i bägaren utan socker (nedre
bilden) och inget alls i de övriga. Lite
socker gynnar alltså mögeltillväxt, men
för mycket hämmar. Bilderna är tagna
efter 10 dagar. Testa även att sätta till
citronsyra respektive Atamon (bensoesyra) i stället för socker.

Upplev smaker
Hur kommer det sig att vi upplever smak så olika? Delvis är det en
kulturfråga, vad vi har vant oss vid och uppskattar, men delvis beror
det på olikheter i arvsanlagen. Tycker du att kaffe och mörk choklad smakar beskt – i så fall kan det bero på att du har fler smaklökar
än personer som inte så tydligt känner beska smaker.
Att vi kan identifiera söt, sur, salt och besk smak är välbekant, men numera räknar man även umami till grundsmakerna.
I lite äldre läroböcker finns ofta bilder som visar att söt, salt,
sur och besk smak registreras av sinnesceller på olika delar av
tungan, men nu vet man att det inte stämmer. Smaklökarna är
spridda över tungan och består vardera av många (50-150) sinnesceller. I en enskild smaklök finns olika sinnesceller som kan
registrera var sin grundsmak. Barn har fler smaklökar än äldre,
vilket innebär att förmågan att känna smak är sämre hos äldre.
Utvecklingen av smakreceptorer är intressant från evolutionär synpunkt. Många djur har förlorat förmågan att känna vissa
smaker beroende på defekter i ”smakgenerna”, de skadade generna finns kvar som ickefunktionella pseudogener. Detta kan
kopplas till vilken typ av mat djuren äter.

Fem smaker

Referenser
Chandrashekan, J. el al. The receptors and cells for mammalian taste. Nature 444,
288-294 (2006)
Jiang, P. el al. Major taste loss in carnivorous mammals. PNAS vol.109 no. 13,
4956-4961 (2012)

Söt smak indikerar energirik mat, främst kolydrater. Kattdjur,
som alla är köttätare, kan inte känna söt smak och det kan inte
heller vampyrfladdermöss. Sältan i maten visar på elektrolytbalansen och betyder mycket för smakupplevelsen. Man vänjer
sig lätt vid att salta för mycket och av hälsoskäl är det viktigt
att vara återhållsam med salt. Sur smak kan vara en varningssignal och innebära att maten har surnat och inte är lämplig
att äta. Syrlig smak i bär och frukt upplevs positivt i kombination med sötman. Det har säkert varit en överlevnadsfråga
att kunna identifiera besk smak eftersom vissa beska ämnen är
giftiga. Umami är smaken av aminosyror och människor känner en tydlig smak av glutaminsyra (natriumglutamat, E621).
Umami förstärker matens arom. Kött, parmesanost och buljong
smakar mycket umami, liksom exempelvis fisk- och ostronsås
som ofta används i asiatisk matlagning. Pandor kan inte känna
umami. De äter inte kött, trots att de hör till rovdjuren, utan
lever enbart på kolhydratrika bambuskott.

En lök får symbolisera smaklökarna på
tungan. Varje grundsmak registreras av
enskilda smaksinnesceller (visas i bilden
med var sin färg). Cellerna mynnar överst
i en por där molekyler som ger smak
sipprar ner. Från varje cell leder en nervtråd som symboliseras av lökens rötter.

Testa smaken
Försöken nedan visar på nyanser i smak, som
vi kan träna oss att uppleva och uttrycka.
1. Ge exempel på mat där man kan identifiera tydliga grundsmaker. I maten kombineras ofta olika grundsmaker, till exempel vid
inläggning av sill tillsätts flera grundsmaker
som måste balanseras noga. Vilka är dessa?
2. Låt eleverna beskriva en skollunch. Vilka
ord kan användas för att beskriva sinnesintryck
(synintryck, smak, lukt, känsla (varmt/kallt)?
3. Vad smakar mest och minst sött? Testa
sackaros (strösocker), fruktos (fruktsocker),
glukos, (druvsocker), sötningsmedel och honung (fruktos och glukos mm).
Smaka på vanlig mjölk och motsvarande laktosfri mjölk: Vilken mjölksort smakar sötast?
I den laktosfria mjölken har laktos (mjölksocker) spjälkats i två enheter; glukos och
galaktos. Glukos har en starkt söt smak.
4. Testa äppelsorter. Skär små bitar av olika
äpplesorter och lägg upp på skilda fat. Eleverna arbetar två och två, en har en bindel för
ögonen och den andra matar försökspersonen
med äppelbitar. Går det att skilja på olika äppelsorter? För protokoll över smakerna.
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vinjettbild: rödlök

1:a advent

Fler försök
med smak
1. Titta på tungan i en
spegel och se att det
finns små knottror, smaklökar. Färga
tungan med lite grön karamellfärg så
framträder de tydligare. Gör hål med
hålslag i en pappersbit och lägg pappret med hålet på främre delen av tungan, se bild ovan. Räkna antalet smaklökar som syns i hålet. Har du mindre
än 15 smaklökar är du mindre känslig
för grundsmakerna. Har du mer än
30 smaklökar är du mycket känslig.
Supersmakare med många smaklökar
tycker ofta att det är jobbigt med mat
som smakar beskt eller starkt.
Ref.
www.bbc.co.uk, sök på Science & Nature, tastebuds, där det också finns ett test att göra.
Matmolekyler. Kokbok för nyfikna. Se anmälan på
apriluppslaget.

2. Häll vaniljyoghurt i fyra små plastmuggar och blanda i lite gul, röd eller
grön karamellfärg i tre av muggarna.
Vilka associationer får man till de
olika färgerna? Påverkar synintrycken
smakupplevelsen?
3. Testa små bitar av äpple, lök och
morot på motsvarande sätt som i försöket med äpplebitar ovan, men håll
också för näsan. Går det att särskilja
sorterna enbart med hjälp av smaken?

Jul så in i Norden!
Vilken mat tycker du om att äta vid jul? I Sverige är vi ganska traditionella när det gäller vad vi dukar upp på vårt
julbord. En jul utan sill och skinka är näst intill otänkbar,
men hur ser det ut i våra närmsta grannländer? Många av
julens maträtter återfinns i alla de nordiska länderna och
genomgående är feta eller söta maträtter, men det finns
också skillnader.

Finland
I Finland liknar julmaten till mångt och mycket den svenska men istället för till exempel revbensspjäll och rödkål
lagar man lådor av alla de slag, sötad potatislåda, morotslåda, kålrotslåda och leverlåda. Till höger finns recept på en
traditionell kålrotslåda. Man äter också gärna julstjärnor av
smördeg med plommonsylt, lätta att göra och goda!

Kålrotslåda från
Finland
2,5 kg kålrot
1,5 dl ströbröd
1,5 dl gräddmjölk
2 msk smör
2 msk sirap
vitpeppar, örtsalt, muskot

Foto och recept: Minna Panas
Skala kålroten, skär i bitar och koka i lättsaltat vatten tills bitarna är
mjuka. Blanda ströbröd med gräddmjölk och låt svälla medan kålrotsbitarna kokar. Häll av spadet och spara det. Mosa kålrotsbitarna med
mixer. Tillsätt alla ingredienser och så mycket av kokvattnet att det bildas en ganska lös smet. Testa smaken och tillsätt eventuellt mer kryddor. Smörj en ungsfast form och häll smeten i formen. Dekorera ytan
med hjälp av en gaffel och strö på skorpsmulor. Lägg på några klickar
smör och grädda i 200 grader i 1 timme.

Norge
I Norge har man inte julbord med en mängd olika maträtter. Här äter man istället rätter som lutfisk, pinnekjött (revbensspjäll av fårkött), kokt torsk eller kanske
kalkon. Vad man äter kan variera beroende på var i landet man bor.

Danmark
Här äter man skinkstek, anka eller gås och till det serveras små potatisar som karamelliseras i socker och smör,
vanliga potatisar, brun sås, rödkål och ibland även vinbärsgelé eller lingonsylt.

Island

Äpplen var förr den enda färska frukten som i Sverige kunde
förvaras fram till jul och juläpplen var därför viktiga på julbordet.

Något som islänningarna gärna äter vid jul är rökt lammkött och laufabraud. Laufabraud är ett bröd som bakas ut
till tunna ”skivor”, sedan skär man mönster i dem för att
till sist fritera dem.

Mat från världens länder
1. Julmaten varierar i Sverige beroende på vilken del
av landet vi kommer ifrån och vilka traditioner vi har.
Vilka rätter brukar traditionellt finnas på julbordet i
den del av landet där du bor?
2. Det är spännande med mat från olika länder. Vi tänker
inte alltid på varifrån olika maträtter kommer. Dagligen
möter vi internationella influenser i vår mat, tacos, pizza,
hamburgare och sushi, listan kan göras lång. Låt eleverna
ta reda på var deras favoriträtt har sitt ursprung.
3. Kanske kan någon som har sina rötter i ett annat
land berätta om vad man äter där, eller varför inte
ha en internationell dag tillsammans med hem- och
konsumentkunskapsläraren. Bjud en annan klass på
ett nordiskt julbord!
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Text: Susie Broquist Lundegård

December 2012
Måndag

Tisdag

26

Onsdag

27

Torsdag

28

Fredag

29

Lördag

30

					Oskar, Ossian

Söndag

1

Beata, Beatrice

Att läsa

2

v. 48

Hjärnkoll på vikten
Martin Ingvar
Gunilla Eldh
1:a advent

3

Lydia

Barbara, Barbro

4

Sven

5

Nikolaus, Niklas

6

7

Angela, Angelika

Virginia

8

Anna

9

v. 49

Malena, Malin

10

Daniel, Daniela

11

Alexander, Alexis

12

Lucia

13

Sten, Sixten

14

Gottfrid

15

Assar

16

v. 50
Nobeldagen

Stig

Luciadagen

17

Abraham

18

Isak

19

Israel, Moses

3:e advent

20

Tomas

21

Natanael, Jonatan

22

Adam

23

v. 51
4:e advent

Drottningens födelsedag

Vintersolståndet
Eva

24

Juldagen

25

Stefan, Staffan

26

Johannes, Johan

27

Benjamin

28

Julafton
Sylvester

31

Nyårsafton
vinjettbild: rödbetor

Juldagen

Annandag jul

Värnlösa barns dag

Natalia, Natalie

29

Abel, Set

Natur & Kultur, 2010,
162 s, ISBN: 978-91-2711921-5
Hjärnkoll på maten
Inspiration, strategier &
råvaror
Martin Ingvar
Gunilla Eldh

2:e advent

v.52

Läs om mat

30

Natur & Kultur, 2011, 156 s
ISBN: 978-91-27-13001-2

Övervikt sitter inte kring magen eller om baken – utan i hjärnans belöningssystem. I Hjärnkoll på vikten
beskriver författarna hur våra matvanor och vår vikt styrs av en inre
supermakt. I Hjärnkoll på maten
får läsaren hjälp att förändra sina
matvanor och hantera risksituationer i vardagen exempelvis fikarasten, krogbesöket och fredagsmyset
i tevesoffan.
Böckerna är skrivna av professor
Martin Ingvar, hjärnforskare, som
länge har intresserat sig för hur belöningssystemet i hjärnan styr vårt
beteende, samt Gunilla Eldh, medicinjournalist. Se även www.hjarnkoll.com

Kolla innehållsförteckningen
Citroner innehåller citronsyra
(E330) och askorbinsyra (E300,
C-vitamin). Genom att droppa lite
citronsaft på en äppleskiva bevaras
den ljusa färgen. Citron- och askorbinsyran i citronsaften förhindrar reaktionen med
luftens syre och därmed missfärgningen.

Smörgåsen innehåller en hel del livsmedelstillsater av olika
slag som betecknas med E-nummer på innehållsförteckningarna. Till vänster beskrivs vilka dessa ämnen är.

Färgämnen

Antioxidationsmedel

Gör en produkt mer attraktiv, återställer en ursprunglig
färg, eller ger färg åt ett ofärgat livsmedel.

Förhindrar härskning av fett och missfärgning.

Ost av Port salut-typ: E160b för ytbehandling, består av
gul-orange karotener (provitamin A) från den tropiska
frukten Bixa orellana.

Skinka: E325 natriumlaktat (salt av mjölksyra), E301 natriumaskorbat (salt av askorbinsyra, bevarar den röda köttfärgen).
Bröd: E300 askorbinsyra (C-vitamin), mjölbehandlingsmedel

Röd stenbitsrom: E120 röd karmin/karminsyra, extrakt
från torkade honor av kochenillsköldlusen.

Konsistensgivare, emulgeringsmedel

Konserveringsmedel

Gör att råvaran blir lagom trögflytande eller finfördelar små
fettdroppar i en vattenlösning (emulgeringsmedel).

Förhindrar angrepp av jäst- och mögelsvampar och bakterier, som kan innebära att livsmedlet förstörs eller att ämnen
bildas som kan vara cancerframkallande eller direkt dödliga.
Skinka: E250 natriumnitrit, hämmar tillväxt av bl.a. bakterien
Clostridium botulinum, som bildar dödligt botulinumtoxin.

Skinka: E451 natrium- och kaliumtrifosfater. Fungerar som
stabiliseringsmedel, samt konsistens- och vattenbindande
medel.
Röd stenbitsrom: E415, xantangummi. Framställs av socker genom en bakteriell jäsningsprocess.

Ost av Port salut-typ: E252 kaliumnitrat (salpeter), E202 kaliumsorbat (framställs syntetiskt, men finns naturligt i rönnbär).

Surhetsreglerande medel

Röd stenbitsrom: E211 Natriumbensoat (förekommer naturligt i bär, t.ex. lingon), E202 kaliumsorbat

Röd stenbitsrom: E330, citronsyra, förstärker även antioxi
danters verkan mot härskning och missfärgning.

Det finns för närvarande 326 E-nummer på Livsmedels
verkets lista över tillsatsämnen, men en hel del av dessa
utgörs av kemiska varianter av ett ämne. Många tillsatser
finns naturligt, andra är syntetiskt framställda men består
av samma kemiska ämne som det naturliga och ytterligare
andra är ämnen som inte förekommer i naturen.
Vi använder olika tillsatser även vid matlagningen i hemmet för att exempelvis få rätt konstistens (potatis-, veteoch majsmjöl, E1404-E1451 är olika former av modifierad stärkelse, pektin, E440), få en mer attraktiv färg
(kurkumin från gurkmeja, E100, sockerkulör, E150a)
eller hindra angrepp av bakterier och mögel (bensoesyra,
E210, natriumbensoat, E211, ättiksyra, E260).
I livsmedelsindustrin används ofta fler tillsatser än vid
matlagning i hemmet. I en storskalig tillverkningsprocess kan fler tillsatser behövas och maten ska också klara
transporter och förvaring, men ibland kan det handla om
att tillsatser gör varan billigare att producera.
Välj några produkter i en livsmedelsaffär och ta
reda på vilka tillsatser de innehåller. På Livsmedelsverkets hemsida (www.slv.se) finns mycket material om
tillsatser i livsmedel, bland annat en E-nummernyckel
och Tillsatser i livsmedel – en faktabok, vilka också har
använts som referenser till detta uppslag.
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Januari 2013
Måndag

31

Tisdag
Nyårsdagen

Onsdag

1

Svea

Torsdag

2

Alfred, Alfrida

Fredag

3

Rut

Lördag

4

Söndag

5

Hanna, Hannele

Kasper, Melker,
Baltsar

Försök

6

Konsistensgivare
Undersök egenskaperna hos några
konsistensgivare som vi använder vid
matlagning hemma.

v. 1

7

August, Augusta

Erland

Trettondedag jul

Trettondedagsafton

Nyårsdagen

8

Gunder, Gunnar

9

Sigbritt, Sigurd

10

Jan, Jannike

11

Frideborg, Fridolf

12

Knut

13

v. 2
Tjugondedag jul
Felix, Felicia

14

Laura, Lorentz

21

Vincent, Viktor

28

Diana

15

Hjalmar, Helmer

22

Frej, Freja

29

Gunhild, Gunilla

16

Anton, Tony

17

Hilda, Hildur

24

Paul, Pål

18

23

Erika

30

Ivar, Joar			

Henrik

19

Fabian, Sebastian

26

Göte, Göta

20

v. 3
Agnes, Agneta

25

Bodil, Boel

27

v. 4
Karl, Karla

v. 5
Konungens namnsdag
vinjettbild: Potatis

31

1

2

3

Potatismjöl (modifierad stärkelse
har E-nummer 1404 – 1451)
Blanda cirka en matsked potatismjöl i
ett halvt glas vatten. Vilka egenskaper
har blandningen? Rör om och blanda
ner i ett par dl kokande vatten. Hur
påverkas potatismjölet och hur ser
vätskan ut? Om du dessutom har
blandat i bär och socker i det varma
vattnet har du nu gjort kräm.
Gelatin
Jämför hur konsistensen hos ett blad
gelatin ändras om det läggs i lite vaten och om det sedan smälts på svag
värme och därefter får svalna. Vad kan
man använda gelatin till i hushållet?
Pektin (E440)
Pektin finns naturligt i bär och frukter,
mest sådana som inte är helt mogna.
För att pektinet ska bilda en gel måste
vätskan vara sur (pH-värde högst 3).
Pröva att göra gelé, marmelad eller
sylt. Pektin kan köpas i livsmedelsaffär.
Följ anvisningen på förpackningen.
Se även försök från Skol-Kemi, Umeå universitet,
(http://school.chem.umu.se) om bland annat Kallrörd
vaniljkräm och saliv, Pektin och marmeladkokning
och Stärkelse och vatten.

Matens resa
Maten är nödvändig för att ge vår kropp energi och näringsämnen. Beroende på vilken mat vi väljer påverkar vi också miljön i
större eller mindre grad eftersom produktionen och transporten
av mat har stor inverkan. Maten i livsmedelsaffärerna kommer
från hela världen och vi kan exempelvis köpa exotiska frukter från
tropiska länder och kött från Sydamerika.
Långsvansad blåvinge, Lampides boeticus

Ta reda på varifrån ingredienserna till just din favoriträtt kommer

Fripassagerare i sugar snaps

För yngre elever
Vilka är elevernas favoriträtter, låt dem berätta. Kom sedan
överens om en rätt som alla tycker om. Dela upp rätten i sina
beståndsdelar, så gott det går. Om eleverna till exempel valt
köttbullar och potatismos, ta reda på vad köttbullarna som
man tillagar hemma brukar innehålla (lök, nötfärs, ströbröd,
ägg mm) och gör sedan på samma sätt med potatismoset.
Skriv en lista med de olika ingredienserna och gör sedan ett
besök i en livsmedelsbutik. Sök rätt på de olika varorna på
listan och försök ta reda på varifrån de kommer. Tillbaka på
förskolan/skolan kan man titta på en världskarta och markera
från vilka länder varorna kommer.

NASA (jordklot), Microsoft, ClipArt (flygplan)

För lite äldre elever
Om eleverna är lite äldre kan de, efter att de berättat om sin
favoriträtt, sätta sig tillsammans i grupper. Det finns säkert flera
elever som har samma eller liknande favoriträtt. Gör sedan på
samma sätt som ovan. Låt varje grupp skriva ner vilka ingredienser rätten innehåller och ta reda på var de är odlade/producerade,
hur de transporterats etcetera. Använd internet, läs i böcker, titta
på produktens förpackningar, kontakta tillverkaren eller besök en
livsmedelsbutik och prata med inköpsansvarig. Eleverna dokumenterar sina iakttagelser med hjälp av till exempel fotografier,
inspelningar och texter. Diskutera och resonera kring vad eleverna kommit fram till och vilka tankar de fått.

Det är inte så ovanligt att ägg av långsvansad
blåvinge, Lampides boeticus, följer med sugar
snaps som importeras från Kenya till Sverige.
Fjärilen är en långflyttare som är spridd över
tropiska och subtropiska områden. Den har
även införts i Sverige och fynd har gjorts på
några platser i Sverige.
Sugar snaps är tjockare än vanliga
sockerärtor och brukar finnas under
stora delar av året i grönsaksdiskarna. Ta
bort plasten från en förpackning med sugar
snaps och placera förpackningen i ett terrarium eller låda med myggnät. Efter en tid kan
det hända att en vacker blåskimrande fjäril
kläcks. Mata med sockervatten. Släpp inte ut
fjärilen i naturen eftersom det är viktigt att
inte sprida främmande arter till nya miljöer.

Text: Susie Broquist Lundegård
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Sugar snaps från Kenya.

Februari 2013
Måndag

Tisdag

28

Onsdag

29

Torsdag

30

				

Fredag

31

Max, Maximillian

Lördag

1

Kyndelsmässodagen

Söndag

2

3

Disa, Hjördis

v. 5

Fjäder från nötskrika

Utmaningen 2013
om Fåglarnas liv

Ansgar, Anselm

4

Agata, Agda

5

Dorotea, Doris

6

Rikard, Dick

7

Berta, Bert

8

Fanny, Franciska

9

Iris

10

v. 6

Du som undervisar i förskola eller
F-6, delta gärna i 2013 års Utmaning
från Bioresurs!
Årets Utmaning handlar om att studera fåglar. Nedan finns några exempel på frågor barnen/eleverna kan
arbeta med:
• Vilka fåglar finns i närmiljön?

Yngve, Inge

11

Evelina, Evy

12

Agne, Ove

13

Valentin

14

Sigfrid

15

Julia, Julius

16

17

Alexandra, Sandra

v. 7

• Hur låter fåglar?
• Vad äter fåglar?
• Varför flyttar fåglar?
• Hur ser fågelbon ut?

Fettisdagen
Frida, Fritiof

Sigvard, Sivert

18

Ella, Gabrielle

25

Torgny, Torkel

19

Vivianne

26

Lage

• Varför sätter vi upp fågelholkar?

Alla hjärtans dag

Askonsdagen

20

Hilding

21

27

Maria

28

Pia

22

Torsten, Torun

23

Mattias, Mats

24

v. 8

1

2

• Vem tar hand om äggen i boet?
Fler tips och idéer om Utmaningen
finns i Bi-lagan nr 3 2012. Anmäl dig
senast 1 mars 2013 för att få vara
med i utlottningen av fågelböcker.

3

v. 9
Foto blåmes:
Bo Tallmark
vinjettbild: kronärtskocka

Har du tänkt på vad du äter?
Blomma, frukt, frön
Vilka växtdelar äter vi?

Blad
Bladskaft

Stjälk
Jordstam,
stamknöl

Vet du vad det är du äter? Nu tänker du kanske: ”Ja, det är klart jag vet. När jag äter korv
med mos äter jag kött och potatis och när jag
äter en sallad äter jag olika grönsaker”. Men
är det så enkelt?
Affärens frukt- och grönsaksdisk innehåller blommor, blad, stammar, frukter, frön och
rötter som är ätbara. Besök en livsmedelsbutik
och undersök vad som finns i frukt- och grönsaksdisken. Köp olika sortes grönsaker och
frukter och ta reda på vilka delar de består av.
Har du möjlighet, besök en botanisk
trädgård med odling av köksväxter och se
hur grönsaker, rotfrukter och kryddor växer,
hur man skördar och vilken del man kan äta.

Grönsaker är godis!
Rötter
Den stiliserade växten består av olika delar. Placera in bilderna
till vänster i rätt kategori. Facit finns nedan.

När det gäller exempelvis en morot äter du
roten. Bladen slänger du bort. Om du där
emot äter en gurka eller en tomat är det
frukterna som du smaskar på och de innehåller dessutom frön som ska bli nya plantor.
När du gör en sallad av spenat, bladsallad
och vitkål är det växternas blad du äter. Om
du sedan blandar i lite broccoli och blomkål,
ja då äter du blomställningar. Bladselleri är
växtens bladskaft. Toppa med lite lök och du
har även fått i dig lite omvandlade lågblad.
Du kan också skära upp grönsaker i mindre bitar och dippa dem i en god sås gjord på
cremé fraiche och valfria kryddor, till exempel vitlök, dill eller paprikapulver.

Frukter och frön: Tomat (bär), jordgubb (skenfrukt – en uppsvälld blomaxel, nötterna på jordgubbens yta är frukterna)
Blommor: Broccoli, kronärtskocka (holkfjäll och blombotten)
Blad och bladskaft: Belkselleri (bladskaft), rödkål (blad), röd lök (omvandlade
lågblad)
Stjälk: Kålrabbi
Jordstam/stamknöl: Jordärtskocka (jordstam), potatis (stamknöl)
Rot: Morot
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Text: Susie Broquist Lundegård

Mars 2013
Måndag

Tisdag

25

Onsdag

26

Torsdag

27

Fredag

28

Lördag

1

				Albin, Elvira

Ernst, Erna

Söndag

2		

Gunborg, Gunvor

Att läsa

3

v. 9

Adriana, Adrian

4

Tora, Tove

5

Ebba, Ebbe

6

Camilla

7

8

Siv

Torbjörn, Torleif

9

Edla, Ada

10

v. 10

11

Viktoria

12

Greger

13

Matilda, Maud

14

15

Kristoffer, Christel

Herbert, Gilbert

16

Gertrud

17

v. 11
Sista ansökningsdag till
sommarkurser på
universitet och högskolor.

Kronprinsessans
namnsdag

Edvard, Edmund

18

Josef, Josefina

19

Joakim, Kim

20

Bengt

21

Kennet, Kent

22

Gerda, Gerd

23

Gabriel, Rafael

24

Internationella Biologiolympiaden
Svenska uttagningen

v. 12

www.livsmedelssverige.se
Webbsidan innehåller aktuell information om mat och en beskrivning
av hela livsmedelskedjan. www.hitta
stilen.nu är en separat webbsida som
handlar om livsstil och hälsa och som
vänder sig till ungdomar, personal och
föräldrar. Organisationen LivsmedelsSverige står bakom webbsidorna.
www.slv.se

Internationella
kvinnodagen
Edvin, Egon

Matlänkar

Livsmedelsverket är den centrala myndighet som hanterar livsmedelsfrågor.
På deras hemsida finns bland annat
Matvanekollen där du kan skriva in vad
du äter för att se om får i dig den näring
du behöver. Där finns också lärarhandledningen Mat för alla sinnen. Sensorisk
träning enligt SAPERE-metoden.
www.kostdata.se
Kostkoll är ett program för näringsberäkning av maten du äter. Programmet
finns i både gratis- och betalversioner.
www.jordbruksverket.se

Vårdagjämningen
Marie bebådelsedag

25

Emanuel

26

Rudolf, Ralf

27

Malkolm, Morgan

28

Jonas, Jens

29

Holger, Holmfrid

30

Ester

31

På Jordbruksverkets hemsida kan
man läsa om bland annat ekologisk
odling, djurhantering och handel.
www.naturskyddsforeningen.se

v. 13

Sommartid börjar
Skärtorsdagen
vinjettbild: chilifrukt

Långfredagen

Påskafton

Påskdagen

Naturskyddsföreningen har mycket på
sin hemsida som rör mat och jordbruk,
se bl. a. Grön guide och Bra miljöval.

Odla frukter och grönsaker
I livsmedelsaffärernas frukt- och grönsaksdiskar finns många frukter och grönsaker,
som man kan hämta frön och andra växtdelar från och plantera, som framgår av
bilderna har vi odlat upp plantor från en mängd olika arter. Frön från till exempel
tomat, paprika, chilifrukt och melon gror mycket lätt. Även frön från granatäpple, sharonfrukt och äpple utvecklats till små fina plantor. Potatis, jordärtskocka och ingefära
har jordstammar eller stamknölar som utvecklar skott. Flera grönsaker är tvååriga.
Första året utvecklas näringslagrande delar och andra året bildas blommor och frukter. Purjolöken, som vi inköpte och planterade i jord, utvecklade en fin blomställning.
Ta också reda på från vilka länder frukterna och grönsakerna kommer.

Paprika

Granny Smith
Tomat

Purjolök

Ingefära

Kiwi

Sharonfrukt
Physalis, kapkrusbär

Chilipeppar

Jordärtskocka

Granatäpple

Rödlök

Honungsmelon
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April 2013
Måndag

1

Harald, Hervor

Tisdag

Onsdag

2

Gudmund,
Ingemund

Ferdinand, Nanna

Torsdag

3

Marianne, Marlene

Fredag

4

Irene, Irja

Lördag

5

Vilhelm, William

Söndag

6

Irma, Irmelin

Att läsa

7

v. 14

Läs om mat
Matmolekyler
Kokbok för nyfikna
Lisa Förare Winblad
Malin Sandström

Annandag påsk

8

Nadja, Tanja

9

Otto, Ottilia

Ingvar, Ingvor

10

Ulf, Ylva

11

Liv

12

Artur, Douglas

13

Tiburtius

14

v. 15

15

16

17

18

19

Olivia, Oliver
Patrik, Patricia
Elias, Elis
Valdemar, Volmar
Olaus, Ola
Amalia, Amelie,
					Emelie

20

Anneli, Annika

21

v. 16

ICA Förlag, 2011,
351 s
ISBN: 978-91-534-3724-6
Med utgångspunkt i den senaste
forskningen beskriver författarna
vad som egentligen händer när man
lagar mat och äter den, ända ner på
molekylnivå. I boken finns också
gott om recept. Se även deras blogg:
matmolekyler.taffel.se
Energi Mat Träning
– nutrition i ett
helhetsperspektiv

Allan , Glenn

22

Georg, Göran

23

Vega

24

Markus

25

Teresia, Terese

26

Engelbrekt

27

Ture, Tyra

28

v. 17
Tyko

29

Mariana

30

v. 18
Valborgsmässoafton
Konungens födelsedag
vinjettbild: Rädisor

1

2

3

4

5

Roger Lindegren
Studentlitteratur, 2011,
273 s
ISBN: 978-9-4-05885-6
Vad och när ska jag äta för att göra
min träning effektivast? Den och
andra frågor om mat, energiinnehåll
och resurser försöker boken ge en
vetenskaplig bakgrund till. Boken
är en kursbok, men vänder sig även
till dig som är allmänt intresserad av
mat och hälsa.

Kryddor
Att se det som man har sått och planterat växa och utvecklas är
spännande. Varje dag händer det något nytt. En grupp av växter
som utvecklas snabbt och är användbara på olika sätt är kryddväxter. De kan användas för att uppleva och jämföra smaker,
för att smaksätta maträtter, för att gynna den biologiska mångfalden av insekter och för att diskutera likheter och släktskap.
Har du ordning i din kryddhylla?

Påfågelsöga på kungsmynta (Origanum vulgare).

Man kan ordna sina kryddor på en mängd olika sätt; till exempel efter burkarnas färg och storlek, efter vilken mat de passar
till eller efter hur ofta man använder dem. Men har du tänkt på
att man kan ordna kryddorna efter släktskap mellan växterna de
kommer ifrån? Det är en systematikers drömkryddhylla!

Arten växer vild i Sverige från Skåne till Jämtland och föredrar
kalkhaltiga jordar. Den har en stark kryddlukt och används
som krydda under namnet oregano. Arten är mycket attraktiv
för insekter. Kryddan oregano som vi köper är ofta en blandning av olika underarter av oregano som inte finns i Sverige.

Vitpeppar/
Svartpeppar

Kanel

Lagerblad

Ingefära

Dill

Den virtuella floran, http://linnaeus.nrm.se/flora

Persilja

Chili

Basilika

Oregano

Senap

Odla kryddväxter
Vi har provodlat olika slag av basilika. Fröna gror snabbt och
på några veckor har plantorna växt sig så stora att man kan
provsmaka. Smakerna varierar, vissa sorter smakar kanel eller citron, medan andra är mer kryddstarka – provsmaka och
försök identifiera olika smaker.

Asterväxter
Magnoliaväxter

Monocot

Dill kan också odlas inomhus, men persilja tar längre tid på
sig för att utvecklas. Bitar av färsk ingefära kan skjuta skott
och bilda långa smala blad som visar att det är en enhjärtbladig växt. Plantera en bit ingefära så att jordstammen delvis
hamnar ovanför jordytan, vattna och ställ krukan varmt.
Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik • Bi-lagan nr 2 augusti 2012 • Får fritt kopieras i icke-kommersiellt syfte om källan anges • www.bioresurs.uu.se

Rosväxter
Eudicot

Bilderna i släktträdet är hämtade från Wikipedia.

Maj 2013
Måndag

Tisdag

29

Onsdag

30

Valborg

Torsdag

1

Filip, Filippa

Fredag

2

Lördag

3

Monika, Mona

10

Märta, Märit

John, Jane

Söndag

4

Gotthard, Erhard

Information

5

v. 18
Första maj

6

Marit, Rita

Carina, Carita

7

Åke

8

Reidar, Reidun

9

Esbjörn, Styrbjörn

11

Charlotta, Lotta

12

v. 19
Kristi Himmelsfärdsdag
Linn, Linnea

13

Halvard, Halvar

14

Sofia, Sonja

15

Ronald, Ronny

16

17

Rebecka, Ruben

Erik

18

Maj, Majken

19

v. 20
Pingstafton
Carola, Karolina

20

Konstantin, Conny

21

Hemming, Henning

22

Desideria, Desirée

23

Ivan, Vanja

24

Urban

Vilhelmina, Vilma

26

v. 21
Annandag pingst
Beda, Blenda

Mors dag

27

Ingeborg, Borghild

28

Yvonne, Jeanette

29

Vera, Veronika

30

Petronella, Pernilla

31

1

De flesta av våra kryddor hör hemma
i två stora växtfamiljer. Vi har till exempel oregano, basilika, mejram och
salvia som hör hemma i familjen kransblommiga växter. Hos dessa är det bladen vi äter. Den andra stora familjen är
flockblommiga växter. Där finns bland
annat dill, persilja, kummin, anis, fänkål och koriander. På dessa äter vi både
frön (koriander, fänkål, dillfrö), blad
och stammar (dill, persilja, fänkål) och
rötter (persiljerot, rotselleri). I den familjen finns även hundkex och några
riktigt giftiga växter såsom odört – den
växt som tog livet av Sokrates.
Vill du ordna din kryddhylla systematiskt så kan du börja med släktträdet
ovan och sedan leta vidare efter släktskap med andra kryddväxter.

Pingstdagen

25

Ordning i kryddhyllan

2

Visste du att:
• vitpeppar, svartpeppar och grönpeppar kommer från samma växt men att
frukterna har behandlats på olika sätt?
• kryddpeppar är mycket avlägset besläktad med svartpeppar och mycket
närmare släkt med kryddnejlika. Det
kan man känna på lukten!
• kryddnejlika är outslagna blomknoppar?

v. 22

Om släktträd (text och bild): Elisabeth Långström, Inst.
för biologisk grundutbildning, Uppsala universitet
vinjettbild: sparris

6

5

Bordet är dukat!
9

10
11

Menyn kan verka lite märklig. Falukorv, pizza och polkagrisar är kanske inte den allra bästa kombinationen. Tanken
är inte att ge tips på mat till en försommarfest, utan att
visa på några av alla sånger som har anknytning till mat.

Gissa vilka sånger som passar ihop med bilderna!
Facit finns på Bioresurs hemsida, se länk Bi-lagan t.v. på
startsidan, välj sedan Bi-lagan nr 2 2012.

7
2

12
4

1

8
3

Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik • Bi-lagan nr 2 augusti 2012 • Får fritt kopieras i icke-kommersiellt syfte om källan anges • www.bioresurs.uu.se

Juni 2013
Måndag

Tisdag

27

Onsdag

28

Torsdag

29

Fredag

30

Lördag

31

					Gun, Gunnel

Söndag

1

Rutger, Roger

Annons

2

v. 22

Ingemar, Gudmar

3

Solbritt, Solveig

4

Bo

5

Gustav, Gösta

6

Robert, Robin

7

Eivor, Majvor

8

Börje, Birger

9

Biologilärarnas
förening
– för lärare i grundskola
och gymnasium

v. 23
Sveriges Nationaldag
Svenska flaggans dag

10

Boris, Svante

Bertil, Berthold

11

Eskil

12

Aina, Aino

13

Håkan, Hakon

14

Margit, Margot

15

Axel, Axelina

16

v. 24
Torborg, Torvald

17

Björn, Bjarne

18

Germund, Görel

19

Linda

20

v. 25

Alf, Alvar

21

Paulina, Paula

22

Adolf, Alice

23

29

Elof, Leif

30

Läs tidningen
Biologen och delta
i de program som
ordnas av lokala
kretsar på olika
håll i landet!

nr 2 2012

Naturuppleve
lser på fritids
Bilder från
Väs
Laborativ bio terbotten
tek
Elevernas läsf nik
örståelse
Från råvara
till produkt

Tidskrift

från Biolo

gilärarna

s förening.

Årgång 77

Anmäl dig som medlem genom
att sätta in130 kr på PlusGiro
56720-6, Biologilärarnas förening.

Sommarsolståndet

v. 26

David, Salomon

25

Rakel, Lea

26

Selma, Fingal

27

Leo

28

Peter, Petra

G

O

24

L
BIO

Johannes
Döparens dag

EN
ING

Midsommardagen

Midsommarafton

ILÄ
R
RARNAS FÖ

www.biologilararna.se
vinjettbild: Hallon

B

Sverige

Porto betalt

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

Till läsaren!
När vi planerade innehållet i årets kalender
kändes det självklart att temat skulle anknyta
till mat. Maten är ett hett diskussionsämne i
media och trenderna är många, som beskrivs i
månadsuppslaget för augusti.
Flera av månadsuppslagen handlar om grönsaker, aktuellt också eftersom tomatens genom
nyligen publicerades i den vetenskapliga tidskriften Nature (31 maj 2012). Artikeln finns
fritt tillgänglig på nätet och där kan man bland
annat läsa om evolutionen av tomaten och dess
nära släktingar.
I grundskolans kursplan för biologi finns rubriken ”Kropp och hälsa”, som är genomgående för
alla årskurser. Här tas kosten upp med koppling
till hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av olika livsstilsval. I gymnasiets ämnesplan
för biologi nämns i det centrala innehållet för
Biologi 2 om bland annat ”fysiologi hos människan” och ”samband mellan levnadsförhållanden, hälsa och sjukdom”. I Bioresurs kalender
vidgar vi perspektivet på mat till att också gälla
frågor som rör smakens fysiologi, arter och systematik, ekologi, miljö och odling, samt även
något om traditioner kring mat. Kopplingar till
olika delar av styrdokumenten kan därför göras.
Vi ser framemot en spännande hösttermin. Som
vanligt erbjuder vi kursdagar och vi utlyser en
tävling ”Framtidsresan” i samarbete med resurscentra i fysik och kemi, där vi vill uppmuntra
till att arbeta med utvecklingsprojekt. Den
nya webbportalen för pedagoger i förskola och
lärare i gr F-6, som vi utvecklar tillsammans med
resurscentra i fysik, kemi och teknik, kommer att
öppnas i slutet av höstterminen. Projektet är ett
uppdrag från Skolverket att knyta undervisningsresurser till styrdokumenten. Du som har goda
idéer för arbete i skola och förskola, som du vill
dela med dig av och som kan användas till webbportalen, kontakta oss på info@bioresurs.uu.se
Trevligt läsår önskar vi på Bioresurs!

Britt-Marie Lidesten, föreståndare

Kalendarium

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

Framtidsresan
Från planering till handling – utvecklingsprojekt för lärare i naturvetenskap
De nationella resurscentrumen i biologi och
bioteknik, fysik och kemi vill stödja utvecklingen av de naturvetenskapliga ämnena i
skolan genom att utlysa en tävling. Vi inbjuder lärare i grundskola och i gymnasium som
undervisar i NO, biologi, kemi eller fysik att
tävla med utvecklingsprojekt, som genomförs på den egna skolan under hösten 2012.
Vi ger gärna stöd vid planering och genomförande av projekten. Även samverkan med
andra aktörer utanför skolan är positivt. Läs
mer och anmäl projekt på Bioresurs webbsida, se Aktuellt på startsidan.

Fisk och sötvattensmiljö

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

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

Kursen är en unik möjlighet att studera vattenlevande organismer på Uppsala universitets fältstation Erken tillsammans med
experter från Uppsala universitet och SLU.
Målgrupp: Lärare i gy/vux, gr 7-9, naturskola.
Datum och plats: 24-25 september, Fältstationen Erken, ca 7 mil NO Uppsala
Info och anmälan: Bioresurs webbsida, se
”Våra aktuella kurser”

Bioresursdagar 2012
Gy: 21-22 november i Uppsala
Övergripande tema för gymnasiedagarna är
fysiologi med cell- och molekylärbiologisk
inriktning.
Gr 7-9: 27 november i Uppsala
Grundskoledagen kommer att fokusera på
människokroppen.
Bioresursdagarna har koppling till styrdokumenten och är fyllda med laborationer,
praktiska övningar, aktuella föreläsningar
och diskussioner.
Info och anmälan: www.bioresurs.uu.se,
se ”Våra aktuella kurser”.
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Lena Ekbom
Inriktning förskola och
grundskola F-6.
Webbprojekt för förskola och F-6.
lena.ekbom@bioresurs.uu.se
018-471 50 65

Tidningen Bi-lagan
Bi-lagan ges ut av Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik. Tidningen
utkommer med tre nummer per år och
riktar sig till alla som arbetar med uteverksamhet, naturorienterande ämnen
och biologi, från förskola till gymnasium.
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