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– Forfatter, ressurslærer for Nysgjerrigper og førsteamanuensis ved OsloMet

ET MYSTERIUM MED HUMLER er at de ifølge vanlige fysiske
lover har for små vinger og for tung kropp til å kunne fly.
Men de kan fly! Så hvordan får de det egentlig til? Dette
store spørsmålet er besvart i en liten illustrasjon øverst
til høyre i artikkelen. Der ser vi en tegnet humle, med to
vinger og piler som viser retningen vingene beveger seg
i. I tillegg er det beskrevet i kulepunkt to i faktaruta om
humler:
Humlenes vinger er egentlig for små i forhold til
kroppen. Men siden vingene beveger seg i åttetall,
virker de omtrent som små propeller.
For å nærme seg dette fenomenet med humler kan det
være en fordel å ta tak i nettopp kulepunktet. Hva betyr
«humlens vinger er egentlig for små i forhold til kroppen»?
Hva er de for små til? Det kommer ikke tydelig fram i teksten at de er for små til å kunne fly. Det står ikke rett ut
i teksten, men elevene må få det med seg for å skjønne
mysteriet.
Hva betyr det at vingene beveger seg i åttetall? For å
forstå dette helt konkret skal elevene lage sine egne små
vinger, festet på hendene og prøve å bevege armene som
humlens vinger.

1 Lag enkle vinger ved å stifte sammen to ark, så

hendene kommer inn midt på langsiden, og blir
sittende ganske fast. Lag én for hver hånd, så hele
armen blir en vinge.

2 Prøv å bevege hele armen som en humlevinge i

åttetall. Ha armen helt rett, og beveg den bare
ved skulderen. Hvordan kjennes luftmotstanden?

3 Prøv å bevege begge humlevingene som åttetall.
Går de samme vei, hva fungerer best?

UTSTYR FOR Å LAGE
HUMLEVINGER
4 ark per elev, A4 eller oppstivet A3
teip eller stiftemaskin

4 Prøv å flakse med vingene, som en fugl. Hvordan er

luftmotstanden nå? Hva er forskjellen? Hva er egentlig forskjellen på hvordan fugler og humler flyr?
Snakk videre om hvordan humler kan fly rett opp,
noe fugler ikke kan.

Lesekroken utgis av Nysgjerrigper, som er Forskningsrådets tilbud til barneskolen. Undervisningsopplegget gir tips til hvordan
artiklene i magasinet Nysgjerrigper kan brukes til å øke elevenes lesekompetanse i alle fag. Les mer på nysgjerrigper.no/lesekroken.
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eg har en! roper Regine Hoel, og
holder opp en insektshåv med en
humle brummende rundt inne i
nettet.
– Jeg tror det er en åkerhumle,
sier hun, og lirker humlen forsiktig
over på et glass.
– Den er hvit på tuppen, det må
være en trehumle, mener Emma
Selvåg Vegarsdottir.

Nyttige humler

1

I PARKEN: Elina Blankevoort
og
Synne Kaldheim jakter
på humler
i Rådhusparken i Lørenskog.

ttir
Selvåg Vegarsdo
PÅ BOKS: Emma trehumle.
har fanget en

Lag humlevinger
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Lag humlevinger med to ark på hver hånd, så
du kan bruke hele armen som vinge.
Beveg armvingen din som humlene gjør. Let
i faktaboksen og på illustrasjonene for å se
hvordan humlene beveger vingene. Hvordan
kjennes lufta mot vingene?
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REGISTRERING:
Når humlene er samlet
inn,
må de registreres. Til
slutt
slippes de fri.

Tekst og foto:: KJERSTI BUSTERUD / NTB

Elevene ved Luhr skole
skal finne ut hvilke humler
som summer i nærmiljøet.
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Du har kanskje hørt at humler er
viktige. Humler tar nemlig med seg
pollenkorn der de suser avgårde
fra blomst til blomst. Disse pollenkornene gjør at blomstene kan bli
befruktet og lage frø, frukt og bær.
Slik hjelper humlene med matproduksjonen.
Fordi det er viktig å ta vare på
humlene, er det også nyttig å vite
hvor de ulike humleartene finnes.
Foreningen «La Humla Suse» har
derfor laget et prosjekt som heter
«Unge humleforskere».
Her skal elevene kartlegge humler i sitt nærområde.
På Østlandet er det klasse 5C
ved Luhr skole i Lørenskog som har
fått oppdraget. De har fått hjelp av
humleekspert Erik Wegge Bergvik.
Han har lært elevene hvordan man
fanger humler, hvorfor humler er
viktige, og hvordan man kan kjenne
igjen de ulike humleartene.

Visste du dette om humler?
• Humledronninger ruger på eggene sine slik som fugler gjør.
• Humlenes vinger er egentlig for små i forhold til kroppen. Men siden
vingene beveger seg i åttetall, virker de omtrent som små propeller.
• Favoritthuset til humlene er gamle musebol. Der er det lunt og varmt.
• Hannhumler kan ikke stikke, de har nemlig ikke brodd. Hannhumlene
kan du kjenne igjen på den lysegule barten.
• Humler er varmblodige. De har vanligvis en kroppstemperatur på
mellom 35 og 40 grader, omtrent som mennesker. Humlas evne til
å holde kroppen varm gjør at den kan fly selv om det er kaldt ute.

Kart over arter

I Norge finnes det hele 35 ulike
humlearter. Noen av dem er veldig
sjeldne, andre er mer vanlige.
– På Artskart ser vi at det er
veldig få registreringer av humler i
Lørenskog. Derfor er det veldig fint
at elevene hjelper til med å kartlegge
humler her, sier Erik.
Artskart er et kart på internett
der man kan se hvor i Norge ulike
planter, dyr og andre organismer er
funnet.

Fant åtte ulike humler

Hannhumlen
på
kjennes igjen .
den gule barten

Se filmen på
nysgjerrigp
er.no

Elevene ved Luhr skole fant hele åtte
ulike humlearter i sitt område. De
mest sjeldne var steingjøkhumle og
hagehumle.
– Det er viktig å vite hvilke
humler som lever her. Hvis noen for
eksempel skal sette opp en bygning, og finner ut at det er en sjelden
humletype her, så ombestemmer de
seg kanskje, sier Emma.
Det er nemlig slik at hvis man
bygger mye, kan det gjøre livet for
humla vanskelig.

– Hvis alle blomstene blir borte, blir
det ikke noe mat igjen til humlene,
og da dør de, forklarer Synne Kaldheim.

God fangstteknikk

Elevene har lært en egen teknikk for
å fange humler.
– Først må man legge håven over
humla, forklarer Synne.
– Humla flyr oppover, og da kan
man fange den i håven ved å klemme
nettet sammen under humla, fortsetter hun.
Så gjelder det å få lirket humla
over i et glass med lokk. Alle humlene
elevene finner, må registreres i et
skjema. Elevene tar også nærbilder av
humlene ved å teipe en forstørrelseslinse på kameraet på mobiltelefonen.
Til slutt skal all informasjonen legges
inn i Artskart.
– Det morsomste har vært å
fange humler, sier Elina Blankevoort.
– Og så har vi lært veldig mye
nytt om humler. Som at man kan
holde guttehumler i hånda, de kan
nemlig ikke stikke!
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Beveg armvingen din som en fugl. Hvordan
kjennes lufta mot vingene?
Hva er forskjellen på hvordan humler og
fugler flyr?

Forklar humleordene
Jobb sammen to og to, A og B

a

b
c

A velger et ord fra boksen og peker på stedet
i artikkelen hvor ordet blir brukt.
B forklarer hva ordet betyr.
Bytt, så B velger og finner ord, A forklarer.

ruger
brodd
humleart
pollenkorn
artskart

varmblodige
fangstteknikk
insektshåv
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Detektivlesing

a

b
c

Hvordan kan man fange en humle uten
å skade den?
Hvilke forskjeller er det på gutte- og
jentehumler?
Er humla i glasset til Emma Selvåg
Vegarsdottir en hann eller en hunn?

Lesekroken kan lastes ned fra nysgjerrigper.no/lesekroken. Oppgavene er lagd til artikkelen «Unge humleforskere».
Artikkelen finner du på side 22–23 i Nysgjerrigper nr. 3/2020 og ved å søke på «Unge humleforskere» på nysgjerrigper.no.
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