
BIVALVIA  erbjuder  en  musik-  och  konstupplevelse  som 
väcker tankar och känslor kring havet och det rena vattnet. Vi 
bjuder  en  ämnesöverskridande  och  informativ  insikt  i  hur 
naturen kan användas som inspiration och lösningsmodell för 
människans  (miljö)problem.  Vi  uppmuntrar  till  självständigt 
och  innovativt  tänkande  men  samtidigt  även  gemensam 
problemlösning. Vi vill väcka barnens intresse för mångfaldigt 
och anpassbart reflekterande samt belysa hur olika discipliner 
stöder  varandra.  Det  här  uppnår  vi  genom  övningar  och 
experiment  i  biologi,  musik  och  teknik,  de  centrala 
läroämnena  som knyter  samman installationen.  BIVALVIA  
med verkstäder aktualiserar det tvärvetenskapliga i  den nya 
läroplanen  och  erbjuder  en  unik,  annorlunda  synvinkel  på 
traditionell problemlösning.
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VAD 
BIVALVIA-performance (15 
min) med efterföljande tre, 
interaktiva, tvärdisciplinära 
verkstäder (3 x 30 min) 

MÅLGRUPP  
Elever i årskurs 1-6 och deras 
lärare. 

LÄROÄMNEN  
Biologi, Musik, Teknik  
(Fysik, Matematik, Bildkonst)  

ANTAL DELTAGARE 
max. 30 elever

UTRYMME/ BEHOV 
För installations-delen behövs 
ett utrymme med en flygel 
eller piano. Utrymmet kan t.ex. 
vara ett morgonsamlingsställe 
(gymnastiksal/musiksal). 
Verkstäderna kan med fördel 
försiggå i tre mindre 
(klass)rum, där ett av rummen 
bör ha tillgång till vatten och 
ett annat med tillgång till 
piano. BIVALVIA-teamet tar 
med alla tillbehör.

VEM ÄR VI?                       
Anna Törnroos-Remes, 
Marinbiolog

Charlotta Risku, 
Diplomingenjör 

Pia Leppänen,  
Musikpedagog

Kristin Helgaker,  
producent

KONTAKT 
+358 41 4554027 (Kristin 
Helgaker) 

bivalviaclavile@gmail.com

BIVALVIA 
 En tvärkonstnärlig och -vetenskaplig musikinstallation med interaktiva verkstäder
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PERFORMANCEN  
BIVALVIA är en tvärkonstnärlig och -vetenskaplig musikinstallation, skapad som hyllning till havet 
och  det  rena  vattnet.  Bivalvia  (musslor)  är  en  klass  i  djurstammen  blötdjur  (Mollusca).  Dessa 
organismer lever i havet och livnär sig genom att filtrera vatten, något som utgör en viktig funktion i 
det marina ekosystemet. Namnet BIVALVIA härstammar från det latinska bis, som betyder ”två” och 
valvae,  som betyder  ”dörrblad”.  I  BIVALVIA installationen får  åhörarna  uppleva  flygeln  Bivalvia 
clavile  som kännetecknas av sina vidsträckta valvaer och har förmågan att filtrera upp till 120 liter 
vatten i timmen. I denna utopi, där naturvetenskap, musik, bildkonst och teknik flätas ihop, utnyttjas 
tonsättarnas upplevelser av vatten för att filtrera, rena och ge installationen av återvunnet material, 
det  redan  förbrukade  och  kasserade,  liv  igen.  Installationen  är  inspirerad  av  den  inom tekniken 
mycket  använda  innovationsfilosofin Biomimikry  som söker  hållbara  lösningar  till  mänsklighetens 
utmaningar genom att studera och implementera naturens egna mönster och strategier. 

VERKSTÄDERNA*  

BIOLOGI (samt inslag av Matematik & Fysik)  
Övning 1: Artkunskap- vad är en bivalv?  
Vad är en bivalv och hur kan vi veta vilken art det är vi hittat i naturen? Här lär vi oss om vilken grupp 
musslor tillhör, vilka musslor vi har i vår närmiljö, och hur man bestämmer, eller nycklar, fram rätt art. 
En artnyckel är ett sätt att systematisk komma fram till vilken art man har framför sig.

Övning 2: Fysiologi- hur, vad och hur mycket äter en mussla? En mussla filtrerar små partiklar, alger, 
från vattnet, men hur går det till? Här lär vi oss, genom ett experiment, hur musslor suger in vatten 
genom siphoner  och  hur  de  filtrerar  partiklar  genom gälarna.  Vi  bygger  en  siphon-pump för  att 
illustrera hur dessa fungerar i en mussla. Vi kan även beräknar filtreringskapaciteten, dvs. hur mycket 
en mussla behöver filtrera per dag.

MUSIK  
Övning 1: Bivalvernas rytmer  
Vi  betraktar  bivalvernas  rytmer,  hittar  mönster  och  pulsen  i  dem.  Med  hjälp  av  grundläggande 
rytmfigurer och body percussion (användning av kroppen som slaginstrument), efterapar vi bivalvernas 
rytmer och bygger tillsammans upp ett rytmverk. 

Övning 2: Vatten i musik  
Vi  funderar  på  hur  vatten  låter,  bekantar  oss  i  vattnets  klangfärger,  lyssnar  hur  tonsättare  har 
förvandlat vatten till musik och skapar ett gemensamt ljudlandskap.  
Behov för att utföra övningarna: Ett utrymme med ett piano.

TEKNIK (samt inslag av Bildkonst)  
Övning 1: Lära från genier – hur, varför och på vilket sätt kan vi efterapa naturen i lösningar för oss 
människor? Vi bekantar oss med begreppet biomimikry eller biomimik, en innovationsfilosofi eller 
teknik som söker hållbara lösningar på människans utmaningar och problem genom att använda sig av 
naturens mönster och strategier. Kardborreband är ett exempel på en tillämpning som inspirerats av 
växten kardborre, som med sina krokuddiga fjäll på blomställningen, fastnar på djur och sprida sig på 
det sättet till nya ställen. Ett annat exempel är termiter och deras bobyggarförmåga som efterliknats i 
byggteknik.

Övning 2: Hur renar naturen vatten?  
Vi undersöker hur naturen löst rening av vatten och varför.

*Innehållet i de tre verkstäderna anpassas efter möjligheter, gruppstorlek, barnens ålder och behov.
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