Biodiversitet för
småbarnspedagogiken
Handbok för lärare och pedagoger
1

Innehållsförteckning
Naturens förunderliga och viktiga mångfald					
5
Ordlista										6
Biodiversitet och läroplanerna							6
1. Vad är biodiversitet och varför är den viktig?					
8
Vadå för biodiversitet?									8
En mångsidig natur är en förutsättning för livet					
11
Människan är beroende av naturens mångfald						
12
Verksamhetstips: Observera och forska		
					14
Biodiversiteten minskar överallt i världen						18
Varför minskar biodiversiteten?							19
Man kan skydda naturens mångfald							20
Verksamhetstips: Ta vara på biodiversiteten			
			23

Föreningen för miljöfostran FEE Suomi 2020
Text: Pihla Soinnunmaa
Översättning: Petra Tallberg
Arbetsgrupp: Sinikka Kunttu, Monika Salmivalli, Petra Tallberg, Alisa Vänttinen

2. Skrid till verket! 									24
Inställningar och värderingar								24
Nära... 											25
Så här gör du en mångsidig gård							
25
Avlägsning av främmande arter 							28
...och fjärran										29
Mat											29
Ansvarsfull konsumtion 								31
Påverka!										32
Fira uppnådda mål!									34

Bilder och ombrytning: Laura Puikkonen
Publikationen får kopieras fritt i undervisningssyfte.

R
PÄ

ISTÖME

R

Tack för samarbete!									46
Gårdens diversitetsutredning							47
Gör något för biodiversiteten! 							48
Källor											50

KK

I

YM

Materialet är gjort med stöd av Partioaittas
Ympäristöbonus

M

ILJ

ÖMÄRK

Berättelserna 										35
Östersjön										36
Skogen											38
Kärret											40
Fjället											42
Bostadområdet									44

T

Painotuote
4041 0089

2

3

Symboler

Naturens förunderliga och viktiga mångfald
Synpunktsrutan presenterar synvinklar och tar fram idéer om
hur man kan behandla ämnet med barn.

Jordklotet sjuder: det vimlar, surrar, simmar, flyger, kryper och susar av liv i alla slags former.
Såväl skogen närmast dig med sina blåbär och talgoxar som regnskogen i tropikerna med
tigrar och orkidéer utgör exempel på hur biodiversiteten, naturens mångfald, kan se ut.
Naturens mångfald fascinerar både stora och små och att bekanta sig med denna är att gå ut
på en spännande upptäcktsfärd!

Faktarutan innehåller intressanta fakta, sammanfattningar och
fördjupande exempel.

Naturens mångfald håller dock på att utarmas överallt i världen och detta utgör tillsammans
med klimatförändringen till de största globala problemen just nu. Därför är det speciellt
viktigt att lära barnen vad biodiversitet är, varför den är viktig och hur man kan beskydda den.
Det är alltid mer sannolikt att vi skyddar sådant som vi känner till och vars värde vi förstår
att uppskatta. Ju bekantare och viktigare något är, desto större är vår vilja att ta väl hand om
detta.

Verksamhetstipsen med solar kan med fördel utföras utomhus.

Verksamhetstipsen med hus kan göras inomhus.

Det lönar sig att börja med att observera och utforska naturens mångsidighet i liten skala.
Titta efter hur växterna och insekterna på gården ser ut, lyssna efter fågelsången och följ med
årstidernas växling i naturen. På så vis väcks intresset för naturen och det blir lättare att se
vad biodiversitet egentligen innebär. Till hjälp kan man ta lekar, sånger och sagor som för in
också små barn i biodiversitetens underbara värld.
Minskningen av biodiversiteten är ett komplicerat fenomen som kan verka svårförståeligt.
I vardagen kan man dock hjälpa till att skydda biodiversiteten med relativt enkla medel: till
exempel genom att välja hållbarare mat, att minska onödig konsumtion, att öka närmiljöns
biodiversitet och genom att bygga insekthotell och fågelholkar.

Biodiversitet i ett nötskal
o

Biodiversitet innebär att det finns ett stort antal olika arter och biotoper samt att
enskilda arter varierar på genetisk nivå

o

En mångfaldig natur upprätthåller allt liv på jorden, människan inte att förglömma

o

Biodiversiteten minskar överallt i världen som en följd av människans verksamhet,
speciellt på grund av för höga konsumtionsnivåer och förändringar i markanvändningen

o

Vi kan skydda biodiversiteten både nära och i fjärran bl. a. genom att välja hållbar föda
och minska vår konsumtion. Vi kan också ta oss an biodiversiteten på nära håll genom
att t. ex. välja inhemska växter till planteringar och bygga insekthotell på gården.

o

Man kan bekanta sig med vad biodiversitet är på många sätt. Ta alla sinnen i bruk då
ni bekantar er med olika arter och miljöer och rör er i naturen. Man behöver inte vara
en artexpert för att bekanta sig med den omgivande naturen tillsammans med barnen
– genom att bekanta sig med helheten vaknar intresset för arterna av sig själv och
kunskapen om dessa ökar!

Denna handbok innehåller fakta och verksamhetstips med hjälp av vilka du kan behandla
begreppet biodiversitet tillsammans med barn på dagis, i förskolan och på skolans första
klasser. I slutet av texten hittar du fem små historier om olika biotoper med tillhörande arter.
Med hjälp av dessa kan ni sätta er bättre in i den finländska naturens mångfald och i fenomen
som hör till. Materialet är avsett som stöd och inspiration för pedagoger och lärare.

Tilläggsmaterial och länkar till annat om ämnet finns på gronflagg.fi/biodiversitet
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Ordlista

Förskoleundervisning

Biotop (livsmiljö): en platsbunden helhet som består av organismerna och
miljöförhållandena – bl.a. klimatet, jordmånen och fuktigheten - på en viss plats. Exempel på
biotoper är en sjö, ett kärr, en lund och en äng.
Organism: en allmän benämning på alla levande varelser från bakterier till växter, fiskar och
däggdjur.
Art hänvisar till en viss mängd likartade individer som bildar en egen art inom en större grupp
av organismer. Talgoxen är till exempel en art som hör till gruppen fåglar.
En population utgörs av en grupp individer som hör till samma art och som alla lever inom
samma område. Populationer kan vara både små och stora, och både till exempel Finlands
älgpopulation och tofsmespopulationen i en närbelägen skogsdunge är korrekta benämningar.
Utdöda eller utrotade arter är sådana som har försvunnit från jordklotet. En art kan också dö
ut lokalt och inte längre finnas i till exempel Finland. Till exempel flodillern och gyllensparven
finns inte mera i Finland.
Utrotningshotade arter är arter som riskerar att dö ut, antingen lokalt eller helt och hållet.
Arter som i Finland är utrotningshotade är sålunda inte nödvändigtvis utrotningshotade
globalt, men det lönar sig trots detta att skydda också lokalt utrotningshotade arter så att inte
fenomenet sprids. Olika arter är olika hårt hotade, och det har uppgjorts en skala för detta:
sårbar, starkt hotad och akut eller synnerligen hotad. Arter kan också klassificeras som nära
hotade om de är i fara att hotas av utrotning och bli sårbara.

Biodiversitet och läroplanerna
Småbarnspedagogik
Handboken stöder de i lagen och planerna uppställda småbarnspedagogiska målen om att
vägleda barnet mot ett etiskt ansvarstagande och hållbart handlingssätt. En bättre förståelse
om vad naturens mångfald är och vad den innebär ger också barnet bättre möjligheter att
delta och kunna påverka saker som rör det själv: hens egen framtid och livsmiljö. Handboken
stöder förverkligandet av småbarnspedagogikens värdegrund genom att påvisa sätt att visa
respekt för livet samt att öva in en hållbar livsstil i daghemmets (e. dyl.) vardag.

En av förskoleundervisningens uppgifter är att förstärka barnens kännedom om och
förhållande till naturen. Som en del av detta lär barnen känna den närliggande naturen och
dess mångsidighet. I värdegrunden lyfts principerna bakom en hållbar livsstil och hållbarhetens
många dimensioner fram. Handboken tar speciellt upp hur man kan behandla den ekologiska
hållbarheten med barnen.
Handboken tar speciellt upp helheten Jag utforskar min omgivning. Målet är att bekanta
sig med olika arbetssätt samtidigt som man observerar och undersöker miljön. Handboken
tillhandahåller idéer och redskap för detta i form av verksamhetstips och via länklistan.
Handboken går också in på de specifika miljöpedagogiska målen inom förskoleundervisningen
genom att bl.a. visa hur man: kan ge barnen naturupplevelser och möjlighet att utforska och
bekanta sig med omgivningen med olika sinnen; att diskutera och klassificera observationer
och information; att använda begrepp som anknyter till naturen, att dra slutsatser och
fundera över orsakssammanhang; att tillsammans öva att skaffa information om sådant som
intresserar barnen; att bekanta sig med naturskydd (*s. 37).
Nybörjarundervisning i grundskolan
Handboken stöder grundskolans läroplans värdegrund genom att starkt lyfta fram hur
människan är beroende av livskraftiga ekosystem och deras existens. I både de allmänna
målen för grundskolan och i målen för läroplanen i omgivningslära tas vikten av att respektera
livet upp, och målsättningen är att alla förstår vikten av sina egna gärningar för naturens
del. Att röra sig ute i naturen och att förstärka förhållandet till naturen poängteras inom
nybörjarundervisningens mål för att främja en hållbar livsstil.
I omgivningsläran i nybörjarundervisningen funderar man över livets grundläggande
förutsättningar och här kan mycket som rör biodiversitet tas upp. I religion och livsåskådning
leder man eleverna till att förstå vad det betyder att ta ansvar för naturen. Biodiversitet som
tema kommer fram också i grunderna för läroplanen i bildkonst, handarbete och gymnastik,
där man kan röra sig ute i naturen.
Källor: Grunderna för planen för småbarnspedagogik 2018, * Grunderna för förskoleundervisningens
läroplan 2014 och Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014

Av områdena i planen för småbarnspedagogik som rör mångsidig kompetens är förmåga
att tänka och lära sig samt förmåga att delta och påverka speciellt aktuella i handboken.
Av lärområdena är Jag utforskar min omgivning en väsentlig del av den här handboken:
verksamhetstipsen uppmuntrar till att observera och undersöka naturen, till att öva in
elementär artkännedom samt till att lära sig att respektera naturen och att betrakta den som
ett fridfullt ställe.
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1. Vad är biodiversitet och varför är den viktig?
Vadå för biodiversitet?
Biodiversitet eller biologisk mångfald innebär i all enkelhet att det förekommer
många olika arter och olika slags livsmiljöer eller biotoper. Vi kan tala om både
biologisk mångfald och biodiversitet – termerna är synonymer. I den här texten
används båda termerna – vi talar också om en mångsidig natur.

Använd arternas riktiga namn
Om man talar om något skall man använda dess riktiga namn,
för det gör att det man talar om kommer en själv närmare,
vare sig det är frågan om en annan människa eller om djur eller
växter. Ett sätt att få biodiversiteten att kännas mer bekant
för barnen kan vara att använda artnamn ur vår egen natur i
sånger, ramsor och lekar. Inte ankor utan alfåglar, gräsänder
osv.

Då man går närmare in på saken kan biodiversitet
definieras på minst tre olika plan:
1.

diversitet på ekosystemsnivå

2.

diversitet på artnivå

3.

genetisk diversitet
dvs. att olika individer av samma art
skiljer sig från varandra

Alla dessa former eller nivåer av biodiversitet
behövs och stöder varandra. Fler arter leder
till flera olika slags ekosystem, och ju fler
ekosystem det finns, desto flera olika arter.
Då ekosystem skiljer sig från varandra uppstår
det populationer av arter som skiljer sig från
varandra, och denna genetiska diversitet gör
att arterna hålls friska, fortplantningsdugliga
och kan anpassa sig till förändringar i miljön.
Biodiversitet är i själva verket en av naturens
egenskaper – utan biodiversitet skulle naturen
inte existera.
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Titta på bilden: hittar du de tre olika nivåerna av biodiversitet? Skogen, strandängen,
strandzonen, skäret och havet är exempel på olika sorters ekosystem – ekosystemens
diversitet. Arternas diversitet finns med i form av till exempel gäddan, rådjuret och
växterna på stranden. När du ser noga på alfåglarna, vattenfåglarna i förgrunden,
ser du säkert att alla är 9
litet olika. Detta beror i sin tur på genetisk diversitet.

Var finns biodiversiteten?

En mångsidig natur är en förutsättning för livet

Var har vi då den här biodiversiteten? Överallt, runt omkring oss! Grässtråna och maskrosorna
som tränger sig upp mellan gatstenarna, flugan som kommer in genom det öppna fönstret, skogen
med sina djur nära dig – all natur du ser omkring dig, såväl i stads- som naturmiljö, innehåller
olika former av biodiversitet. Just därför tänker vi kanske oftast inte på den. Biodiversiteten
finns överallt, hela tiden, trots att den håller på att minska på många ställen.

En mångsidig natur är en förutsättning för livet. Varje art deltar på sitt eget sätt i den
helhet som de bildar tillsammans med miljön, ekosystemet. Ekosystemets funktion
kan liknas vid hur människor med olika yrken samarbetar så att samhället fungerar:
barnskötare, avfallshanteringspersonal, lärare, läkare, försäljare och otaliga andra behövs för
att allt skall fungera. Om någon av dessa yrkesgrupper försvann skulle samhället inte längre
fungera ordentligt. På samma sätt behövs det biodiversitet så att jordklotets olika ekosystem,
som också människan är fullständigt beroende av, skall fungera.

Det är lätt hänt att tänka att biodiversiteten bara finns på naturskyddsområden, i regnskogen
och på de färggranna bilderna av korallrev i naturdokumentärerna på TV. Visst finns det
biodiversitet där också, men inte bara där utan här och överallt annanstans också, och den
är lika nödvändig överallt. Därför är det viktigt att vi förstår och observerar också den lokala
biodiversiteten samt lär oss att uppskatta och försöka skydda biodiversiteten både nära och
fjärran.

Vi människor tänker ofta mest på oss själva, men det är viktigt att förstå att naturen också har
ett eget värde som inte är beroende av hur människan kan dra nytta av den. Biodiversiteten
är alltså viktig också för naturens egen del. På samma sätt har också varje enskild människa
sitt värde.

Biodiversitet då man talar med (små) barn
Det lönar sig att börja med att dela upp begreppet biodiversitet eller naturens mångfald i delar.
Vad betyder natur och vad är mångfald eller mångsidighet? Vad står bio för och vad är diversitet?
Naturen eller prefixet bio är allt liv på jorden och diversitet eller mångfald är att det finns olika saker.
Efter det kan man lättare förstå vad biodiversitet eller naturens mångfald betyder: att det finns en
massa natur, det vill säga olika djur, växter, svampar och småkryp och deras livsmiljöer (biotoper)
på jorden. Också alla individer är olika: det finns inte ens två nyckelpigor som är precis likadana!
På gården och ute i naturen kan man sedan lägga märke till naturens mångsidighet och vid hur olika
individer, arter och biotoper det i själva verket finns.
Till exempel så här:
Biodiversitet är…
att det här på gården växer olika slags växter och flyger olika sorters fåglar.
att alla talgoxar är litet olika om man tittar efter riktigt noga.
att olika figurer bor på olika ställen: stensvampen och entitan i skogen, abborren i sjön och där i det
höga gräset många olika sorters insekter, till exempel nyckelpigor och andra skalbaggar.
Biodiversitetens olika nivåer
Man kan bra tala med barnen också om de olika nivåerna av biodiversitet. Gör nivåerna och vad de
betyder mer överskådliga med hjälp av något exempel ute, till exempel så här:
o

Biotopernas diversitet: Studera olika biotoper eller livsmiljöer, till exempel barrskog, lövskog,
ängen invid dikeskanten och er gård.

o

Arternas diversitet: Välj ut en miljö där ni tittar på olika arter. Man behöver inte veta namnet på
varje art, det räcker att skilja åt växter, djur och svampar. Å andra sidan är många av de vanliga
arterna som finns nära oss oftast bekanta också för barnen, till exempel kråkan, talgoxen,
maskrosen, björk, gran, tall, nyckelpiga, groda, ekorre osv.

o

Individernas diversitet: Välj ut en art som ni ser flera individer av och jämför sedan dessa. Ser
ni skillnader? Om man jämför t.ex. fåglarnas färgsättning och formen på växterna hittar man
rätt lätt skillnader mellan olika individer. Man kan också tänka på oss människor: vi hör alla till
samma art, men ändå ser vi olika ut och har olika personligheter.
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En mångsidig natur är en förutsättning för livet. Detta betyder bland annat att varje organism i något
skede också utgör en källa till näring för någon annan organism.
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Människan är beroende av naturens mångfald
Liksom allt annat liv på jorden är vi beroende av existensen av en mångsidig natur. Några av
de saker som naturen och dess mångfald tillhandahåller oss är:
syre: gröna växter frigör syre som är en livsnödvändighet för såväl människan som de flesta
andra organismer.
rent vatten: grundvattnet renas genom att silas genom mångsidiga ekosystem som t. ex. åsar
och våtmarker.
näring: de växter, djur och svampar som vi lever av (äter). Många odlingsväxter behöver även
insekter för att pollineras.
jordmånen: mikrober, svampar och småkryp bryter ned organiskt material som fallna löv till
näringsrik mylla och håller på så vis jordmånen bördig.

Biodiversiteten som en del av oss själva
Största delen av allt det liv som finns på jorden består av små, små organismer som vi
inte ens kan se med blotta ögat: mikrober. Bakterier, jästsvampar, alger och urdjur hör till
mikroberna. Diversiteten på mikrobnivå påverkar också vårt välbefinnande. Bakterierna
är, till exempel, en viktig del av vår hälsa via speciellt hudens och tarmarnas funktion.
Visste du, att en människokropp innehåller cirka tre gånger så många mikrobceller som ”egna”
människoceller?
En nypa skogsjord kan innehålla mer än 50 000 olika mikrobarter. En orsak till att det har
visat sig vara så hälsosamt att röra sig ute i naturen har att göra med att detta utsätter oss
för många olika nyttiga mikrober.

mediciner: många av de mediciner som nu är i bruk har sitt ursprung i naturen, och nya hittas
alltjämt. Över hälften av jordens befolkning utnyttjar dessutom fortfarande främst olika
former av naturläkekonst.
välmående: att vistas ute i naturen är hälsosamt och kan enligt modern forskning minska
förekomsten av allergier och vissa andra sjukdomar. En mångsidig natur är också viktig som
rekreationsmiljö och en plats där man kan leka, göra utfärder och idka olika hobbyer.
råvaror: många råvaror härstammar från en mångsidig natur, t. ex. trävaror och textilfiber.
kulturvärden: naturen i alla dess former har i alla tider varit en viktig del av människans kultur
och är det fortfarande. Natursköna vyer är en viktig del av vårt kulturarv och olika arter finns
representerade inom kulturen som t. ex. nationaldjur och via sagor och berättelser.

Människan som en del av naturen
Vi talar ofta om biodiversitet som om det vore en sak som omger oss.
Människan är dock själv en del av naturen och dess diversitet liksom alla
andra djur. Människan är ett däggdjur med det vetenskapliga namnet
Homo sapiens. Människorna utgör, i själva verket, mer än en tredjedel
av jordklotets däggdjurs sammanräknade biomassa. Våra kroppar
utgör dessutom små ekosystem som är hem för otaliga små livsviktiga
mikrober som lever bl. a. på vår hud och i våra tarmar.

Väck diversiteten till liv med hjälp av lekar
Daghemmens avstånd från grönområdena
Det finns rätt mycket forskning som visar att en mångsidig natur är bra för vår
hälsa. Man har till exempel märkt att barn som aktivt är i kontakt med naturen har
färre allergier. Ju närmare grönområdet är, desto oftare besöker man det. I Finland
rekommenderar miljöministeriet följaktligen att daghemmen inte borde befinna
sig längre bort från ett grönområde än 300 meter. Parker är också bra men en mer
naturenlig miljö som en skog är ännu bättre. Av daghemmen i huvudstadsregionen
befinner sig cirka hälften mer än 300 meter från närmaste skog, också om de flesta
har en park på närmare avstånd. Hur långt borta är er närmaste skog?

Barn älskar oftast lekar med djur i, och det är lätt att ta med också
annat som finns ute i naturen, till exempel växter, svampar och
skogen de lever i (Var bor det här djuret? Vem annan bor eller finns också
där?). På så sätt kan man göra en fantasifylld upptäcktsfärd ut i vår
mångsidiga natur.

Källa: Suomen ympäristökeskus (2017)
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Verksamhetstips:
Observera och forska

Tre arter: gruppindelning

För att lära sig uppskatta och vilja skydda naturen och dess mångfald bör man först bekanta
sig med naturen och förstå, varför den är viktig. Därför är det väldigt viktigt att tillsammans
med barnen börja med att väcka intresset för naturen. Att observera naturen är något som
är lätt att göra oberoende av ålder. Vad hör ni för ljud, vad doftar här, vad finns det för olika
färger och former runt omkring er? Man kan bekanta sig med biodiversitet på många sätt
också inomhus, till exempel i form av sagor, lekar, sånger och pyssel- och handarbetsprojekt.
I slutet av handboken hittar ni fem små historier om olika miljöer och dem som lever där att
hämta inspiration från.

Ledaren väljer lika många lättigenkännliga arter som finns på t. ex. skolgården
som man vill bilda grupper. Barnen ställs upp i rad och låter ledaren dela in
dem i grupper med hjälp av artnamnen, på samma sätt som när man använder
nummer. Om man vill ha tre grupper kan man till exempel välja gran, tall och
björk. Den första i raden är gran, den andra björk, den tredje tall, den fjärde
gran, och så vidare. När alla har fått en art samlas grupperna och söker reda på
rätt art i naturen.

Min plats i naturen
Övningar som den här passar bäst i början eller
slutet av inlärningsstunden, eftersom ett av
syftena med dem är att lugna ned sig och lägga
märke till naturen.
1.

Bestäm var alla skall samlas då ledaren
ropar eller visslar att övningen är slut.

2.

Var och en får i uppgift att hitta och gå till
ett eget ställe i närheten (inom synhåll).
Alla skall gå till ett eget ställe, så att det är
möjligt att sitta eller stå stilla där i fred och
se, vad som finns runt omkring.

3.

Då alla har hittat en plats stannar man
där en liten stund (t. ex. fem minuter) och
observerar naturen och omvärlden med
hjälp av alla sina sinnen. Vad hör du för
ljud? Vad ser du? Doftar något? Hur känns
det att röra vid olika saker?

4.

Då ledaren kallar alla tillbaka samlas man
på den överenskomna platsen. Alla kan
sedan berätta vad de upplevt – eller så
fortsätter man med nästa sak.
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Okända djur

Forskningsexpedition i diversitet
Tre expeditioner ger sig av för att reda ut hurdan områdets
1) ekosystems
2) arters
3) individers (genetiska)
diversitet ser ut. Hur skiljer sig dessa från varandra?
Till att börja med går man igenom vad de olika nivåerna av biodiversitet innebär.
Det är i praktiken (empiriskt) inte alltid så enkelt att skilja mellan vad som är
en art och vad som är en individ, men till exempel blåsippans röda former är en
form av genetisk variation som är lätt att se med blotta ögat.

Leta upp något levande som du aldrig tidigare har sett. Studera
det: är det växt, mossa, lav, svamp, insekt…? Kom ihåg hur din
art ser ut och låt fantasin flöda: vad kunde den heta? Till slut
får var och en berätta vad den hittat och beskriva detta. Obs!
Ta inte loss eller med något, utan nöj er med att beskriva vad
ni sett.
Man kan fortsätta övningen genom att rita bilder av det man
beskrivit. Man kan också ta reda på vad det var fråga om för
varelser med hjälp av litteratur eller mobilapplikationer som
t.ex. iNaturalist. Jämför gärna namnen som ni själva hittade
på med arternas riktiga namn och se efter om de påminner om
varandra!

Expeditionsgrupperna skriver upp (att dra streck går bra) hur många
olika ekosystem/arter/olika individer de hittar. Jämför sedan de olika
observationerna och fundera tillsammans om platsen ni befinner er på har hög
eller låg biodiversitet.

Arternas yrker

Biodiversiteten i ditt liv

Biotoper på burk
Samla ihop material som ni hittar på en
viss plats – en biotop eller livsmiljö - i
naturen och sätt det i en glasburk. Om
ni är i skogen kan detta vara till exempel
en grankotte, ett björklöv, ett blad från
ett blåbärsris, litet jord och några barr.
Ta inte stora mängder levande växter
och var noga med att inte röra fridlysta
växter. Gör samma uppgift flera gånger
då ni rör er på olika ställen.

Vid vilket träd var jag?
Dela in alla i par och bind för ögonen på den
ena i varje par. Den som ser snurrar sitt par
runt ett par gånger och leder sedan hen till
ett träd, där denne får känna och lukta på sitt
träd samt försöka gissa vilket trädslag det
handlar om. Paret leder sedan sin ”blinda”
kamrat tillbaka till utgångspunkten och tar
bort bindeln, och så får denne försöka gissa
vid vilket träd hen varit. Vid behov kan man
göra kort med beskrivningar och bilder av
olika trädarter att ha till hjälp.

Sedan kan ni betrakta, studera och
beundra vad som finns i de olika burkarna
och fundera över hur de beskriver de olika
ekosystemen som de kommer från. Vad
fanns i dagisgårdens burk? I dikeskantens
burk?
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Varifrån kommer allt som ni behöver
i livet? Vad av detta har att göra med
existensen av en mångsidig natur?
Vad äter ni och varifrån kommer
maten? Var leker ni helst? Har
någon en hobby som försiggår ute i
naturen? Vem är ute på äventyr i era
favoritsagor? Rita gärna en bild eller
gör en saga av era funderingar.

Fundera över vilka ”yrken” olika arter kan
tänkas representera. Vad gör egentligen
växterna? Vad är det för nytta med att
hackspetten gör hål i träden? Hur blir
blåbärens blommor till bär? Hittar ni på
motsvarande uppgifter i samhället och kan
man dra några paralleller till ditt eget liv?
Gör till exempel en tecknad serie av det ni
kommit fram till!

Väck historierna till liv
Rita eller pyssla ihop de varelser och
omgivningar som någon av de fem små
arthistorierna i slutet av handboken
beskriver (använd återanvänt material).
Hitta på smeknamn åt arterna och sätt
tillsammans ihop en liten saga som
beskriver hurdant deras liv är. Sätt er gärna
in närmare i hur någon av organismerna
lever och om det är möjligt kan ni försöka
få syn på dem på era utflykter. Gör t.ex.
handdockor av djur, växter och svampar
och ha en teaterföreställning!
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Biodiversiteten minskar överallt i världen

Varför minskar biodiversiteten?

Biodiversiteten på jorden minskar på alla olika nivåer: såväl ekosystemens och arternas
mångfald som den genetiska diversiteten visar en nedåtgående trend. Enligt till exempel
WWF:s Living planet-rapport från 2020 har mängden av däggdjursindivider minskat med i
medeltal 68 % under de senaste 50 åren.

Människan påverkar biodiversitetens utarmning på många olika sätt. Den främsta mekanismen
är förändringarna i biotoperna (livsmiljöerna). Om man fäller skogen, en sjö eutrofieras
(övergöds) eller ett kärr dikas och torkar ut förändras förhållandena så drastiskt att de arter
som lever där får det svårt och eventuellt försvinner helt. Boven i dramat är främst människans
enorma konsumtion, som ständigt kräver mer och mer naturresurser och markyta. Över en
tredjedel av jordklotens landyta är redan nu i lantbrukets användning.

Biodiversiteten minskar inte bara långt borta i regnskogen utan börjar på vår egen tröskel. Å
andra sidan inverkar det vi äter i mycket hög grad på biodiversiteten utanför Finlands gränser.
Att biodiversiteten minskar överallt i världen är allas vår gemensamma sak.
Också sådana välbekanta arter som vi tycker är allmänna minskar i antal – inte bara sagoomspunna arter från urskogarna. I Finland har till exempel talltitan, ladusvalan och gråsparven
klassificerats som utrotningshotade, vilket betyder att de är i fara att helt försvinna från vårt
land. Skatan och sädesärlan är nära hotade, det vill säga på väg mot utrotning om trenden
fortsätter likadant.

Konsumtionens höga nivå är en faktor bakom minskningen av biodiversiteten, men också en
orsak till klimatförändringen. Båda dessa kriser beror på samma saker men förstärker också
varandra och hänger ihop. Klimatförändringen utgör redan nu en av de främsta orsakerna till
att biodiversiteten i de arktiska områdena minskar. Då klimatet blir varmare lider speciellt
arter som kräver kyla för att klara sig, eftersom de inte längre kan flytta längre norrut (se
historien on fjället).
Andra orsaker till att biodiversiteten minskar är olaglig jakt och fenomen som ohållbart fiske
där fångstnivån är för hög och metoderna skadar ekosystemet. Allt fiske är dock inte ohållbart
– att fiska mörtfiskar ur övergödda sjöar kan till och med öka biodiversiteten, eftersom
mörtfiskarnas dominans kan upprätthålla höga näringsämneshalter och konkurrera ut andra
arter. I WWF:s fiskeguide kan man kontrollera vilka fiskarter som kan ingå i en hållbar kost
och vilka det lönar sig att låta bli att köpa eller fånga.

Hur kan man tala om detta med barnen?
Det kan kännas utmanande att tala om miljökriser som hur biodiversiteten minskar med
mindre barn, eftersom sådana saker kan göra barnen oroliga och rädda. Det är heller inte
meningen att ta upp några skräckscenarier med barnen. Det viktigaste är att barnen
förstår att människan påverkar naturen på många olika sätt och att vi alla kan försöka
leva så att vi skyddar naturen och inte på ett sätt som utarmar den.
Med litet äldre barn kan man tala om hur många arters livsmiljöer har försämrats eller
försvunnit helt som en följd av människans verksamhet. I Finland finns det till exempel inte
mer kvar många stora, gamla skogar, och som en följd av detta har arter som till exempel
entitan och lavskrikan också minskat, eftersom de inte mer har så många ställen att bo på.
Ett annat exempel som man kan ta upp är att det nuförtiden finns färre humlor och bin
på jordklotet än tidigare, och att detta är något som påverkar också oss. Bin och humlor
pollinerar nämligen till exempel blåbär och andra växter som vi äter. I samband med den
diskussionen kan man plantera växter som bin och humlor tycker om på gården och bygga
insektshotell som många surrande kryp uppskattar. Liksom alla andra på jorden behöver
också vi människor någonstans att bo och någonting att äta. Detta kan fungera som en
koppling till vad en mångfaldig natur innebär och varför den bör skyddas.

Också främmande arter som delvis sprids av människan, föroreningar, eutrofieringen av
sjöar och hav och olika sjukdomar minskar biodiversiteten. Främmande arter i Finland är till
exempel lupinerna som blommar på dikeskanterna, vresrosen som trivs på havsstränderna
och jättelokan som kan bränna huden vid beröring. Främmande arter som dessa övertar plats
i naturen och tränger ut de ursprungliga arterna. Mer om övergödningens inverkningar på
Östersjön kan du läsa i blåstångens historia i slutet av guiden.

Människans planet
Enligt en forskningsrapport utgörs 60 % av
däggdjursbiomassan på jordklotet för närvarande
av tamboskap, 36 % av människor och endast 4 %
av vilda djur. För 10 000 år sedan var förhållandet
tvärtom. Dessa tal beskriver väl hur enorm
människans inverkan på naturen har varit.
Källa: Bar-On, Y. M., Phillips, R., & Milo, R. (2018).
The biomass distribution on Earth. Proceedings of the
National Academy of Sciences, 201711842.
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Man kan skydda naturens mångfald
Trots att det kan verka tröstlöst att höra hur illa det står till med naturens mångfald lönar det
sig inte att ge upp – att skydda naturen och dess mångsidighet är inte i sig så komplicerat. Att
bevara en mångsidig natur innebär att man strävar till att bevara de existerande biotoperna:
då det finns tillräckligt många livskraftiga och sinsemellan olika biotoper eller livsmiljöer finns
det också många olika arter. Det finns också arter som det lönar sig extra mycket att ta väl
hand om, till exempel flygekorren eller blåstången, eftersom de är viktiga också för många
andra arter (se Östersjöns historia).
Det är inte möjligt att helt skydda alla biotoper från människan, för också vi är beroende
av naturens resurser. Av alla biotoper borde dock minst 17 % skyddas, och detta har också
Finland förbundit sig till i internationella avtal. Av till exempel södra Finlands skogar är dock
bara cirka 3 % skyddade. Genom att idka skogsbruk utan kalhyggen kan en del av arterna leva
kvar i skogen trots att man samtidigt fäller träd för människans behov.

levnadsmiljö för många fågel- och insektsarter. Man kan också återställa miljöer till ett tidigare,
mer naturenligt tillstånd. I Finland återställer man till exempel myrmarker som i tiden torkats
ut via dikning för skogsbrukets behov genom att fylla igen dikena. Den resulterande fuktigare
miljön gör att miljön så småningom återgår till myr eller kärr. Dikena växer igen av sig själva
också, men processen går fortare med människans hjälp (se kärrets historia).
En viktig del av att skydda naturens mångfald är också att bromsa klimatförändringen,
eftersom båda kriserna hänger ihop. En mångsidig natur hjälper också såväl oss själva som
resten av livet på jorden att anpassa sig till klimatförändringens framfart. Lyckligtvis är det
rätt långt möjligt att bromsa båda kriserna, både utarmningen av naturens mångfald och
klimatförändringen, med åtminstone delvis samma metoder. Att minska sin egen konsumtion
och äta mer vegetarisk kost hjälper till exempel till att bromsa båda kriserna

Vissa former av mänsklig verksamhet ökar i själva verket naturens diversitet. Konstgjorda
våtmarker (som konstrueras bl. a. för att förebygga översvämningar) är till exempel en bra

Vi lägger ofta främst
märke till stora,
rörliga eller i övrigt
iögonfallande arter,
som till exempel haren.
Vi kan därför lätt tro
att till exempel en
liten skogsplätt inte
utgör något vidare
mångsidigt ekosystem.
I verkligheten är vi
hela tiden omgivna av
en mycket mångsidig
natur – vi måste bara
lära oss att se detta!
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Vad kan lärare och pedagoger göra?
Det krävs naturligtvis globala och nationella skyddsåtgärder som bromsar ned
biodiversitetens minskningstakt och ser till att naturen håller sig livskraftig, men
dessutom är det viktigt att var och en förstår vad biodiversitet är och vad det innebär
att skydda denna. Därför är det viktigt att också barnen lär sig vad biodiversitet och en
mångsidig natur är och vilken stor betydelse den har. Var och en av oss kan dessutom
sträva till att förbruka mindre mängder naturresurser och konsumera ansvarsfullt och
därigenom minska pressen på naturen – saker som det lönar sig att ta upp redan med små
barn. Den följande delen av texten ger många exempel på olika sätt att ta upp ämnet på
dagis och i skolan.
Det är också viktigt att ta upp positiva exempel på skyddsåtgärder som lett till goda
resultat. I Finland är havsörnen, sångsvanen och vildrenen exempel på arter som räddats
från utrotningshotandets brant med hjälp av skyddsåtgärder. Också saimenvikarens stam
har ökat en aning, trots att arten fortfarande är synnerligen hotad. Sångsvanens historia
här under är ett exempel på en berättelse som kan inge hopp om en bättre framtid.

Verksamhetstips:
Ta vara på biodiversiteten

Mini-naturskyddsområde på gården
Grunda ett litet naturskyddsområde i till exempel ett hörn av
gården. Om området är gräsbetäckt och gräset inte längre klipps
kommer ni snart att se hur naturen förändras – maskrosor och
vitklöver växer antagligen upp och lockar till sig pollinerande
insekter. Följ också med vilka andra kryp och djur som rör sig på
området. Om området förblir orört under flera års tid kommer
diversiteten så småningom att öka.

Har människan varit här?

Sångsvanens historia
Känner du till sångsvanen, vår nationalfågel? Fågeln med sin helvita
fjäderdräkt, långa raka hals och gulsvarta näbb utgör en majestätisk del
av Finlands natur. Denna vackra stora fågel höll dock på att helt försvinna
från vårt land. Sångsvanen jagades för sitt välsmakande kött och även
äggen samlades in, också efter att fågeln fredades helt år 1934. På 1940 1950-talen, då kanske dina mor- och farföräldrar var små barn, fanns det
till slut kvar endast ett tjugotal svanpar.
Då började en man som hette Yrjö Kokko fotografera och beskriva
denna vackra fågel som då endast påträffades långt ute i ödemarken.
Han publicerade böcker där han visade hur hotad och unik sångsvanen
var. Det är möjligt att sångsvanens historia skulle vara annorlunda
utan denna insats. Slutet på historien är att människan började lämna
svanarna i fred och stammen ökade. Nuförtiden häckar mer än 10 000
sångsvanspar i Finland.
Under dina mor- och farföräldrars livstid har svanarnas antal alltså ökat
från några tiotal till tiotals tusen. Är det mycket eller litet? Kan du räkna
till tjugo? Till tiotusen?

Försök spåra människans tidigare framfart när ni
är ute på utflykt i naturen. Syns det spår av andra
människor? Små barn märker inte nödvändigtvis att
till exempel. stigar och diken är gjorda av människan
eftersom de blir en del av landskapet. Ledarens hjälp
kan behövas så att alla särskiljer också sådana spår av
mänsklig verksamhet som funnits länge. Tänk också
på dofter och ljud i sammanhanget.
Fundera också över hur det skulle se ut om människan
inte påverkat naturen. Vad skulle finnas på dikets/
stigens/vägens plats?

Vad skulle du skydda?
Börja med att tala om varför naturen bör skyddas: en livskraftig natur är en
förutsättning för allt liv på jorden, människan inte att förglömma. Det är också bra
att först bekanta sig med området, till exempel med hjälp av övningarna i Observera
och forska-delen.
Dela upp er i par. Varje par får en 1 - 2 meter lång tråd. Varje par utgör en
naturskyddskommitté som har i uppgift att välja ut ett litet skyddsområde
som de sedan märker ut med sin trådstump. Varje par bör ha en motivering till
varför de valt just det området.
Då alla är färdiga går man igenom områdena ett i taget och lyssnar till
motiveringarna. Om tiden är knapp kan man göra detta i mindre grupper.
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2. Skrid till verket!
Vårt vardagliga liv och de val vi ständigt gör utan att kanske lägga märket till det påverkar
naturens diversitet både nära och i fjärran. Genom att lägga mer vikt vid vad vi t. ex. äter
och hur vi förflyttar oss från plats till plats kan vi minska trycket på naturens mångfald också
långt borta hemifrån. Det finns också enkla sätt att öka naturens diversitet i vår omedelbara
närhet. Den här delen av guiden innehåller tips om hur ni tillsammans med eleverna kan
skydda biodiversiteten på konkreta sätt.

Inställningar och värderingar
Det viktigaste en lärare kan göra biodiversiteten till fromma är att få eleverna att förstå och
uppskatta hur viktig naturen och dess biodiversitet är. Det gör inte något att det kanske är
omöjligt att anlägga en äng på er skolgård och att det visar sig svårt att öka andelen vegetarisk
mat i skolans servering. Värderingar och inställningar kan man behandla var och när som
helst, oberoende av var man är och vilken årstid det är.

Operation rädda krypet
Vad skall vi göra? Det kom in en fluga och så hittade vi en spindel i en knut!
Brukar ni ta till flugsmällan och slå ihjäl den oinbjudna gästen? Nästa gång
ni får in ett kryp kan ni istället ordna Operation rädda krypet! Fundera
först över varifrån krypet har kommit och om det hör hit eller någon
annanstans. En spindel är till exempel ett nyttodjur inomhus, för den
fångar andra småkryp i sitt nät. När ni har beslutat er för att genomföra
er räddningsoperation går det bäst med hjälp av en bit styv kartong eller
papper och ett dricksglas. Fånga in krypet med hjälp av dessa och för ut
det.

Stampa inte på oss!
Vem av oss har inte som barn någon gång stampat på en myra eller en svamp eller hoppat på en
snäcka för att höra hur det krasar? Eftersom människan är ett stort djur kan vi inte helt låta bli
att skada mindre djur som hamnar i vägen för oss, men tillsammans med barnen kan man bra
öva sig att respektera allt liv genom att undvika att i onödan skada andra, även när det är fråga
om småkryp. Man får naturligtvis leka i naturen, men kanske det går bra utan att i onödan skada
annat levande?
Prata med barnen om att stampa på och riva i andra delar av naturen utomhus. Hur skulle det
vara om du själv var lika liten som en myra? Vad behöver träden sina blad till? Till vad får man
bryta grenar och hurdana blommor får man plocka? Vad är det för skillnad mellan att plocka
svamp som man äter och att stampa sönder svamp?

Nära...

Så här gör du en mångsidig gård
Ett konkret och lokalt sätt att öka biodiversiteten i närmiljön är att omvandla gården till
en mångsidig oas av diversitet. Till att börja med lönar det sig att kartlägga utgångsläget
tillsammans med barnen. Ett förslag till en kartläggningsblankett finns sist i guiden samt på
Grön Flaggs nätsidor under tilläggsmaterial. På basen av kartläggningen bör man sedan
fundera över hur naturens diversitet går att stöda och öka på just den här gården. De följande
sidorna innehåller många bra tips: välj ut dem som passar bäst.
Flera av dessa verksamhetstips bör utföras i samarbete med fastighetsskötseln och
kommunen. Låt barnen vara med också i den här processen. De kan till exempel rita en bild
över hur gården ser ut nu och hur den borde se ut i framtiden och presentera dessa för
samarbetsorganisationerna.

Många tycker att insekter är obehagliga eller till och med skrämmande djur.
Att betrakta krypen närmare är ett sätt att förstå dem bättre och kanske
minska denna känsla. När ni har krypet i glaset kan ni först titta närmare på
det en stund. Om ni kände igen det och vet vad det var för sort kan ni sedan
när ni har fört ut det ta reda på litet mer om det. Ni kan få reda på saker som
lär er att uppskatta dessa små, ofta förbisedda men också mycket viktiga
kryp, bättre.

Holkar, hotell och bon
Ivriga snickare kan göra
mycket för biodiversiteten:
o

holkar får fåglar och
fladdermöss

o

insektshotell

o

vinterbon för igelkottarna

Länkar till instruktioner finns
på nätsidorna.
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Mera grönt!
Om er gård främst består av sand eller asfalt
lönar det sig att börja med att öka mängden
växtlighet. Odlingslådor är ett bra alternativ
på platser där man inte kommer åt själva
jordmånen. I lådorna kan man plantera
allt från kärlväxter till buskar och till och
med små träd. Om ni väljer att plantera
insektpollinerade växter får ni njuta av
surrande ljud och fladdrande fjärilar under
sommaren!

Låt ogräsen frodas

Murkna träd
Många svampar och insekter behöver murket
trä att bo i och att äta. Murkna träd gynnar också
gårdens fåglar och andra insektsätare. Träd
som av någon orsak måste fällas kan med fördel
lämnas kvar liggande på gården, åtminstone till
en del. Använd de fallna trädstammarna som
lekplats eller kanta planteringarna med dem!

Det enklaste sättet att öka gårdens
diversitet är verkligen enkelt: minska på
skötseln! Ris- och lövhögar kan lämnas
kvar som boplats för igelkottar och
insekter, en oklippt gräsmatta blir hem
för maskrosor, klöver och humlor och
det långa gräset erbjuder gömställen
för många smådjur. Svampar, tickor
och insekter kalasar på murkna träd
och fåglarna äter i sin tur insekterna.
Låt alltså åtminstone en del av gården
vara vildvuxen och följ med vad allt som
bosätter sig bland ogräset!

Ängar för insekterna
Grunda en äng genom att plantera inhemska ängsväxter på gården. Ängen kan grundas på
gräsmattan men också på vägrenen eller intill en vägg. Många ängsväxter trivs också bra på sand.
Använd finländska växter och inhemska frön (från t.ex. Suomen niittysiemen oy). Erfarenheter
av att grunda ängar i skolan finns på finska på adressen villivyohyke.fi.
Att grunda en äng tar några år så projektet kräver att man förbinder sig till det på längre sikt.
Via projektet kan man lära sig mycket om olika växter, hur de växer och om hur vegetationen
utvecklas. Till slut kan ängen belöna er rikligt med underbara fjärilar och många andra insekter.
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...och fjärran

Mat

De oersättliga småkrypen, insekterna
En mycket stor del av alla levande organismer på jorden utgörs av insekter – man känner
till nästan en miljon olika insektsarter. Man känner igen en insekt på att den har sex ben,
en tredelad kropp, känselspröten och oftast 1 - 2 par vingar. Spindlarna med sina åtta ben
är alltså spindeldjur, inte insekter.
Många människor tycker att insekter är obehagliga eller till och med äckliga. Det här är
inte alls konstigt, för insekterna är naturligtvis mycket olika oss själva och ofta något som
vi känner dåligt till. Många barn tycker dock att insekter är fascinerande, och detta kunde
många vuxna ta lärdom av!
Insekternas mängd minskar och detta har lett till oro på många håll i världen. Bland annat
förändringar i markanvändningen, klimatförändringen, främmande arter och bruket av
insektsgift inom jordbruket utgör hot mot dessa varelser som är livsviktiga för allt liv
på jorden. Insekter pollinerar växter, utgör många andra arters föda och hjälper till att
återvinna näringsämnen genom att bryta ned organiskt material. Vissa insekter hjälper
människan direkt genom att till exempel hålla skadedjur som annars äter upp odlingsväxter
i schack. Visste du till exempel att nyckelpigorna äter bladlöss som annars kan förstöra
trädgårdsväxternas blad? Eller att det utan pollinerande insekter som fjärilar, humlor och
bin inte skulle bli några blåbär, någon bomull eller några kakaobönor?
Det behövs många stora beslut på både nationell och global nivå för att skydda också
insekterna, men det finns också sådant man kan göra själv. Det lönar sig att skydda och
öka mängden biotoper där insekterna trivs. Låt gräsmattan vara en äng, sköt inte om
trädgården för mycket och gynna sådana växter som producerar nektar under olika tider
av sommaren: till exempel krokus, geranium, hallon, timjan och höstaster.
Många insekter behöver också murket trä för att överleva. Många stekel-arter tillbringar
någon del av sin livscykel i döda trädstammar och ihåliga växtstammar. Här kan vi hjälpa
insekterna på traven genom att bygga insektshotell. Alla insekter trivs dock inte i sådana,
och därför är det också viktigt att det finns murket trä tillhanda.

Genom det vi äter och det vi annars konsumerar påverkar vi biodiversiteten runtom i världen.
Den mat vi äter i Finland har inverkningar på biodiversiteten som till stora delar riktar sig
utanför vårt lands gränser. Detta beror rätt långt på konsumtionen av kött och andra animala
produkter, för boskapsskötsel och odling av foderväxter kräver ständigt mer markareal
och detta leder till att bland annat regnskogarna i Sydamerika minskar. Den inhemska
boskapsskötseln använder delvis också foder som producerats utomlands, bland annat soja,
vars produktion är en av de huvudsakliga orsakerna till att regnskogarna inom Amazonas
decimeras. Tips för en hållbarare kosthållning:
Mer vegetarisk föda: Det behövs många gånger mindre markyta för att producera växt- än
köttprotein.
Hållbarare kött: Hållbarare val är bland annat inhemskt viltkött och de flesta inhemska
insjöfiskarna, samt MSC-certifierad utländsk fisk.
Minimera matsvinnet: Ta bara den mat du orkar äta upp och köp bara så mycket mat du
behöver.
Ekologisk produktion: Ekologisk produktion använder inte kemiska bekämpningsmedel och
detta är bättre för naturen och bl. a. de pollinerande insekterna.
Plocka och samla: Bär, svamp och vilda örter är synnerligen hållbara. Samtidigt som man
plockar är man dessutom ute i naturen och kan ta del av naturens diversitet med alla sinnen!
Det är dock viktigt att alla lär sig att man aldrig skall samla in bär, svamp eller andra växter
utan att vara riktigt säker på att man vet vad det är, eftersom det också finns giftiga arter.

En egen odling

Avlägsning av främmande arter
Främmande arter är arter som spritt sig till nya områden på grund av människans verksamhet
– direkt, indirekt eller avsiktligt. I Finland har till exempel jättebalsamen, som spritts från
trädgårdar, och minken, som rymt från pälsodlingsfarmer, båda förorsakat stora skador i
naturen. Att dra upp främmande växter är ett sätt att skydda våra inhemska växter där barn
mycket väl kan delta. På samma gång är man ute och får motion!
Innan ni börjar bör ni läsa hur det går till att ordna talko för att ta bort främmande växter och
se till att ni vet vilka växter det är fråga om och hur de bör förstöras efteråt. Information finns
t.ex. på VieKas LIFE -projektets sidor (https://viekas.laji.fi/lajit), delvis på svenska.
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Matutdelningen i
daghemmet Vihreä
Willa
Hos oss tar barnen normalt
sin mat själv. På så vis lär
de sig redan som små att
ta lagom mycket mat och
matsvinnet minskar. När
det inte av hygienskäl
är möjligt får barnen be
om så mycket mat de vill
ha: en mus-, hund- eller
lejonportion.

Att odla ätliga växter även i mycket liten skala gör
kopplingarna mellan naturen och matproduktion synliga
på ett utmärkt sätt. Varifrån kommer maten? Vad behövs
för att producera mat och hur mycket? Var producerar man
mat?
Odla själva växter som går att äta. Odla i krukor på
fönsterbrädet eller grunda en liten trädgård på gården. Arter
som lämpar sig väl är till exempel ärt- och solorosgroddar,
örter, sallat, grönsakskrasse och körsbärstomater.
Grönsakslandet på gården kan också dubblera som en oas av
biodiversitet om man planterar också inhemska (icke-giftiga)
blommor bland grönsakerna och ser till att också småkrypen
trivs i jorden. Tips finns bl. a. på puutarhakasvatus.fi
(på finska) eller https://växthuseffekten.se/anlagg-enskoltradgard/ (på svenska)
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Ansvarsfull konsumtion
Produktionen av det allra mesta, såväl saker som tjänster, kräver mark- och vattenyta och/
eller naturresurser, direkt eller indirekt. Överdriven konsumtion är därför en av de främsta
orsakerna till att naturens diversitet minskar, såväl nära som fjärran. Dessutom driver
konsumtionen också klimatförändringen som ytterligare tär på biodiversiteten.
Trots att många tycker om att ständigt köpa nytt – nya kläder, ny elektronik och andra saker
är detta varken harmlöst eller en nödvändig del av vårt liv. Var och en av oss kan ta ansvar och
göra så att vår konsumtionskultur förändras och blir ansvarsfullare och hållbarare.
De flesta har säkert hört många gånger vad man borde göra, men ännu en gång:
Färre anskaffningar: Skaffa bara det du verkligen behöver.
Låt sakerna cirkulera: Det man behöver går oftast att köpa begagnat, eller kanske att låna av
eller byta med någon annan.
Miljöcertifikat och -märken underlättar: Allmänna miljömärken i är bland annat svanmärket,
trävarornas FSC-certifikat, eko-märket och rejäl handel.
Nytt hållbart: Köp sådant som håller, går att reparera och som är gjort så hållbart som möjligt.
Rengör hållbart: Välj miljövänliga, biologiskt nedbrytbara rengöringsmedel, tvål och
tvättmedel. På så sätt minskar du kemikaliebelastningen på speciellt vattendragens miljö.

Kläder och biodiversitet
Har du på dig något som är gjort av bomull? Antagligen är till exempel din T-skjorta gjord åtminstone
delvis av bomull. Största delen av våra strumpor, jeans och trikåer görs av bomull som odlats i bland
annat Uzbekistan i Asien.
Bomullsodlingarna förbrukar mycket vatten. Aralsjön som i tiden var en av jordklotets största sjöar
har krympt ihop till en bråkdel av sin tidigare storlek, delvis på grund av bomullsodlingarna. Det
har även röjts otaliga åkrar runt om i världen för bomullens skull, från Indien till USA, och många
andra biotoper och arter har fått ge vika för bomullsproduktionen. Liksom så många andra odlingar
kräver bomullen också användning av kemiska bekämpningsmedel för att ge goda skördar, och
detta gör att också andra insekter än de som skadar själva grödan blir lidande.
Bland annat därför lönar det sig verkligen att fråga sig om man verkligen behöver ännu en ny
skjorta. Kunde jag i stället ta bättre hand om mina existerande kläder och vid behov laga dem?
Varje klädesplagg som används längre minskar produktionen av bl. a. ny bomull och förbrukningen
av råvaror.
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Påverka!
Man kan också främja skyddet av biodiversiteten genom att försöka påverka samhället
runtomkring i olika skala och sprida information om hur det står till med biodiversiteten och
hur viktig naturen är. På samma gång övar man upp medborgarfärdigheter som kommer att
behövas senare i livet och hjälper till att få barnen att känna sig som en del av samhället. Det
lönar sig att se till att påverkningsprojektet är genomförbart: låt barnen välja målet själva,
hjälp dem att begränsa och rikta det på ett realistiskt sätt och välj metoder som passar barn i
den åldern. Då barnen är små lönar det sig att vara realistisk och inte börja med för stora saker
– och att fira också små mål som man uppnår! Här är några idéer på påverkningsprojekt som
man kan genomföra tillsammans med barnen.

Inspirerande exempel från en Grön Flagg-deltagare
Vi hittade ett bestånd med jättebalsam alldeles bredvid vår promenadväg. Vi talade med
barnen om varför det inte är så bra. Något av barnen hade redan varit med och dragit upp
växten på en släktings gård. Ett annat föreslog att vi skulle göra en video där vi berättar varför
den inte är bra. Vi funderade över vem man borde anmäla saken åt och beslöt oss för att
skicka ett meddelande via stadens responskanal. VI fick ett svar där miljörådgivaren rådde
oss att anordna talko på våren. Barnen visste vad talko var, för vi hade haft städningstalko
på daghemmet och en del hade också varit med på husbolagstalko. Vi funderade över vad det
betydde: ”nå att man till sist får korv eller glass”. Staden lovade att berätta hur vi skulle göra
och låna ut redskap. Talkot hölls på våren och videon gjorde vi redan på hösten
Gruppen Puutarhavarpuset från daghemmet Pääskynpesä, Sateenkaari Koto

Barnens egen verksamhetsplan för att skydda naturen
Olika slags handlingsplaner och påverkningsplaner styr biodiversitetsarbetet på nationell och
global nivå. Gör tillsammans med barnen upp en egen plan för er grupp eller varför inte för
hela daghemmet eller skolan – barnens plan för skyddet av biodiversiteten. Ta gärna också
med föräldrarna och andra närbelägna skolor eller daghem i arbetet.
1.

Fundera tillsammans över hur ni kunde skydda naturens mångfald.
Finns det något i naturen nära er skola/ert dagis som ni skulle vilja skydda? Hur
skulle man kunna gå till väga för att skydda det? Hittar ni på något sätt att öka
biodiversiteten där?

2.

Skriv upp och illustrera era förslag till åtgärder och mål och sätt upp er
verksamhetsplan någonstans där alla kan se den.

3.

Fira det ni uppnått när ni förverkligar någon åtgärd och gör framsteg!

En biodiversitetskampanj
Ett viktigt sätt att påverka är att
sprida rätt sorts information. Olika
former av kampanjer är en bra metod
här. Kampanjen kan vara till exempel
en konst- eller fotografiutställning
i det kommunala biblioteket, en
insektshotelltävling för alla i närheten,
en mera vegetarisk mat-kampanj –
hitta själva på mer! Det viktigaste är att
barnen själva får vara med och planera
och förverkliga kampanjen.

Skicka kort till beslutsfattarna
Finns det en skog eller ett annat område i er närhet
som kommunen tänker bygga på men som ni skulle vilja
bevara i rekreationsbruk? Håller simstranden på att
växa igen? Skulle parken nära er kunna ha planteringar
som lockar till sig bin och fjärilar? Hitta tillsammans
med barnen på en sak som ni skulle vilja främja och
skriv eller rita tillsammans vykort eller e-post och
skicka till kommunala beslutsfattare.
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Fira uppnådda mål!
Kom ihåg att också fira det ni uppnått, gjort eller lyckats skydda! Några tips om hur ni kan gå
till väga:
•

Se till att alla vet vad ni gjort som har lyckats. Skriv t. ex. på anslagstavlan eller i skolans
blogg att ”Vi satte upp X stycken fågelholkar på skolgården och de första fåglarna har
redan flyttat in!”

•

En biodiversitetskarneval

•

Öppna insektshotellet eller ängen med pompa och ståt

•

Håll föräldramötet ute och fira på samma gång att skolgården nu är en oas för naturens
mångfald

•

Fira den finska naturens dag den sista lördagen i augusti

Man kan också lära sig mycket av sådana projekt där allting inte lyckades perfekt. Det lönar
sig att fundera tillsammans med eleverna över varför ni inte lyckades så bra och vad man
kunde göra bättre nästa gång.
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Östersjön
Vår upptäcktsfärd börjar. Hör du havets brus? Vad var det nu igen för ett hav som
börjar vid Finlands kust? Där bland stenarna i strandvattnet gungar det något! En
undervattensskog? Låt oss gå närmare!
Jag är ingen växt fastän det ser ut så när jag vajar i vattnet. Jag är en alg som
lever i Östersjön och mitt namn är blåstång. Som du kan se har varje blåstång
små blåsor på våra brungröna bålstammar – blåsorna har gett oss vårt namn
och hjälper oss att hålla oss upprätta i vattnet. Har du varit på havsstranden
och försökt söndra blåsor på uppfluten blåstång?
Vi ser olika ut beroende på var vi lever. Det finns små, små blåstångar som
bara är ett par centimeter stora, medan de största av oss är nästan en meter
höga. På utsatta stränder har vi inga gasblåsor alls och det finns sådana av oss
som inte alls sitter fast någonstans utan gungar fritt omkring i vågornas takt.
För det mesta sitter vi fast vid stenar på havsbottnen. Vi kan leva på många
olika slags platser, men vattnet måste vara lagom salt och klart.

VI tycker om att växa tillsammans, litet som i en skog. Många andra som lever i Östersjön tycker om
att bo i skydd av oss. Tånggråsuggan, båtsnäckan, blåmusslan och många fiskyngel samt små fiskar
som spigg och tångsnälla söker ofta skydd runt omkring oss. Andra äter av dessa arter och kommer
därför nära oss. Vi har till och med hört att snoken uppe på land har nytta av oss: den lägger sina ägg
i blåstångsvallarna som sköljs upp på stränderna.
Vi är alltså en väldigt viktig del av Östersjön, men tyvärr finns det mindre av oss än tidigare, eftersom
vår livsmiljö inte mera är så bra. Vattnet har blivit allt grumligare och vi kan inte längre växa lika
djupt som förr. Dessutom har andra alger som växer snabbare än vi blivit allt vanligare: de växer till
och med på oss! Jag skulle verkligen hoppas att människorna skulle förstå att ta bättre hand om vårt
hem, Östersjön! Släpp inte ut alla möjliga skadliga ämnen i havet utan se istället till att vi blåstångar
och alla andra som lever i havet kan fortsätta att bo här.

UPPGIFTER
Pyssla en ”blåstångsskog”
Ni behöver:
o

Återanvänt material, t.ex. papper, kartong och olikfärgade tygbitar
som ni kan pyssla ihop blåstång och andra arter som lever runt
blåstången av

o

Färgpennor eller vattenfärg för att måla papper och kartong

o

sax

o

lim eller tejp

o

stenar att fästa blåstången på

Studera bilden på blåstången och ta reda på hur de andra arterna som
nämns i historien ser ut. Pyssla ihop blåstång och andra arter med hjälp
av bilder och beskrivningar. Fäst blåstången vid stenar och gör en skog
av dem och låt de andra arterna leva inne i skogen där de kan söka efter
föda och skydd.

UPPGIFTER

VISSTE DU?
En blåstång kan bli upp till 10
år gammal. Kan den vara äldre
än du?
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Rör er som blåstången i vågornas svall! Du kan vara en tång som sitter
fast i en sten eller en som flyter fritt omkring i vattnet, stor eller liten.
Föreställ dig att du har gasblåsor i fingertopparna och låt havsvattnet
vagga dig. Om du blundar kan det vara lättare att låtsas gunga omkring
i vattnet. Vad ser du runt omkring dig? Som bakgrundsmusik kan man ha
ljudet av vågbrus eller något annat ljudmaterial från nätet.
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Skogen

VISSTE DU?

I hurdana skogar har du varit? Vad såg du där? Nu går vi ut i skogen, på utflykt. Vi går till en
gammal granskog där mossan doftar starkt och träden är så stora att du och dina kompisar inte ens
tillsammans kan krama om dem. Titta, där på grankvisten hoppar en fågel!
Jag är en entita! Jag är nyfiken och kommer gärna för att titta efter vem som besöker min
skog. Det här är min hemskog – jag har bott här hela mitt liv, sommar och vinter. Man känner
ganska lätt igen mig på min svarta mössa och på den svarta fläcken under näbben. Du kan
se mig på besök på fågelbrädet, men bara om det ligger nära mitt hem, för till skillnad från
mina släktingar blåmesen och talgoxen flyttar jag inte in till staden om vintrarna. Jag bor här i
skogen och äter insekter och frön. På hösten gömmer jag mat åt mig till vintern i små sprickor
och under lavarna på träden.

Grankåda har sedan urminnes tider
använts till mycket, bland annat som
sårsalva. De yttersta nya granskotten som
växer fram på våren är i sin tur en hälsosam
delikatess som går att äta som sådana eller
som det blir god granskottssirap av.

Det finns entitor i hela Finland, ända upp i Lapplands fjällbjörksskogar. Tyvärr är det
nuförtiden svårare att hitta bra skogar att bo i. Gamla mångsidiga skogar som den här har
blivit allt sällsyntare på grund av att så mycket skog huggs ned. Därför finns det nu färre
entitor än när dina föräldrar var i din ålder. Vi entitor behöver gamla lövträd som får murkna
på rot för att bygga bo i och också granar, speciellt för våra vinterförråd. I stora granar hittar
vi också rikligt med insekter att äta och granens frön är så goda!
Entitan hoppar högre upp i granen och visslar ”tjyy tjyy tjyy”. Granen myser: entitor och andra fåglar
har hoppat omkring på dess grenar i mer än hundra år! Alla har säkert sett en gran förut – både
i skogen och inomhus till jul. Jag är en europeisk gran, men ni kan kalla mig för bara gran. Jag
kan växa på många olika ställen så länge det är tillräckligt fuktigt och jag får tillräckligt mycket
näring. Jag klarar mig bra också i skuggan och kan som liten växa under andra träd, tills jag
kanske hittar en öppning och kan växa upp och bli stor. Jag är redan 150 år gammal och om
ingen svamp angriper mig kan jag bli mer än 200 år gammal. Vissa granar kan bli till och med
400 år gamla! Några små fåglar har berättat att det på andra sidan Östersjön, i Sverige, växer
en gran som är hela 9500 år gammal – det är verkligen gammalt, det! Men titta på mina rötter,
där finns något som jag behöver för att kunna växa mig stor.
Sätt näsan i marken! Här bor vi, som har en fot och svart hatt – det var oss granfarfar menade.
Vi är svampar, sotvaxskivlingar. Tillsammans med granens rötter bildar vi svamprötter,
mykorrhiza, som hjälper oss båda två att få tillräckligt med vatten och näring. Vi ser till att
granen får sådana näringsämnen som den inte har så lätt att få, och vi får sådant av granen
som den har mycket av. En ganska bra affär! Största delen av oss sotvaxskivlingar (och
av de flesta andra svamparna också) är tunt svampmycel som finns under jorden. De här
tunna svamptrådarna finns nästan överallt i skogen och har många viktiga uppgifter. Också
människorna tycker om oss sotvaxskivlingar – vi lär vara goda att steka och äta upp och vår
doft påminner om blommornas.
Jag har också en svampkompis, ropar ett blåbär från en närbelägen mosstuva. Med hjälp av
svamproten kan jag ta upp näring också fastän miljön är karg, till exempel på en fjällsluttning.
Bäst trivs jag i en sådan här mossig och ganska näringsrik skog. Ni känner säkert till mina
goda, blåa bär, som inte bara människan utan också björnen, fåglarna och många andra djur
tycker om att kalasa på. På hösten tappar jag mina blad men de gröna blåbärsrisen finns kvar
i skogen också på vintern.
Vi blåbär är mycket vanliga i Finland, men tro det eller inte, liksom entitorna finns det färre
av oss än tidigare. Orsaken är den samma, den kraftiga skogsavverkningen. En stor del av
blåbärsplantorna finns under jorden som rötter, och då skogen huggs ned tar det länge för oss
att växa tillbaka i lika stor mängd som innan. Det skulle vara bra för oss om fler skogar sköttes
så att det hela tiden fanns träd kvar. Då skulle blåbären räcka till åt oss alla!
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UPPGIFTER
Samla er i ring och fundera över hurdana ljud det hörs i skogen. Hur kan
man göra sådana ljud själv? Vindens sus, fåglarnas sång och andra ljud,
ekorren som skrapar på en gren, knakande grenar? Öva er i att göra egna
skogsljud en liten stund. Blunda sedan och försök tillsammans låta som en
skog, först riktigt tyst, sedan litet ljudligare och till sist tystare och tystare.
På det här viset kan ni göra en fantasiutflykt ut i skogen när som helst!
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Kärret
UPPGIFTER

Tuvorna av vitmossa gungar under stövlarna när vi stiger ut på kärrmarken. Det
här är ett öppet, trädlöst fattigkärr. Då man går på kärret måste man akta sig så
att man inte stiger ned för djupt och fastnar med stöveln, för fattigkärr är oftast
mycket blöta. En mygga landar på en kärrväxt med runda blad, nyfiken på de
glittrande dropparna på växtens blad. Kunde det vara nektar? Åhå, vad hände?
Bladet sluter sig om myggan! Har du sett något sådant tidigare?
Jag fångade den! tänker daggörten nöjt. Jag är en köttätande växt, fastän
det kanske låter mer spännande än vad det egentligen är. Det finns också två
andra sileshårsarter i Finland men jag är den vanligaste av oss. Då och då
lyckas jag fånga en insekt, och på det viset får jag i mig sådana näringsämnen
som det annars är rätt ont om här på kärret. Jag klarar mig nog utan dem
också, men med hjälp av insekterna mår jag bättre och kan växa mig större
och starkare. Jag smälter mitt byte inne i bladet som rullat sig runt det, litet
på samma sätt som maten smälter inne i din magsäck. Ibland lyckas jag fånga
också något större, som en av de där små fjärilarna som flyger förbi. Nu är jag
dock mätt för en stund.

Hur rör sig arterna i historien? Gå omkring och buga er som brushanarna
och flyg omkring som myrvisslarna! Hur rör sig daggörten när den just
har fångat en insekt? Hur skiljer sig sättet att röra sig på om du är en växt
eller ett djur?

VISSTE DU?
Daggörten har traditionellt använts
som läkemedel och utgör fortfarande
råvara för läkemedelsindustrin – man
gör bland annat hostmedicin av växten.

Oj, där finns fina hjortronblad, där skall jag lägga mina ägg! Jag är en
myrvisslare, en dagfjäril som bor här på kärret. Som larver äter vi hjortronblad
och därför lägger jag mina ägg här. Vi myrvisslare tillbringar hela två år som
larver och bara en sommar som vuxna fjärilar. Om du ser hjortronblad som
ser ut som om de var hopspunna med silkestråd kan det hända att det bor en
myrvisslarlarv där. Men vem är det som dansar där på kanten av kärret?
Jag har yvigare och vackrare fjädrar än du! Jaha, men se hur jag böjer mig och
dansar! Brushanarna tävlar med varandra i sina granna försommarsfjäderskrudar.
Vi är brushanar, långbenta vadarfåglar. Nu på försommaren har vi färggranna
kransar av fjädrar runt halsen och fina tofsar på huvudet. Ju finare fjädrar
och vackrare dans, desto större sannolikhet är det att någon hona väljer just
oss till sitt par.
Vi lever på sådana här trädlösa träsk och på öppna havsstränder, ibland också
på andra våtmarker i Finland. Med våra långa ben har vi det lätt att röra oss
bland tuvorna och att nappa åt oss maskar, insekter och ryggradslösa djur
med våra långa näbbar. Ibland fångar vi en liten fisk eller en groda. Vintrarna
tillbringar vi vid Medelhavet eller i västra Afrika – vi flyttar alltså ganska
långt bort.
På våra övervintringsområden har miljön förändrats rätt mycket – det har
bland annat varit väldigt torrt. Också här i Finland har vi blivit allt sällsyntare,
för det har blivit alltmer ont om häckningsplatser då man har dränerat kärr
och myrmarker så att de torkat ut. Också myrvisslaren som flög förbi för
en stund sedan har blivit allt sällsyntare på grund av dräneringen, och inte
tycker daggörten heller om detta, fastän den än så länge är mycket vanlig.
Lyckligtvis har människan nu börjat täppa till en del av dräneringsdikena så
att kärren så småningom kan återgå till att vara lagom fuktiga platser för oss
att bo på. Tack för det!
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Fjället
Uppe från fjällets topp kan man se långt bort, långt över de knotiga
fjällbjörkarna. Den bitande vinden rufsar till min lätta, gråa sommarpäls.
Jag är en fjällräv och nära släkt med räven - jag påminner om en liten räv i
kattstorlek. Mitt hem finns här långt uppe i norr och jag är väl anpassad till
kyliga förhållanden. Till vintern byter jag till en dubbelt så tjock vinterpäls
som är vit och tät. Med hjälp av den och av det skyddande fettlagret under
den kan jag klara mig fastän det blir – 50 grader kallt! Då det är riktigt kallt
och blåsigt gräver jag ned mig i snön och lindar in mig i min yviga svans. Jag
har till och med päls på undersidan av tassarna! Därför heter jag på latin
”räv med päls på tassarna”, Vulpes lagopus.

känna lukter. Med vad känner du hur det doftar eller luktar?
Jag tror att ni människor mest blir irriterade av oss myggor, för ni brukar vifta
väldigt med händerna när vi kommer flygande. Men vi är väldigt viktiga för
många andra djur och växter! Förutom att vi hjälper till att pollinera växter är
vi mat åt många fåglar som vuxna och åt fiskar och andra vattenlevande djur
som larver. Om du tycker om att äta till exempel blåbär eller fisk är vi viktiga
för dig också! Vet du varför?

I Finland finns det väldigt få fjällrävar, bara fem eller tio stycken – fjällräven
är synnerligen hotad i Finland. Vår fina vita vinterpäls har gjort oss till ett
eftertraktat byte för jägarna och vi har jagats väldigt mycket. Inga fjällrävar
har byggt bo i Finland på de senaste 20 åren – men våra gamla boplatser
finns kvar, och en vacker dag kommer vi kanske tillbaka!
Allt eftersom klimatet blivit varmare har våra släktingar, rävarna, börjat
flytta norrut och konkurrera med oss om vår föda och livsmiljö, och vi har
i vår tur varit tvungna att dra oss längre norrut. Nu kan vi inte längre ta
oss mycket norrut, för då kommer Norra ishavet emot. Rävarna klarar
sig också allt bättre här i norr eftersom det inte längre finns så mycket
vargar som kan jaga dem. Lyckligtvis finns det fjällrävar också i Finlands
grannländer i Sverige och Norge, och där i större mängder. Dessutom har
människorna satt ut mat åt oss på vintern, så nu finns det litet fler fjällrävar
i närheten av Finlands gränser.
Fjällräven travar ned från toppen av fjället och in bland fjällbjörkarna. Fjällbjörken
är precis som fjällräven en seg och uthållig, nordlig art. Fjällbjörken är mycket
knotigare och smalare än björkarna längre söderut. I fjällbjörksskogarna trivs
också fjällripor, harar och många insekter samt bär och svamp som utgör föda
för många djur. Vinden som ven så högt uppe på fjället är inte så stark inne
bland fjällbjörkarna, och nu hittar myggorna fjällräven. De bildar riktiga moln
ovanför de små kärren här på fjället. Låt oss höra efter vad myggorna berättar!
Visste du att det finns åtminstone 40 olika myggarter i Finland? I hela världen
finns det ännu många, många fler myggarter (cirka 3500). Vi myggor här
hör till de i Lappland vanliga fjällmyggorna. Andra av våra myggkompisar
som också förekommer i Finland är bland annat skogstömygga och
sommarskogsmygga. Det finns myggor nästan överallt på jorden utom på
Antarktis och på en del kyliga öar. Här i Lappland finns det ibland så mycket
myggor att svärmarna ser ut som mörka moln! Det finns nämligen mycket
kärr och små dammar i Lappland, och vi myggor behöver stillastående
vatten att lägga våra ägg i – där kläcks äggen och mygglarverna utvecklas
till vuxna myggor.
Bara en liten del av alla världens myggor suger människans blod, men alla vi
myggor som lever i Finland tycker om att suga både människans och andra
varmblodiga djurs blod. Det är ändå bara mygghonorna som suger blod,
för de behöver blod för att kunna producera ägg. Annars äter vi som vuxna
myggor nektar, som vi suger ur blommorna med våra ihåliga sugsnablar. På
samma gång pollinerar vi växter. Mygghonorna hittar till de varmblodiga
djuren med hjälp av sina jättekänsliga känselspröt som till och med kan
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VISSTE DU?
Det fanns myggor redan på dinosauriernas tid.

UPPGIFTER
Arter som lever långt i norr har många sätt att klara sig då det är riktigt
kallt. Hurdana? Hurdana sätt har människan hittat på för att klara av
sträng köld och heta somrar?
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Bostadsområdet
Naturen finns överallt och börjar vid vår dörr. Många arter trivs i
själva verket bra i vår omedelbara närhet – i sprickor i asfalten, på
vinden på huset och ute på bakgården. Tillsammans med vem bor vi
egentligen här?
Mig hittar du alldeles säkert på en dikeskant eller bredvid
parkeringsplatsen. Mina blommor lyser klargula från april till juli och
mina blad är taggiga. Vet du redan vem jag är? En maskros, förstås!
Den vanligaste av alla vanliga blommor och en som många människor
tycker är ett onödigt ogräs. Men visste du, att vi maskrosor i Finland hör
till 500 olika arter! Om du samlar ihop blad från olika maskrosor märker
du, att du i själva verket har hittat många olika slags maskrosor.
Vi maskrosor klarar av att växa på många olika ställen så länge det bara finns tillräckligt mycket (sol)
ljus. Därför hittar du oss nästan överallt utom inne i skogen. Vi är jättebra på att producera frön, och
en enda maskros kan göra tusentals! Du känner säkert igen maskrosens fallskärmsformade, fjuniga,
flygande frön? Har du någon gång blåst fröna från en maskrosboll?
Vi behöver inga insekter för att pollinera våra blommor så att de skall bilda frön, men vi producerar
ändå mycket nektar och frömjöl. Soliga dagar kan du se bland annat bin och humlor som äter i våra
blommor. Många småfåglar äter av våra frön, till exempel grönsiskan, domherren och den i Finland
numera hotade gråsparven. Ni människor kan faktiskt också äta oss – alla delar! Av bladen kan ni
göra sallad, av blommorna till exempel mjöd och av våra torkade rötter kaffesurrogat. Smaka fast!
Hej, ser ni, där flyger en blombock, titta vilka känselspröten!
Var skull det finnas en god hundfloka, tistel eller älgsgräsblomma … Ha, där i skogskanten finns det
hundflokor! Har jag förresten inte vackra, klargula ränder? Jag är en fyrbandad bombock, räkna
fast, de svarta och gul-orange ränderna på min rygg bildar fyra band. Jag är en blombock, en cirka
en och en halv centimeter stor skalbagge som hör till långhorningarna. Jag bor inte enbart på
bostadsområden, men eftersom det finns så mycket av oss fyrbandiga blombockar i Finland så hittar
man oss också lätt på gårdar och i parker.

att ni människor inte hör dem. När ljudvågen träffar
något, en svärm av insekter eller ett träd, till exempel,
studsar ljudet tillbaka som ett eko. Jag lyssnar på
dessa ekon och vet på så vis var det finns träd att
inte kollidera med eller insekter att äta. Jag äter till
exempel myggor, skalbaggar, fjärilar och trollsländor.
Jag är inte speciellt stor, men jag kan ändå fånga flera
tusen insekter på en natt!
På vintern sover jag vintersömn eller ligger i dvala,
för då finns det inga insekter att äta och jag är inte
annars heller något för att flyga omkring då det är
kallt. Jag sover på en plats där det är lagom fuktigt
och temperaturen inte sjunker under noll, tillexempel
i källare, grottor eller på vindar. Under vintern
vaknar jag emellanåt och kan röra på mig litet, dricka
och äta. Jag vaknar inte upp ordentligt, för då kan
jag förbruka mina energiförråd och svälta ihjäl innan
våren kommer. Därför skall du inte störa om du hittar
en sovande fladdermus.
Klimatförändringen hotar också vår framtid. Varma
vintrar händer det att vi vaknar för ofta och det
är inte bra för oss. Man borde också se till att
sådana halvöppna ställen där både vi och vår mat,
insekterna, trivs på inte byggs igen. Just nu mår vi
nordfladdermöss dock ganska bra.

Som vuxna äter vi blombaggar nektar och frömjöl från blommor. VI trivs bäst på ängar och andra
öppna platser nära en skogskant. Vet du var det finns en sådan plats? Också parker duger bra, bara
de inte är för välskötta. Det måste finnas gammalt murket trä där vi kan lägga ägg och där våra
larver sedan kan leva. Vi tillbringar största delen av vårt liv, 2 - 3 år, som larver.
Också många andra långhorningar behöver murket trä så att deras larver ska ha något att äta.
Hackspettarna äter i sin tur gärna sådana larver. Därför är det viktigt för oss att folk lämnar kvar
fallna träd i skogen och låter dem murkna samt att stubbar får stå kvar på gården. Vi är alldeles
oskadliga småkryp: vi skadar aldrig levande träd. Tvärtom: vi pollinerar blommande växter och
utgör mat för många andra djur: nyttiga krabater, alltså!
Litet insekter skulle smaka smaskens, funderar läderlappen som hänger upp och ned under takkanten.
Vet du vem som är världens enda flygande däggdjur? Jag är en nordfladdermus, världens nordligaste
fladdermusart, en av de sex fladdermusarter som finns i Finland. Jag trivs riktigt bra också där var
människan bor, för jag hittar ställen att vila på och att sova vintersömn på bland annat på husvindar,
i källare och i andra vinklar och vrår. Det finns också snälla människor som snickrar viloplatser,
fladdersmusholkar, åt oss!
Du kan se mig flyga omkring i skymningen från tidig vår till höst när det är tillräckligt varmt i luften.
Jag fångar insekter på öppna platser, till exempel i parker, skogskanter på gården eller ovanför
parkeringsplatser. Vet du varför jag är så bra på att hitta snabbflygande insekter fastän det är mörkt,
utan att kollidera med hus och träd? Jag använder ekolod! Jag gör väldigt höga ljud, som är så höga
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VISSTE DU?
Många skalbaggar har namn
som hänvisar till hantverkare:
till
exempel
skräddaren
som springer omkring på
vattenytan!

UPPGIFTER
På upptäcktsfärd i bostadsområdets miljö
Gå på en naturupptäcktsfärd
i ett område som består mest
av byggnader, till exempel nära
daghemmet eller skolan. Skriv
upp vad ni hittar, både arter och
biotoper! Vad för slags saker
hittar ni där det finns mycket
byggnader? Hur är det i parkerna
eller på dikeskanterna?

GÅRDENS DIVERSITETSUTREDNING

Tack för gott samarbete!
Vår styrgrupp:
Essi Aarnio-Linnanvuori, ledande miljöpedagog, WWF Suomi

En mångsidig gård tillhandahåller habitat för många olika arter. Diversiteten ökar om miljön är
varierande också i liten skala och inte sköts om för noga. Sök efter motsatser då du undersöker
gården! Sätt kryss för allt du hottar på gården. Varje kryss ger ett poäng.

Arja Kaasinen, universitetslektor i didaktik och biologi, forskare, Helsingfors universitet
Riku Lumiaro, expert på biodiversitet och kommunikation, Finlands miljöcentral
Riikka Paloniemi, forskare, enhetschef för gruppen Beteendeförändringar på Centret för
miljöpolitik, Finlands miljöcentral
Ilari Sääksjärvi, professor, biodiversitetsenheten på Turun yliopisto

De som var med och tog fram verksamhetstips för daghemmen:
Jenni Alanko ja Heidi Ojajärvi, Päiväkoti Vihreä Willa

1. Växtmiljö











soligt
skuggigt
öppet
vindskyddat
torrt
fuktigt
förna
mull
sand
lera

2. Undervegetation











hög
låg
tät
gles
ris
långt gräs
blommor
ormbunkar
mossa
lav

Virve Vainio, Päiväkoti Onnenkenkä

Alla Grön Flagg-deltagare runt om i landet som varit med och utformat materialet












 ett höghus’
 radhus´

minst tre olika trädslag
fler än sex olika trädslag
tjocka träd
smala träd
gamla träd
unga träd
stora buskar
små buskar
träd med tjock bark
blommor eller bär i träden
tickor eller svampar på
träden
 stubbar


















insekter
fåglar
däggdjur
djurbon
fågelholkar
fågelbräden eller
liknande

2. Mnuspoäng för:

2. Annat

lövhögar
rishögar
stenhögar
gärdsgårdar
stenmurar
uthus
sorteringsskjul
hålor under huset
springor i väggarna
stora hålor i trädstammar

Jag undersökte...

4. Djur












Merja Leinonen, Kirkkonummen varhaiskasvatus

1. Skydd

3. Träd och buskar

dike
damm
sjö eller å (i närheten)
hav (i närheten)
mossiga stenar eller berg
höjdskillnader
angränsande skog
gräns till en park
äng eller allmänning näst intill

Min gård är...

 egnahmeshus’
 lantgårds
 skol- eller dagis’ gård

 liten
 medelstor






asfalt
sandplan
klippt gräsmatta
mer än två bilar på
gården

 stor
 mycket stor

Räkna ihop antalet kryss och dra av antalet minuskryss (punkt 7).
Tillsammans
poäng.
Under 20: Gårdens miljö är ganska ensidig och alltför många arter trivs inte där.
21–30: Det finns ganska många habitat eller livsmiljöer på gården men den sköts
kanske onödigt mycket.
31–40: Gården är mångsidig och många arter trivs där.
Över 40: Gården är ett riktigt paradis för många växt- och djurarter!
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Fundera över: Vad kunde man ändra på så att flera arter skulle trivas på gården??
Uppgiften kommer från WWF:s Naturewatch Kaupunkiluonnossa-material.
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Gör något för biodiversiteten!
På den här listan kan ni hitta sådant ni själva kan göra för att främja biodiversiteten såväl nära
er själva som längre bort. Ni kan sätta upp listan på väggen eller ge den åt barnen att ta hem.
Vissa av sakerna kan barnen kanske inte göra helt själva, men de kan mycket väl vara med.
Då man kan sätta kryss för något man gjort eller försökt främja ser man på ett konkret och
positivt sätt att saker och ting går att påverka. Listan är menad som inspiration och det finns
otaliga andra sätt att också göra något positivt för miljön och biodiversiteten!

Listan är delvis baserad på Luonnonkirjo-nät-tidningsartikeln Kymmenen tekoa luonnon
monimuotoisuuden puolesta (luonnonkirjo.fi).

Nära

Fjärran

 Lämna kvar murket trä på gården.

 Ät mer vegetarisk mat.

 Kontakta kommunala beslutsfattare och be dem arbeta för att skydda era närmaste skogar.

 Skaffa färre saker och använd sparsamt tjänster som belastar naturen.

 Grunda eller sköt om en äng.
 Låt bli att klippa gräsmattan.

 Minska förbrukningen av elektricitet och värme. Du minskar utsläpp som påverkar klimatet
och förbrukningen av naturresurser.

 Häng upp fågelholkar.

 Välj hållbart producerad eller fångad fisk och kött.

 Plantera inhemska ängsväxter på gården så att fjärilar och andra insekter trivs.

 Minska matsvinnet.

 Bygg insektshotell.

 Återanvänd, byt och låna.

 Avlägsna främmande arter.

 Gynna närproducerat och ekologiskt odlat.

 Låt ogräset frodas.

 Välj produkter av hög kvalitet som vid behov går att laga.

 Bygg en fladdermusholk som fladdermössen kan sova i om dagarna.

 Byt till naturvänligt producerad elektricitet.

 Grunda ett orört naturskyddsreservat på gården.

 Sträva till att gå, cykla och använda allmänna kommunikationsmedel.

 Gör ett vinterbo åt igelkotten.

 Köp begagnat!

 Ordna eller delta i en demonstration för naturens bästa.

 Använd miljövänliga hygienprodukter och rengöringsmedel.

 Mata fåglarna på vintern. Sluta mata fåglarna då det blir vår.

 Plocka bär och svamp.

 Håll hundar och andra keldjur kopplade.

 Sprid nyheter som rör miljön i din bekantskapskrets och familj.

 Begränsa utebelysningen nattetid. Ljuset stör bl.a. fladdermöss och insekter.

 Ordna eller delta i en demonstration för naturens bästa.

 ______________________________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________________________
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Den här guiden eller handboken är avsedd för lärare och andra pedagoger som arbetar
med elever i grundskoleåldern. Det finns en annan version av guiden som är riktad till
småbarnspedagoger. Materialet är en del av Grön Flaggs Biodiversitet-temamaterial. Guiden
innehåller fakta om biodiversitet, verksamhetstips som kan användas i undervisning och
annan pedagogisk verksamhet samt tips och fakta om hur man kan minska belastningen på
miljön inom temat. Först och främst inspirerar materialet till att behandla detta viktiga ämne
tillsammans med barnen.
Mer information, guiden i elektroniskt format samt tilläggsmaterial finns på adressen
gronflagg.fi/biodiversitet

Vad är Grön Flagg?
Grön Flagg är ett program för hållbar utveckling och ett miljöcertifikat som riktar sig till
daghem, skolor, läroinrättningar och fritidsverksamhet. Vilket daghem, vilken skola eller
vilken läroinrättning som helst kan gå med i programmet – Grön Flaggs verksamhetsmodell
går att tillämpa överallt och ger ramar för att utveckla miljöarbetet utgående från barnen och
ungdomarna själva.
Grön Flagg är en del av det internationella Eco-Schools-programmet som finns i cirka 70 olika
länder. FN:s miljöprogram UNEP rekommenderar Grön Flagg.

Mer information on programmet:

Grön flagg finns även på finska:

www.gronflagg.fi
gronflagg@feesuomi.fi
09 4541 8151

www.vihrealippu.fi
vihrealippu@feesuomi.fi
09 4541 8151

Materialet är gjort med stöd av
Partioaittas Ympäristöbonus
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