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Biodiversitetens mysterier

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 kan betraktas som en 

spännande upptäcktsfärd! 

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 barn och unga 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.

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.  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 göra hållbara val, att minska 

onödig konsumtion, att öka närmiljöns biodiversitet och genom att bygga insekthotell och 

fågelholkar. 

Denna guide innehåller fakta och verksamhetstips med hjälp av vilka du kan behandla 

begreppet biodiversitet tillsammans med barn och unga.  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 skrivet för lärare 

i grundskolan. Materialet erbjuder fakta och inspiration såväl för dem som redan vet mycket 

om temat som för dem som vill bekanta sig med det från grunden.

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 eleverna 
– genom att bekanta sig med helheten vaknar intresset för arterna av sig själv och 
kunskapen om dessa ökar!

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

Symboler

Synpunktsrutan presenterar synvinklar och tar fram idéer om 

hur man kan behandla ämnet med barn och unga. 

 

Faktarutan innehåller intressanta fakta och fördjupande exempel.

Verksamhetstipsen med solar kan med fördel utföras utomhus.

Verksamhetstipsen med hus kan göras inomhus. 

http://gronflagg.fi/biodiversitet
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Biodiversitet och läroplanen
Begreppet biodiversitet samt kunskaper och färdigheter som hör därtill är inbakat i grunderna 

för grundskolans läroplan på många olika sätt. I värdegrunderna för den grundläggande 

utbildningen lyfts det klart fram att en hållbar livsstil är nödvändig samt att människan är 

fullständigt beroende av livskraftiga ekosystem.  En livsstil och kultur som följer principerna 

för ekosocial bildning tar hand om ekosystemens diversitet och förmåga att förnya sig. Också 

de allmänna målen för den grundläggande utbildningen nämner vikten av att respektera allt 

liv. 

Av målen som rör mångsidig kompetens är mål K7: Förmåga att delta, påverka och bidra till 
en hållbar framtid speciellt aktuellt i vår guide.  Å andra sidan kan man tillämpa och öva in 

också många av de andra målen för mångsidig kompetens då man behandlar biodiversitet, 

till exempel Förmåga att tänka och lära sig (K1), Multilitteracitet (K4) och Digital kompetens (K5).

Biodiversiteten och hur man kan skydda denna är en naturlig del av lågstadiets undervisning 

i omgivningslära och högstadiets biologi och geografi.  I dessa ämnen ingår att lära sig 

uppskatta naturens mångfald, att åldersanpassat lära känna olika arter och biotoper, 

att observera och forska inom naturen samt att fundera över hur ens egen verksamhet 

påverkar naturen.   Läroplanen för geografi på högstadiet tar upp som mål att sätta sig in i 

hur biodiversiteten har minskat samt att förstå hur människan, naturen och livet samt olika 

yrken hänger ihop.

Biologisk mångfald hänger ihop med många andra läroämnen också. Naturvetenskaperna 

som fysik och kemi baserar sig på forskning och observationer i naturen.  I högstadiets 

historieundervisning behandlas till exempel hur människans förhållande till naturen har 

förändrats under industrialiseringens framfart. I åskådningsämnena ingår att fundera över 

hur en hållbar framtid är möjlig från både naturens och samhällets synvinkel. Att röra sig ute 

i naturen och göra observationer där ingår också i ämnena bildkonst, slöjd och gymnastik. 
I huslig ekonomi kan man med fördel ta upp hållbara färdigheter i vardagen, i synnerhet 

rörande mat. 

Det går utmärkt att behandla temat biodiversitet på alla klasser i grundskolan samt i de flesta ämnen. 
Syftet med denna guide är att tillhandahålla information om biodiversitet för grundskolelärare: om 
vad biodiversiteten är, vad den hotas av, hur man kan skydda den samt hur man kan behandla ämnet 
tillsammans med eleverna. Eftersom utrymmet är begränsat är guiden inte indelad enligt läroämnen, 
men verksamhetstipsen innehåller också tips om hur temat kan behandlas i olika läroämnen. 

Ordlista
Nyckelart:  en art som är speciellt viktig för sitt habitat och hela det lokala ekosystemets 

funktion.  Om nyckelarten lider, lider hela det lokala organismsamhället. Blåstången är ett 

exempel på en nyckelart i Östersjön –mer om detta i en av artberättelserna sist i guiden.  

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. 

Invasiva arter har spridits till nya områden utan direkt hjälp av människan. På grund av 

klimatförändringen sprids till exempel arter till nya ställen eftersom miljöförhållandena 

ändras. Den stigande temperaturen har, till exempel gjort att nya fjärilsarter, trollsländor och 

guldschakalen har spritts till 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 hotad.  Arter kan också klassificeras som nära hotade om de är i 

fara att hotas av utrotning och bli sårbara. 

Främmande arter (jfr invasiv art) är sådana arter som människan har introducerat till ett 

nytt område, antingen med flit eller av misstag.  Lupinen har till exempel introducerats i 

Finland som trädgårdsväxt och sedan spritt sig till naturen därifrån, och minken har rymt från 

pälsodlingsenheter. 
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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.

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.

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 litet olika. 

Detta beror i sin tur på 
genetisk diversitet. 

Genetisk diversitet är nödvändig

Ett intressant exempel på genetisk variation är färgvariationen hos orkidén Adam 
och Eva, som i Finland påträffas i Åbolands skärgård och på Åland.   Orkidén 
förekommer i både röd- och gulvitblommig form, i ungefär lika stora mängder. 
Växten är beroende av insektpollinering, trots att den saknar nektar och pollen 
som skulle duga som näring för insekterna. De båda färgvarianterna är antagligen 
ett sätt att få pollineringen att lyckas.  Ingen vet säkert hur detta fungerar, men det 
är möjligt att insekterna inte p.g.a. färgvariationen lär sig att det inte finns näring 
i blommorna. En annan förklaring är, att de röda respektive gulvita blommorna 
pollineras av insekter som får sin näring ur antingen röda eller gula blommor.  Hur 
som helst har växten klart nytta av färgvariationen, eftersom båda varianterna 
förekommer.
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Var finns biodiversiteten?

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. 

Det är lätt hänt att tänka att biodiversiteten finns bara 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. 

Hur många arter finns det...

...i världen? Enligt de senaste rönen finns det i dag cirka 8 miljoner växt- och 
djurarter på jordklotet, även om siffran varierar från 2 miljoner och uppåt.  Om 
man försöker ta med också andra organismer som svampar och bakterier rör 
det sig om till och med så mycket som en miljard arter, Varje år hittas det många 
olika, tidigare okända arter.

...i Finland? Inom Finlands område lever det enligt vad vi nu vet cirka 48 000 
arter, varav

• 24 000 är insekter

• 6055 är svampar

• 3 263 är kärlväxter

• 1 832 är lavar

• 1794 är spindeldjur (1114 fästingar, 645 spindlar)

• 921 är mossor 

• 868 är övriga organismer som mossdjur och slemsvampar

• 646 är maskar

• 478 är fåglar

• 373 är skaldjur

• 173 är blötdjur

• 72 är fiskar

• 66 är däggdjur, inklusive människan

• 63 är tusenfotingar

• 12 är groddjur

• 6 är kräldjur

Källa: Suomen lajitietokeskus (2020): Lajiluettelo. www.laji.fi

Varför är biodiversitet viktig?
1. En mångsidig natur är en förutsättning för livet

De otaliga levande organismerna och ekosystemen bildar ett nätverk som upprätthåller livet 

på jorden.  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.

2. En mångsidig natur är mindre sårbar

Diversitet på olika plan ökar naturens resistens och gör den mindre sårbar då förändringar 

sker.  Naturen kan också anpassa sig bättre och eventuellt återgå till ett tidigare tillstånd då 

diversiteten är tillräckligt hög.  Denna resistens och anpassningsförmåga är en mycket viktig 

egenskap inför stora miljökriser såsom klimatförändringen.  

Ekosystem med ett fåtal arter och korta näringskedjor, såsom till exempel fjällnaturen, arktiska 

havsområden och andra nordliga ekosystem är extra sårbara.  Om någon nyckelart försvinner 

finns det kanske inte någon annan art som kan ta över dess nisch.  Ett exempel på en sådan 

händelsekedja är Exxon Valdez-oljekatastrofen vid Alaskas kust i mars 1989.  Oljeutsläppet 

från fartyget förorsakade över 350 000 sjöfåglars, 2 650 havsuttrars och 300 knubbsälars 

död.  Den arktiska havsnaturen har inte återhämtat sig: i en undersökning år 2009 hade bara 

17 av de 27 arter man studerade återhämtat sig helt. 

3. Naturen har ett egenvärde

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. 

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. 

http://www.laji.fi
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Människan är beroende av naturens mångfald
Fastän biodiversiteten är ett värde i sig är det mycket viktigt att förstå hur stor betydelse 

biodiversiteten har för människan – detta ökar motivationen att skydda naturen. 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.

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. 

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. 

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. Människan har 
också skapat och skapar hela tiden naturmiljöer som annars inte skulle 
existera, som till exempel sandgropar och kulturlandskapens ängar.  

Naturbaserad introduktion

Naturbaserad introduktion har under de senaste åren tagits upp inom Norden och resultaten 
har varit positiva. Termen innebär att invandrare bekantar sig med sin nya hembygd i form av 
olika slags aktiviteter som tar plats i naturen.  Dessa positiva naturupplevelser kan stärka den 
fysiska och mentala hälsan, samtidigt som man bekantar sig med sin nya närmiljö och bygger 
upp en lokal identitet.

Naturen och närmiljön har också många olika kulturella värden och betydelser som 
härstammar från människan. Att lära känna dessa kan hjälpa var och en att anpassa sig till 
en ny kultur och ett nytt hemland. Denna kulturella integrering kan förstärkas genom att 
man får lära sig om lokala seder och bruk, som till exempel allemansrätten, samt om hurdan 
den lokala naturen är. Att bekanta sig med naturens mångfald i skolan kan alltså också hjälpa 
invandrarbarn och unga att integreras i samhället. 

Källor: Plan International Suomi & Gentin, Sandra etc. (2018). Defining nature-based integration 
- Perspectives and practices from the Nordic countries. Suomen ympäristökeskus.
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Verksamhetstips:  
Observera och forska
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 eleverna 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?

En del av eleverna kanske tycker att det är mer inspirerande att börja på en allmän nivå 

medan andra genast vill veta mer detaljer om till exempel en specifik art. Välj sådana 

verksamhetstips som passar din grupp bäst i den här delen av materialet.  

Man kan med fördel bekanta sig med naturen också inom andra ämnen än 

biologi och omgivningslära.  Vilka kemiska eller fysiska fenomen kan man 

undersöka med tonvikt på naturen och dess diversitet?  Hur kan man ta 

upp naturens mångfald inom bildkonst och slöjd?  Hurdana dikter kan 

ni skriva om biodiversiteten på modersmålstimmen?  Vad är naturens 

mångfald på andra språk?

Tre arter: gruppindelning

Ledaren väljer lika många lättigenkännliga arter som finns på t. ex. skolgården 
som man vill bilda grupper. Eleverna 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.

Biotoper på burk

läroämnen: omgivningslära, biologi, geografi

tillbehör: glasburkar, gärna med lock

 

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. Tillbaka i skolan 
kan ni sedan 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 skolgårdens burk? I dikeskantens 
burk?  I biologiundervisningen kan burkarna 
användas för att illustrera t. ex. olika skogstyper. 

Biodiversiteten i målarkonsten

läroämnen: bildkonst

Vår mångfaldiga natur har inspirerat konstnärer runt om i 
världen sedan tidernas begynnelse. Välj en tidsperiod, t. ex. 
början av 1900-talet, och studera hur naturen och dess variation 
syns i konsten från den tiden. Gör också egna konstverk med 
inspiration från naturen.
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Min plats i naturen

Övningar som den här passar bäst i början eller slutet av lektionen, 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. 

Sjung om naturen  

läroämnen: musik, modersmål, finska, främmande språk

Hur skulle ni sjunga om naturen nära er skola? Om korallrev och regnskogar? 
Skriv sångtexter som handlar om olika slags natur, till exempel på olika språk. På 
musiktimmen kan ni sedan tonsätta era texter, till exempel med hjälp av Beetles 
LIFE -projektet (sök på metsa.fi).

Forskningsexpedition i diversitet 

läroämnen: omgivningslära, biologi, geografi 
tillbehör: Anteckningstillbehör samt vid behov artkännedomsguider 

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 i genom 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. 

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. 

Om ni vill kan ni också bestämma vilka biotoper och hurdana arter ni påträffat.

Arternas yrken

läroämnen: omgivningslära, biologi, bildkonst, samhällslära

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!

Naturruta

läroämnen: biologi. omgivningslära, geografi 
material: färgat garn, käppar, måttband eller linjal, sax, anteckningsmaterial 
och artkännedomsguider

Här forskar vi i variation och olika livsmiljöer med hjälp av en så kallad naturruta.  
Övningen kan anpassas för olika åldrar genom att minska på noggrannheten 
och naturrutans storlek.  

1. Klipp fyra lika långa trådar av garn och gör upp en fyrkant i naturen med 
hjälp av garnstumparna och en käpp i varje hörn.   Övningens första skede kan 
användas som en del av matematikundervisningen: hur gör man en ruta som är 
en kvadratmeter stor?

2. Då rutan är uppgjord är det dags att undersöka hurdan växtlighet som har 
hamnat inne i rutan.  Man kan undersöka detta antingen på mycket allmän eller 
mer detaljerad nivå, beroende på elevernas ålder och den tillgängliga tiden. Ni 
kan exempelvis: 

a. Se efter hurdana växter ni har: vilken färg är de? Form? Hur många olika 
växter ser ni? Är de olika arter? Varför? 

b. Naturrutan visar ofta att det finns biodiversitet också på ställen där man 
inte väntar sig det. Mitt på en till syns ensidig gräsmatta växer det ofta 
många andra arter än gräs och dikesrenarna är ofta en veritabel guldgruva 
av olika arter. 

c. Räkna och försök identifiera alla arter i rutan och jämför resultaten då ni 
sätter upp er ruta på olika ställen.  Är biodiversiteten större på gräsmattan, 
dikeskanten eller i skogen?

d. Undersök vilken naturtyp ni har i er ruta.  Gör först upp en lista på alla 
arter som finns i rutan (om ni inte vet vilken art det är, räcker släktet eller 
gruppen). Försök sedan uppskatta hur många procent av rutan som täcks 
av vilken art. Här hjälper en mindre ruta, t.ex. 10 cm x 10 cm stor, som går 
att flytta, eller att galler med 10 x 10 cm stora hål i (som man kan göra av 
meterlånga tunna käppar).  

http://metsa.fi
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Biodiversiteten minskar överallt i världen
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. Färre individer leder till mer sårbara arter.

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 sago-

omspunna 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.

Av de växt- och djurarter som globalt kunnat klassificeras räknas ungefär en femtedel vara 

hotade.  Enligt de senaste uppskattningarna kan upp till en miljon av de nuvarande arterna dö 

ut helt, vissa av dem under de närmaste decennierna, om vi inte nu skrider till åtgärder för att 

bromsa utarmningen av biodiversiteten. 

Det sjätte massutdöendet

Nya arter har uppkommit och gamla dött ut under hela den tid som det funnits liv på 
jorden. Det mest ökända massutdöendet torde vara när dinosaurierna dog ut som en 
följd av ett asteroidnedslag under Krita-eran för 66 miljoner år sedan.  Den nu pågående 
sjätte massutdöendevågen skiljer sig från de tidigare i och med att den är förorsakad av 
en enskild art – människan. Massutdöendet är också väldigt mycket snabbare än det varit 
under de senaste 10 miljoner åren.  Troligen dör 1 000 - 10 000 gånger flera arter per år ut 
än vad som skulle ske utan människans påverkan.

Biodiversitetens tillstånd i Finland

Enligt utredningen om hotade arter i Finland från 2019 är var nionde art i Finland hotad.  
De mest hotade grupperna är fåglar och mossor, varav ungefär en tredjedel är hotade.  
Många hotade arter finns också bland lavarna, kärlväxterna, fjärilarna och steklarna. Av 
naturtyperna är nästan hälften hotade enligt en utredning från år 2018.  Alla kulturmiljöer 
och mer än tre fjärdedelar av alla skogstyper klassificeras som hotade.

Samma sak överallt i världen: skogen försvinner

Minskningen av skogsarealen och förändringar i skogsbiotoperna är globalt av de främsta 
orsakerna till att biodiversiteten minskar.  Mer än 80 % av all biodiversitet på torra 
land finns i skogarna. Varje sekund förstörs cirka en hektar tropisk skog.  I Finland är 
förändringar i skogsbiotoperna den främsta orsaken till att mer än 700 arter är hotade. 

Du har kanske hört talas om däggdjursarter i regnskogarna som hotas på grund av att 
skogen fälls.  Sådana arter är bland andra: 

 o Alla orangutanger dvs. borneo-, sumatra- och tapanuli-orangutangerna

 o Sumatra-noshörningen

 o Tigern

 o Asiatisk elefant och afrikansk skogselefant

 o Gorillorna och bergsgorillorna

 o Nästan alla Madagaskars maki-arter

Visste du att bland annat dessa arter är hotade i Finland av delvis samma orsaker, det vill 
säga av det intensiva skogsbruket som gör att deras livsmiljöer försvinner?

 o Flygekorre

 o Talltita

 o Tofsmes

 o Sparvuggla

 o Duvhök

Biodiversiteten i ditt liv 

läroämnen: omgivningslära, geografi, samhällslära, hälsokunskap

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? Hur är det med era kläder 
och annat som ni använder dagligen?  Var tycker ni om att tillbringa tid? Har ni hobbyer 
som försiggår utomhus, ute i naturen?  Gör gärna upp en karta!

Man kan också fundera över samhällets olika funktioner och vilka av dessa som är helt 
beroende av naturen.
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Varför minskar biodiversiteten?
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 natur-resurser och markyta. Över en 

tredjedel av jordklotens landyta är redan nu i lantbrukets användning. 

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. 

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 näringshalter och konkurrera ut andra arter.   

Å andra sidan har både lax och öring i Finland drivits nästan till utrotning av både överdrivet 

fiske och byggandet av dammar i de älvar fiskarna behöver ta sig upp i för att kunna fortplanta 

sig.  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. 

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

Forskningsrapporten nedan har uppskattat att 60 % av 
däggdjursbiomassan på jordklotet för närvarande utgörs 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. 

Klimatförändringen och utarmningen av naturen  
är delar av samma miljökris 
Klimatförändringen och minskningen av jordklotets biodiversitet hör på många sätt ihop. 

Klimatförändringen gör att det sker stora förändringar i olika biotoper och detta är en orsak 

till att olika arter blir utrotningshotade.  Havsvattnets stigande temperatur har förorsakat 

vidsträckt död bland många koraller. Detta minskar havens biodiversitet, eftersom korallreven 

är verkliga hot spots i detta avseende. 

Klimatförändringens effekter är också mer och mer synliga i de arktiska och antarktiska 

polarområdena.   Glaciärerna smälter allt fortare och detta förändrar de lokala ekosystemen 

kraftigt. På Norra ishavet har valrossarnas habitat klart förminskats i och med att det istäckta 

området minskar i utsträckning. 

Områdena längst i norr, i Arktis, värms upp åtminstone två gånger så fort som resten av 

jorden, och klimatförändringen är redan nu ett av de främsta skälen till att biodiversiteten 

minskar där.  Till exempel fjällrävens – ett av Finlands mest hotade djur – habitat blir mindre 

och mindre, och den kan inte längre flytta längre norrut.  Den arktiska naturen hör till den 

mest hotade just nu.

Då klimatet blir varmare sprids nya arter också till Finland från varmare trakter. Arter som 

sprider sig utan hjälp av människan kallas för invasiva arter (jfr. främmande arter).  Bland 

annat guldschakal och många nya insektsarter har redan påträffats i Finland.  Ett varmare 

klimat för sannolikt också med sig allt fler skadedjur som påverkar jord- och skogsbruket. 

Lyckligtvis är det rätt långt möjligt att bromsa båda kriserna, både utarmningen av naturens 

mångfald och klimatförändringen, med åtminstone delvis samma metoder.  Om produktionen 

av föda kan göras hållbarare minskar detta både utsläppen som driver klimatförändringen 

och minskar trycket att ta nya skogar och andra naturmiljöer i produktionsbruk.  Att skydda 

naturen och dess diversitet samt att t. ex. plantera ny skog bromsar också klimatförändringen.   

En mångsidig natur hjälper också såväl oss själva som resten av livet på jorden att anpassa oss 

till klimatförändringens framfart.  Att minska sin egen konsumtion och äta mer vegetarisk kost 

hjälper också till att bromsa båda kriserna i mindre skala. 

Att skydda naturens mångfald kan skydda oss mot pandemier i framtiden  

Människans hälsa går hand i hand med resten av naturens hälsa.  Många sjukdomar, till 
exempel ebola, influensa och virusen som förorsakat SARS- och COVID-19-pandemierna 
har spritts till människan via kontakter med vilda djur och boskap.  Risken att nya pandemier 
skall uppstå har ökat på grund av bland annat att människan ständigt tar i bruk nya 
naturmiljöer för åker- och skogsbruk samt via handeln med vilda djur. Klimatförändringen 
leder också till att många skadedjur och andra sjukdomsalstrare sprids allt mer och klarar 
sig bättre på nya ställen. 

Förebyggande åtgärder behövs för att minska riskerna för nya pandemier: att hindra 
en pandemi från att bryta ut är otaliga gånger billigare än att bekämpa en pandemi som 
redan brutit ut.  Man bör övergå till hållbar konsumtion, minska bruket av köttprodukter 
och begränsa handeln med vilda djur.  Att skydda biodiversiteten och bromsa 
klimatförändringen är effektiva sätt att minska också risken för kommande pandemier. 
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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.  På samma gång som man skyddar miljöerna bör man också 

bromsa klimatförändringen, som annars kan leda till att övriga skyddsåtgärder inte har någon 

effekt.

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.  Trots att allting 

inte går att skydda helt har alltså (till exempel) en mildare form av skogsbruk även värde för 

biotopernas livskraft och diversitet. 

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 

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 

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! 

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). 

 

Begreppet population– varför är det viktigt att skydda arter på lokal nivå? 

Biodiversiteten minskar alltid population för population.    Därför bör man lägga vikt vid 
att skydda arter också lokalt, trots att de kanske verkar vara synnerligen livskraftiga på ett 
större område.  Om en enskild skog huggs ned försvinner kanske bara en lokal population, 
men då många skogar fälls försvinner många populationer, och till slut kan hela arten vara 
hotad. I Finland är till exempel den tidigare allmänna talltitan på grund av skogsbrukets 
framfart nu klassad som hotad (se skogens historia).

Det är därför viktigt att ta vara på biodiversiteten och följa med förändringar i naturen 
också på lokal nivå: annars märker vi inte nödvändigtvis i tid att någon art håller på att 
minska i antal.   Om man enbart följer med en viss art på nationell eller regional nivå kan 
det vara för sent att göra något då man väl märker att arten är hotad.  Av samma orsak är 
det viktigt att också i Finland skydda sådana arter som är allmänna på andra håll i världen. 
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Vad kan lärare och pedagoger göra?

Det krävs naturligtvis 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 speciellt barn och unga 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 och tillämpa tillsammans med eleverna.  Den följande delen av texten 
ger många exempel på olika sätt att ta upp ämnet 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.

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 fanns det till slut kvar endast ett tjugotal svanpar.

Då började veterinären och författaren Yrjö Kokko fotografera och 
beskriva denna vackra fågel som då endast påträffades långt ute i 
ödemarken. Kokko 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 de senaste 70 åren har 
stammen alltså ökat från några tiotal till tiotals tusen. Om vi bara vill finns 
det mycket vi kan få till stånd. 

Verksamhetstips:  
Ta vara på biodiversiteten

Mini-naturskyddsområde på skolgården

läroämnen: omgivningslära, geografi, biologi

Grunda ett litet naturskyddsområde i till exempel ett hörn av 
skolgården.  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?

läroämnen: omgivningslära, geografi, biologi, historia

Försök spåra människans tidigare framfart när ni 
är ute på utflykt i naturen. Syns det spår av andra 
människor?  Märker eleverna att t. ex. stigar och diken 
är gjorda av människan? Lärarens 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?  Man kan lägga till en historisk 
synvinkel genom att t. ex. studera gamla fotografier 
eller fråga äldre människor om hur det såg ut tidigare 
på platsen.  Hur har er närmiljö förändrats? Hur kan 
naturen ha sett ut där för 50 eller 100 år sedan?
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Vad skall vi skydda och varför?

läroämnen: omgivningslära, geografi, biologi

Det första steget då man inleder ett skyddsprojekt är att fundera över vad 
man vill skydda och varför: allt kan varken skyddas eller återställas.  Besök 
ett naturskyddsområde och fundera över varför just detta område är skyddat.  
Vad finns det för biotoper på området? Hurudana arter? Hur ser naturen ut?  
Har ni sett liknande ställen som inte är skyddade någon annanstans? 

Om ni inte redan känner till var det finns skyddade områden i närheten kan 
ni undersöka detta med hjälp av till exempel Kartplatsen (Lantmäteriverkets 
e-tjänst). Skyddsområden som ligger på statens mark finns uppräknade på 
Forststyrelsens sidor. 

Vad skulle du skydda?

läroämnen: omgivningslära, geografi, biologi

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. 

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. 

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. 

Medborgarforskning och observationer
Vetenskaplig forskning utgör grunden för vetskapen om att naturens diversitet bör skyddas. 

Ett sätt att delta i forskningen är att vara med i det som kallas medborgarforskning, något som 

också skolelever mycket väl kan göra. I praktiken betyder detta oftast att man hjälper till att 

samla in material eller data för forskningens behov. 

Information om biodiversitet och hur den förändras kan var och en själv samla in genom att 

delta i olika former av uppföljningsstudier som till exempel Följ med våren eller hösten. Vem 

som helst kan rapportera observationer om hur till exempel våren eller vintern fortskrider och 

när flyttfåglarna kommer.  På så sätt samlas det in värdefull data om hur klimatförändringen 

framskrider och vilken effekt den har på olika arter och på årstidsväxlingarna i Finland.  

Forskarna kan omöjligt själva samla in så mycket data som medborgarforskningen i bästa 

fall kan bidra med.  Eleverna brukar också tycka att det är både roligt och meningsfullt att 

observera och samla in data, speciellt eftersom det finns användning för materialet också 

utanför skolmiljön. 

Det finns flera mobil-appar som gör det lätt att samla in data och samtidigt hjälper till att 

identifiera olika arter. Via iNaturalist-appen kan man t. ex. identifiera arter och på samma gång 

skriva in dem i iNaturalist Suomi -databasen där forskarna sedan kan utnyttja materialet.

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.

Medborgarforskning

Följ med vintern (talviseuranta.fi)

Följ med våren (kevätseuranta.fi)

Artobservationer kan meddelas till 
Artdatacentret (laji.fi) där också annan 
information om pågående projekt 
återfinns. Sidorna har också svenska 
versioner.

http://talviseuranta.fi
http://kevätseuranta.fi
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Nära...  

Så här gör du en mångsidig gård
Ett konkret och lokalt sätt att öka biodiversiteten i närmiljön är att omvandla (skol)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 eleverna vara med också 

i den här processen. Eleverna kan till exempel sammanställa en presentation om gårdens 

biodiversitets nuvarande tillstånd samt vad man kunde göra för att förbättra denna, samt 

framföra sin presentation för t. ex. utomstående kommunala tjänstemän.

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.

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.  

Onödiga svampar?

läroämnen: omgivningslära, biologi, bildkonst

I svampböcker beskriv oftast svamparna enbart utgående från hur användbara de är.  De 
godaste handelssvamparna beskrivs med berömmande adjektiv och för giftiga svampar 
varnas kraftigt. Mellan dessa två ytterligheter finns dock en stor mängd svampar som inte 
är vare sig giftiga eller goda att äta, och dessa svampar beskrivs ofta som obrukbara eller 
till och med betydelselösa. Det som i regel inte nämns är att varje svamp har betydelse 
för sin livsmiljö. 

Sök fram en svamp som inte duger till föda ur en svampguide och ta reda på mer om 
svampen från andra källor. Ta reda på om svampen utgör något (annat) djurs föda, om den 
lever i symbios med något träd, hurdan dess livscykel är, och så vidare. Gör en presentation 
om er svamp och visa den för alla andra eller sätt upp den på väggen.  Kanske ni också kan 
måla svamp-porträtt på bildkonst-timmen? På hösten lönar det sig naturligtvis att gå ut i 
naturen och stifta närmare bekantskap med er svamp. 

Ta ett steg framåt

läroämnen: religion och livsåskådning, samhällslära. omgivningslära, geografi, biologi 
material: rollernas beskrivningar och instruktionerna (från nätsidorna gronflagg.fi/
biodiversitet) 

I övningen Ta ett steg framåt funderar vi över människans och andra arters respektive 
ställning och rättigheter.  Varje deltagare blir tilldelad en roll med tillhörande beskrivning. 
Var och en läser sin beskrivning tyst för sig själv.

Sedan ställer alla upp sig bredvid varandra och ledaren läser upp olika konstateranden 
eller påståenden. Deltagarna funderar om det som beskrivs (situationen eller valet) i 
konstaterandet kunde vara relevant i rollfigurens liv. Om svaret är jakande skall man ta 
ett steg framåt. Om svaret är nej (eller om man är osäker) stannar man kvar på sin plats. 

Då ledaren har läst upp alla konstateranden ser man efter var var och en har hamnat och 
funderar hur det har blivit så. Alla får sedan i tur och ordning berätta vad de föreställde 
och till slut diskuterar man tillsammans vad övningen väckt för tankar.

Den ursprungliga versionen av denna övning “Take a step forward” finns i verket Compass: A 
Manual on Human Rights Education with Young People
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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. Eleverna kan kanske själva göra 
odlingslådor av återanvänt material i slöjden?  
Om ni väljer att plantera insektpollinerade 
växter får ni njuta av surrande ljud och 
fladdrande fjärilar under sommaren! 

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!

Låt ogräsen frodas 

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!
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De oersättliga 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. Långt ifrån alla insekter sticks eller sprider sjukdomar. Att bekanta 
sig närmare med insekterna kan hjälpa till att få till stånd en positivare attityd och förstå 
insekternas betydelse och värde bättre. 

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. 

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 

skolelever 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. 

...och fjärran 

Mat
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. Man 

kan mycket väl integrera plockandet och samlandet i t. ex. undervisningen av huslig ekonomi, 

biologi eller omgivningslära – alltid under ledning av en vuxen som känner till arterna i fråga.

En egen odling

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 skolgården.  Arter som lämpar sig väl är till exempel ärt- och 
solorosgroddar, örter, sallat, grönsakskrasse och körsbärstomater

Grönsakslandet på skolgården 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-en-skoltradgard/ (på svenska).

https://viekas.laji.fi/lajit
http:// puutarhakasvatus.fi.
https://växthuseffekten.se/anlagg-en-skoltradgard/
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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.

Biodiversitet på matbordet

läroämnen: huslig ekonomi, geografi, biologi

Planera en måltid eller hela veckans 
skolmatsmeny som påverkar naturens 
biodiversitet så litet som möjligt.  Använd till 
exempel Sveriges WWF:s guidesidor (https://
www.wwf.se/mat-och-jordbruk/) som grund.   
Ämnet lämpar sig mycket bra som ett 
gemensamt projekt för olika ämnen, åtminstone 
huslig ekonomi, geografi och biologi. 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 istället 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. 

https://www.wwf.se/mat-och-jordbruk/
https://www.wwf.se/mat-och-jordbruk/
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Påverka!
Man kan också främja skyddet av biodiversiteten genom att försöka påverka samhället 

runtomkring i olika skala. På samma gång övar man upp medborgarfärdigheter som kommer 

att behövas senare i livet. Det lönar sig att se till att påverkningsprojektet är genomförbart: låt 

eleverna välja målet själva, hjälp dem att begränsa och rikta det på ett realistiskt sätt och välj 

metoder som passar barn i den åldern.  Här är några idéer på sätt som barn i grundskoleåldern 

kan använda i ett dylikt påverkningsprojekt. 

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 
eleverna själva får planera och förverkliga kampanjen med de vuxna i 
bakgrunden.  Skolan kan också gå med i en existerande kampanj. 

Det viktigaste och det onödigaste   

läroämnen: modersmål, åskådningsämnen, hälsokunskap 
material: penna och papper

Var och en börjar med att fundera över vilka två saker som är de allra viktigaste i hens 
liv och vilka två hen genast kunde göra sig av med.  Skriv upp sakerna på lappar.  Bilda 
sedan smågrupper, samla in lapparna och dela ut dem i grupperna.  Varje grupp får sedan 
försöka komma överens om vilka saker som verkligen är nödvändiga och vilka som är 
onödiga.  Till slut diskuterar hela klassen saken tillsammans.  Ta upp oundviklig och 
nödvändig konsumtion och sätt att undvika den senare.  Kan något till exempel ersättas 
av en service, eller skulle något gå att tillverka själv av återanvänt material?

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 skolan kunna ha planteringar som lockar till sig bin och fjärilar?  Hitta 
tillsammans med eleverna på en sak som ni skulle vilja främja och skriv tillsammans 
vykort eller e-post och skicka till kommunala beslutsfattare. 
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Östersjörundan 

Skaffa några sponsorer som förbinder sig till att donera en viss summa pengar 
till skyddet av Östersjön på basen av hur många kilometrar eleverna tar sig 
fram under rundan. Föräldrarna informeras och evenemanget förbereds: 

1. Varje klass gör en affisch om någon art som lever i Östersjön.

2. En lämplig rutt väljs ut.

3. Man kommer överens med köket att det den dagen serveras vegetarisk 
kost eller en fiskrätt som är gjord av hållbart fångad inhemsk fisk.

4. Någon gör en morgonsamling om Östersjön och varje klass får ett 
materialpaket om Östersjön att bekanta sig med på förhand.

5. Bjud in någon från ett lokalt media till Östersjörundan. Föräldrarna är 
också välkomna. 

Dagens gång: 

1. Morgonsamling antingen gemensamt eller klassvis. Alla får bekanta sig 
med materialpaketet. 

2. Alla går den överenskomna rutten en överenskommen tid. Deltagarna får 
gärna vara utklädda till olika varelser från Östersjön – fiskar, sälar eller 
andra djur.

3. Efter vandringen uppger alla hur långt de gått. I klasserna diskuteras 
hurdana erfarenheter eleverna har som rör Östersjön (stugbesök, båt- 
eller färjeresor, simturer …) och varför Östersjön är viktig.

Johanna Hägg från Kuusikon koulu i Vanda hittade på tipset.

De utrotninghotades demonstration

Ge de hotade arterna en chans och ordna de utrotningshotades 
demonstration.

1. Bekanta er med hotade arter via t. ex. arthistorierna i slutet av 
guiden eller Finlands rödlistade arter (punainenkirja.fi).

2. Rita eller pyssla ihop hotade arter och ge dem små 
demonstrationsplakat att hålla i. 

3. Ställ upp figurerna i ett demonstrationståg på t. ex. skolgården 
och ta en bild av dem i en vinkel där skyltarna syns bra.

4. Publicera bilderna i sociala media, i er blogg, eller på era nätsidor. 
Om detta sker en snöig vinter kan ni göra figurerna av snö.

Elevernas egen verksamhetsplan 

Olika slags handlingsplaner och påverkningsplaner styr biodiversitetsarbetet på nationell och 
global nivå. Gör tillsammans med eleverna upp en egen plan för er klass, skola eller varför inte 
för hela kommunen – barnens och ungdomarnas plan för skyddet av biodiversitet. Ta gärna 
också med föräldrarna och andra närbelägna skolor i arbetet.

1. Sätt er in i existerande nationella och/eller globala handlingsplaner, till exempel 
Handlingsprogrammet för biologisk mångfald i Finland.

2. Dela in er i arbetsgrupper.  En grupp kan till exempel ta ansvar för skolgården, närskogen 
eller en närliggande bäck. Ni kan också ge grupperna som uppgift olika arter eller olika 
nivåer av biodiversitet.  Ni kan också kartlägga utgångssituationen med hjälp av t.ex. 
WWF:s material.

3. Varje arbetsgrupp gör upp en plan över hur ifrågavarandehelhet bör skyddas och med 
vilka medel.  Tips hittar ni bland annat tidigare i guiden (Skrid till verket).

4. Sammanställ arbetsgruppernas material till en egen verksamhetsplan. Publicera planen 
på en gemensam tillställning och se till att den är framme till allmänt påseende.
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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
Östersjön, som är det enda hav som gränsar till Finland, är ett på många sätt 
unikt innanhav. Östersjön är världens yngsta hav och jämfört med de flesta 
andra hav i världen mycket grunt.  Havets salthalt är också mycket låg, och 
därför kallas vattnet för brackvatten eller bräckt vatten – mitt emellan 
saltvatten och sött eller färskvatten.   Salthalten i Östersjön varierar dessutom 
kraftigt: i sunden vid Danmark är salthalten betydligt högre än längst in i 
Bottniska eller Finska viken.  På grund av dessa unika egenskaper är också 
artsammansättningen i Östersjön speciell: både arter som trivs i världshav 
och i sötvatten påträffas i havet, samt några arter som inte påträffas någon 
annanstans i världen.  

Om du har gått längs stranden vid Östersjön har du antagligen påträffat 
knippor av blåstång som sköljts upp på land.    Blåstången har fått sitt namn 
av de gula gasblåsorna som också är ett utmärkt kännetecken. Har du någon 
gång försökt trycka sönder dem så att det säger poff?  Blåstången är en av 
de få makroskopiska alger som lever i Östersjön, och kan egentligen inte 

blandas ihop med någon annan art än sin nära släkting smaltång. Blåstången finns utspridd över 
nästan hela Östersjön, men om vattnets salthalt är lägre än 4 – 5 promille kan den inte längre föröka 
sig.  Smaltången finns också i vatten med lägre salthalt, det vill säga längst in i Finska viken och 
Bottenhavet. 

Blåstången är grönbrun till färgen och växer på steniga ytor på 0,5 - 10 meters djup.  Algen liknar 
en liten buske, men eftersom den är en alg har den inte stam och blad utan stommen kallas för bål.  
Bålen påminner dock till utseendet om en stam och delar sig i mindre delar, som liknar blad.  De gula 
gasblåsorna finns i övre delen av algen och hjälper den att hålla sig upprätt i vattnet.  Blåstångens 
utseende varierar mycket beroende på var den växer: tången kan vara bara ett par centimeter stor 
men också växa sig nästan en meter hög.   På riktigt utsatta stränder kan gasblåsorna saknas helt, 
och det finns också sådan blåstång som inte alls sitter fast utan gungar omkring i vattnet.   Den 
mest typiska blåstångsbiotopen utgörs av ett bestånd av många blåstångsindivider som växer på en 
vågsköljd, stenig strand på en till två meters djup dit solljuset tränger ned. 

Blåstången är en mycket viktig art i Östersjöns undervattensmiljö. Blåstångssamhället, ”buskarna” 
ger skydd åt många andra arter: bland annat trivs tånggråsuggan, båtsnäckan, blåmusslan och många 
fiskyngel samt små fiskarter som spigg, tångsnälla och mindre havsnål bland den vajande blåstången.  
Blåstången kallas också mycket riktigt för en av Östersjöns nyckelarter, och blåstångssamhällena 
kan mycket väl jämföras med skogarna på land. Förutom de arter som lever i skydd av blåstången drar 
många andra också nytta av välmående blåstångssamhällen, bland annat genom att använda någon 
av de ovannämnda arterna som föda.   Till och med snoken uppe på land drar nytta av blåstången, 
eftersom den lägger sina ägg i blåstångsvallarna som sköljs upp på stränderna.

Övergödningen av Östersjön utgör det största hotet mot blåstången.   Då havet får för mycket 
näringsämnen och övergöds blir vattnet grumligare och blåstången, som behöver ljus, kan inte 
växa lika djupt under vattenytan som tidigare.  Andra alger som växer fortare tar dessutom över 
blåstångens revir. Eftersom dessa alger är annorlunda byggda och inte tillhandahåller lika bra 
skydd för andra arter blir strandzonen följaktligen fattigare.  Har du sett blåstång som är täckt av 
grönalger?  Eller blågröna alger på simstranden? 

En blåstång kan bli upp till 10 år gammal. Kan den vara äldre än du?

Blåstången innehåller mycket jod, och torkad blåstång har använts 
som medicin mot jodbrist (struma). 

Man kan äta blåstång – man kan till exempel steka den i olja i en 
stekpanna. 

Ta reda på hur ni kan hjälpa till att skydda Östersjön och skriv upp hur man kan gå till väga. 
Av listorna kan ni sedan göra till exempel

a. planscher som ni sätter upp på skolans vägg eller 

b. ett ”pass” som alla får ta hem: när man har gjort något som står på listan kan man 
kryssa för det.

VISSTE DU?

UPPGIFTER
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Skogen
Föreställ dig att du befinner dig i en typisk finländsk skog, omgiven av granar, en och annan tall och 
björk, någon asp, kanske en rönn.  Det doftar skog och marken är täckt av mossa och blåbärs- och 
lingonris.  Detta är en rätt typisk skogstyp i Finland, en färsk moskog dominerad av gran. I ungefär en 
fjärdedel av Finlands skogar är granen det vanligaste trädslaget, och granen är näst efter tallen ett 
av våra vanligaste träd. 

De granar som växer i Finland kan delas in i underarterna europeisk gran och siberisk gran. Den 
europeiska varianten är bredare och växer främst i södra Finland, medan den siberiska varianten 
är smalare i toppen och växer främst längre norrut.  Granen trivs på många olika växtplatser, nästan 
överallt utom på väldigt torra och näringsfattiga jordar.  Granen växer bra också i skugga och klarar 
sig därför bra i många skogar, först som en del av undervegetationen och senare som ett upp till 20 
meter högt träd. Finlands högsta gran är hela 45 meter hög!

Det blir ingen skog utan träd, men en annan lika viktig del av skogen är nästan helt gömd under 
markytan: svamparna.  Ett gram skogsjord kan innehålla så mycket som 500 meter svampmycel.   
Det trådiga svampmycelet sprider ut sig överallt i skogen och är på många sätt en del av allt livet i 
skogen. Svamparna har bland annat en viktig roll som växternas kumpaner eller symbionter. Största 
delen av alla växter på jorden behöver hjälp av svampar för att kunna växa.  Svamparna och växterna 
bildar tillsammans mykorrhizor, svamprötter, som båda drar nytta av. Svampen hjälper växten att 
ta upp näring och vatten ur marken medan svampen kan utnyttja frukterna av växtens fotosyntes, 
tillexempel socker. 

I granskogen lönar det sig också för varje ivrig svampplockare att titta ned på marken, för också 
många goda matsvampar lever i symbios med granen. Ett bra exempel är sotvaxskivlingen.  Skivlingen 
känns igen på sin mörkbruna hatt och vaxlika vita lameller, och den påminner inte om någon giftig 
svamp.   Sotvaxskivlingen trivs bra i tjock mossa i barrskogar nära gran och ibland tall.  Den är vanlig 
i södra Finland och sällsyntare i norr. 

Också vår vän blåbäret behöver en svampsymbiont. Med hjälp av mykorrhizan kan blåbärsriset ta 
upp näring också i karga miljöer – på riktigt torra och soliga ställen trivs dock blåbär inte.  Blåbär växer 
nästan överallt i Finland – främst i moskogar. En av de allmännaste moskogstyperna karakteriseras i 
själva verket som moskog av blåbärstyp. 

Känner du igen blåbärsriset på vintern? Finns det då? Jo, visst. Blåbäret är ett ris som fäller sina blad 
till vintern, men stammen finns kvar året om (ifall inte något djur äter upp den).  Inte ens detta gör 
något, för nytt ris växer på våren upp ut blåbärets jordstam. I början av sommaren surrar det friskt 
i blåbärsriset när pollinerande insekter suger nektar ur blommorna. På hösten får vi sedan njuta 
av det delikata slutresultatet av detta samspel mellan blåbärsris och insekter – blåbären.   Också 
skogsfåglar, björnar och många andra i skogen uppskattar de blåa bären. 

Blåbäret är en så allmän och vanlig skogsväxt att det är svårt att tro att den håller på att minska 
i antal i Finland.   Blåbärsris täcker dock bara hälften så mycket markyta nu i jämförelse med hur 
det var på 1950-talet. Orsaken har att göra med skogsbrukets intensifiering.  Största delen av 
blåbärsriset lever under markytan som jordstam, och klarar mindre skogsbruksåtgärder bra. Om 
markytan bearbetas kraftigt kan det dock ta årtionden för blåbäret att återhämta sig. 

Skogsavverkningen har också fått talltitan, som varit en mycket vanlig skogsfågel i Finland att bli 
allt sällsyntare.  Talltitan är bofast och trivs i många olika slags skog.   För att ha det bra behöver den 
dock gamla, murknande lövträd att bygga bo i samt gärna också riktigt stora granar.  I granarna lever 
det gott om spindlar och insekter som talltitan äter tillsammans med frön.  På hösten gör talltitan 
upp matförråd i trädspringor och under lavarna på trädstammen.  Den främsta orsaken till att det 
finns allt färre talltitor i Finland är att andelen gamla skogar minskar. Under 2000-talet har antalet 
häckande talltitor i Finland minskat med hälften och fågeln klassificeras nu som synnerligen hotad. 

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. 

Rita en bild som beskriver hur alla de olika arterna i skogen – granen, 
sotvaxskivlingen, blåbäret, talltitan - hänger ihop med varandra.  Alla kan 
rita varsin bild eller så kan ni göra en stor, tillsammans. 

Har du sett en talltita? Den orädda och nyfikna talltitan känner man igen på sina svarta fläckar på 
huvudet och under näbben.  Resten av fågeln är vitgrå.  Man kan någon gång få se en talltita på 
fågelbrädet om det ligger nära fågelns revir, men talltitorna flyttar inte in till städerna som de kanske 
mer bekanta talgoxarna och blåmesarna gör om vintrarna. Det finns talltitor i barr- och blandskog 
överallt i Finland, till och med uppe i fjällbjörksskogarna i Lappland.

VISSTE DU?

UPPGIFTER
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Kärret
Nu stiger vi ut på en trädlös våtmark, en mosse. Vitmossan klafsar under stövlarna och det 
växer starr och små buskar på tuvorna. Här hör en mycket praktfull vadarfågel hemma, 
brushanen.  Brushanarnas vårfjäderdräkter i månadsskiftet maj-juni är praktfulla att 
skåda.   Huvudet omges av en uppblåst krage och pryds av fjädertofsar.  Olika individer 
ståtar i olika färger – orange, svart, brunt och vitt.   Hanarna tävlar om honornas gunst 
i ett spel som påminner om en dans. I juli faller de färggranna fjädrarna av och hanarna 
återgår till sin andra fjäderdräkt som påminner om honornas brungråa. 

Brushanen häckar på mossar, i andra våtmarker och på strandängar, speciellt i Lappland 
och på västkusten. I andra delar av Finland är den sällsyntare.  Brushanarna går omkring 
på den gungande kärrmarken med sina långa ben och äter ryggradslösa djur och växtdelar.  
Honan gräver ned sitt bo direkt på marken, fodrar boet med torrt gräs och gör också ett 
grästak åt sig.  Till vintern flyttar brushanarna till Medelhavet och Västafrika. 

Brushanen har minskat kraftigt i antal i Finland och är nuförtiden synnerligen hotad.  
Orsakerna är flera: dräneringen av våtmarker i Finland har förstört brushanens 
häckningsplatser och också på övervintringsplatserna i Afrika har miljön förändrats. 
Också klimatförändringen kommer sannolikt att påverka brushanen i och med att 
häckningsmiljön i norr förändras.  Brushanens bestånd har minskat kraftigt också på 
andra håll i Europa. 

Har du hört talas om köttätande växter? Visste du att det finns sådana insektätande 
växter också i Finland? Det finns tre sileshårsarter som växer på kärr i Finland och äter 
insekter. Vi bekantar oss här med den vanligaste, daggörten.   Daggörten har runda, 
rödaktiga och luddiga blad. I yttersta spetsarna av luddet sitter små, små slemdroppar 
där insekterna fastnar.  Då en insekt landar på daggörtens blad sluter sig bladet runt den 
och växten utsöndrar enzym som smälter ned bytet – på samma sätt som enzymer bryter 
ned maten i vår magsäck.  Daggörten drar nytta av att ”äta” insekter, eftersom den på så 
sätt skaffar sig kväveföreningar som det annars finns ont om på kärrmark.  Daggörten 
klarar sig också utan insektsföda, men den frodas bättre om den lyckas fånga insekter. 
Detta sker inte särskilt ofta, cirka en gång i månaden. De fångade insekterna är oftast 
små, i myggstorlek, men någon gång kan också en trollslända eller en fjäril bli fast.

Daggörten växer på många olika slags kärr och myrar och den är allmän i hela landet.  
Daggörten är anpassad till fuktiga förhållanden och torra och varma somrar kan vara 
utmanande för den.  Även om daggörten är relativt tålig gör dränering av våtmarker att 
den trivs sämre. 

Myrvisslaren klarar inte alls av att kärrmarker dräneras och torkar ut.  Av denna orsak 
har den blivit sällsyntare och nästan försvunnit helt från södra och mellersta Finland. Den 
klassificeras numera som nära hotad.   Myrvisslaren är en mörkbrun dagfjäril med nästan 
fyrkantiga vita fläckar på de luddiga vingarna.   Längre i norr kan fjärilens färg vara något 
ljusare brun. 

Myrvisslarna flyger omkring på kärr, i älvdalar och fjällsluttningar där det växer hjortron, 
från början av juni till slutet av juli.   Myrvisslarnas larver äter hjortronplantor, och honan 
lägger sina ägg ett och ett på dessa.  Larven binder ihop hjortronbladen med silkestrådar 
och lever där i hela två år.  Som vuxen lever fjärilen en sommar. 

Daggörten har traditionellt använts 
som läkemedel och utgör fortfarande 
råvara för läkemedelsindustrin – 
man gör bland annat hostmedicin av 
växten.  Också i Finland samlas det 
varje år in stora mängder daggört för 
olika europeiska läkemedelsföretag. 

Hur skiljer sig växter och djur egentligen från varandra?  I regel tänker vi 
oss inte växter som något som fångar byten eller rör på sig, i motsats till 
djur. Daggörten passar dock inte in i detta mönster, och om man ser riktigt 
noga på många växter kan de vara betydligt rörligare än vi tror!  Hur är 
det med andra arter, som till exempel vissa svampar?   Bekanta er gärna 
också med andra grupper av organismer och fundera över var gränserna 
riktigt skall dras. 

VISSTE DU?

UPPGIFTER



48 49

Fjället
Från fjällets topp kan man se långt bort. Fjällen i Lappland är urgamla delar av försvunna bergskedjor. 
Fjällmiljön är extrem: den snötäckta vintern sträcker sig över halva året, vindarna är hårda, 
snösmältningen är en drastisk händelse och på sommaren är det ljust dygnet runt.  De utmanande 
förhållandena återspeglas i livet där: se tillexempel hur de knotiga fjällbjörkarna ser ut.  Fjällbjörken 
är en underart av en av våra vanliga björkarter, glasbjörken, och den har utvecklats i de hårda 
förhållandena i norr. 

Jämfört med glasbjörken är fjällbjörken mindre och växer ofta mer som en buske än ett träd. På många 
områden är fjällbjörken det träd som växer högst uppe på fjällen och sålunda bildar trädgränsen.  
Fjällbjörken tål köld och torka bra och klarar sig därför både högt uppe och långt i norr. Fjällbjörken 
kan fotosyntetisera också med hjälp av klorofyll i barken, och detta hjälper trädet att överleva också 
då löven av en eller annan orsak går förlorade. 

Fjällbjörksskogarna är livsviktiga för många andra arter.  Till exempel fjällripor, harar och många 
insekter lever av fjällbjörkarna, och dessa djur är i sin tur mat för rovdjur på fjället.  Under 
fjällbjörkarna får bl. a. kråkbär och odon skydd, många svamparter lever i symbios med björkarna, 
och renarna äter både av fjällbjörkarna och dessa svampar.  Tyvärr är inte ens den tåliga fjällbjörken 
längre en lika självsäker del av fjället. På grund av klimatförändringen förekommer det allt fler arter 
av mätarfjärilar i Lappland, och dessa kan äta upp fjällbjörkarnas löv. På alla områden återhämtar sig 
inte fjällbjörksbeståndet om de existerande björkarna förstörs.  Å andra sidan gör klimatförändringen 
också att bland annat fjällbjörkens tillväxt ökar. Det är svårt att förutspå hur klimatförändringen sist 
och slutligen kommer att påverka till exempel fjällbjörkarna.

Då man talar om Lappland och fjällen tänker många först på myggor.  Det finns visserligen myggor 
överallt i Finland, men det är sant att myggorna på sommaren i Lappland kan bilda stora moln.  Visste 
du, att det inte är fråga om en och samma art, utan att det finns cirka 40 olika myggarter i Finland? 
Myggorna är kosmopoliter, vilket betyder att det finns myggor överallt i världen med undantag 
för på Antarktis och vissa kyliga öriken.  Man känner till totalt mer än 3 500 olika stickmyggarter, 
varav bara en liten del suger människans blod (alla myggarter i Finland gör det dock tyvärr).   Arter 
som förekommer i Finland är bland annat skogstömygga, sommarskogsmygga (i södra Finland) och 
fjällmygga (i norra Finland). 

Vuxna myggor livnär sig på nektar som de suger ur blommorna med sin långa sugsnabel. På samma 
gång pollinerar de många växter.  Endast mygghonorna behöver suga varmblodiga djurs blod för att 
få tillräckligt med energi och protein för att kunna lägga ägg.  Mygghonorna hittar sina offer med 
hjälp av sonder som de har på sina känselspröt. Med hjälp av dessa kan de förnimma dofter och 
koldioxid på upp till 50 meters avstånd. Också värme drar till sig myggor. 

Mygghonorna lägger sina ägg i stillastående vatten. Mygglarverna kläcks och utvecklas till vuxna 
myggor i vattnet. Det finns gott om dammar och pölar och andra små stillastående vattendrag 
i Lappland, och därför utvecklas där ofta stora mängder myggor.  Myggorna är irriterande för 
människor och andra varmblodiga djur, men myggorna är mycket viktiga för att ekosystemet skall 
fungera.  Varje år kommer stora mängder fåglar för att häcka till Lappland, eftersom Lapplands 
sommar erbjuder dem rikligt med insekter att äta.  Mygglarverna, äggen och pupporna är i sin tur 
mat för fiskar, grodor och många andra vattenlevande organismer. 

För att få se en annan nordlig art i fjällen måste man ha tur.  Fjällräven är synnerligen hotad i Finland 
och har nästan försvunnit helt.  Man har uppskattat att det rör sig endast 5 - 10 fjällrävar i Finland och 
att dessa inte nödvändigtvis är bofasta i Finland. Lyckligtvis lever det fjällrävar på hela det arktiska 
området. Globalt betraktas fjällräven som livskraftig, men i Fennoskandien finns det enbart ett par 
hundra fjällrävar kvar.    Fjällräven har sannolikt inte förökat sig i Finland sedan år 1996. Fjällrävarnas 
gamla boplatser finns dock kvar, och forskarna i Finland följer noga med om djuren visar tecken på 
att återvända.  Om det finns gott om lämlar och andra gnagare att äta kan ett fjällrävspar få fler än 
tio ungar på en gång. Fjällrävarna bildar bestående par och båda föräldrarna sköter om ungarna. 

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? 

Myggan kan sticka sin sugsnabel 
genom människans hud så 
smärtfritt, att människan har 
försökt ta modell av denna då man 
utvecklar kirurgiska nålar.

Fjällräven äter förutom gnagare fågelägg, bär, as och olika ryggradslösa djur.  På andra håll i världen 
kan de också kalasa på fisk, alger och tillochmed sälungar.

Fjällräven är som namnet säger nära släkt med räven. Den är Finlands minsta hunddjur och ungefär 
lika stor som en tamkatt. Fjällräven är väl anpassad till ett kallt klimat med klara årstidsväxlingar.  På 
sommaren är fjällrävens päls tunn och gråbrun på ryggen men på vintern dubbelt så tjock och snövit.  
Med hjälp av sin täta vinterpäls och skyddande fettlager kan fjällräven klara sig i temperaturer under 
- 50°C.   Också undersidorna av fjällrävens tassar är pälsbeklädda, vilket har gett räven sitt latinska 
namn, Vulpes lagopus, räv med päls på tassarna.  Då det blåser hårt kan fjällräven gräva ned sig i snön 
eller rulla ihop sig till en boll så att den yviga svansen skyddar kropp och nos från kylan.

Fjällräven jagades tidigare mycket i Finland för sin eftertraktade päls’ skull och är därför nu hotad.  
Mängden fjällrävar minskade ytterligare då räven, som delvis äter samma mat och kan döda 
fjällrävar, spred sig norrut.  Räven har kunnat sprida sig norrut eftersom klimatet blivit varmare 
och vargstammen minskat.  Att det nuförtiden finns mindre stora rovdjur i Finland än tidigare har 
påverkat fjällrävarnas stam i negativ riktning. Fjällräven äter också as, och rester av rov som varg 
och järv fällt har tidigare kunnat hjälpa den över hårda vintrar, då det är svårt att hitta annan föda.    
Lämlarnas och sorkarnas stammar har också under senare tid varierat på ett mer oberäkneligt sätt 
än tidigare. I Sverige och Norge har man genom att mata fjällräven på vintern fått stammarna att öka 
en aning. I Finland har man provat att mata fjällräven under några vintrar. Ifall fjällrävsstammen ökar 
i Sverige tar sig kanske några också över gränsen till Finland och förökar sig också här. 

VISSTE DU?

UPPGIFTER
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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 sticker det ofta upp grässtrån och gården eller till och 

med vinden på huset kan sjuda av liv. Maskrosen är ett exempel 
på en växt som trivs också mitt i stan. Om du tidigare tyckt att 

maskrosen bara är ett tråkigt, alltid likadant ogräs lönar det sig att 
tänka på att det finns fler än 500 olika maskrosarter i Finland!  Dessa 

maskrosarter kallas för ”småarter”, eftersom de särskiljer sig så litet 
från varandra. Genom att till exempel samla in blad från olika maskrosor 

som växer inom samma område och jämföra dessa märker du dock nog att 
de är olika till formen. 

Maskrosen blommar från april till juli på många olika ställen: vid vägkanten, 
på gårdar, i parker, på stränder och fuktig mark.  Olika arter trivs på olika ställen, så länge det finns 
tillräckligt mycket ljus (därför hittar du inte maskrosor inne i skogen).  En orsak till att maskrosen är 
så vanlig är att det förökar sig effektivt.  En växt kan producera tusentals frön som med hjälp av sina 
fjun kan spridas långa vägar. Nya växter kan också växa upp från bitar av rot. 

Trots att många trädgårdsodlare inte älskar maskrosen är den viktig för många andra arter.  Trots att 
maskrosen är självpollinerande och alltså inte är beroende av insekter för att fröna skall utvecklas 
producerar den rikligt med nektar och är en viktig näringskälla för många pollinerande insekter, till 
exempel bin och humlor.   De fjuniga, flygande fröna som utvecklas efter blomningen är också mat för 
många småfåglar, till exempel grönsiskan, domherren och den i Finland numera hotade gråsparven. 
Också vi människor kan äta maskrosor!  Späda blad är goda som sådana i sallader, av blommorna kan 
man tillverka mjöd och de torkade rötterna har använts som kaffesurrogat. 

På samma gång som man undersöker blommorna mitt i stan ser man också andra levande organismer 
om man tittar efter.  Har du till exempel sett till några blombockar – färggranna, långsmala skalbaggar 
med långa känselspröten?  Den fyrbandade blombocken är en stor och grann blombock på 12 - 19 
millimeter som liksom namnet anger har fyra band eller bälten i svart och orange på sin kropp.  
Vuxna fyrbandade blombockar trivs på till exempel tistlar, älgsgräs och hundflokor samt andra 
flockblommiga växter i hela Finland från sydkusten till Lappland.

Trots att blombockarna inte är specifika för just bostadsområden är de så allmänna att det ofta är 
lätt att hitta sådana på grönområden också mitt i bosättningsområden.  De allra bästa fyndplatserna 
är ängar i närheten av gammal blandskog.  Mindre dungar av sådan blandskog hittar man rätt ofta 
faktiskt bättre inom bostadsområden än i större ekonomiskogar. Också parker duger så länge de 
inte är alltför strikt skötta. Det väsentliga för blombaggarnas del är att det finns murket trä i skogen, 
eftersom blombockarna liksom många insekter tillbringar största delen av sitt liv som larver och då 
behöver murket trä att gnaga på. 

Larverna är i sin tur en viktig del av till exempel hackspettarnas diet. Eftersom så många insektslarver 
behöver murket trä är det bäst att lämna kvar fallna träd på marken i skogen och också på gården 
lönar det sig att lämna åtminstone trädstubben kvar.  Den fyrbandade blombaggen är en bra gäst 
i trädgården och parken, för den ger sig inte på levande träd som larv och hjälper som fullvuxen 
skalbagge till att pollinera växter. Därför lönar det sig alltid att vara glad då man hittar sådana 
insekter på gården!

Visste du att det finns ett enda flygande insektsätande däggdjur och att du kan påträffa det på din 
egen gård? Det finns faktiskt sex olika fladdermusarter i Finland och mer än 1200 olika runt om i 
världen – en femtedel av alla däggdjursarter!  Om man påträffar en fladdermus på sin gård i Finland 
är det oftast en nordfladdermus - vårt lands vanligaste och världens nordligaste fladdermusart.   
Nordfladdermusen flyger omkring på halvöppna platser, till exempel i parker, i skogskanten, på 

Många skalbaggar har 
namn som hänvisar till 
hantverkare: till exempel 
skräddaren som springer 
omkring på vattenytan!

gården eller på parkeringsplatsen. Med hjälp av att sända ut ultraljudspulser och lyssna på hur ekot 
kommer tillbaka kan fladdermössen jaga och fånga flygande insekter – myggor, skalbaggar, fjärilar 
och trollsländor. En liten fladdermus kan fånga flera tusen insekter under en natt.  Fladdermusen 
äter mycket, för det går åt mycket energi till att flyga.  Fladdermusen måste också samla in mycket 
näring under sommaren för att överleva den långa vintern. 

Har du någon gång hittat en fladdermus som hänger med huvudet nedåt t. ex. under takets kant, i 
källaren, lidret eller på vinden?  På bostadsområden vilar fladdermössen gärna på dagen någonstans 
i eller på husen. I skogen hittar man på dagarna fladdermössen i ihåliga träd eller bergsskrevor. Till 
vintern söker sig fladdermössen till ställen där det är lagom fuktigt och temperaturen inte sjunker 
under noll grader, till exempel källare, gamla gruvgångar, grottor eller vindar.   Fladdermusen 
tillbringar inte hela vintern i dvala utan vaknar emellanåt för att dricka och äta.  Man skall inte 
störa fladdermöss på vintern, för då kan de vakna upp ordentligt alltför tidigt och förbruka sitt 
energiförråd och svälta ihjäl innan våren kommer. 

Eftersom fladdermusen tillbringar halva året i dvala kan den leva upp till 15 år.  Andra däggdjur i 
samma storleksklass som till exempel gnagare lever bara ett par år.  Eftersom fladdermusen lever 
länge och förökar sig långsamt är den känslig för förändringar i sin levnadsmiljö.   Om man inte tar 
fladdermössen i beaktande då man planerar och bygger i städerna kan deras nuvarande sov- och 
övervintringsplatser försvinna. En annan fara som kan hota fladdermusen då klimatet blir varmare 
är om insekternas livscyklar förändras i snabbare takt så att det inte mer finns tillräckligt mycket 
föda för fladdermusen under den period då den fortplantar sig vid midsommar.   Återkommande 
temperaturväxlingar kan också skada fladdermusen ifall det leder till att den vaknar upp för många 
gånger under vintern.  Än så länge trivs dock lyckligtvis fladdermusen bra i Finland. 

På upptäcktsfärd i bostadsområdets miljö 

Gå på upptäcktsfärd i ett område som består mest av 
byggnader och skriv upp hurudana arter och biotoper 
ni hittar!  Som hjälp behöver ni kanske fågel- och 
insektböcker eller applikationer.  Ta gärna bilder av 
era observationer och gör anteckningar. Skriv sedan 
en rapport om er upptäcktsresa. Vad tycker ni om 
biodiversiteten?

VISSTE DU?

UPPGIFTER
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GÅRDENS DIVERSITETSUTREDNING

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. 

Fundera över: Vad kunde man ändra på så att flera arter skulle trivas på gården??  
Uppgiften kommer från WWF:s Naturewatch Kaupunkiluonnossa-material.

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!  

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

3. Träd och buskar

 � 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

4. Djur

 � insekter
 � fåglar
 � däggdjur
 � djurbon
 � fågelholkar
 � fågelbräden eller 

liknande

1. Skydd

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

2. Annat

 � 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

2. Mnuspoäng för:

 � asfalt
 � sandplan
 � klippt gräsmatta
 � mer än två bilar på 

gården

Jag undersökte...

 � ett höghus’ 
 � radhus´

 � egnahmeshus’ 
 � lantgårds 
 � skol- eller dagis’ gård

Min gård är...

 � liten
 � medelstor 

 � stor 
 � mycket stor
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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 skicka ut den åt eleverna.  

Vissa av sakerna kan barn och unga kanske inte göra helt själva, men de kan mycket väl vara 

med om att främja saken.  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! 

Nära

 � Lämna kvar murket trä på gården.

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

skogar.

 � Grunda eller sköt om en äng.

 � Låt bli att klippa gräsmattan.

 � Häng upp fågelholkar.

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

 � Bygg insektshotell.

 � Avlägsna främmande arter.

 � Låt ogräset frodas.

 � Delta i ett medborgarforsningsprojekt (t.ex. Följ med våren eller vintern).

 � Bygg en fladdermusholk som fladdermössen kan sova i om dagarna.

 � Grunda ett orört naturskyddsreservat på gården. 

 � Gör ett vinterbo åt igelkotten.

 � Ordna eller delta i en demonstration för naturens bästa.

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

 � Håll hundar och andra keldjur kopplade.

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

 � ______________________________________________________________________________________________

 � ______________________________________________________________________________________________

 � ______________________________________________________________________________________________

 � ______________________________________________________________________________________________

Fjärran

 � Ät mer vegetarisk mat.

 � Skaffa färre saker och använd sparsamt tjänster som belastar naturen.

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

 � Välj hållbart producerad eller fångad fisk och kött. 

 � Minska matsvinnet.

 � Återanvänd, byt och låna.

 � Gynna närproducerat och ekologiskt odlat.

 � Kontakta riksdagsledamoterna och kräv kraftígare åtgärder miljön till fromma. 

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

 � Byt till naturvänligare producerad elektricitet.

 � Sträva till att gå, cykla och använda allmänna kommunikationsmedel. 

 � Köp begagnat!

 � Använd miljövänliga hygienprodukter och rengöringsmedel. 

 � Plocka bär och svamp. 

 � Sprid nyheter som rör miljön i din bekantskapskrets och familj.

 � Ordna eller delta i en demonstration för naturens bästa.

 � ______________________________________________________________________________________________

 � ______________________________________________________________________________________________

 � ______________________________________________________________________________________________

 � ______________________________________________________________________________________________

 � ______________________________________________________________________________________________

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

http://luonnonkirjo.fi
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Den här guiden 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 och ungdomarna. 

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 om programmet:

www.gronflagg.fi  

gronflagg@feesuomi.fi  

09 4541 8151 

Grön flagg på finska: 

www.vihrealippu.fi  

vihrealippu@feesuomi.fi  

09 4541 8151 

Materialet är gjort med stöd av  
Partioaittas Ympäristöbonus

http://gronflagg.fi/biodiversitet
http://www.gronflagg.fi 
http://www.vihrealippu.fi 
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