
Biodiversitet i skogen genom spel 

och naturundersökningar



Övning - växtätaren och rovdjuret

Utförande: 

En växtätare försöker gömma sig för ett rovdjur i ett passligt 

gömställe. Växtätaren ska välja (tyst för sig själv en person som är 

ditt gömställe). Har alla valt? Välj nu en person som föreställer 

rovdjuret som hotar dig). När leken börjar gäller det placera 

sig/hålla sig så att att ditt gömställe hela tiden befinner sig 

mellan dig och rovdjuret.
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Frank Erichsen 

Vi människor kan göra något som ingen annan art kan. 
Vi kan visa medkänsla för andra arter och hjälpa dem.

Ett medvetet val. 

© Pixabay



Biologisk mångfald - Naturens mångfald

= den genetiska variationen hos och mellan 
individer, arter och mellan olika naturtyper och 
ekosystem.

Kvarkens naturskola   

www.kvarkensnaturskola.fi
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Var nionde art i Finland är hotad. Till exempel dvärgflicksländan är starkt hotad. 

Källa: Rödlistade arter i Finland 2019/Olli Pihlajamaa, CC-BY-NC-4.0



Övningar om biologisk mångfald 

Mångfald av arter
= artundersökningar, autekologi

Samspel mellan arter
= näringskedjor, - vävar

Arter och deras livsmiljö 
= populationsdynamik, undersökningar i olika livsmiljöer

En mångfald av och i livsmiljöer
= undersökningar på olika platser (närmiljö, bebyggd miljö etc.)
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Övning - utredning av gårdens mångfald 

Använd din telefon eller surfplatta för att besöka adressen

wwf.fi/pihanmonimuotoisuustesti (byt språk till SV)

eller direkta länken: https://wwf.typeform.com/to/rSHVEDY3
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Gå ut och undersök gården och utred dess mångfald 

ur naturens synvinkel.

Undersökningen innehåller sju frågor som styr 

observationerna mot sådant som är relevant för 

mångfalden.

Testet ger ett poängantal. Berätta antalet i chatten 

när du är färdig.



Skogen som livsmiljö

Huvudskogstyperna är 
lavmo, karg mo, torr 
mo, frisk mo, lundartad 
mo, lund. 
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Undersök: 
- Vilka växter finns det rikligaste av? 

- Vad är det vanligaste trädet i skogstypen?

- Vilka växter trivs tillsammans med tall, gran och björk?  

Fundera på: 
- Vad berättar arterna om skogstypen? 

- Hur inverkar människan på växtligheten i skogen? 

Undersök mångfalden med naturruta! 



Asp – en nyckelart 
Tips! 

Skogsforsk.se – en film om aspen: 
https://www.skogforsk.se/kunskap/k
unskapsbanken/2019/aspen--en-
interaktiv-film-om-ett-viktigt-
naturvardstrad/

WWF:s utbildningsmaterial om 
aspen: 
https://wwf.fi/opettajille/opetusmate
riaalit/?language=suomi&query=vuos
isata%20mets%C3%A4ss%C3%A4

Obs! Kommer på svenska hösten 
2021. 
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https://www.skogforsk.se/kunskap/kunskapsbanken/2019/aspen--en-interaktiv-film-om-ett-viktigt-naturvardstrad/
https://wwf.fi/opettajille/opetusmateriaalit/?language=suomi&query=vuosisata%20mets%C3%A4ss%C3%A4


Övning – trädet jagar tillväxtfaktorer 

✓ Dela in deltagarna i träd (3 st) och tillväxtfaktorer (ljus, värme, 
vatten, näring). Tillväxtfaktorerna får en symbol (tex. kort). 
Träden väljer åt sig hembon, där trädens tillväxtfaktorer 
bevaras. Träden får olika färgers lagband på sig.  

✓ Trädens uppgift är att ta fast tillväxtfaktorer och föra dem till 
sitt hembo. Då trädet fått ihop den nödvändiga serien av 
tillväxtfaktorer kan det föröka sig. Antingen kan man göra så 
att alla tillväxtfaktorer blir nya träd eller så blir endast den 
som först blev tillfångatagen ett nytt träd (=sätter på sig ett 
lagband) . De andra får springa ut på spelplanen igen som 
tillväxtfaktorer eller om det är många deltagare så kan de 
stanna kvar i boet för att vänta på komplettering. 
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Källa: Jortikka & Kivelä. Vi utforskar skogen. Finlands skogsstiftelse



Faunadepå

• Ett hem för tusentals 
arter, främst insekter, 
mossor, lavar och 
svampar. Arter som är 
beroende av död ved för 
sin överlevnad. Dessutom 
kan faunadepåerna 
utgöra vinterbostad och 
gömsle åt större djur.

• En faunadepå är högar 
med stockar, stubbar och 
grenar.

10



Övning – bygg en faunadepå 
En konkret insats för den biologiska mångfalden! 

Anlägg en faunadepå genom att samla stockar, grenar och kvistar 
i högar. 
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Uppmärksamma värdefulla 

faunadepån med en 

egentillverkad skylt



Övning – myrstackens mångfald 
Se PDF 
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Undersök biologisk mångfald!

13

• Undersökande 
övningar ska få ”ta 
den tid de tar”

• Det är möjligt att 
du är barnens enda 
förebild i 
naturvetenskaplig 
diskussion → våga 
använda ett 
naturvetenskapligt 
språk
Hajer & Meestringa, 2014, Gibbons, 2013
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Övning –
en mångfald 
av insekter



Följ årstiderna 

• Varje årstid har sina kännetecken, 

begränsningar, och äventyr.

• Studier av de 

förändringar i 

naturen som 

beror på 

årstiderna kallas 

fenologiska 
observationer. 



Knoppisar – en dold mångfald 

På vintern kan man studera mångfald genom att 

t ex titta på lövträdens knoppar:

https://www.youtube.com/watch?v=RGWejW3QgiM

16Vinter/Vår 

https://www.youtube.com/watch?v=RGWejW3QgiM


Några avslutande tips
• Mappa – en materialbank för uteundervisning – www.mappa.fi

• Fee Suomi – material om biodiversitet: 

https://vihrealippu.fi/sv/biodiversitet/

• Ulkoluokka, artkort – www.ulkoluokka.fi/

• WWF:s material om naturens mångfald: 

https://wwf.fi/opettajille/opetusmateriaalit/?language=suomi&theme=m

onimuotoisuus

• www.naturskola.fi - Material publicerat av Natur och Miljö
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http://www.mappa.fi/
https://vihrealippu.fi/sv/biodiversitet/
http://www.ulkoluokka.fi/
https://wwf.fi/opettajille/opetusmateriaalit/?language=suomi&theme=monimuotoisuus
http://www.naturskola.fi/


Natur och Miljös naturskolor

Mer information: www.naturskola.fi
Kvarkens naturskola   
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http://www.naturskola.fi/
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Tack för oss! 

Ida Berg

Tel. 040 4199756

@kvarkensnaturskola

www.kvarkensnaturskola.fi

Jonas Heikkilä

Tel. 045 2700 312

@abolandsnaturskola

www.abolandsnaturskola.fi

Kontaktinformation: 


