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Skolgårdar är viktiga i barnens vardag. De kan bidra till att 
barnen utvecklar kunskap, inbjuda till fysisk aktivitet och 
kreativ lek, samt kan skapa möjligheter för barn att utveckla 
kunskap om och ett positivt förhållningssätt till naturen. 

Variationen i miljön runt förskolan/skolan är viktig och 
en stor biologisk mångfald ger barnen många möjligheter att 
upptäcka exempelvis fåglar, insekter och växter av olika slag. 
Några exempel på hur den biologiska mångfalden kan gyn-
nas i skolgårdsmiljöer beskrivs nedan. Positivt för både fåglar 
och insekter är att plantera buskar och träd som exempelvis 
sälg, hagtorn, hägg, rönn och körsbär.

För insekterna
Skapa en fjärilsrestaurang
I ett soligt vindskyddad läge på skolgården kan en fjärils-
restaurang som lockar fjärilar, humlor och bin skapas. De 
växter som planteras måste vara attraktiva nektarväxter 
och väljas så att de  trivs i den aktuella växtzonen. Ex-
empel på växter: budleja, rödklint, hampflockel, gullris, 
temynta, kärleksört och praktröllika, samt kryddväxter 
som kungsmynta, lavendel, timjan, kattmynta och isop.

Sätt sting på skolgården!
1. Krafsa ur märgen ur bambupinnar, men inte hela vä-
gen igenom.
2. Bunta ihop ca 20 pinnar. Se till att de har en tvärvägg. 
Insekterna vill inte bygga i pinnar där de ser rakt igenom.
3. Häng upp bunten vågrätt på en 
solig plats med skydd mot regn. Se 
bild till höger.

Risken att bli stucken av en solitär 
geting eller bi är nästan obefintlig. 
Du ökar dock möjligheterna till mer 
frukt på träden och minskar proble-
men med skadeinsekter och bladlöss.

Bygg ett enkelt humlebo
1.  Gräv ner ett par lerkrukor en bit i marken (gärna intill 
ett träd) och låt bottenhålet sticka upp som en ingång 
för humlorna.
2.  Lägg några vackra stenar som skydd över ingången till 
boet.
3.  För att göra boet extra attraktivt för humlor kan man 
lägga lite gräs och strö från gamla musbon i krukan innan 
den grävs ner. Humlor gillar att bygga bo i gamla musbon.

För fåglarna 
Sätt upp fågelholkar
Samarbeta med träslöjden och tillverka fågelholkar som 
sätts upp i skolans närhet. Läs mer i Bi-lagan nr 2 2005.

Sätt upp fröautomater
Mata fåglarna under vinterhalvåret. 
Ett projekt inom teknikämnet där 
fröautomater byggs av engångsmate-
rial beskrivs i Bi-lagan nr 2 2005. 

Hampflockel lockar till sig insekter av olika slag, här syns ett påfågelöga, Inachis io.

En hane av 
åkerhumla, Bombus 
pascuorum,  har 
landat på en rödklint för 
att suga nektar.

Mer liv på skolgården!
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Prenumerera på Bi-lagan• 

Tidningen kom-
mer ut med tre 
nummer per år 
och att prenume-
rera kostar inget. 

Nummer 1 
och 3 har ett blan-
dat innehåll som 
vänder sig till lärare i grundskola 
och gymnasium. Nummer 2, som är 
i form av en läsårskalender, vänder 
sig i första hand till lärare i grund-
skolan och till pedagoger i förskolan. 
Prenumerera via www.bioresurs.
uu.se, länken ”Tidningen Bi-lagan”. 
Välj mellan att få alla tre numren 
eller bara läsårskalendern.

Prenumerera på e-brev• 

Vi skickar ut e-brev med aktuell in-
formation till lärare i förskola och 
skola. Prenumerera via www.biore-
surs.uu.se, länken ”Nyhetsbrev”. 

www.bioresurs.uu.se• 

Här hittar du undervisningsidéer, 
kurskalendarium, länkar, informa-
tion om säkerhet vid laborationer 
med mera.
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