Liv på skolgården?
Rubriken ovan avser inte i första hand elevernas lek och
gnabb utan alla andra levande organismer som kan finnas
i skolgårdsmiljön. En skolgård, som mest består av asfalt
och stensättningar, rymmer ofta mer liv än man kan tro.
Växterna kan utnyttja smala springor mellan stenplattorna och sprickor i asfalten för att slå rot och växa. Under torra och vissna löv kan mångformiga mångfotingar
dölja sig och i buskarna i skolgårdens utkanter sitter det
kanske ett gäng tjattrande sparvar.
Gör en inventering av den biologiska mångfalden på skolgården och upptäck att det kanske
finns mer liv än du först tror!

Biologisk mångfald på skolgården
1. Börja med att rita en karta över skolgården. Kartan
används som underlag för att markera skolgårdens biologiska mångfald. (Under förutsättning att det gäller interna elevarbeten i skolan kan man förstora och använda
kartorna på Eniro.se som underlag.)
2. Undersök den biologiska mångfalden på skolgården.
•

Räkna hur många arter det finns som hör till olika
organismgrupper och ta reda på vad några av dem
heter. Fotografera gärna det du ser av levande organismer.

•

Vilka träd, buskar och örter finns det? Varför finns
de olika växtarterna på skolgården? Är de vilda eller
odlade? Är det prydnadsväxter eller nyttoväxter?

•

Finns det några fåglar på skolgården? Vilka arter hör
de till? Vilka flyttar och vilka stannar kvar under
hela året?

brukar det finnas smådjur som exempelvis mångfotingar, gråsuggor, skalbaggar och maskar. Samla växtresterna
i en plastlåda, ta med den in i klassrummet och leta småkryp.
3. Sammanfatta: Vilka organismgrupper och arter har
klassen hittat på skolgården? Hur var det med den biologiska mångfalden på skolgården?
Diskutera vilken roll olika arter spelar. Ställ frågan om
alla arter ”behövs”. Vilken nytta har vi exempelvis av
daggmaskarna i jorden?
Läs också om 2011 års utmaning på januariuppslaget.

I fuktiga miljöer, bland nedfallna löv och andra växtdelar,
En revsmörblomma har slagit rot mellan ett par stenar.
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