
ATT FÅ BLOMMOR OCH BIN ATT TRIVAS

Bin, fjärilar, blomflugor och  
andra pollinerande insekter gör  
stor nytta när de flyger från  
blomma till blomma och hjälper 
 till med pollinering.  

Utan dessa insekter skulle 
vi människor inte  

kunna klara vår  
matförsörjning. 

Mera surr  
i skolan!
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ATT FÅ BLOMMOR  
OCH BIN ATT TRIVAS

Bin, fjärilar, blomflugor och andra pollinerande insekter gör stor nytta när de flyger från blomma  
till blomma och hjälper till med pollinering. Utan dessa insekter skulle vi människor inte kunna 
klara vår matförsörjning. När vi säger bin är det en stor grupp som omfattar solitärbin och humlor 
och inte bara honungsbin.

Pollinerarna bidrar till att öka skörden av grödor, 
frukt och bär. Den hjälp vi får av dem brukar 
kallas ekosystemtjänst. Den tjänsten utför de när 
de besöker blommorna för att få nektar och då 
fastnar samtidigt pollen i deras hår. Nektar ger 
dem energi och pollen ger protein.

Alla pollinerare med några undantag är alltså 
vegetarianer. Getingar däremot är köttätare och 
de kan vara lite aggressiva när det vankas lunch 
eller saftpaus på uteplatsen. Pollinerarna känner 
man igenom på att de är håriga vilket getingar 
inte är. Getingar brukar förresten inte besöka 
blommor. 

Skapa pollinerarglädje i skolan 
I stadsmiljöer finns många trädgårdar och blom-
lådor där insekterna hittar nektar och pollen. 
Men man kan ge pollinerarna hjälp genom att 
plantera sådana blommor, buskar och träd som 
de gillar. I skolan kan man ha odlingar av polli-
nerarväxter i pallkragar och rabatter. Då är det 

lätt för eleverna att studera vilka insekter som 
hälsar på. Vilka växter finns i närheten som ger 
mat tidigt på våren? 
Att sätta upp bihotell gör också att eleverna kan 
se vilka flygande gäster som flyttar in. Eftersom 
många bin bor i marken kan man ta bort gräsyta 
så att de kan borra ner sig. En sandvall fungerar 
också. Finns det någon i närheten ni kan un-
dersöka? De behöver också ha vatten, så ställ ut 
fat med vatten, men lägg småsten i fatet så de 
inte drunknar.

Skapa ett matbord som fungerar från 
vår till höst. Ju större mångfald desto 
mer får pollinerarna att välja på! 
Pollinerarna vaknar på våren när det börjar bli 
10-12 grader utomhus. Då är det viktigt att det 
finns mat för dem så att de får näring och kan 
mata sina larver. Sätt och så med barnen så det 
finns blommor under hela säsongen ända in i 
oktober. Man kommer att se att det är olika sorters 

”Fastän det är väldigt gott att äta honung,  
så finns det ett ögonblick alldeles innan  
man börjar äta den som är nästan  
ännu bättre” - Nalle Puh

Mera surr i skolan
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pollinerare som förser sig av pollen och nektar. 
En del kommer tidigt på våren, andra först senare. 
Har någon ny sort dykt upp? Håll koll.

VÅREN

Tidigt på våren hittar bin och humlor pollen till 
sina larver från krokus, scilla, pärlhyacint, hassel, 
sälg och tussilago. Därefter är maskros en viktig 
nektar- och pollenblomma. Så låt gärna maskro-
sorna gå i blom innan gräset klipps. Då kommer 
också vitklöver som ger god binäring. Skörden 
av olika sorters bär ökar om det finns bin. Lönn 
blommar tidigt och ger ett bra tillskott av nektar. 
Samma med kastanj och hägg. Finns det frukt-
träd som äpplen, plommon och körsbär kom-
mer pollinerarna att hälsa på i början av juni. 
Har man smultron och jordgubbar hjälper man 
bina och får mer frukt tillbaka.
Ett tips är att låta gräslök gå i blom.

SOMMAREN

När lindarnas blommor doftar brukar man höra 
hur det surrar av tusentals insekter. Rena go-
disbutiken. Finns det björnbär och hallon? De 
blommar i början av juli och då får bina mycket 
att göra. Blommor man kan plantera som som-
margodis i rabatten är Blåeld, Borsttistel, Ring-
blomma, Blåklint, Förgätmigej. Bland kryddväx-
ter är gurkört både vacker och näringsrik för 
bina, växer från juni till september, Hjärtstilla, 
Kungsmynta, Timjan, Salvia likaså. Och lavendel 
som är en fjärilsfavorit. Blommande grönsaker 
som bina inte tackar nej till är grönkål, pumpa 
och purjolök. Låt rädisor och lök gå i blom. Tist-
lar, mjölkört och kirskål betraktar många som 
ogräs, men pollinerarna har en annan åsikt. 

HÖSTEN

Det gäller att skapa en trädgård eller rabatt som 
inte blommar över när sommaren är slut. För 
bina kommer att fortsätta att leta näring ända 
till att de blir för kallt att flyga. Kärleksört, mal-
va och stockros har lång blomningstid, ända till  
oktober. Buddleja, som också kallas fjärilsblom-
ma och spireabuskar blommor sent och ljung-
blommor kommer först i augusti – september. 
Citronmeliss ger nektar under flera månader. 
Vitklöver brukar blomma från juni till september. 
Höstaster och höstrubeckia hänger med ända in 
i oktober. Luktreseda blommar länge men måste 
förodlas tidigt från frö. Även Jätteverbena ska sås 
tidigt. 

Snurr och surr i trädgården
Planera tidigt vilka växter ni vill ha. Gör en plan 
över de växter som både klassen och bina tycker  
om. En del växter går att köpa som plantor. 
Medan andra växter ska frösås och till och med 
förodlas. Då gäller det att starta i tid på våren. 

Tänk på att mycket av det vi kallar ogräs är näring 
för pollinerande insekter. Gräsmattor är visserli-
gen vackra men ger inte insekterna något utbyte. 
Går det att låta  en del av en gräsmatta bli äng? 
Eller skapa birutor som klipps mer sällan. Då 
kommer olika blommor som ge föda. Så ökas 
den biologiska mångfalden och det blir snurr 
och surr i trädgården.

Ta inte bort blommorna när de vissnat utan låt 
dem stå kvar och fröa av sig, så kommer de till-
baka nästa år. Och under tiden får fåglarna lite 
näringstillskott.

Det finns blommor som inte lockar pollinerare. 
Det finns också förädlade blommor som är sterila 

”När du tar med en burk honung till en 
vän som födelsedagspresent, stanna då 
inte efter vägen och smaka på honungen.” 
- Nalle Puh
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och näringsfattiga för pollinatörer. Det kan vara 
till exempel tulpaner, pelargoner, petunier, påsk-
liljor, hortensior och många rosor. Ett tips är att 
ta med klassen till en växtbutik med utomhus- 
avdelning en solig dag. Då kommer man att se 
vilka blommor som är attraktiva.

Pollinerare har funnits på jorden i miljontals år, 
så de har klarat av att anpassa sig till växlande 
förhållanden. Men idag hotas pollinerare av till 
exempel miljögifter och sjukdomar som försva-
gar dem. Då är det viktigt att den unga genera-
tionen lär sig hur de kan gynnas.

Vet du det här om pollinerande insekter
Evolutionen har utvecklat samspelet mellan  
insekter och växter så att pollinering sker med 
insekternas hjälp. Växterna har utvecklat färg, 
form och lukt för att vara attraktiva. Insekterna 
har utvecklat en sugsnabel och hårig kropp som 
pollen fastar i. Insekternas aktiva livscykel sam-
manfaller med växternas blomning, något som 
hotar att rubbas av klimatförändringen.
Pollinering är en ekosystemtjänsten som vi är 
starkt beroende av. Hela 75 procent av alla livs-
medelsgrödor i världen är till någon del bero-
ende av pollinering.

Det finns ca 280 arter av pollinerande insekter i 
Sverige. De flesta är solitärbin och bor i marken. 
Endast honungsbin och humlor bildar samhäl-
len som övervintrar. Hos solitärbin övervintrar 
bara drottningen som på våren börjar lägga ägg 
och behöver mata sina larver när de kläcks.

Det finns många sätt att hjälpa pollinerare
Många pollinerare är generalister, vilket betyder 
att de finner näring i många olika blommor. 
Men en del är specialister som kräver någon 
eller några blommor för sin föda. Det gör att en 
mångfald växter måste finnas om man vill ha ett 
rikt pollinerarliv. En del kan flyga flera kilometer 
för att söka föda, andra kanske endast 50 meter. 
Så för dem är det viktigt att boplats och blom-
mor är nära varandra. För att tillgodose behov av 
mat och skydd ska det då finnas landningsplats-
er inom korta avstånd: Rabatter, buskage, ängar, 
lövhögar, trädgårdar, kolonilotter, skolodlingar. 

Det finns andra sätt att hjälpa pollinerare och 
den biologiska mångfalden, till exempel genom 
att äta mer vegetarisk mat. Om många gör det 
minskar de skogsområden som huggs ner för 
att odla mat till boskap som vi slaktar och äter.  
Och använd aldrig kemiska bekämpningsmedel.

Mera Surr i Skolan är en utbildning för lärare, anordnas av Förbundet för Ekoparken, Kungliga Djurgårdsförvaltningen, 
Naturhistoriska Riksmuseet och Vetenskapens Hus med medel från Länsstyrelsen i Stockholm.
Kursen anordnas inom ramen för Pollinera Parken, ett projekt som har som mål att göra Kungliga Nationalstadsparken 
till en pollinerarvänlig oas och att sprida kunskap om biologisk mångfald.


