
VÅRA NYTTIGA INSEKTER

Mera surr
i skolan!

Insekter och insekternas  
roll som pollinerare är något 
som fängslar barn.   
Som lärare kan du hjälpa 
dem att blicka in i en värld 
fylld av naturens under 
och mysterier.   

- Hur kan en puppa bli en
vacker fjäril? 

- Hur	kan	en	humla	flyga?
- Hur gör sig blommor attraktiva

för pollinerare?
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VÅRA NYTTIGA INSEKTER
I det här dokumentet vill vi ge dig en kunskapsbakgrund som du kan utnyttja för att skapa spännande 
lektioner och för att ta med barnen ut i naturen för att de ska se själva vad som verkligen pågår.

Samspel mellan insekter och växter
Innan det fanns insekter på jorden skedde väx-
ternas pollinering genom självpollinering eller 
genom att pollen spreds med hjälp av vind eller 
vatten.

Bin har man funnit i geologiska lämningar 
som är 60 miljoner år gamla. Pollineringen 
har utvecklats under evolutionens gång till ett 
framgångsrikt samspel mellan insekter och väx-
ter. Det innebär att växterna anpassat sig för att 
locka till sig pollinerarna så att korspollinering 
kan ske. Korspollinering innebär att pollen över-
förs från en blomma till en annan av samma art. 
Växterna gör sig attraktiva genom färg och doft 
och genom sin form.

Hos en del växter finns nektar i botten på 
blomman så att insekten måste tränga sig ner i 
blomman och får då med sig pollen som finns på  
växtens ståndare (hanorgan).  När sedan humlan 
eller biet flyger vidare till nästa blomma kommer 

pollenkornen i beröring med blommans pistill 
(honorganet), som i sin spets ofta är klibbig 
vilket gör att pollen överförs och befruktning 
sker.

Insekterna å sin sida har utvecklats och fått 
päls som blommans pollen fastnar i. Bin, i vilken 
grupp också humlor ingår, har också pollensäck-
ar som sitter på bakbenen och man kan se hur de 
flyger omkring med säckarna fyllda med pollen  
av olika färg. Flera arter av bin, blomflugor och 
fjärilar har utvecklat en förlängd tunga eller snabel, 
så att de kan suga upp nektar. En del har långa 
tungor, till exempel den vanliga trädgårdshumlan 
liksom fjärilar, och de kommer åt nektar i djupa 
blommor såsom rödklöver, stormhatt, finger-
borgsblomma, lejongap. 

Hos andra blommor såsom de korgblommiga, 
till exempel solros, blåklint, tistlar och ringblom-
mor, är nektaren lätt åtkomlig och här kan man 
ofta se olika arter av pollinerande insekter samsas 
på samma blomma.

En del humlor är smarta och har hittat ett sätt att  
borra hål i blomman med sin tunga och tjuva  
nektar direkt utan att behöva krypa ner i blomman. 
På det viset fungerar inte insektspollinering.

Mera surr i skolan
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Insekter som pollinerar
BIN OCH HUMLOR SOM SURRAR 
PÅ SOMMAREN

Det finns många olika arter av pollinerande 
insekter. Den vanligaste och mest kända är 
bin, en grupp som även humlor tillhör. Vilda 
och tama bin behöver pollen som föda åt sina 
larver. Bin och särskilt humlor är de viktigaste  
pollinatörerna. Vi har omkring 280 olika arter i 
Sverige varav humlor utgör 37 arter. De man ofta 
ser i trädgårdar är mörk jordhumla (bakdelen delen 
vit) och trädgårdshumla (bakdelen gul). Dessa är 
också bland de störst humlorna och de kommer 
ut först på våren. Man hör dem på avstånd genom 
deras dova surr. 
De flesta biarter är generalister vilket betyder att de 
besöker olika blommor för näringsintag, medan 
andra är specialister och håller sig till vissa blom-
mor. Det kallas också att de är blomtrogna. Det 
betyder att om deras blommor inte finns komer 
de inte att finnas. Även om humlor är generalister 
kan en viss humla föredra en viss växt så länge 
som den ger näring, därefter växlar den till en an-
nan, medan andra humlor föredrar en annan växt. 
Detta är en viktig egenskap, eftersom en individ då 
hela tiden flyger mellan blommor som måste ha 
samma slag av pollen för att befruktning ska ske.

Honorna av humlor och bin liksom getingar 
har gadd. Humlor sticks sällan och inte heller 
tambin, men getingar kan vara mer aggressiva.  
De är också getingar som kretsar runt matbordet 
på uteplatsen. Det är vanligt att människor är räd-
da för bin då man tror de är getingar. Men geting-
arna känns igen på att de har en smal midja, skarpt 
tecknat mönster på ryggsidan och den saknar hår.

Många bin har fantasieggande namn, till exempel  
tapetserarbin, guldmurarbin, blåklocksbin 
(besöker bara blåklockor), storsovarbin, praktbyx-
bin, buksamlarbin, gökbin (ser ut som en geting) 
och klöversidenbin.

BLOMFLUGOR SOM HÄRMAS

Blomflugor är en annan stor grupp. I Sverige 
finns fler än 350 arter. De som medverkar med 
pollinering är håriga och 5 till 20 mm långa. 
Blomflugor kallas också tvåvingar, eftersom de 
har ett enkelt vingpar, medan bin har dubbla 
vingpar, alltså fyra vingar. Det har även getingar 
som dock inte är någon effektiv pollinatör, efter-
som de saknar hår. Inom familjen blomflugor 
finns det sådana som kommit att efterlikna bin 
eller getingar med svarta och gula ränder.

Man tror det är en strategi som gör att de vill 
se ut som ett farligt djur. Men har de två vingar 
är det en blomfluga. Man kan också känna igen 
många på att de har en förmåga att sväva i luften 
och så plötsligt skjuta fart.
En del av arternas larver lever i humlebon eller 
getingbon och livnär sig på larverna. Andra äter 
som larver bladlöss och används därför inom 
ekologisk odling. Återigen andra äter organiska 
växtdelar såsom multnande ved. Som vuxna flugor 
livnär de sig på nektar och pollen.

FLADDRANDE FJÄRILAR

Fjärilar medverkar också till pollinering om än 
mindre effektivt än bin, men å andra sidan hinner 
de med många blombesök, så nyttan blir ändå 
stor. Vi har ungefär 2800 arter i Sverige. Man 
skiljer på dagfjärilar och nattfjärilar. 
Fjärilar utvecklas från ägg till larv och som larv 
genomgår de flera stadier när de växer och  
behöver ömsa skinn. Därefter övergår de till en 
kokong som många arter spinner in sig i innan 
de slutligen blir en färdig fjäril. Som larv äter 
vissa blad från en speciell värdväxt, som till 
exempel nässelfjärilen. Fjärilar matar inte sina 
larver utan fäster äggen på värdväxtens blad. 
Fjärilar har två vingpar som kan ha olika färg på 
över- och undersida. De har ett sugrör som de 
suger nektar med och som de kan rulla ihop. 
En del fjärilar har ett flyttbeteende på samma sätt 
som flyttfåglar och de kan flytta långa sträckor, till 

Tittar man i en blåklocka, 
riddarsporre eller stockros 
kan man ibland se att en 
humla sitter där inne och 
skyddar sig mot regn eller 
sover.

Det	finns	arter	av	fjärilar	vars	
enda strategi är att föröka sig. 
Som färdig fjäril har de inte  
ens förmåga att äta.  
De är bara intresserade av att  
hitta en partner att para sig  
med och sedan, om de är honor, 
lägga ägg.
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exempel Amiralfjärilen. De fjärilar som först dyker 
upp på våren är sådana som kläcktes föregående 
höst. Så gör till exempel nässelfjäril, vinbärs-
fuks och citronfjäril. Vanligast är dock att de inte 
övervintrar som färdig fjäril.

Pollinerarnas livscykel
Olika pollinerare har olika livscykler och det gör 
att en del kommer ut tidigt i april och många 
finns kvar ända tills hösten, så därför måste det 
finnas blommande växter under hela säsongen 
från tidigt vår ända till oktober.

De flesta humlor och tambin är sociala bin. Det 
betyder att en drottning lever tillsammans med 
arbetare (honor) och hanar i ett bo. Hos de flesta 
arter överlever endast den parade drottningen 
som när vårvärmen kommer är hungrig och flyger 
ut för att söka mat. Den första humlan man ser 
på våren är då just drottningen. Därefter lägger 
hon ägg och samlar in pollen och nektar som 
hon matar larverna med. Pollen som innehåller 
protein behövs för att larverna ska växa. När de 
första larverna kläcks flyger de ut och tar vid och 
samlar in nektar och pollen till nya larver. Det är 
honbin som gör det jobbet. Hanbin har endast 
som uppgift att para sig med en drottning. 

Drottningen stannar i boet och fortsätter att lägga 
ägg. Bina kan styra äggläggning och ta fram nya 
drottningar genom att mata honlarver med extra 
mycket mat. De nya drottningarna kläcks under 
sensommaren. De lämnar tillsammans med en 
grupp hanar boet och söker en ny boplats, där 
den befruktade drottningen ensam övervintrar. 
Den gamla drottningen dör sedan under hösten 
efter att ha levt ett år.

Hos tambin lever dock drottningen längre. Ofta 
byts hon ut efter 3-4 år då biodlaren kanske tyck-
er att hon inte längre lägger så många ägg. Sam-
hället kan också byta ut drottningen genom att 
ta fram en ny drottning. Det är då bina svärmar. 
Den gamla drottningen flyger ut tillsammans 
med halva bisamhället för att söka en ny boplats.

Tambin klarar sig inte på egen hand i vårt klimat 
utan måste ha hjälp av biodlaren som håller bina 
i en isolerad kupa. De behöver också ofta extra 
foder för att klara vintern och eftersom de flesta 
bisamhällen har en parasit som måste bekäm-
pas gör biodlaren även det. I ett bisamhälle 
övervintrar ungefär 20 000 bin. På sommaren 
kan antalet vara 60 000.

Solitärbin lever inte i koloni. Honan behöver inte 

mata larverna utan hon lägger upp ett matförråd 
intill äggen. När larven kläcks äter den upp sin 
matsäck och växer till sig. En del arter övervintrar 
som larver och förpuppas nästa år, medan andra 
förpuppas samma år och flyger ut. De finns även 
arter där det färdiga biet blir kvar i boet till nästa år. 
Precis som för tambin dör alla hanar på hösten.

Vilda bin flyger ofta inte långa sträckor mellan 
boet och där det finns mat. Det räcker alltså 
inte med lämpliga blommor. Blommorna måste 
finnas en omgivning där de finns boplatser.  
De flesta boar i marken i hålor och gamla musbon. 
Andra borrar ner sig och lägger ägg i sandig jord, 
till exempel vägslänter. Man kan också hjälpa till 
genom att göra sandbäddar eller skrapa av ytlager 
av gräs. Kanske finns det sådana platser i skolan 
närhet som klassen kan undersöka?

Många boar också i död ved eller i komposthögar. 
Tambiet kan utan problem flyga 2 km för att hitta 
nektar. De kan också genom sin bidans berätta för 
de andra bina i kupan var de har hittat fina blom-
mor. Humlor flyger kanske högst 500 meter.

Värdet av pollinerande insekter
Förståelsen för hur viktiga pollinatörer är och hur 
viktigt det är med biologisk mångfald har kom-
mit att växa under senare år. Larmrapport från 
forskare om hur insekter försvunnit har säkert 
bidragit.

Pollinering är en tjänst naturen ger oss alldeles 
gratis. Den brukar kallas ekosystemtjänst eller 
en naturbaserad lösning. Man säger att var tred-
je tugga vi äter är pollinerad. Försvinner polli-
nerarna får mänskligheten allvarliga problem 
med matförsörjningen. I vårt land är det jord-
bruksgrödor främst raps, klöver och åkerbönas 
som gynnas av pollinering, men också inom 
trädgårdsnäringen där skörden ökar av äpplen, 
plommon, körsbär liksom för hallon och vinbär 
samt för jordgubbar. Bönor, ärtor, squash och 

Ett arbetsbi har olika uppgifter.  
De lever ca 60 dagar. 
De sista 20 dagarna samlar de 
nektar. För att samla in  
motsvarande en tesked honung 
behöver de göra ungefär 1500 
blombesök. En dag kommer de 
inte tillbaka till kupan efter-
som de slitit ut vingarna.
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tomater behöver också pollineras. Betydelsen av 
pollinering för blåbär och lingon ska också nämnas.

Nyttan är också honungen som tambina produc-
erar av nektar. Värdet av den pollinering som 
tambin i Sverige utför uppskattas till 300 – 600 
miljoner kronor. Då är övriga pollinatörer inte 
medräknade och inte heller pollinering av vilda 
växter såsom bär som blåbär, lingon och hjortron.

Skulle ekosystemtjänsten pollinering upphöra 
blir det problem. I Kina kan man se foton på 
arbetare som klättrar omkring i fruktträden och 
pollinerar blommorna med en pensel som sitter 
på ett långt skaft. Man kan tänka sig vilken kost-
nad det blir om detta arbete måste ske manuellt! 
Det har även talats om små drönare som ska flyga 
omkring och pollinera.

Av alla vilda växter och örter behöver 80 pro-
cent hjälp av insekter för att pollinering ska ske.  
Det är alltså en förutsättning för att växten ska leva.
Alla pollinerare är del i en näringskedja som  
innebär att de är mat för bland annat fåglar och 
fladdermöss.

Hot mot insekter
Antalet insekter minskar. Forskare har kon-
staterat att mängder av arter är borta och flera 
är rödlistade vilket innebär att de är hotade.  
I Sverige har vi 280 arter av humlor och bin.  
En tredjedel av dessa är rödlistade, vilket innebär 
en risk att de kommer att försvinna. För fjärilar 
är andelen lägre och troligen också blomflugor,  
fast man vet inte säkert.

Att insekter har minskat kan man själv konstat-
era. Man brukar säga att nu för tiden fastnar inga 
insekter på vindrutan när man kör bil en varm 
sommardag. Så var det inte 40-50 år tillbaka.  
Då brukade man få stanna på en bensinmack 
och skrapa rutan.

Det finns flera orsaker till att pollinerarna 
försvinner. De vanligaste orsakerna är:

– Den biologiska växtmångfalden trängs tillbaka. 
Det i sin tur beror på att det industrialiserade jord-
bruket breder ut sig och att diken och ängsholmar 
med rika blombestånd inte längre finns. Förän-
drade brukningsmetoder har gjort att blomrik 
ängsmark och hagmark blivit åkermark eller skog.

– Brist på boplatser. De flesta pollinerare bor 
i marken och i och med att det gamla kultur-
landskapet med betande djur försvunnit växer 
hagmarker igen. Tidigare betade kossor och 
hästar ner gräset och sparkade upp marken efter 
kostigarna. Där kunde insekterna komma åt att 
göra bon där de kunde lägga ägg. I stads-
miljö gör täta gräsmattor att de inte kommer 
åt att gräva ner sig i marken. Det som behövs är 
sandytor och bar jord.

– Medel för växtskydd och insektsbekämpning. 
Även om många av medel som ska skydda växter-
na mot skadeinsekter förbjudits finns det många 
medel kvar som har en skadlig effekt. Man har 
mest studerat detta på tambin men det torde även 
gälla andra pollinerare. Insekterna blir försvagade, 
drabbas lättare av sjukdomar och kan tappa navi-
geringsförmågan, så att de inte hittar hem. Dessa 
olika medel används mest i jordbruket, men man 
ska inte glömma bort att de också används i villa-
trädgårdar och runt sommarstugor.

– Bebyggelse. Tätorter breder ut sig och tar i an-
språk allt mer mark. Det gör att insekterna trängs 
undan. I tätorter kan också finnas hinder i form 
av höga byggnader och trafikleder som försvårar 
förflyttning.

Även tambin drabbas av dessa negativa faktorer 
och det som kallas bidöden är ett faktum. Varje 
år dör ca 20 procent av alla bisamhällen. Men 
glädjande nog ökar antalet bisamhällen efter-
som antalet biodlare ökar varje år. Kanske finns 
det någon i klassen vars familj är biodlare?

Naturnytta
STÖDJANDE

• Produktion av
näringsrik jord

• Fotosyntes
• Vattnets kretslopp

KULTURELLA

• hälsa,
välbefinnande

• Ekoturism
• Friluftsliv
• Pedagogisk miljö

REGLERANDE

• Pollinering

• Luft och
vattenrening

• Skydd mot
naturkatastrofer

• Kolbindning

FÖRSÖRJANDE

• Mat

• Medicin
• Dricksvatten
• Bioenergi

Exempelvis
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Klimatet
Klimatförändringen utgör också ett hot mot  
pollinerarna genom att växtzoner förskjuts norrut. 
Det kommer bland annat att göra att vi får in nya 
insekter som inte funnits i vårt land, något som 
kan ändra konkurrensförhållanden. Samspelet 
mellan pollinerare och växter kan också ruckas. 

Om varmare klimat gör att pollinerarna kommer 
ut tidigare på våren och det ännu inte finns föda 
blir det ett problem. Nu hittar de tidigt pollen 
som ska föda de nya larverna hos sälg, hassel 
och olika vårväxter. Värmeböljor kan också, som 
vi sett de senaste somrarna, göra att alla blom-
morna snabbt blommar ut samtidigt och då 
finns ingen mat att hämta.

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.


