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Konsthem för pollengivare
BILDKONST

10-11år
I denna uppgift bygger vi en bostad för insekter – ett 
insekthotell. Det byggs av en ram, som fylls med olika 
material som möjliggör insekterna att bygga bon. Här 
görs ramen för hotellen av en mjölk- eller saftburk.

Numera sköts landskapet för mycket genom att man 
städar bort ris, blad och murket trä som behövs av in-
sekter som är viktiga även för oss människor. Det kan 
vara svårt för insekter att hitta boställen på alltför stä-
dade gårdar. Vi kan hjälpa insekterna genom att bygga 
en lämplig skyddsplats som även utgör ett konstverk. 
På så sätt bevarar vi naturens mångfald!

1) Ta en mjölk- eller saftburk och planera ett hem för 
insekter av den. Hurdana luckor vill du skära i den? 
En burk rymmer 3–4 våningar. Du kan skära luckor i 
burkens väggar men inte i hörnen, så burken förblir 
stadig. 

2) Rita platserna för luckorna och färga burken med 
oljepastellkritor innan du skär luckorna – det är lättare 
att färga en oskuren burk! Klara färger lockar insekter 
till växter, kanske också till hotellet. Eller vill du hellre 
att hotellet ska kamouflera sig i sin omgivning? Välj 
färgerna efter den. Vad heter ditt hotell? Skriv namnet 
på burkens sida eller fäst en namnskylt på hotellet. 
Skylten kan berätta andra som ser hotellet vad det är.

3) Skär luckorna. Du kan även lämna en flik som är 
fast i överkanten och skyddar luckan mot regn. Gör 
först ett litet hål i pappen med en passare eller någon 
annan vass spets och för in ett av saxbladen genom det, 
så kan du skära luckan. För rörformade växtstammar 
kan du föra in ett papprör från en toalettpappersrulle.

4) Samla in material och låt dem torka. 
Insekthotellets insida byggs upp av ihå-
liga stjälkar i olika storlekar och andra 
material som hittas ute och dit insek-
terna kan krypa in. Lämpliga material 
är säv, torra stjälkar av vinterståndare i 
olika tjocklekar, kottar, bitar av murket 
trä och andra material som hittas ute. 
Använd torra material.

5) Fyll i våningarna i ditt hotell. Bör-
ja med den första våningen och fyll i 
våningarna därifrån uppåt omsorgsfullt 
så att fyllningen sitter fast på sin plats 
och inte faller ut. Om du har trälim eller 
erikeepertypiskt lim, kan du spruta lite 
lim på våningens botten så att det håller 
fyllningen fast. Lim även igen burkens 
övre del, alltså husets taknock, om den 
är öppen. Tvättklämmor är till hjälp.

6) Ställ hotellet vid en solig, skyddad 
vägg eller häng det i en lämplig plats 
med ett snöre. En bra plats är nära plan-
teringarna i trädgården. Om du hänger 
burken, torkar den snabbare efter regn. 
En bra höjd är cirka 1,5 m från marken.
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Vad du behöver

Mål

- En mjölk- eller saftburk
- Oljepastellkritor, sax
- Papprör från toalett- eller hushållspap    
persrullar, om du vill
- Eri-keeper eller trälim, om du har det 
hemma
- Hängsnöre för hotellet, om det ska 
hängas
- Material utifrån: till exempel hö, växter 
med ihåliga stjälkar (strå, säv, förra årets 
hundlokor osv.), kottar, ris, blad, murket 
trä, bark. Murket trä och olika rörforma-
de växtdelar är särskilt bra för Finlands 
insekter.

- I uppgiften övar man tredimensionell 
planering och bygge och lär sig att an-
vända retur- och naturmaterial vid byg-
gande.
- I uppgiften kan man även tänka på 
uppmärksamhets- och skyddsfärger i 
naturen.

Infosnutt
I denna länk finns mer information om 
Rundradions kampanj Pelasta pörriäinen. 
Med kampanjen vill man hjälpa pollengivare 
såväl på gården som på balkongen. 
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https://yle.fi/aihe/kategoria/luonto/pelasta-porriainen

