lärarhandledning
Vem bor i borgen?
Kajan Kasper bor i borgen tillsammans med många andra. Han är slottsherre. Högsta chef. Så
kanske han känner sig. För det finns inga andra herrar här mera. På 1400-talet, för sådär 600
år sedan, då var Raseborgs slott i södra Finland fullt av folk. Många människor bodde i slottet och på gårdarna runtomkring.

1
2
3
4
5

A
B
B
A
C

Karl Knutsson Bonde var en av dem som basade över slottet. Han var kung av Sverige vid tre
tillfällen. Och man kunde komma i segelbåt ända fram till slottet på den tiden. Det lyckas
inte mera.
Kajan är en flockfågel och trivs alldeles utmärkt i gamla slott och borgar, för det finns så
många bra hålor i murarna. Här lever också ryssgubbe, skelört, röd- och ängsklint, kungsljus,
solöga, rödblära, hundfloka och hundäxing.
Kring borgen växer stora alar. De trivs där det är fuktigt. I den gamla vallgraven är marken våt. En gång i tiden var
havsvattennivån mycket högre än nu. Här växer också hassel, ek, lönn och ask.
Nere vid ån är det vackert. Här trivs skräddarna. De kan springa på vattnet då de jagar smådjur. Och virvelbaggarna paddlar fram med sina ben. Virvelbaggarna har delade facettögon så de kan samtidigt se både ovanom och
under vattenytan, då de jagar. Då har koll på allt som rör sig. Borgen erbjuder en fin boplats för många djur och
växter, även i vår tid.

SVAR TILL FRÅGORNA
1. Var bygger kajan sitt bo?
a) i håligheter
2. Vilken ljusröd blomma kan man hitta på slottsängen?
b) rödklint
3. Vilket djur har delade fasettögon och kan samtidigt se ovanför och under vattenytan?
b) virvelbaggen
4. Vilken fågel äter gärna vassens små frukter, som är en sorts nötter?
a) skäggmesen
5. Vad kallas vresrosens frukter?
c) nypon
6. Berätta vilka växter och djur som finns kring borgen och varför borgen är en bra levnadsplats.
Elevens egen berättelse. Vad lärde filmen dej?
7. Berätta om kajan. Till vilken grupp av fåglar hör den?
Kolla in filmen och sök på internet.

www.naturstigen.fi
Titta, kolla och förstå!

