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Finska vikens år 2014

År 2014 är Finska vikens år, ett internationellt temaår vars mål är att man ska 
undersöka och förbättra havets tillstånd och slå vakt om vikens unika livsmiljöer. 
Finska viken i ett nötskal: 

Hot mot Finska viken och dess organismer:

- Finska viken är Östersjöns östligaste vik
- viken omges av Estland, Finland och Ryssland 
- areal 29 500 km²
- medeldjup 38 m, största djup 121 m
- längd 420 km, största bredd 125 km
- havsvattnets salthalt 0,2–8,5 promille (ökar från öst mot väst)
- kontakten med Atlanten svag, varför vattnet byts ut långsamt 
- Östersjön hör till världens största brackvattenbassänger, varför Finska 
vikens växt- och djurliv är unikt 

- livlig sjötrafik och oljeolyckor 
- skadliga ämnen, eutrofiering och näringsutsläpp 
- främmande arter som ändrar ekosystemet
- havsfåglarnas födotillgångar minskar, fåglar fastnar i fisknät och kol-
liderar med vindkraftverk längs flyttsträcken 
- havsdäggdjur fastnar i fisknät, tjuvjakt, skadliga ämnen inverkar neg-
ativt på förökningen och isfält som fartyg brutit sönder kan förstöra 
vikarnas bon och andningshål
- laxfiskars lekälvar däms upp, fiskbestånden minskar dramatiskt



Brädspel: Djur och växter i Finska viken 

Under detta spel kan du

I spelsettet ingår

- lära dig känna småkryp, fiskar och däggdjur som lever i viken

- bekanta dig med fåglar, undervattensväxter och alger i viken och få 

insikt i hur havsorganismerna står i samband med varandra via olika 

näringskedjor

- fundera över hur livsmiljöernas tillstånd och arternas välbefinnande 

inverkar på oss människor och hur vi inverkar på havet

- meta och fiska så länge du vill

- spelbräde, dvs. ett Finska viken-pussel (15 bitar) 

- 17 fiskbilder: två strömmingar, två vassbukar, gädda, abborre, gös, lax, 

öring, lake, mört, flundra, tånglake, piggvar, näbbgädda, vimma, sjurygg

- 15 bildskivor med havsväxter och djur: djurplankton, växtplankton, 

blåmussla, östersjömussla, rovborstmask, spånakäring, märlor, fjäder-

mygglarver, blåstång, östersjövikare, gråsäl, havsörn, havstrut, alfågel, 

ejder

- tre metspön för fiske

- spelregler

- bildkortset

- en spelväska



Spelredskap

Spelbrädet är en karta över Finska viken, som man kan pussla ihop av 15 fanerbitar. På 

kartan visas de stater som omger viken: Finland, Ryssland och Estland. På brädet finns vid 

varje land dess nationaldjur, nationalfågel och nationalfisk (Finland: björn, sångsvan och 

abborre; Ryssland: björn och mindre sångsvan; Estland: ladusvala och strömming) samt en 

känd stadsbyggnad. Dessutom finns på brädet bilder av för hela området karakteristiska 

djur – på Finlands område en vinglös tordmule, i Ryssland en hare, en varg, viggar och 

storskrakar och i Estland en älg och en räv. I havet mellan skärgårdarna simmar sälar.

I spellådan finns utöver spelbrädet också 3 metspön, 17 fanerbilder av fiskar i Finska viken, 

15 bildskivor av övriga djur och växter i viken samt ett bildkortset.

Fiskbilderna har en bild av en fiskart på framsidan och på baksidan ett nummer, fiskens 

namn och uppgifter om bl.a. artens längd, vikt, föda, livslängd och könsmogenhet. 

Fiskbilderna används i många av spelen: man kan försöka fiska upp dem ur havet med 

fokus på poäng, snabbhet eller list eller så kan man bygga upp näringskedjor. 

Obs! Längden som ges på baksidan av fiskbilderna är längden på en fullvuxen individ från nosspetsen till stjärtän-

dan. De största längderna och tyngsta vikterna är maximilängderna och -vikterna hos individer fångade i Estland. 

Bildskivorna har en bild av en art eller grupp på framsidan och på baksidan ett nummer 

och intressanta uppgifter om arten eller gruppen i fråga. Även de här bildskivorna med 

arter som lever i Finska viken används i många av spelen: de kan användas till att bygga 

upp näringskedjor eller så kan man använda dem i andra spel som beskrivs nedan. 

Bildkortsettet presenterar folkliga benämningar på och karakteristiska drag för olika arter i 

Finska viken och uppgifter om vad arterna smörjer kråset med. I korten hittar man också 

information om vilka arter som är viktiga såväl för människan som för någon art i näringskedjan.

Hur spelar man

Brädspelet ”Djur och växter i Finska viken” består av 8 olika spel, som presenteras nedan. Det 

gemensamma målet för alla spelen är att spelarna lär sig nya saker om arterna i Finska viken. I 

spelet ingår ett urval fiskar, däggdjur och fåglar vid Finska viken samt ryggradslösa djur som 

lever i vattenpelaren, i algbältena eller på bottnen. Under spelets gång kan man bekanta sig 

med olika arters och gruppers liv och egenskaper samt undersöka deras läge i näringskedjan 

och förhållande till människan. Spelen är av olika svårighetsgrad, men det finns spel för alla 

olika åldersgrupper. En tabell på nätet hjälper vid behov att hitta ett lämpligt spel – ett spel 

som passar spelarnas ålder, antalet spelare och den tid man har på sig att spela. 



Beskrivningar av de olika spelen

1. Pussel
 
Spelredskap: pusselbitarna till spelbrädet 

Spelets mål
De som lägger pusslet bekantar sig med bilderna av fåglarna och djuren och lär 
sig hur de stater som omger Finska viken – Finland, Ryssland och Estland – 
ligger i förhållande till varandra och Finska viken. Hos barn som lägger pusslet 
utvecklas det visuella minnet och handfärdigheterna. 

Spelets gång
Pusslet läggs och det färdiga pusslet bildar en ritad bild av Finska viken.

2. Största fångsten, alltså fiske av poäng  

Spelredskap: metspöna, fiskbilderna

Spelets mål
Genom att fiska lär sig spelarna känna fiskar som lever i Finska viken. Spelet 
utvecklar spelarnas koncentrationsförmåga och påhittighet och lär dem känna 
numren. Att räkna ihop poängen utvecklar räknefärdigheterna.

Spelets gång 
Fiskarna läggs antingen på det tidigare lagda spelbrädspusslet eller på golvet. 
Spelarna försöker i tur och ordning meta upp en fisk. Tre spelare kan fiska 
samtidigt: de ska försöka trä metkroken genom öglan intill fiskens öga och rycka 
fisken till sig. På baksidan av den uppfiskade fiskbilden hittar spelaren antalet 
poäng fisken ger. När alla fiskar har fångats, går man igenom fångsten och alla 
berättar vilka fiskar de fått. Sedan räknar man ihop poängen. Vinnare är den som 
har flest poäng.



3. Snabbfiske, alltså fiske med tidtagning.

Spelredskap: metspöna, fiskbilderna, tidtagarur eller klocka,
papper och blyertspenna för anteckning av fångsttiderna.

Spelets mål 
Genom att fiska lär sig spelarna känna fiskar som lever i Finska viken. Spelet 
utvecklar spelarnas koncentrationsförmåga och påhittighet, och tidtagaruret eller 
klockan lär spelarna att skilja på sekunder och minuter och att räkna ihop dem.

Spelets gång
Fiskarna läggs på det tidigare lagda spelbrädspusslet eller på golvet. En av 
spelarna försöker meta upp ett överenskommet antal fiskar så fort som möjligt. 
En av de övriga spelarna mäter tiden detta tar. Om fiskaren känner till namnet 
på fisken han eller hon dragit upp ger detta bonus. För varje fisk som fiskaren 
genast känt till namnet på får han eller hon dra av tre sekunder från den slutliga 
fångsttiden. Efter det byter spelarna plats och följande spelare får börja meta. 
Så här fortsätter spelet tills alla fått meta. Vinnare är den som hade den kortaste 
fångsttiden. Spelet kan spelas också i lag med flera personer.



4. Det längsta matbordet, alltså bygge av näringskedjor

Spelredskap: fiskbilderna, bildskivorna, bildkortsettet

Spelets mål
Spelarna lär sig känna arter som lever i Finska viken och deras roll i näringskedjorna. 
Spelet utvecklar spelarnas läsfärdigheter och koncentrationsförmåga samt får dem att 
bättre förstå ekosystemet som en helhet.

Spelets gång
I spelet används fiskbilderna och bildskivorna till att bygga upp så långa näring-
skedjor som möjligt. På baksidan av fiskbilderna presenteras artens meny, och en 
motsvarande meny finns på baksidan av varje växt- och djurbildskiva. Med hjälp av 
dessa uppgifter ska spelarna försöka lägga bildskivor och fiskbilder i rad så att den 
förstnämnda alltid utgör den senares föda. Bildkortsettet kan vara till hjälp i detta 
arbete. Spelaren tar exempelvis bildskivan med blåstång, och läser bak på skivan att 
det lever märlor i algbältena. Då placerar han eller hon bildskivan med märlan som 
den andra länken i kedjan, genast efter blåstångsskivan. På bildskivan med märlan 
står att tånglaken äter märlor, och då placeras tånglaken som den tredje länken i 
kedjan. Efter det försöker spelaren hitta ett däggdjur som äter tånglake; östersjövikaren 
är ett bra exempel och kan placeras som den fjärde länken i kedjan. Femte länken 
består av havsörnen, som äter döda vikare. Nu består spelarens näringskedja av fem 
länkar. Vinnare är den som lyckats byggt upp den längsta näringskedjan.

Det här spelet kan också spelas så att deltagarna förbereder sig på förhand genom 
att bekanta sig ca 10 minuter med de olika arterna och deras beskrivningar. 
Sedan bildar spelarna egna näringskedjor (här behövs papper och penna). Varje 
spelare presenterar sedan sin egen näringskedja – som han eller hon skrivit ner 
som en berättelse utgående från uppgifterna på fiskbilderna och bildskivorna och i 
kortsettet. När man väljer att spela denna version av spelet är det viktigt hur lång 
kedjan är men lika viktigt hur noggrant, levande och själfullt den presenteras. 
Spelarna kan till slut rösta fram den bästa presentationen.



5. Gissningslek 

Spelredskap: fiskbilderna, spelväskan, sittunderlag

Spelets mål
Spelarna lär sig känna igen arter som lever i Finska med hjälp av noggrannare 
kännetecken, och spelet utvecklar deras förmåga att beskriva saker och ting.

Spelets gång
Spelarna sitter i ring och väljer ut en spelare bland sig som sätter sig med 
ryggen till de övriga. Sedan lägger man en fiskbild eller bildskiva mitt i ringen. 
Den som sitter med ryggen till ska genom att ställa frågor försöka lista ut vilken 
art eller artgrupp ligger i ringens mitt. Frågorna ska vara sådana att de övriga 
deltagarna kan svara antingen ”ja” eller ”nej”. När den som ställer frågarna 
kommit på det rätta svaret, sätter sig följande spelare med ryggen mot ringens 
mitt och spelet börjar om från början.

Spelet kan spelas också så att den yngsta spelaren väljer en av fiskarna eller 
bildskivorna i spelväskan, varefter han eller hon vänder ryggen till de övriga 
spelarna och ger vinkar om växten eller djuret i fråga – exempelvis vad djuret 
äter, vem kan äta djuret, hur arten ser ut osv. De övriga spelarna försöker gissa 
vilken art eller grupp det är fråga om. Den som gissar rätt får fiskbilden eller 
bildskivan och plockar upp följande art ut väskan och börjar ge tips åt de övriga 
spelarna. Spelet fortsätter tills alla fiskar och skivor är slut, och vinnare är den 
som har mest fiskbilder och skivor.

Man kan spela också med bara fiskbilderna eller så att då spelet är slut räknar 
var och en de poäng fiskarna gett sammanlagt och den som fått mest poäng är 
vinnare.



6. Bilder i rad, alltså rader enligt kännetecknen  

Spelredskap: fiskbilderna, bildskivorna

Spelets mål
Spelarna lär sig känna igen arter som lever i Finska viken med hjälp av olika 
kännetecken och egenskaper. Spelet utvecklar förmågan att upptäcka detaljer 
och samband.

Spelets gång
De yngsta spelarna kan få hjälp av äldre personer och använda endast de 
enklaste kännetecknen.
Spelarna placerar fiskar och bildskivor i rader (eller grupper) enligt olika 
kännetecken, exempelvis på följande sätt:

7. Heta fiskbilder

Spelredskap: fiskbilderna, bildskivorna, musikspelare
(man kan också sjunga)

Spelets mål
Spelarna lär sig känna igen och beskriva arter som lever i Finska viken.

Spelets gång
Spelarna sitter i ring och framför var och en ställs en fisk eller bildskiva med textsidan 
neråt. Bilderna skuffas motsols längs golvet i musikens takt. När musiken upphör, 
kollar alla vilken bild de då har framför sig. Varje spelare ska i tur och ordning 
beskriva fisken eller bildskivan framför sig, de yngsta spelarna kan dock försöka 
ge endast namnet på djuret eller växten. Sedan sätts musiken på igen och bilderna 
fortsätter sin vandring i ringen.
Över 12-åringar kan också spela så att en av spelarna i början av spelet inte har någon fisk eller 
bildskiva alls. Den som inte har en fisk eller bildskiva då musiken tar slut lämnar spelet och tar 
med sig bilden som spelaren på hans eller hennes högra sida fått. Efter det sätts musiken på igen 
och bilderna fortsätter sin färd i ringen. Vinnare är den som är sist kvar i ringen.

- enligt fiskarnas storlek, börjande från den minsta eller största
- enligt fiskarternas matvanor; planktonätare och rovfiskar
- enligt fiskarnas lektid
- enligt spelarens egen fantasi men så att de kan motivera sambandet mellan de 
valda bilderna
- enligt de gemensamma numren på fiskbildernas och bildskivornas baksida (32 
fiskbilder/bildskivor har numren 1–8, så varje nummer förekommer på fyra olika 
fiskbilder eller bildskivor). Spelarna söker fram exempelvis alla fiskar/bildskivor 
med nummer 4 och försöker lista ut vad som är gemensamt för dem.



8. Fisktorn

Spelredskap: fiskbilderna

Spelets mål
Spelarna lär sig känna igen fiskar som lever i Finska viken med hjälp av olika 
kännetecken. I spelet utvecklas också spelarnas läsfärdigheter och förmåga 
att omräkna. 

Spelets gång
I spelet används nummeruppgifterna (längd, vikt, ålder, könsmogenhet m.m.) 
på baksidan av fiskbilderna eller antalet bokstäver som ingår i de olika fiskarnas 
namn. Alla uppgifter omvandlas till nummer, exempelvis lekmånaderna till årets 
1, 2, 3 månad osv. Fiskarna delas ut till spelarna så att alla har lika många fiskar. 
Alla spelare lägger sina fiskar på varandra och bygger ett eget torn. Man kan 
bestämma vem som får börja, exempelvis så att den som senast ätit fisk får 
börja. Den första i turen väljer en kategori, t.ex. fiskens ålder. Alla spelare tar 
den översta fisken från sitt torn och berättar fiskens ålder. Den som har den fisk 
som kan bli äldst får översta fisken från alla andra spelare. Den som vann alla 
andras översta fiskar lägger dem underst i sitt eget torn och väljer nästa 
kategori, t.ex. fiskens vikt. Den som har den tyngsta fisken får de andras fiskar 
till sitt torn. Vinnare är den som lyckas få alla fiskar åt sig.
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