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PEDAGOGISKT HÄFTE MED LEKAR,
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Ett pedagogiskt material framtaget av projekt BÄRFIS

Skogsträdgården

– pedagogiskt häfte med lekar, övningar och vägledning
My Kjellberg, Sara Stiber,
& Johanna Bruun:

Ett pedagogiskt material framtaget av projekt ”BÄRFIS – barns upptäckaroch skaparglädje med naturen”. Projektet finansierades av Allmänna
Arvsfonden och bedrevs i Holma skogsträdgård i Höör åren 2013 – 2015.
Vi som gjort boken fortsätter utforska hur skogsträdgården kan användas
som en inspirerande lärmiljö. Kontakta oss om du vill veta mer.

För mer information och kontakt:
Hemsida: skogstradgardensvanner.se
Facebook: Holma skogsträdgård
Mail: info@skogstradgardensvanner.se
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Skogsträdgården och skolan
- VILKA ÄR FÖRDELARNA?

En skogsträdgård kombinerar fördelarna av odling på skolgården med de vid utflykt
er i naturen. I boken ”Skogsträdgården - för små skogsträdgårdsmästare och nyfikna
vuxna” beskriver vi en mindre variant av en skogsträdgård, som behöver så lite som
fyra kvadratmeter yta. Vi kallar den miniskogsträdgård. Med en miniskogsträdgård
på skolan är skogsträdgården alltid tillgänglig nära klassrummet, den ger möjlighet
att studera livets förutsättningar, låter barnen vara delaktiga och kräver inte mycket
skötsel.
En skogsträdgård skapar en ny miljö på skolgården, med en stor mångfald av växter och djur.
Den kan användas som uteklassrum. Den kan även vara en tillgång under för fritids, på raster
och under fri lek på förskolegården. Träden skuggar en varm sommardag och skogsträdgården
blir ett rum att besöka när elever vill vara lite ifred, pyssla eller sköta om skogsträdgården.
Ett tips är att börja med att besöka en skogsträdgård. Holma skogsträdgård utanför Höör är
öppen för besök dygnet runt och året om. I anslutning till skogsträdgården finns ett hus med
material som kan bokas. Det finns också fler öppna skogsträdgårdar i Sverige. Sök på internet
för att hitta en nära dig. Använd sedan vår bok för att skapa er skogsträdgård på skolan och
detta häfte för lekar och pedagogiska aktiviter i den.

Liten och stor: Miniskogsträdgård på Stenkulaskolan i Malmö samt Holma skogsträdgård.
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Skogsträdgården i olika ämnen
Att ha en skogsträdgård på skolan är en tillgång i många skolämnen. Här kommer
några exempel på kopplingar till ämnen. Mer inspiration kring hur du använder utom
husmiljöer i undervisningen finns bl.a. i Naturskoleföreningens bokserie “Att lära in
ute” och olika naturskolors egna hemsidor.

MATEMATIK:

Gör matten praktisk. Vid planerandet kan matte användas för att rita kartor, mäta och bedömma avstånd, arbeta med rumsuppfattning och få en känsla för hur stora
träd och buskar kommer att bli framöver. Skörden kan vägas, geometriska former utforskas.
Procent och sannolikhet kan användas genom att räkna antal frön och göra grobarhetstest.

HEM- OCH KONSUMENTKUNSKAP: Arbeta praktiskt med att ta tillvara skörden.
Torka, sylta och safta! Några recept på maträtter finns i vår bok. Det är också möjligt att använda skogsträdgården som utgångspunkt vid samtal kring rådande matförsörjning och konsumtion. Hur produceras mat och vad innebär närproducerat?

SLÖJD:

Använd material från skogsträdgården till skapande eller gör saker som behövs i
den. Bygg fågelholkar, insektsbon, sittplatser, gör skyltar och hyllor för att samla fynd. Växtfärga garn med blad från trädgården, sy en flagga eller dekorera skogsträdgården med ett
minilandskap!

BILD: Avbilda platsen på olika sätt - bara en liten insekt eller en hel vy. Förklara perspektiv.

Leta efter olika färger och former. Använd föremål från skogsträdgården och gör frottage.
Bränn egna kolkritor av hasselpinnar. Gör konstverk av växter och annat material från platsen
- så kallad “Land art“.

SPRÅK - svenska, svenska som andraspråk, engelska och moderna språk: Lär ut nya ord

samtidigt som eleverna har de faktiska föremålen framför sig och kan känna på dem. Använd
platsen för att diskutera ordklasser. Gör skyltar och texter för att berätta om skogsträdgården.
Låt skogsträdgården inspirera till dikt och prosa. Introducera verk av författare som inspirerats av naturen till exempel Thoreau och Karin Boye.

SAMHÄLLSKUNSKAP:

Skogsträdgårdsodling är kopplat till omställning och permakultur - intressanta perspektiv att problematisera inom samhällskunskapen. Permakultur försöker visa vägen mot ett hållbart samhälle. Vad tycker eleverna om de lösningar permakulturen förespråkar?
5

HISTORIA:

Det är svårt att säga hur länge det funnits skogsträdgårdar, men troligtvis
under flera tusen år. Människor som levde i regnskogarna i central- och sydamerika skapade
en ätlig skog runt omkring sig genom att ta hand om och sprida växter som de hade nytta av.
Andra gamla skogsträdgårdar (som används än idag) finns på Kilimanjaros bergssluttningar i Afrika. Hur har jordbruk och matförsörjning sett ut historiskt? Hur påverkas landskapet
genom människans användande av det – vilka fynd finns från tidigare användande och vilka
spår skulle skogsträdgården lämna? Prova på livet som samlare – skörda ätliga blad och bär i
skogsträdgården.

KEMI:

Använd skogsträdgården för att göra ämnet konkret – hur transporteras ämnen i
mark, vatten och växter? Hur fungerar olika ämnens kretslopp? Vilket pH har jorden och vad
innebär det för växterna? Hur fungerar fotosyntesen (kan ni se klyvöppningarna)? Testa vår
lek “Kocken Klorofyll” för att lära ut fotosyntesen. Prova olika historiska och nutida metoder
för att förlänga hållbarheten hos blad och bär från skogsträdgården, t.ex. torkning, infrysning,
mjölksyrning, saftning och syltning.

FYSIK:

Beskriv energiflöden i skogsträdgården – från sol genom fotosyntes till bär och vidare till oss. Arbeta med djurs och växters sätt att hantera nedkylning på vintern – hur väl
isolerar päls och fjädrar?

TEKNIK: Bygg i skogsträdgården! Till exempel olika sorters fågelholkar och bon till andra

djur – bibatteri, tvestjärtsbo, “holkar” till fladdermöss, fjärilar och humlor. Använd och utforska
olika material, gör skisser och ritningar, bygg modell och sedan själva boet. Gör bevattnings
anläggningar, lös problem som uppstår.

BIOLOGI: Både vid planerandet, anläggandet och senare kan platsen användas för att lära

sig om naturen och de ekologiska samband som är så viktiga för livet på jorden. Den är en bra
plats att problematisera hur vi människor påverkar naturen. Skogsträdgården bygger upp res
urser istället för att överutnyttja dem, hur gör den det? Vad kan vi lära från den? Studera till
exempel hur växter planterats för att dra nytta av varandras styrkor. Ekosystemtjänster kan
också presenteras “live” i skogsträdgården, i form av exempelvis pollinering. Eller varför inte
bedriva enkla fältstudier? Arbeta med artbestämning och gruppering och att lär namn på vanliga arter av ätliga perenner, bärbuskar, fruktträd, fåglar och småkryp.
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Skapa en miniskogsträdgård på skolan
På en liten yta kan en pedagogisk trädgård skapas. Ett fruktträd, några bärbuskar och fleråriga örter växer tillsammans i ett litet ekosystem. Här kommer
några enkla tips och riktlinjer för att komma igång.

Innan du börjar
DELAKTIGHET

Ju fler barn och vuxna på skolan som är delaktiga i processen desto bättre. Det är roligare och
ger större möjlighet att öva på demokrati, respekt och samarbete. Det ger deltagarna en känsla
av att få vara med och utforma sin skolgård och då är chansen också större att de vill fortsätta
ta hand om den.

VÄLJ EN BRA PLATS

En bra plats är också skyddad från vind, får tillräckligt med sol och har lucker jord. Platsen ska
vara lätt och rolig att besöka ofta, för då kommer den både användas och skötas om. På skolgården kan ni sköta skogsträdgården under skoltid, på raster och efter att skolan har slutat för
dagen. Tänk att gå och skörda bär, frukt och blad under skoltid!

UNDERSÖK PLATSEN

Innan ni startar behöver ni ta reda på ett par saker om platsen ni väljer - ni behöver lära känna
den. En bra planering spar tid och arbete senare.

Människorna på platsen

Fundera på vad ni brukar göra på platsen och hur ni eller andra besökare rör sig när ni är
där. Behövs det en mötesplats? Var ska stigarna gå?

Vad finns på platsen?

Vad finns här redan? Känner ni igen några växter? Några ätliga växter? Finns det växter
som kan konkurrera ut nyplanterade växter - t.ex. gräs, nässlor och stora träd med långa
rötter? Finns det några småkryp som kan skada växterna eller hjälpa till?

Undersök jorden med ett spadtag

Hur många gånger behöver ni hoppa på spaden för att den ska komma ner i jorden? Är
jorden hård behöver den luckras innan plantering.
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Lägg upp jorden på ett vitt tyg. Vad ser ni? Djur, rötter,
stenar eller döda växtdelar? Hur många daggmaskar
finns det? Många daggmaskar är ett bra tecken!
Är det mest lera, sand, grus eller sten? En sandig jord
behöver vattnas mycket, men håller värmen bra och
rötter har lätt att växa ner i den. En lerig jord är svår
för rötter att pressa sig ner i och är kallare. Den behöver inte lika mycket vatten och innehåller mycket
näring.
Vilken färg har jorden? Hur luktar den? Hur känns
den? Mörk färg och frisk doft betyder att det är bra
jord.

Var blåser det minst?

Testa en blåsig dag genom att göra en vimpel eller fukta
fingret och hålla upp det i luften. De flesta växter trivs bäst där det inte blåser. Använd en
kompass för att ta reda på väderstrecken.

Var är det soligt?

Välj en plats titta på morgon, förmiddag och eftermiddag. När och var är det sol och
skugga? På södra sidan av ett hus, i ”söderläge” är det ofta soligt. Använd en kompass för
att ta reda på väderstrecken.

NÅGRA SÄTT ATT FÖRBÄTTRA PLATSEN

Om jorden är hård finns det växter som klarar av hård jord och kan luckra den åt de andra
växterna. Ett exempel är Koreansk silverbuske. Jorden går också att luckra upp för hand med
grep, och det är väldigt bra att tillföra kompostjord och torv.
Om det blåser överallt så är det bästa att bygga ett staket eller plantera en lähäck (träd och
buskar som skyddar odlingen mot vind). Lähäcken eller staketet ska bryta upp vinden och
släppa igenom svaga småpustar. Om barriären är helt tät dirigeras vinden om - men med nästan samma styrka, och det hjälper inte.
För att få mer solljus kan det hjälpa att ta ner ett träd eller två om de skuggar skolgårdens
bästa läge.
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Designa din skogsträdgård
En bra idé är att forma sin plantering som en cashewnöt, med den konkava sidan vänd åt söder.
Med denna form bildas en varm solficka – växterna fångar upp och behåller mycket av solens
värme och ljus. De får helt enkelt bättre förutsättningar. För att växterna ska få maximalt med
solljus placeras träden längs norrsidan av “cashewnöten”. Framför träden placeras buskar och
framför buskarna fleråriga och värmeälskande perenner. Perenner kallas de fleråriga växter
som vissnar ner på hösten och övervintrar under jorden. På våren vaknar de igen. Ni behöver
alltså inte så nya varje år!. Mellan buskarna och under träden kan skuggtåliga perenner planteras för ge skörd, täcka jorden och hålla ogräs borta.
När ni valt plats och omfång för skogsträdgården är det dags att rita upp den. På platsen markerar ni med grenar eller pinnar var träd, buskar och stigar kan passa. Sedan ritar ni även upp
området på papper.

ATT VÄLJA VÄXTER

Nu är ni väl förberedda och kan välja skogsträdgårdsväxter som passar bra till just er plats. Välj
gärna växter som är ätliga och som har flera funktioner. Tänk på plantornas olika egenskaper,
såsom kvävefixering och rotsystem, för att kunna få till en bra samplantering. Rita in växterna
på kartan och använd den som ett hjälpmedel för att planera samplanteringen. På kartan kan
ni rita och sudda tills allting stämmer. Tänk på att alla växter blir större med tiden, planera
så att de får plats att bli stora utan att konkurrera med varann om utrymmet. Perenner som
hamnar i skuggan när träd och buskar växer kan flyttas till ett soligare läge och ersättas av
skuggtåliga perenner. Här är några växter som kan vara användbara:

Träd 		
		

Al | Samarbetar med bakterier för att hämta kväve från luften. Bra att plantera
först för att kvävesätta jorden.
Poppel, vide- och pilarter | Växer snabbt och är bra till lähäck, ger pollen till
bin tidigt på våren när det är ont om annan mat.
Fruktträd | Kvitten, körsbär, plommon, päron, äpple. Olika fruktträd och sorter
ger frukt vid olika tider på året.
Nötträd | Valnöt – Manchurisk valnöt och Svart valnöt tål kyla bättre.
Äkta kastanj – Ger kastanjer att rosta i ugnen.
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Buskar

Hassel | Ger hasselnötter. Storfruktig hassel är en trädgårdssort som ger fina
nötter.
Rosenkvitten | Ger sura gula frukter som kan användas som citron i matlagningen eller kokas till marmelad (med mycket socker).

Bärbuskar
Blåtry (kallas även haskap eller blåbärstry) | Ger bär från mitten av juni.
Fläder | Kan bli stor som ett litet träd, har blommor i juni och bär i augusti,
som båda kan användas till saft.
Hallon | Hösthallon ger bär långt in på hösten, medan sommarhallon ger
sommarbär.
Vinbär | Finns röda, svarta och vita, som alla ger sommarbär.

Kvävefixerare och bärbuskar (fångar kväve från luften med hjälp av
bakterier, kvävet kan växter intill använda)

Havtorn | Bra i lähäck, tål mycket vind och salt eftersom den naturligt växer
vid havet. Taggig. Ger orangegula bär i början av hösten.
Koreansk silverbuske | Ger bär sent på hösten.

Kvävefixerare och proteinkälla (fångar kväve från luften med hjälp av
bakterier, kvävet kan växter intill använda)

Sibirisk ärtbuske/Häckaragan | Ger små ärtor som kan kokas och ätas.
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Perenner

Tidiga
Citronmeliss | Skörda och torka bladen till te. Bra nektarväxt.
Löktrav | Litet löksmak, något besk.
Ramslök | Ger vitlökssmakande blad tidigt på våren, vissnar sedan ner.
Skogslök | Vårprimör som fångar det första solljuset.
Vårsköna | Skörda blad och blommor till sallad.

Skuggtåliga
Kärleksört | Skörda syrliga blad och vackra blommor.
Ramslök | Ger vitlökssmakande blad tidigt på våren, vissnar sedan ner.
Spansk körvel | Har en god anis/lakritssmak och doft, växer sig stor.
		
(OBS! kan lätt förväxlas med giftiga arter.)
Vårsköna | Skörda blad och blommor till sallad.

Marktäckare (breder ut sig och skyddar jorden med sina blad)
Backtimjan | Krydd- och nektarväxt.
Kyndel | Krydd- och nektarväxt.
Smultron | Ger sommarbär.
Timjan | Krydd- och nektarväxt.
Vårsköna | Skörda blad och blommor till sallad.
Sköldsyra | Skörda syrliga blad.

Kantväxter (markerar kanter och hindrar andra växter från att växa ut på
stigen)

Kärleksört | Skörda syrliga blad och vackra blommor.
Månadssmultron | En smultronsort som inte revar sig, ger sommarbär.

Näringsansamlare (skörda bladen och lägg runt växter som behöver extra näring)

Skogsklöver | Samlar kväve från luften med hjälp av bakterier.
Vallört | Har djupa rötter som samlar näring långt ner i jorden. Särskilt bra på
att ta upp kalium.
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Perenner
forts.

Grönsaker, och rabarber (som bör tillagas)
Libbsticka | Högväxt och skrymmande. Skörda tidiga skälkar och tunna kvistar samt bald som samkrik grönsak. Även kryddväxt.
Lungrot/Gode Henriks Målla | Skörda bladen och använd fröna som quinoa.
Bladen kan upplevas som beska.
Rabarber | Sura stjälkar, använd som mat eller koka sylt eller saft.
Rankspenat | Klätterväxt. Skörda bladen. Kan upplevas som besk.
Ryssgubbe | Skörda blomknopparna och tidiga blad. Kan upplevas som besk.
(Tips är att bleka de växter ni tycker är beska, för att nå en mildare smak. Sätt
då en hink över knopparna tidigt på våren.)
Sparris | Skörda skotten som sticker upp före midsommar. Näringskrävande.
Strandkål | En flerårig kålart, skörda bladen och tillaga. Näringskrävande.

Salladsväxter
Malvor | Skörda blad och blommor. Mild smak.
Skogsklöver | Använd blommorna.
Svartrot | Skörda bladen, de har en mild smak.
Vårsköna | Skörda blad och blommor till sallad.
Sköldsyra | Skörda syrliga blad.

Kryddväxter (värmeälskande, ger även nektar till pollinatörer)
Kungsmynta | Krydda (oregano).
Kyndel | Krydda
Libbsticka | Högväxt och skrymmande grönsak och kryddväxt.
Salvia | Krydda
Timjan | Krydda

Teväxter (även bra nektarväxter som är viktiga för pollinatörer)
Anisisop | Mild lakrits/anissmak.
Citronmeliss | Lätt citronsmak.
Myntor | Finns många, olika sorters mintsmak.

Ettåriga men konkurrenskraftiga växter:
Rosenböna | Ger mättande bönor och är en klätterväxt.
Ringblomma | Ätliga blommor, används till hudsalva, är en nektarväxt.
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FÖR ER I SKÅNE – HÄR KAN DU KÖPA PLANTOR:
Stångby Plantskola | www.stangby.nu | Mycket hjälpsamma i val av plantor.
Tirups Örtagård | www.tirupsortagard.se | Bättre för dig som privatperson.
Flyinge Plantskola | www.flyingeplantshop.se | Etablerad och stor plantskola.
Westergaards Planteskole | www.westergaards.dk | Gott om nötbuskar och träd med kvalité.
Det kan finnas överskott av växter i Holma Skogsträdgård i Höör.
Kontakta info@skogstradgardensvanner.se för mer information och tips.

Dags att börja anlägga
När ni har valt ut växter till skogsträdgården färdigställer ni kartan och justerar markeringspinnarna. Nu har ni en bra planering för er skogsträdgård och kan börja anlägga.

FÖRBERED JORDEN

Nu får ni hjälp av markeringspinnarna som visar var allting ska vara. Om jorden är hård där
ni ska ha växter är det bra att gräva så att det blir luckert. Då får växterna lättare att sprida ut
sina rötter och hämta näring. En grep är ett bra redskap för detta.
Blanda i lite kogödsel eller kompost i jorden. Kompost är bra för alla jordar – de blir luftigare,
håller vatten bättre och får ett rikt mikroliv som gynnar växter.
Ta bort allt ogräs, helst varenda liten rotbit. Gräs och nässlor sprider sig lätt och konkurrerar
ut andra växter, speciellt de som är nyplanterade.
En bra metod är att täcka jorden med hjälp av tidningar, det hindrar ogräs att fortsätta växa.

Så här går du tillväga för att täcka jorden:

-Lägg dagstidningar omlott så att inget ogräs kan växa upp i skarvarna:
Öppna en tidning på mitten och lägg ut den, låt nästa tidnings vänstersida täcka den
förstas högersida. Fortsätt så. När ni ska börja nästa rad låter ni den nya radens tidningar
täcka den nedre halvan av den gamla radens tidningar.
-Avsluta med att lägga ett tjockt lager löv eller halm ovanpå tidningarna och vattna för
att hindra dem från att flyga iväg. När tidningarna, löven och halmen bryts ner blir de
näring till växterna som planterats. Vilken resurs!

13

PLANTERA

Nu är det dags att plantera växterna ni har valt.
Våren och hösten är bästa tiden att plantera, för då
är det fuktigt i jorden och svalt i luften. Det är
praktiskt att börja med träden, sedan buskar och
perenner. Jorden ska täcka rötterna men inte
stammen eller bladen. Nyplanterade växter
behöver mycket vatten! Vattna ordentligt både
precis efter att du planterat och några veckor
framöver. De viktiga jordorganismerna trivs i
mörker och om det finns mycket bar jord mellan
de nyplanterade växterna täcker ni den med
dagstidningar och löv som beskrivs ovan. Är det
bara litet bar jord som är fri från ogräs räcker det
att täcka med löv eller halm. Tänk på var ni sätter
fötterna när ni planterar så att jorden inte blir
kompakterad efter att ni luckrat den.

GÖR STIGAR

I kompakterad jord växer det dåligt. Därför är det viktigt att
inte trampa på den, utan använda sig av stigar för att komma åt. En stig
kan man göra genom att stampa jorden och lägga på ett tjockt lager med träflis. Plantera sedan
kantväxter, till exempel smultron, som hindrar andra växter att sprida sig ut i stigarna. Ett fint
komplement till stigar är trampstenar - platta stenar som ligger så att du kan kliva ut och ställa
dig på för att skörda, rensa eller vattna.

GÖR SKYLTAR

Sätt gärna upp en skylt i skogsträdgården som berättar om platsen, växterna och vad en
skogsträdgård är. Bjud in fler att vara med. Då blir jobbet både enklare och roligare.
LYCKA TILL!
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Få hjälp vid anläggningen
Den här förenklade beskrivningen av en skogsträdgård och hur den kan anläggas är ett resultat av projektet “BÄRFIS - barns upptäckar- och skaparglädje med naturen”. Inom ramen
för projektet har vi anlagt skogsträdgårdsrutor tillsammans med barn och pedagoger på Sofielundsskolan och Stenkulaskolan i Malmö. Hör av dig om du vill anlitar oss för att skapa en
skogsträdgård på din skola eller förskola.

Kontakt:

Johanna Bruun | johannabruun@gmail.com
Johanna Johansson | johanna_s_johansson@hotmail.com
Sara Stiber | sara@stiber.se

BOKTIPS

För den som vill lära sig mer om skogsträdgårdar, permakultur, samt bekanta sig med nya
växter. Fler böcker inom området är på väg, så håll ögonen öppna!
“How to make a forest garden” | Patrick Whitefield, 1996, Permanent Publications
“Perennial vegetables” | Eric Toensmeier, 2007, Chelsea Green Publishing Company
“Skörda nya smaker” | Anders Kjellsson, 2012, Ednas print
“Permakultur i ett nötskal” | Patrick Whitefield, 1990, Permanent Publications
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Lekar & övningar
Innehåll:

LEKAR ATT INLEDA MED s. 17
Glädjegesten, Skogsträdgårdsfynd,
Det hemliga i handen, Samband i Skogsträdgården,
Skiktleken

ANVÄND SINNENA! s. 21
Hitta tillbaka, Växter i detalj

*Fokusområde “FÅNGA SOLEN!” s. 22
Kocken Klorofyll

*Fokusområde “BJUD IN SMÅKRYPEN” s. 23
Bygg ett tvestjärtsbo, Sant eller falskt - spring rätt!

*Fokusområde “VÄCK LIV I JORDEN!” s. 25
Undersök jorden, Jordfräsen, Hitta kryp och jordhjälpare,

* Fokusområdena återfinns i boken Skogsträdgården - För små skogsträdgårdsmästare och nyfikna vuxna
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Lekar att inleda med

Namnlekar och inledningar till berättande

:: GLÄDJEGESTEN
Ålder: 		
Antal: 		
Tid: 		
Syfte: 		

ca 8-92 år
5-50 deltagare
Kort, några minuter
“Startritual”, Att värma upp och lära sig namn.

Glädjegesten är en namnlek, där alla får säga sitt namn och göra en gest de gör när de blir
glada. Först samlas gruppen i en ring. En får börja och säger “Hej, jag heter …!” och gör en
valfri gest. De andra svarar “Hej ….!” och härmar gesten. Därefter fortsätter leken varvet runt
tills alla presenterat sig och gjort sin gest.

:: SKOGSTRÄDGÅRDSFYND
Ålder: 		
Antal: 		
Tid: 		
Syfte: 		

ca 3-92 år
5-40 deltagare
5-40 minuter
“Startritual”. Att värma upp och lära sig namn. Att upptäcka mångfald.

Det här är en övning för att upptäcka mångfalden i en grupp och i skogsträdgården. Om
gruppen inte känner varandra kan den användas som namnlek också. Samlas i en ring för att
ge instruktioner. Alla deltagare får i uppgift att hitta något i skogsträdgården som påminner
om dem själva på något vis - och som går att ta med sig. För förskolebarn räcker det att de får
i uppgift att hitta något som de tycker om. När det är dags att återsamlas kallar ledaren till
återsamling genom att kraxa som en kråka. När en deltagare hör detta ska den sprida ropet
vidare och gå tillbaka till ringen med sitt föremål.
När gruppen samlats får alla i tur och ordning säga sitt namn om de inte känner varandra och
sedan visa upp sitt föremål för gruppen och - om de vill och tid finns - berätta om varför de
valt just den saken.
Skicka gärna gruppen på fler uppdrag - t.ex: hitta tre saker med olika färg, något mjukt, något
gott, något hårt, något runt...
När fynden visats upp kan ledaren spinna vidare på trådar som dyker upp när den ser föremålen och hör eleverna - om variation och mångfald, lukter, former, samspel i skogsträdgården,
botanik… Eller dela upp gruppen i smågrupper som får sortera sina fynd. Sedan får smågrupp
erna visa hur de sorterat och berätta hur de tänkt.
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:: SAMBAND I SKOGSTRÄDGÅRDEN
Ålder: 		
Antal: 		
Tid: 		
Syfte: 		
Material:
		

ca 6-92 år
5-19 deltagare
10-30 minuter
Att reflektera kring sambanden i naturen.
- Bilder (Skriv ut från www.skogstradgardensvanner.se/pedagogiskt-material/)
- Eventuellt även ett garnnystan

Övningen handlar om att få en bild av samband i skogsträdgården (och naturen) - att växter
och djur hör ihop och påverkar varandra på många olika sätt. Det finns olika varianter för att
passa grupper med olika kunskapsnivå. Kunskapen i gruppen kan byggas upp successivt. Det
kan ske genom att upprepa övningen, ändra svårighetsnivå eller användamaterialet på andra
vis. Det finns siffror till varje djur/växt. Använd bild 1-5 om ni är fem stycken, 1-8 om ni är åtta
o.s.v.
Börja med att stå eller sitta i en ring. Ledaren delar ut varsin bild till deltagarna. Varje bild
föreställer ett djur eller en växt som finns i skogsträdgården. På baksidan finns det en text om
djuret/växten. Ledaren behåller sjäv en bild på något som är svårt att fånga, men som har en
viktig roll i Skogsträdgården ändå - t.ex. humla eller blåmes.
Äldre barn och vuxna får läsa igenom det som står på baksidan av sina kort innan de ger sig ut
i skogsträdgården för att leta efter det de har på sina kort. Yngre barn börjar leta direkt. Men
först talar ledaren om att när den ylar som en varg/ringer i en klocka ska alla skynda tillbaka
till ringen. Uppgiften är att ta med sig “sin” växt eller “sitt” djur tillbaka - i en lupp eller i handen.
Hur övningen fortsätter beror på kunskapsnivå och koncentrationsförmåga. Den lättaste
varianten kommer först:

1. Visa det du hittat. En efter en får deltagarna visa sin växt eller sitt djur för de andra, om

deltagaren vet vad det är så får den säga namnet - annars gör ledaren det. Ledaren berättar litet
om hur några av dem hör ihop med varann. Det finns förklaringar av hur sambanden ser ut i
texterna på baksidan av korten.

2. Hitta kopplingar. När gruppen återsamlats blir alla “förvandlade” till sitt djur/sin växt.

En av deltagarna får börja med att säga “sitt” namn. Andra deltagare som tror eller vet att de
har en koppling till växten eller djuret som nyss sagt sitt namn får räcka upp handen. Kopplingen kan vara att de äter eller äts av djuret/växten eller att de hjälper den på något vis.
Deltagaren som först räckte upp handen får säga “sitt” namn och berätta om kopplingen. Därefter säger den “sitt” namn igen och de som har kopplingar till den nya växten/djuret räcker
upp sina händer. Detta upprepas tills alla fått berätta något eller så länge det finns energi och
lust.
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3. Att skapa en näringsväv - övningen kräver ett garnnystan och förkunskap.

När gruppen återsamlats blir alla “förvandlade” till sitt djur/sin växt. En av deltagarna får ett
garnnystan. Sedan säger den “sitt” namn och ställer en fråga t.ex: “Jag är en nyckelpiga, vem
äter jag?” Varpå bladlusen kan svara: “Mig!” Då håller nyckelpigan fast i garnänden och kastar
nystanet till bladlusen. Därpå är det bladlusens tur att ställa en fråga och kasta vidare nystanet
till den som svarar först. Sedan fortsätter man frågandet så långt det går. Till slut har man ett
helt nät. Om man vill ha ett utspritt nät får varje person bara svara en gång, men det kan också
vara spännande att se hur många kopplingar man kan komma på.

:: DET HEMLIGA I HANDEN
Ålder: 		
Antal: 		
Tid: 		
Syfte: 		
		
Material:

ca 7-92 år
6-30 deltagare (helst jämnt antal)
Kort, några minuter
Att få lugn och fokus i gruppen och lära sig saker. Språkutveckling genom
beskrivande. Ingång till berättande om skogsträdgården.
Föremål från naturen som skiljer sig i form och textur. Två av varje sort.

Lekledaren förbereder leken genom att samla ihop olika föremål från skogsträdgården - två av
varje sort. De hålls dolda för deltagarna.
Gruppen samlas i en ring och deltagarna blir instruerade att hålla händerna bakom ryggen och
stänga ögonen. Ledaren går runt ringen och ger ett föremål till varje person. När en deltagare
fått ett föremål ska den fortsätta hålla händerna bakom ryggen och fundera ut tre ord som
beskriver föremålet. När den kommit på sina tre ord öppnar den ögonen, för att signalera till
lekledaren att den har tänkt färdigt. När alla är färdigtänkta ska de i tur och ordning säga sina
tre ord och noga lyssna på varandra.
Nu får deltagarna sin sista instruktion. De ska nu gissa vem som har samma föremål som dem
själva och ställa sig bredvid den personen. Sen är det dags att ta fram det hemliga i händerna.
Ofta blir det grupper med fler än två - vilket indikrerar att någon gissat fel. Då kan ni börja med
dem som ställt sig två och två och ta gruppen sist. När alla visat föremålen för varann och sett
om de hittat rätt person kan ni fortsätta prata om föremålen. Ju intressantare föremål - desto
intressantare efterdiskussioner!
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:: SKIKTLEKEN
Ålder: 		
Antal: 		
Tid: 		
Syfte: 		
Material:

ca 4-10 år
4-30 deltagare
5 min
Att lära sig om att odla i skikt.
Inga. Kan ha skyltar med exempelväxter på.

Lekledaren börjar att berätta att vi i skogsträdgården blandar höga och låga växter när vi
planterar för att fånga så många av solens strålar som möjligt. Hen visar gester som
symboliserar de olika sorternas växter:
Träd - Sträck upp armarna.
Buskar - Sträck ut armar och ben åt sidorna.
Örter - Sätt dig ner och kura ihop dig.
Marktäckare - Lägg dig på marken och sträck ut dig.
Efter det börjar leken med att någon ropar ut ett av orden och då ska alla göra den gesten.
Sedan får en annan deltagare ropa. Detta görs några gånger för att öva in rörelserna.
Sedan delar ledaren in deltagarna i träd, buskar, örter och marktäckare.
Lekledaren ropar ut dessa kategorier en och en - i början sakta och
sedan snabbare och snabbare när hen känner att
gruppen börjar lära sig. När det ropas “träd”
gör träden sin rörelse, när det ropas
“buskar” gör buskarna sin o.s.v.

TRÄD
som mullbär,
& äpple
KLÄTTERVÄXTER

BUSKAR
som svart vinbär
& silverbuske
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ÖRTER
som vallört &
mynta

som rosenböna
& minikiwi

:: SKOGSTRÄDGÅRDSPUSSEL
Ålder:		
6-12 år
Antal:		
8-20
Tid:		
ca 20 min
Syfte:		
Samarbetslek som syftar till att lära barn om djur och natur.
Material:
Ledtrådsskyltar, samt bildmaterial med text på baksidan. (Skriv ut från
		www.skogstradgardensvanner.se/pedagogiskt-material/)

Förberedelser

Inför: Välj ut fyra motiv ur bildmaterialet. Skriv ut dessa dubbelsidigt i två exemplar. Laminera
dessa, och klipp ett av varje motiv i 6 bitar. (Dessa är era pusselbitar. Resten blir facit.) Kika
i dokumentet “ledtrådar” ifall det finns ledtråd till det valda motivet. Skriv ut eller skapa eget
och laminera.
På plats: Placera ut de fyra skyltarna med ledtrådar på gräset, i fyrkant med ca 5 meter ifrån
varann. Behåll “facit”-bilderna gömda. Samla alla pusselbitar i en kasse eller i en liten korg.

Lek

1. Dela upp barnen i fyra grupper och fördela dem på de fyra platserna med ledtrådar.
2. Tala om för barnen hur leken går till: Leken heter Skogsträdgårdspussel och går ut på att
grupperna ska lista ut i vilket pussel de olika bitarna hör hemma och hjälpa varandra att pussla ihop varandras pussel. Be grupperna läsa upp sina ledtrådar (alla grupper har olika). Kan de
redan nu gissa vad deras pussel ska ha för motiv?
3. De fyra grupperna skickar fram en deltagare till lekledaren. De får blunda och ta vars två
pusselbitar. Sedan återvänder de till sin grupp och försöker gissa ifall pusselbiten hör till deras
pussel. Den som inte kan passa in sin bit i sin grupps pussel kan välja mellan två olika saker:
Om gruppen tror att den hör hemma i sitt pussel får den ligga kvar. Tror de att den hör hemma
i ett annat pussel, får de gå till de andra grupperna och försöka passa in den där. Man får gå
hur man vill mellan grupperna.
4. När lekledaren fått veta att de fyra grupperna inte kan komma vidare med sina bitar, annonserar hen att en ny från vardera grupp får komma fram till kassen och hämta två nya pusselbitar. Och sådär håller leken på tills kassen är tom på pusselbitar.
5. När ett pussel är färdiglagt, kontrollerar lekledaren att bilden är riktig och meddelar det till
de andra grupperna. De grupper som är färdiga får gå runt och hjälpa de andra, tills alla fyra
pusslen är lagda. Då är leken slut och alla barn har vunnit den tillsammans!
6. Leken avslutas med en runda där varsin grupp berättar vad de lagt pussel om. De får facit-bilden för att visa att de byggt rätt. På baksidan står mer information om växten/djuret de
haft. Lekledaren kan läsa det, berätta mer och fråga saker kring ämnet.
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Använd sinnena !
:: HITTA TILLBAKA - UTFORSKA MED KÄNSELN
Ålder: 		
Antal: 		
Tid: 		
Syfte: 		
Material:

ca 7-15 år
4-20 deltagare (beroende på antal träd/stora stenar/grova buskar)
10-20 min
Att använda känseln för att utforska, fokus, tillit och omtanke
Tygremsor att ha som ögonbindlar till halva gruppen

Dela upp gruppen i par. Den ena får en ögonbindel och blir “blind”, den andra blir ledare. Tänk
på att någon kan tycka att det är obehagligt med ögonbindel - i så fall får de blunda själva
istället (men det är lätt hänt att man öppnar ögonen av misstag om man snubblar till).
Ledaren ska göra sitt bästa för att leda tydligt, förvarna om ojämnheter och stötta den som
är “blind”. Ledaren börjar med att snurra den “blinda” personen några varv och leder sedan
bort den bort till ett träd, en stor sten eller grov buske. Träd är lättast. Den “blinda” personen
får nu utforska trädet/stenen/busken med känseln - vilken form har det/den, hur stor är det/
den, finns det grenar och rötter, hur känns ytan... o.s.v? När personen känt färdigt blir den
ledd tillbaka till utgångsplatsen och snurras där några varv igen. Nu får den “blinda” ta av sig
ögonbindeln och ska gissa vilket träd det var. Sedan får de byta roller.
Samlas efteråt och låt deltagarna berätta om sina träd och hur det var att använda känseln för
att “se”.

:: VÄXTER I DETALJ
Ålder: 		
Antal: 		
Tid: 		
Syfte: 		

ca 7-92 år
6-30 deltagare (helst jämnt antal)
10 min
Att urskilja detaljer och lyssna. Använda sin fantasi.

Det här är en övning för att öka förmågan att urskilja detaljer och beskriva dem - och att lära
känna mångfalden hos en skogsträdgårdsväxt.
Gruppen delas upp i par. Alla får leta upp en växt som odlas i skogsträdgården utan att visa
den för sin partner. De sätter sig rygg mot rygg. Den ena personen börjar med att beskriva sin
växt, form, färg, struktur… den andra bara lyssnar och försöker skapa en bild av växten i sitt
huvud. När den första personen är färdig får den andra beskriva sin växt. När båda personerna
i ett par beskrivit sin växt byter de växt med varann och får se på den andres växt på riktigt.
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Fånga Solen !

Övningar till fokusområdet

:: KOCKEN KLOROFYLL
Ålder: 		
Antal: 		
Tid: 		
Syfte: 		
Material:
		
		

ca 4-8 år
2-6 deltagare (Fler om det är äldre barn och ni kan göra flera stationer.)
10 min
Att lära sig om fotosyntesen.
- Bilder på de olika ingredienserna samt en extra syremarkör per barn.
- Frukt att bjuda barnen på.
- En gryta med slev.

Välj ut eller rita bilder till de olika ingredienserna vatten, jord, luft (koldioxid), sol, frukt, gräs,
mjölk, halm, nektar, pollen, insekter, frön, bakterier, socker (glukos), syre. Skriv ut bilderna och
klistra gärna fast på kartong eller laminera. Skriv ut syrebilder till alla deltagare.
Placera ut grytan med sleven så att alla kan se och komma åt den. Lägg ut bilderna med ingredienserna nära barnen. Förbered frukt till alla.
Ledaren tar på sig kockmössan och presenterar sig som Kocken Klorofyll och berättar att idag
är det mat till växter som ska lagas. ”Men vad äter växter egentligen? Hur får de energi att växa
och leva?” Ledaren uppmanar dem att gå och kika på bordet med ingredienser. “Vilka tror ni
att växterna vill ha till lunch?”
Barnen får komma överrens om en sak att lägga i grytan. Om det stämmer blir kocken glad
och tackar, skiner som en sol och rör förnöjt i grytan. Om det inte är något växter behöver blir
Kocken Klorofyll upprörd och hoppar jämfota av ilska. “Det här är minsann ingen växtmat!”
Sedan lugnar kocken ner sig och börjar le “Men någon annan kanske vill äta den... Vem skulle
det kunna vara?” Barnen får komma med förslag på vad som skulle vilja äta av ingrediensen
istället och spara den till dem.
Rätt: vatten, jord, luft (koldioxid), sol.
Fel: frukt, gräs, mjölk, halm, nektar, pollen, insekter, frön, bakterier, socker (glukos), syre.
När alla ingredienser som växter vill ha ligger i grytan tackar Kocken Klorofyll för hjälpen och
ställer den åt sidan för att puttra färdigt. Kocken visar fotosyntesen med hjälp av bilder från
leken (luft (koldioxid)+vatten+sol = socker (glukos) och syre) och bjuder på frukt och varsin
bit “syre” som tack för hjälpen:
“Nu när växterna får vatten, luft (koldioxid) och sol kan de göra socker till ny frukt och syre som
vi behöver för att överleva. Från jorden får växterna annan mat som de behöver.”
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Bjud in småkrypen!

Övningar till fokusområdet

:: BYGG ETT TVESTJÄRTSBO
Ålder: 		
Antal: 		
Tid: 		
Syfte: 		
		
Material:
Verktyg:

ca 8-92 år
1-30 deltagare beroende på materialtillgång och utrymme.
10-30 min beroende på gruppstorlek och fingerfärdighet.
Att arbeta praktiskt, öva matematik, lära sig om ekologi, påverka vilka djur som
trivs i närområdet och bekämpa bladlöss.
Avlånga konservburkar (t.ex. från krossade tomater), wellpapp, snöre.
Sax, måttstock, avbitartång, syl.

Tvestjärtar bor där det är mörkt och trångt och är riktigt bra på att äta bladlöss. En tvestjärt
och hennes femtio ungar äter under sina liv över en miljon bladlöss. Om bladlössen tar slut
kan de äta på blommor och blad. Därför vill vi gärna ha tvestjärtar i skogsträdgården för att
bekämpa bladlössen, men också veta var de bor så att vi kan flytta bort dem när bladlössen är
uppätna.

Så här gör ni ett tvestjärtsbo:

1. Ta en ursköljd konservburk och gör ett hål i kortsidan som är kvar genom att slå i en spik
och ta ut den igen.
2. Knyt fast ena änden av ett 30 cm långt snöre i en kort pinne/avbruten tändsticka. Trä snöret genom hålet från insidan av burken så att pinnen hindrar snöret från att dras igenom och
du kan hänga upp burken uppochner.
3. Mät upp och klipp ut bitar av wellpapp som är lika bred som konservburken är djup. Rulla
ihop till en rulle som precis går att trycka in i konservburken.
4. Häng upp boet så att en tvestjärt kan klättra hela vägen in i den på en gren eller pinne - de
flesta tvestjärtar kan inte flyga. Kom tillbaka senare och se om några tvestärtar flyttat in. Räkna hur många du byggt bo till!
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:: SANT ELLER FALSKT - SPRING RÄTT!
Ålder: 		
Antal: 		
Tid: 		
Syfte: 		
Material:

ca 6-92 år (beroende på faktanivån i påståendena och rörlighet)
2-30 deltagare
Kort, några minuter
Att lära sig och röra på sig samtidigt - bli varm och minnas mer
Frågor.

I den här övningen får deltagarna lära sig fakta samtidigt som de använder kroppen - vilket
förstärker inlärningen. Bestäm en plats eller gör en linje till höger och en till vänster om
gruppen. Sedan får deltagarna ställa sig på ett led mellan “höger” och “vänster”. Ledaren
förklarar nu att den kommer säga ett antal påståenden - och deltagarna ska gissa om ledaren
hittar på eller om det stämmer. Den som tror att ledaren hittar på springer till “vänster” och
den som tror att det stämmer springer till “höger”. Ledaren talar om hur det var, sen ställer
sig alla på led i mitten igen varpå ledaren läser nästa fråga.
Du kan antingen hitta på egna påståenden eller hitta inspiration här:
Frågor om bin:
1. Ett bi har två vingar. Svar: nej. 4 vingar.
2. Bi gör honung för att överleva vintern. Svar: Ja
3. Det är bara hanbin som jobbar. Svar: Nej. Det är honorna som jobbar.
4. Bi ser till så att det blir fler blommor. Svar: Ja, fast de vet inte om det. Pollen fastnar på binas håriga kropp. När de kommer till nästa blomma fastnar det på den blomman, och då blir
det blir fler blommor, frön och frukt.
5. Pollen blir till honung i bikupan. Svar: Nej. Det är nektar som omvandlas till honung.
6. Bi samlar nektar i magen. Där blir den till honung. Svar: Ja
7. Nektar behövs för att blommor ska producera frön. Svar: Nej. Det är pollen som behövs för
att blommor ska producera frön.
8. Bin dansar för varandra för att visa vägen till blommorna. Svar: Ja. När de återvänder till
kupan dansar de för att beskriva vägen till blommorna de just besäkt. “Där finns det gott om
pollen!”
9. Bidrottningen lägger ägg. Svar: Ja. Bidrottningen lägger ägg som sedan blir larv som sedan blir ett bi.
Exempel på andra småkrypsfrågor:
1. Bara en humla övervintrar från varje humlesamhälle. Svar: ja, endast humledrottningen
övervintrar.
2. Tvestjärtar kan inte flyga. Svar: Både ja och nej. De har vingar men brukar inte använda
dem.
3. Nyckelpigors larver äter bladlöss. Svar: Ja, väldigt många.
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Väck liv i jorden!

Övningar till fokusområdet

:: UNDERSÖK JORDEN
Ålder: 		
ca 6-92 år
Antal: 		
1-20 deltagare
Tid: 		
5-20 min
Syfte: 		
Att se vad som finns i jorden
Material:
- Planteringsspadar
		
- Två laminerade A3/grupp
		- Luppar
Genom att gräva sig ner i marken kan en se
vad som finns i jorden och kanske få syn på
några intressanta insekter... Dela upp gruppen
i smågrupper, 3-5 personer i varje. Markera ut
ett område (15*15 cm) åt varje grupp att gräva
på. Låt dem undersöka vad som finns allra överst.
Titta ovanifrån, kolla under löven eller där växterna
kommer upp ur jorden. Hittar de något liv?
Sedan är det tags att gräva. Börja med de översta fem centimetrarna och sprida ut jord, växter
och djur på A3- papperna. Fortsätt sedan neråt 5 cm i taget. Den jord som studerats läggs i en
hög bredvid papperna och läggs tillbaka i hålet när övningen är färdig.
Det finns flera sätt att utforska jordlagren; med lupp, rita av, lukta, känna på , fota, göra en lista
över vad som hittats… Vilket sätt passar gruppen och omständigeterna?
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:: HITTA KRYP OCH JORDHJÄLPARE
Ålder: 		
Antal: 		
Tid: 		
Syfte: 		
Material:
		

ca 4-92 år
1-50 deltagare, beror på mängd material och antal ledare
10-20 min
Att se vad som lever i jorden och vad som hjälper till att skapa en bra jord
En lista att kryssa för vad de hittat i jorden.
(Skriv ut från www.skogstradgardensvanner.se/pedagogiskt-material/)

Det finns många växter och djur som är bra för att göra jorden luftig, näringsrik och levande.
Dela upp gruppen i par och låt dem hjälpas åt att leta efter småkryp och jordhjälpare. Om de
kan läsa och förstå texten får de den första listan som har både text och bild. Till yngre barn
används den andra listan med endast bilder. Ledaren berättar att det finns många sätt att ta
hand om jorden - och att alla sakerna på listan gör nytta.
Vid återsamlingen kan ledaren och deltagarna berätta mer om det de hittat - och var!

:: JORDFRÄS - SE MASKARNA ARBETA!
Ålder: 		
Antal: 		
Tid: 		
Syfte: 		
Material:
		
		

ca 4-92 år
1-20 deltagare, beror på mängd material och antal ledare
10-30 min
Att se maskar röra om i jorden och flytta näring från ytan ner i marken.
- 5 daggmaskar/burk,
- En glasburk med lock/grupp,
- Jord, sand och några vissna löv eller potatisskal

Dela ut en burk till varje grupp. Ni kan göra en gemensam burk till en större grupp också, men
då får färre personer arbeta praktiskt.
Såhär görs en burk i ordning: Fyll några centimeter i burken med fuktig jord och jämna till
ytan. Häll sedan på ett tunt lager sand - ca en halv centimeter. Jämna till ytan. Fortsätt med
olika lager tills det bara är två eller tre centimeter till kanten. Avsluta med ett lager jord. Lägg
i maskarna och löv/potatisskal. Häll på 2 matskedar vatten och sätt burken mörkt. Vänta 1-3
dagar. Vad händer med sandringarna?
När daggmaskarna äter sig igenom jorden blandas den ordentligt. Marken blir genomluftad.
Detta är viktigt för många växter och djur. Daggmaskar äter dessutom döda löv och andra
växtrester och gör om dem till bra jord.
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Finns det en oanvänd grön plätt på skolgården?
Förvandla den till en skogsträdgård!

En skogsträdgård är en odling som härmar naturen. Den
ger en massa olika saker att äta - som äpplen, smultron,
skogslök och ätliga blad. Eftersom växter och djur samarbetar på olika sätt, precis som i naturen, får ni en trädgård som sköter sig ganska bra själv. Ert viktigaste jobb
blir att skörda - från tidigt på våren till sent på hösten.
Med lite kunskap så kan ni själva skapa en skogsträdgård tillsammans i klassen, på er egen skolgård! Här
i häftet får ni några enkla knep för att skapa en liten
skogsträdgård, samt hur ni använder den pedagogiskt.

