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Elementen i Skogsträdgården
Elementen i skogsträdgården är ett material som illustrerar olika funktioner/kopplingar som växter och
djur har i skogsträdgården. Materialet består av 19 element, utvalda för att de är intressanta och/eller
välkända för barn. Tillsammans utgör dessa en förenklad skogsträdgård.
För varje element beskrivs:

•
•
•
•

Användbarhet för människan
Funktion i skogsträdgården – Kopplingar till andra element
Kuriosa/aha
En uppgift eller fråga, tex. ”Kan du räkna benen på gråsuggan?”

Elementen är numrerade utifrån relevans, för att de viktigaste ska kunna plockas ut då de används i
lekar och övningar. Formatet är liggande då det passar i lekar och skyltar.
Varje element ingår i något av de tre kunskapsområdena:

•
•
•

Fånga solen (markerat med gult).
Väck liv i jorden (markerat med brunt)
Bjud in småkrypen (markerat med rött)

Äpple
Äpple är en mycket användbar frukt - till must, paj, mos och en massa annat. Det
finns hundratals olika sorter äpplen i Sverige som alla har olika smak och utseende
och skördas vid olika tidpunkter. Aroma, Ingrid Marie och Cox Orange är några
vanliga sorter.
För att det ska bli mycket och fin frukt behövs nyttoinsekter, t.ex. humlor som pollinerar blommorna och nyckelpigor som äter bladlössen. Det måste finnas två olika
äppelsorter som kan pollinera varandra för att det ska bli frukt.
Äppelträd är boplats för fåglar och insekter. När löven faller till marken äts de av
daggmaskar och andra nedbrytare och näringen återgår till jorden.

Vilket är ditt favoritäpple?

1

Svarta vinbär
Svarta vinbär kan användas till mycket, bären till saft, sylt och gele, bladen till te
och inläggningar. Vinbären kan skördas från juni till augusti.
Vinbärsbuskar ger skugga och gömställen åt små djur, fåglar och insekter.
Vill du odla dem är det enkelt – ta en liten gren från en vinbärsbuske och sätt den
rakt ner i marken så får den nya rötter.

Syns inga bär just nu? Gnugga på ett blad eller skrapa på barken.
Du känner direkt på doften om det är svarta vinbär!

2

Smultron
Smultron är en vild släkting till jordgubben, med en alldeles egen smak.
Förutom bären så kan du plocka bladen - och koka te på.
Smultronen är dessutom bra för att få en levande och rik jord. Bladen skyddar jorden
och gör att den hålls fuktig och lucker. När bladen vissnar äter daggmaskarna dem
och omvandlar dem till bra jord. För att det ska bli smultron behövs insekter som
pollinerar, tex. humlor och blomflugor.
Det finns inte bara röda utan också vita smultron i skogsträdgården. Det betyder
att fåglar och andra hungriga inte förstår att de är mogna. Men den som känner till
hemligheten kan känna efter försiktigt om bären lossnar.

Ta med en smultronreva och skapa
ett nytt smultronställe nära dig!

3

Daggmask
Daggmasken är en blind lövätare som kan äta upp till tre löv om dagen och
förvandla dem till bra jord. Maskarnas gångar gynnar växterna genom att dränera
och lufta marken.
Daggmasken trivs och arbetar bäst när det är mörkt och fuktigt. Det ser vi till att det
blir genom att täcka jorden - antingen med levande växter eller dött växtmaterial
som löv, bark eller halm.
Daggmasken har små borst som används vid förflyttning. Lägg en mask på ett
papper och lyssnar noga så kan du höra borsten skrapa mot
pappret när den rör sig.

4

Humla
Humlorna gör mycket nytta genom att pollinera äpplen och andra frukter och bär.
För att få fler humlor som medhjälpare kan man plantera blommor som de gillar,
de tycker mycket om nektar från kungsmynta, krokus och vallört.
Det är bara humledrottningen som övervintrar, hon går i ide på vintern. På våren när
hon vaknar letar hon upp en plats att bygga bo och föda nya humlor på. Genom att
bygga humlebon i marken kan du hjälpa humlorna.

Vad blommar just nu? Ser du nån humla i blomman?
Vilken färg har pollenet på humlans ben?
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Vallört
Vallörten är en av de viktigaste växterna i skogsträdgården, trots att den inte är så
bra att äta. Den förbättrar jorden genom att den har väldigt djupa rötter som pumpar
upp näring från djupa jordlager. När bladen vissnar ner så blir de mat till maskar
och andra nedbrytare och i nästa steg bra jord. En sådan växt kallas dynamisk
ackumulator och vallörten kommer som nummer ett bland dessa.
De stora bladen som täcker marken och de starka rötterna gör att gräs och andra
konkurrerande växter inte tar över.
Vallörten hjälper skogsträdgårdens insekter. Den har massa skrymslen där de kan ta
skydd och ger dem mat i form av nektar och pollen.

Hur känns bladet mot kinden?
Hur luktar det om du gnuggar på det?
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Citronmeliss
Citronmeliss kommer riktigt tidigt på våren och man kan skörda från den tills den
vissnar. Bladen kan användas till te, i sallad och som dekoration på kakor.
Te på citronmeliss är rogivande och passar därför bra att dricka på kvällen.
Förutom att vi människor använder bladen så är citronmeliss bra för att de
pyttesmå blommorna ger nektar till nyttoinsekter med små mundelar,
som blomflugor och parasitsteklar.
Om blomstjälkarna får stå kvar över vintern så skapas skrymslen
för småkryp att övervintra i.

Gnugga på citronmelissens blad,
vad doftar det?
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Kungsmynta
Kungsmynta är en användbar krydda som är släkt med oregano.
Blommor och blad kan ge en mustig smak i buljong, bröd och på pizza.
Kungsmynta är bra marktäckare som sprider sig lätt och täcker bar jord.
Då hålls ogräs borta och markens djurliv trivs.
Kungsmyntan ger också mycket nektar. När den blommar omsvärmas
växten av humlor, fjärilar och andra insekter.

Plocka en bukett och hänga på tork inomhus,
så har du god krydda när du behöver!
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Gråsugga
Gråsuggorna är viktiga medhjälpare i skogsträdgården.
De äter löv och multnande trä och förvandlar det till bra jord.
Gråsuggor är kräftdjur med sju par ben.
De har levt på samma sätt sedan dinosaurierna vandrade omkring på jorden.
Bäst trivs de där det är mörkt och fuktigt som under stenar, förmultnande
trä och löv, gärna många tillsammans.

Lyft på närmaste trästock eller sten och kolla
om det är några gråsuggor som jobbar där!
Kan du räkna hur många ben de har?

9

Bladlus
Bladlöss är små päronformade insekter med sex ben.
De sitter ofta på baksidan av blad och suger i sig näring, då kan det bli skrynkligt.
De förökar sig snabbt - en bladlus kan föda 50 ungar på en dag.
Eftersom bladlössen skadar växterna vill vi inte ha
för många av dem i skogsträdgården.
Därför ser vi till att djur som äter bladlöss trivs.
Några exempel är nyckelpigor, blåmesar och blomflugelarver.

Ser du något blad som skrynklats ihop?
Vilka gömmer sig på undersidan?
Vilken färg har de?
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Blåmes
Blåmesen är en tuff liten fågel med blå hjässa,
gul mage och ett svart band som går genom ögat.
Blåmesen är en viktig medhjälpare i skogsträdgården. Den äter spindlar och
insekter (t.ex. bladlöss) i träden. Under en sommar kan blåmesen mata
sina ungar med så mycket som 10 000 insekter.
För att bjuda in blåmesen kan man sätta upp en fågelholk.
Det är också bra att plantera buskar som de kan gömma sig i och
mata dem med frön på vintern.

Ser du nån blåmes i holken eller buskarna?
Hör du sången “si-si-si-syrr”?

11

Blomfluga
Det finns många olika blomflugor. Många liknar getingar för att andra djur ska akta
sig för att äta upp dem, men de är helt ofarliga. De flyger som helikoptrar:
rör sig snabbt för att sen stå still i luften.
Blomflugan hjälper oss med pollinering så att det blir mycket frukt och bär.
Den hjälper också till genom att äta bladlöss. Blomflugelarvernas favoritmat
är nämligen bladlöss. Därför lägger blomflugan sina ägg intill bladluskolonier.

Vad blommar här just nu?
Kan du se en blomfluga flyga som en helikopter?
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Skogslök
Skogslök är något av det första vi kan skörda i skogsträdgården varje år.
Tidigt på våren kikar skogslöken upp och tar till vara den första vårsolen, långt
innan trädens knoppar slagit ut ovanför. Den kallas ibland vild purjolök och
man kan äta både bladen, löken, blommorna och groddknopparna.
Skogslöken växer vild i södra och mellersta delarna i Sverige.
På Gotland kallas den för kajp och används till kajpsoppa.
Tillsammans med blommorna finns små “minilökar” - de kallas groddknoppar.
Plocka med några och så i en kruka. Snart har du dina egna skogslökar som du kan
plantera ut någonstans i närheten av ditt hem!
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Ringblomma
Ringblomman kan du äta! Prova att använda de färgglada blombladen i omelett,
bröd, soppor, frukt- och grönsakssallad. Det blir både gott och vackert. Blommorna
används också för att göra hudsalva – för att bota eksem och svårläkta sår.
Ringblomman är till stor nytta i skogsträdgården. Blomman består i själva verket av
många, pyttesmå blommor. De lockar till sig blomflugor och många andra
nyttoinsekter som har små mundelar och kan komma åt nektarn.
De mörka blommorna i mitten kallas rörblommor och de
platta runt omkring heter strålblommor.
Ringblomman blir bara ett år men den sår sig själv och kommer tillbaka nästa år på
samma plats. Fröna liknar larver och är lätta att samla in och dela med sig av.

Gör en fröpåse och plocka några frön!
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Koreansk silverbuske
Denna buske får jättemånga bär sent på hösten. De är röda med små silvriga prickar
på och smakar väldigt syrligt. Bären är supernyttiga och går bra att ha till saft och
sylt, att torka eller stoppa i munnen direkt.
Silverbusken kan hjälpa andra växter genom att förbättra jorden, de starka rötterna
gör jorden luftigare och den har förmågan att ta upp kväve från luften.
Förutom allt detta så är silverbusken riktigt vacker att titta på,
med silvriga blad som glänser i solen.
På våren lockas bin och humlor till busken av den fantastiska och milda blomdoften.

Njut av doften du också. Ser du några bin?
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Nyckelpiga
Nyckelpigor är en sorts skalbaggar som finns i många olika färger och med olika
många prickar. Den vanligaste är röd och har sju prickar.
Nyckelpigor är riktiga hjältar i skogsträdgården. De äter jättemycket bladlöss
– under hela sitt liv äter en enda nyckelpiga flera tusen skadedjur.
Som vuxen kan den äta 150 bladlöss varje dag och som larv äter den ALLT i djurväg
som den kommer över - även sina egna syskon om det är ont om annan mat.
Honorna försöker lägga sina ägg på blad där det redan finns
bladlöss eller andra djur att äta.

Se om du kan hitta en nyckelpiga.
Ser du några bladlöss i närheten?
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Brännässlor
Av nässlor kan du göra smarriga soppor, wok och omelett. Som torkade blir de ett
supernyttigt vitaminpulver och fröerna kan användas för att sätta smak på smör.
Nässlor kan också användas till att göra tyg och starka trådar.
Eftersom de är så bra på att bre ut sig och ta upp mycket näring
så kan vi göra näringsrikt gödselvatten av dem.
Är nässlor ett ogräs egentligen? I skogsträdgården finns det inte alltid något
självklart svar på den frågan. Nässlorna växer så fort att andra växter knappt har en
chans, men så länge de är på rätt ställe så är de som sagt bra till mycket.

Många fjärilslarver äter av nässlornas blad.
Ser du några larver som äter på bladen?
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Mykorrhiza
Nästan alla växter samarbetar med svampar i jorden. Växternas magiska trick
är att göra om energin i solljuset till socker. Svamparna i sin tur är jättebra på att ta
upp mineraler från jorden. Den största delen av svampen är nämligen underjordisk
och kallas mycel. Mycelet är ett jättestort nät av tunna och luddiga trådar.
Växterna skickar ut socker genom rötterna och får mineraler från svamparnas mycel
i utbyte. Detta underjordiska samarbete kallas för mykorrhiza. Det gör att växterna
kan få näring från ett mycket större område än om de bara hade sina rötter.
Svampar och växtrötter trivs och samarbetar bäst i luftig jord som ingen trampar på.

Gå på stigarna i Skogsträdgården
så du inte stör det underjordiska samarbetet!
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Rosenböna
Rosenbönor är goda att koka och ha i grytor eller steka i olja med örtkryddor.
De är också vackra att titta på med sina röda blommor och
svart-rosa-fläckiga frön i bönskidorna.
Fast rosenbönan bara lever i ett år och måste sås med nya frön varje år klarar den
sig bra och gör nytta i skogsträdgården - den växer sig stor,
klättrar på höjden och gör så att det blir mer kväve i marken där den växt.
Kväve är ett ämne som är väldigt viktigt för alla växter.
Det är inte rosenbönan som samlar ihop kvävet från luften
– utan bakterier som bor i knölar på växtens rötter.

Kan du hitta något blad som är lika stort som din hand?
Är rosenbönan längre eller kortare än dig? Hur hög tror du att den är?
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