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I	  det	  här	  kompendiet	  presenteras	  aktiviteter	  och	  
fakta	  för	  dig	  som	  pedagog,	  för	  inspiration	  med	  ditt	  
arbete	  med	  eken	  i	  fokus.	  	  
	  
Vi	  har	  kopplingar	  till	  läroplanerna	  från	  	  förskolan	  och	  
grundskola	  F	  -‐	  6.	  Vi	  har	  dock	  inte	  efter	  varje	  moment	  
skrivit	  vilket	  mål	  vi	  tänker	  oss	  till	  respektive	  
aktivitet.	  Du	  som	  professionell	  	  pedagog	  avgör	  vilka	  
av	  aktiviteterna	  som	  passar	  bäst	  att	  genomföra	  med	  
din	  grupp.	  Du	  kan	  också	  anpassa	  aktiviteterna	  efter	  
ålder	  på	  barnen	  och	  dina	  mål	  med	  aktiviteten.	  Då	  vi	  
skriver	  pedagoger	  avser	  vi	  förskollärare,	  lärare	  
barnskötare	  och	  fritidspedagoger.	  

Kompendiet	  är	  framtaget	  av	  Naturcentrum	  i	  
Linköping	  på	  uppdrag	  	  av	  Stiftelsen	  Eklandskapet	  i	  
Linköpings	  kommun.	  	  

Verksamheten	  på	  Naturcentrum	  innefattar	  bland	  
annat	  Linköpings	  Naturskola	  som	  drivs	  av	  Calluna	  AB	  
på	  entreprenad	  från	  Linköpings	  kommun.	  
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Syftet	  med	  det	  här	  kompendiet	  	  
är	  i	  huvudsak	  att:	  
	  

• Väcka	  intresse	  för	  naturen	  genom	  
upplevelser.	  Verkligheten	  kommer	  före	  
böckerna.	  	  

• Det	  går	  inte	  att	  beskriva	  ett	  eklandskap	  –	  
det	  måste	  upplevas.	  

• Jobba	  praktiskt	  i	  fält	  och	  experimentellt.	  
• Göra	  enkla	  observationsstudier	  i	  fält.	  
• Väcka	  nyfikenhet.	  

	  
Tips	  till	  dig	  som	  pedagog	  
	  

• Medupptäck	  eklandskapet	  och	  naturen	  
tillsammans	  med	  barnen.	  

• Våga	  lämna	  innerummet.	  
• Använd	  naturen	  som	  laborationssal.	  
• Upplev	  vad	  naturen	  ger	  oss	  –	  

ekosystemtjänster.	  
• Glöm	  inte	  att	  ta	  med	  fika	  ut	  till	  

eklandskapet	  -‐	  en	  viktig	  stund	  och	  tid	  för	  
reflektion,	  rekreation,	  kamratskap	  och	  ro,	  
för	  både	  barn	  och	  pedagoger.	  
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Eken	  har	  alltid	  haft	  en	  
särställning	  bland	  träden,	  
kanske	  beroende	  på	  dess	  
styrka,	  skönhet	  och	  långa	  
levnad.	  Det	  finns	  inget	  
annat	  träd	  som	  är	  så	  
omskrivet	  som	  eken	  i	  
myter,	  sagor	  och	  sånger?	  	  
I	  alla	  tider	  har	  människan	  
nyttjat	  eken,	  bland	  annat	  i	  
form	  av	  starkt	  virke	  till	  
allehanda	  bruk,	  föda	  till	  
djur	  och	  människor	  och	  
mediciner,	  dessutom	  
hade	  den	  läkande	  krafter. 

Lite	  historik	  om	  eken	  
	  
Ekens	  ved	  är	  hård.	  Virke	  från	  eken	  är	  starkt	  och	  
tål	  vatten	  bra.	  Därför	  har	  ek	  använts	  till	  
båtskrov.	  Det	  kunde	  gå	  åt	  flera	  tusen	  ekar	  till	  ett	  
enda	  skepp.	  Regalskeppet	  Wasa	  är	  byggt	  av	  ek.	  
Under	  flera	  hundra	  år	  tillhörde	  alla	  ekar	  kungen,	  
eftersom	  de	  behövdes	  för	  krigs-‐	  och	  
handelsfartyg.	  När	  Gustav	  Vasa	  började	  bygga	  
upp	  en	  svensk	  örlogsflotta	  och	  behövde	  ek	  till	  
skeppsvirke	  bestämde	  han	  att	  eken	  var	  kungens	  
träd	  och	  förbjöd	  bönderna	  att	  hugga	  ned	  dem.	  	  
Att	  olovligt	  hugga	  ned	  Kungens	  ekar	  gav	  stränga	  
straff.	  	  
	  
Ekbarken	  innehåller	  garvsyra	  och	  garverierna	  
behövde	  mängder	  av	  ek	  för	  att	  få	  tillräckligt	  med	  
garvsyra.	  Människor	  brände	  även	  ek	  för	  att	  få	  
aska	  att	  göra	  såpa	  av,	  askan	  kokades	  med	  vatten	  
för	  att	  få	  lut.	  
	  
Lite	  kuriosa	  och	  som	  kanske	  inte	  är	  så	  känt	  är	  
att	  ekrarna	  från	  hjul	  har	  fått	  sitt	  namn	  från	  den	  
tid	  då	  hjul	  gjordes	  av	  trä	  och	  då	  var	  ek	  bäst	  till	  
att	  använda	  till	  ekrarna.	  Idag	  används	  ekvirke	  
mest	  till	  möbler	  och	  parkettgolv.	  
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Förskolan ska 
erbjuda barnen en 
trygg miljö som 
samtidigt 
utmanar och 
lockar till lek och 
aktivitet. Den ska 
inspirera barnen 
att utforska 
världen… 

Förskolans	  läroplan	  
	  
Nedan	  finns	  utdrag	  från	  förskolans	  läroplan.	  
(Lpfö	  98	  reviderad	  2010)	  
	  
Förskolan	  ska	  lägga	  stor	  vikt	  vid	  miljö	  och	  
naturvårdsfrågor.	  	  Ett	  ekologiskt	  förhållningssätt	  och	  
en	  positiv	  framtidstro	  ska	  prägla	  förskolans	  
verksamhet.	  Förskolan	  ska	  medverka	  till	  att	  barnen	  
tillägnar	  sig	  ett	  varsamt	  förhållningssätt	  till	  natur	  och	  
miljö	  och	  förstår	  sin	  delaktighet	  i	  naturens	  kretslopp.	  
Verksamheten	  ska	  hjälpa	  barnen	  att	  förstå	  hur	  
vardagsliv	  och	  arbete	  kan	  utformas	  så	  att	  det	  bidrar	  
till	  en	  bättre	  miljö	  både	  i	  nutid	  och	  i	  framtid.	  	  

Mål	  	  

Förskolan	  ska	  sträva	  efter	  att	  varje	  barn	  utvecklar	  
respekt	  för	  allt	  levande	  och	  omsorg	  om	  sin	  närmiljö.	  
Utvecklar	  sin	  nyfikenhet	  och	  sin	  lust	  samt	  förmåga	  att	  
leka	  och	  lära.Tillägnar	  sig	  och	  nyanserar	  innebörden	  i	  
begrepp,	  ser	  samband	  och	  upptäcker	  nya	  sätt	  att	  
förstå	  sin	  omvärld.	  

	  (Fritt	  taget	  ur	  Läroplan	  för	  förskolan	  Lpfö	  98	  
Reviderad	  2010)	  
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I Eklandskapet sker lärandet på 
ett annat sätt än inne i 

klassrummet.  
Olika arbetsformer och 

arbetssätt och fältstudier berikar 
lärandet och ger nya perspektiv 

för både lärare och barn.  
 

Det är just det som vi vill 
påvisa och ge exempel på i det 

här kompendiet. 
 

Se möjligheterna och utmana! 

Lgr	  11	  -‐	  Grundskolans	  läroplan	  
	  
Årskurs	  F	  -‐	  3	  
Under	  rubriken	  Året	  runt	  i	  naturen	  finns	  följande	  
koppling	  till	  ekologi:	  Djur	  och	  växter	  i	  närmiljön	  och	  
hur	  de	  kan	  sorteras,	  grupperas	  och	  artbestämmas	  
samt	  namn	  på	  några	  vanligt	  förekommande	  arter.	  
Enkla	  näringskedjor	  som	  beskriver	  samband	  mellan	  
organismer	  i	  ekosystem.	  I	  ett	  ekologiskt	  perspektiv	  är	  
också	  formuleringarna	  om	  organismernas	  livscykler	  
och	  anpassningar	  till	  olika	  årstider	  intressanta.	  Då	  det	  
gäller	  metoder	  och	  arbetssätt	  handlar	  det	  om	  för	  de	  
yngsta	  eleverna	  att	  de	  ska	  genomföra	  enkla	  
fältstudier	  och	  observationer	  i	  närmiljön,	  samt	  kunna	  
dokumentera	  sina	  iakttagelser	  med	  exempelvis	  text	  
och	  bild.	  
	  
För	  årskurs	  4-‐6	  vidgas	  perspektivet	  för	  att	  ge	  ett	  
helhetsperspektiv	  på	  ekosystem	  i	  närmiljön.	  Det	  
handlar	  om	  att	  lära	  sig	  namn	  på	  arter,	  se	  samband	  
mellan	  organismer	  respektive	  samband	  mellan	  
organismer	  och	  den	  icke	  levande	  miljön.	  
Tillämpningar	  som	  rör	  hållbar	  utveckling,	  
ekosystemtjänster	  och	  betydelsen	  av	  kunskap	  om	  
ekologiska	  samband	  ingår.	  Här	  introduceras	  också	  
evolutionära	  frågeställningar	  som	  rör	  organismers	  
anpassning	  till	  olika	  livsmiljöer.	  Kraven	  ställs	  högre	  
på	  fältstudier	  och	  eleverna	  förväntas	  planera,	  
genomföra,	  dokumentera	  och	  utvärdera	  sitt	  arbete.	  I	  
Metoder	  och	  arbetssätt	  ingår	  också	  att	  identifiera	  och	  
gruppera	  organismer.	  	  

Läraren ska 
• svara för att eleverna får 
pröva olika arbetssätt och 
arbetsformer. Lgr 11	  
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Vad	  hittar	  vi	  i	  Eklandskapet?	  
	  
Material:	  smålappar,	  (post	  it-‐lappar	  fungerar	  
bra)	  pennor.	  
Syfte:	  Att	  knyta	  samman	  den	  biologiska	  
mångfalden	  och	  lära	  känna	  olika	  träd,	  växter	  och	  
djur.	  
	  
Genomförande:	  Skriv	  lappar	  med	  olika	  växter,	  
djur,	  träd	  och	  begrepp	  som	  ni	  finner	  	  i	  
eklandskapet	  under	  er	  promenad	  i	  eklandskapet.	  
Till	  exempel:	  hassel,	  humla,	  göktyta,	  biomassa,	  
en,	  alticka,	  signalart,	  vide,	  svalört,	  död	  ved,	  
aspticka.	  	  
	  
Ge	  alla	  elever	  varsin	  lapp	  o	  penna.	  Knyt	  samman	  
genom	  att	  lägga	  alla	  lappar	  i	  en	  påse	  och	  /eller	  
att	  barnen	  får	  dra	  en	  lapp	  och	  förklara	  vad	  de	  
kommer	  ihåg	  om	  det	  som	  står	  skrivet	  på	  lappen.	  
Låt	  det	  få	  ta	  tid	  -‐	  tid	  för	  eftertanke	  och	  reflektion	  
och	  att	  lära	  från	  varandra.	  
	  
”Hämta	  lek”	  för	  de	  lite	  yngre.	  
Förstora,	  klipp	  ut	  och	  plasta,	  uppdragen	  och	  lägg	  
dem	  	  i	  ”en	  hemlig	  påse”.	  Se	  förslag	  här	  bredvid.	  
Låt	  barnen	  dra	  ett	  kort	  och	  genomföra	  
spännande	  uppdrag.	  Samla	  allt	  på	  en	  vit	  duk	  till	  
en	  fin	  naturutställning.	  

Hämta...	  
Något	  som	  är	  nytt	  för	  i	  år	  
Något	  som	  är	  hundra	  år	  
	  
Något	  mjukt	  
Något	  vått	  
Något	  som	  kan	  flyga	  
	  
Något	  som	  är	  torrt	  
Något	  som	  är	  riktigt	  gott	  
	  
Något	  som	  är	  hårt	  
Något	  som	  sticks	  
Något	  som	  gör	  dig	  glad	  
	  
Något	  som	  är	  brunt	  
Något	  som	  är	  gult	  
Något	  som	  är	  fult	  
Något	  som	  är	  gammalt	  
	  
Något	  som	  kan	  röra	  sig	  
Något	  som	  luktar	  gott	  
 
Något	  som	  är	  grönt	  
Något	  som	  är	  skönt	  
Något	  som	  luktar	  illa	  
 
Något	  som	  är	  grått	  
Något	  som	  är	  taggigt	  
Något	  som	  kan	  flyta	  
	  
Något	  som	  är	  brandgult	  
Något	  som	  du	  kan	  kittlas	  med	  
	  
Något	  som	  är	  fuktigt	  
Något	  som	  är	  torrt	  
Något	  som	  är	  lent	  på	  kinden	  
	  
Något	  som	  du	  kan	  äta	  
Något	  som	  är	  kul	  
Något	  som	  du	  kan	  mäta	  
	  
Något	  som	  är	  stelt	  
Något	  som	  är	  helt	  
Något	  som	  djuren	  kan	  äta	  
	  
Något	  som	  är	  stickigt	  
Något	  som	  är	  prickigt	  	  	  
Något	  som	  är	  viktigt	  
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Ekologi	  i	  läroplanen	  
	  
I	  grundskolans	  kursplan	  för	  
biologi	  finns	  en	  progression	  
beträffande	  teoretiska	  
ämneskunskaper,	  men	  också	  
när	  det	  gäller	  praktiska	  
färdigheter.	  
	  
Ekologin	  har	  en	  stark	  
ställning	  i	  kursplanetexten.	  
Metoder	  och	  arbetssätt	  är	  
genomgående	  för	  hela	  
grundskolan	  och	  här	  beskrivs	  
exempelvis	  att	  eleverna	  ska	  
genomföra	  fältstudier.	  
	  
Undervisningen	  ska	  syfta	  till	  
att	  eleverna	  utvecklar	  
kunskaper	  om	  biologiska	  
sammanhang	  och	  nyfikenhet	  
på	  och	  intresse	  för	  att	  veta	  
mera	  om	  sig	  själva	  och	  
naturen. 

Aktiviteter	  –	  en	  dag	  i	  Eklandskapet	  	  
	  
Placera	  hela	  gruppen	  runt	  en	  ek	  så	  att	  ni	  skapar	  
en	  cirkel	  med	  eken	  i	  mitten	  Säg	  varsitt	  ord	  om	  
vad	  ni	  tänker	  på	  när	  i	  står	  där.	  
	  
Hur	  känns	  det	  att	  samlas	  runt	  detta	  gigantiska	  
träd?	  
	  
Berätta	  en	  saga	  om	  eken	  tillsammans!	  
	  –	  Det	  var	  en	  gång	  en	  ek…..	  
Varje	  barn	  säger	  en	  mening	  och	  nästa	  barn	  i	  
cirkeln	  fortsätter,	  sen	  fortsätter	  det	  till	  sagans	  
slut	  som	  bara	  ni	  bestämmer	  när	  den	  är	  slut.	  
	  
Intervjua	  en	  Ek	  
Gå	  en	  promenad	  och	  upptäck	  att	  ekar	  är	  olika	  
gamla.	  
	  
Välj	  ut	  en	  ek	  att	  intervjua.	  	  Antingen	  kommer	  ni	  
gemensamt	  fram	  till	  frågor	  som	  ni	  ska	  fråga	  
eken	  annars	  får	  varje	  grupp	  om	  2	  –	  3	  barn	  själva	  
hitta	  på	  sina	  frågor.	  Frågor	  och	  svar	  kan	  baseras	  
helt	  på	  fakta	  eller	  så	  får	  fantasin	  flöda.	  Varje	  
grupp	  redogör	  inför	  sina	  kamrater	  frågor	  och	  
svar	  från	  eken.	  	  Presentera	  det	  gärna	  som	  en	  
teater.	  
	  
Tips:	  det	  som	  i	  skogen	  blev	  fantasisvar	  kan	  ni	  
arbeta	  vidare	  med	  och	  ta	  reda	  på	  fakta	  i	  böcker	  
och	  på	  internet	  i	  skolan	  eller	  om	  ni	  har	  med	  
tekniken	  ut.	  
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Observera vilka begrepp 
som används i början av 
lektionen i förhållande 

till avslutningen. 
 

Är det någon skillnad? 

Kunskap	  i	  cirkel	  -‐	  med	  eken	  i	  fokus	  
	  
Material:	  Inget.	  
Syfte:	  Att	  lyssna	  in	  vad	  eleverna	  tänker	  på	  när	  de	  
först	  kommer	  till	  eklandskapet.	  Gör	  samma	  
aktivitet	  som	  avslutning	  på	  lektionen	  och	  använd	  
begrepp	  från	  eklandskapet	  som	  ni	  använt	  under	  
lektionen.	  
Genomförande	  
Samla	  klassen	  i	  en	  cirkel,	  vilket	  är	  bra	  eftersom	  
man	  då	  får	  ögonkontakt	  med	  samtliga	  och	  alla	  hör	  
och	  ser	  bättre.	  En	  person	  ställer	  sig	  i	  mitten	  av	  
cirkeln.	  
(förslagsvis	  att	  läraren	  börjar	  med	  att	  stå	  i	  
mitten).	  
Personen	  i	  mitten	  säger	  något	  som	  kan	  kopplas	  till	  
naturen/eklandskapet	  och	  pekar	  på	  någon	  i	  cirkel	  
och	  säger	  till	  exempel	  läderbagge.	  Den	  som	  blir	  
utpekad	  hukar	  sig	  ner,	  de	  två	  som	  är	  placerade	  på	  
var	  sin	  sida	  om	  den	  som	  blir	  pekad	  på	  upprepar	  
begreppet	  och	  pekar	  på	  varandra.	  
	  
Peka	  med	  hela	  handen,	  så	  att	  det	  inte	  blir	  några	  
missförstånd	  om	  vem	  den	  som	  står	  i	  mitten	  pekar	  
på.	  Den	  som	  reagerar	  sist,	  antingen	  den	  av	  de	  två	  
som	  sist	  säger	  det	  ord	  som	  personen	  i	  mitten	  sagt	  
eller	  om	  den	  man	  pekar	  på	  inte	  hukar	  sig	  ner,	  får	  
byta	  plats	  med	  den	  i	  mitten,	  och	  så	  fortsätter	  det.	  
Ingen	  får	  upprepa	  samma	  ord	  flera	  gånger.	  Det	  är	  
bara	  en	  i	  taget	  som	  står	  i	  mitten.	  
	  
Den	  som	  står	  i	  mitten	  och	  pekar	  avgör	  vem	  som	  
ska	  gå	  in	  i	  mitten	  nästa	  gång.	  Om	  det	  är	  många	  i	  
klassen,	  dela	  in	  dem	  i	  två	  grupper	  så	  att	  det	  blir	  
lite	  mera	  fart.	  Den	  här	  aktiviteten	  är	  också	  bra	  då	  
det	  är	  kallt	  ute,	  för	  att	  få	  upp	  värmen.	  
	   	  

Jag lärde mig massor av 
saker t.ex att man kan 

intervjua ett träd men det 
där som satt på eken 

smakade inte så gott… 
 Elev årskurs 3 
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Eken kallas ibland för 
"Trädens konung". 
Den är storväxt och 

kan uppnå en extremt 
hög ålder och är en 
otroligt artrik miljö. 
Eken räknas till de 

ädla lövträden. 
 

Rygg	  mot	  rygg	  
	  
Material:	  pinnar	  för	  att	  skapa	  ramen	  +	  
naturmaterial	  på	  plats.	  
Syfte:	  Beskriva	  naturmaterial,	  förklara	  för	  
varandra.	  
	  
Genomförande	  
Dela	  in	  barnen	  två	  och	  två.	  Läraren	  har	  samlat	  
ihop	  eller	  låt	  barnen	  själva	  samla	  fem	  
naturmaterial	  som	  finns	  runt	  ekarna,	  båda	  har	  
likadan	  uppsättning	  av	  naturmaterial.	  Skapa	  
en	  ram	  -‐	  en	  kvadrat	  gjord	  av	  pinnar	  framför	  er.	  
Sätt	  er	  rygg	  mot	  rygg.	  En	  beskriver	  ett	  av	  
naturmaterialen	  och	  hur	  det	  läggs	  i	  ramen.	  
Den	  andra	  ska	  göra	  likadant.	  När	  alla	  fem	  har	  
lagts	  ut	  –	  titta	  om	  ni	  fick	  likadana	  tavlor.	  

Fakta	  
I	  Sverige	  finns	  två	  arter	  ek,	  Quercus	  robur,	  
kallad	  skogsek,	  sommarek	  eller	  stjälkek	  och	  
Quercus	  petraea	  även	  kallad	  bergsek,	  druvek	  
eller	  vinterek.	  Skogseken	  är	  vanligast	  och	  blir	  
grövre	  än	  något	  annat	  svenskt	  träd.	  Bergseken	  
är	  slankare	  och	  ekollonen	  sitter	  som	  i	  en	  
druvklase.	  Eken	  invandrade	  till	  Sverige	  
söderifrån	  för	  ca	  9	  000	  år	  sedan.	  
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Snipp	  Snapp	  –	  Eken	  
	  
Material:	  en	  bit	  av	  ett	  lakan	  eller	  duk,	  naturföremål	  från	  
där	  ni	  är	  eller	  förberedda	  bilder.	  
Syftet	  är	  att	  lära	  om	  eken	  på	  ett	  lekfullt	  vis.	  
	  
Genomförande	  
Skapa	  två	  lag.	  Placera	  dem	  på	  två	  linjer	  mitt	  emot	  
varandra.	  Lägg	  ett	  lakan	  eller	  en	  duk	  i	  mitten	  mellan	  lagen.	  
Varje	  lag	  bestämmer	  en	  siffra	  till	  varje	  person.	  Exempelvis	  
om	  ni	  är	  åtta	  i	  ett	  lag	  så	  får	  varje	  person	  ett	  nummer	  
mellan	  1	  -‐	  8	  ,	  samma	  för	  båda	  lagen.	  Laget	  bestämmer	  
själva	  vilket	  nummer	  var	  och	  en	  ska	  ha.	  Läraren	  lägger	  ut	  
åtta	  	  naturföremål	  på	  duken	  i	  mitten,	  mellan	  lagen.	  Läraren	  
läser	  upp	  vad	  som	  står	  och	  efter	  läraren	  har	  läst	  upp	  
information	  eller	  kuriosa	  om	  föremålet	  säger	  läraren	  en	  
siffra	  t.ex	  nummer	  tre.	  	  
	  
Den	  som	  har	  nummer	  tre	  i	  respektive	  lag	  ska	  då	  ta	  det	  
naturföremål	  som	  läraren	  just	  berättat	  om.	  Det	  är	  ok	  att	  
diskutera	  i	  laget	  vad	  man	  ska	  ta.	  Om	  trean	  i	  exemplet	  tar	  	  
fel	  föremål	  går	  poängen	  till	  motsatta	  laget.	  	  Vissa	  
naturföremål	  kan	  vara	  svårt	  att	  hitta.	  Då	  kan	  man	  ta	  med	  
bilder	  istället,	  exempelvis	  en	  bild	  på	  läderbaggen.	  
Nedan	  följer	  några	  exempel	  
	  
Rätt	  naturföremål	  i	  	  
förhållande	  till	  	  
beskrivningen	  
	  
	  
Ekollon	  	   	   Jag	  är	  ekens	  frukt,	  mig	  sprider	  

	   nötskrikan	  men	  den	  glömmer	  
	   ofta	  bort	  var	  den	  gömt	  mig.	  

	  
Läderbaggen	  	   	   Jag	  lever	  i	  ihåliga	  träd,	  ek	  är	  

	   	   	   min	  favorit.	  Jag	  tillhör	  	  	  
	   	   	   familjen	  bladhorningar.	  

	  
Galläpple	   	   	   	   Jag	  är	  ingen	  frukt	  men	  mitt	  	  

	   	   	   namn	  	  låter	  som	  en	  frukt.	  
Inuti	  mig	  bor	  det	  insektslarver	  
från	  en	  stekel.	  Det	  är	  stekeln	  
som	  får	  mig	  att	  växa	  fram.	  

 
Eklöv  Det finns många fina av mig på 

 en ek. Jag är grön och fin på  
 sommaren men sen blir jag lite 
 vissen och faller till marken när 
 det blir höst. 
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Rätt	  naturföremål	  i	  	  
förhållande	  till	  	  
beskrivningen	  (forts)	  
 
 
Död ved  I mig finns det  
(Mulm)  massor av  

 liv… 
	  
Hasselblad	   Jag	  trivs	  bra	  i	  

eklandskapet	  och	  i	  
solen	  tillsammans	  med	  
alla	  ekar.	  

 

Bild på nötväcka  Jag gillar att häcka 
    i gamla  
    hackspetthål. Jag 
    tycker det är  
    kul att gå med 
    huvudet före  när 
    jag går nedför ett 
    träd. 

Lav   Det finns ca 2000  olika 
   arter av mig men jag är 
   unik för den jag är -   
   precis som du. 

Ekens	  frukt	  -‐	  ekollon	  
Ekens	  frukt	  kallas	  ekollon	  och	  sitter	  som	  i	  en	  
liten	  skål	  med	  skaft.	  	  De	  sprids	  	  av	  vinden	  och	  
med	  hjälp	  av	  nötskrikor	  och	  skogsmöss	  som	  
lägger	  upp	  förråd	  för	  vintern.	  Ekollonen	  är	  
mycket	  näringsrika.	  Förr	  använde	  man	  dem	  
som	  svinfoder.	  Vildsvin	  är	  mycket	  förtjusta	  i	  
ekollon.	  	  Som	  människoföda	  används	  inte	  
ollonen	  idag	  trots	  att	  de	  är	  mycket	  näringsrika.	  
Under	  andra	  världskriget	  gjordes	  kaffesurrogat	  
av	  ekollon.	  Om	  vi	  människor	  ska	  äta	  ekollon	  
måste	  vi	  först	  rosta	  eller	  koka	  dem	  för	  att	  få	  
bort	  de	  beska	  och	  för	  oss	  giftiga	  ämnen	  som	  
finns	  i	  ekollon.	  Enligt	  allemansrätten	  har	  vi	  
dock	  inte	  rätt	  att	  plocka	  ekollon.	  

Det roligaste var att få 
låna kikare och titta på 
fåglar och insekter. Eken 

smakade illa. 
 Elev årskurs 3 
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Vad	  är	  ett	  galläpple?	  
Har	  du	  någonsin	  hört	  talas	  om	  galläpplen	  på	  ek?	  
Äpple	  och	  ek	  låter	  som	  en	  konstig	  kombination,	  
för	  ekträd	  bildar	  ekollon	  och	  inte	  äpplen.	  Det	  är	  
sant	  –	  ekträd	  bildar	  ekollon,	  men	  ibland	  bildar	  de	  
också	  galler,	  som	  i	  folkmun	  kallas	  galläpplen.	  	  
Galläpple	  är	  ingenting	  man	  äter.	  Det	  är	  ingen	  
frukt,	  även	  om	  namnet	  antyder	  det.	  Däremot	  ser	  
en	  del	  av	  de	  galler	  som	  växer	  på	  ek	  ut	  som	  små	  
gröna,	  gula	  eller	  röda	  äpplen.	  Det	  finns	  många	  
olika	  sorters	  galler	  och	  med	  en	  stor	  variation	  i	  
utseende.	  En	  del	  kan	  bli	  stora	  som	  en	  spelkula.	  En	  
del	  galler	  ser	  ut	  som	  ett	  knippe	  med	  löv,	  medan	  
andra	  nästan	  ser	  ut	  som	  små	  ananaser.	  Inte	  heller	  
är	  det	  enbart	  på	  ek	  som	  man	  kan	  hitta	  galler	  –	  de	  
återfinns	  på	  mängder	  av	  växtarter	  världen	  runt.	  	  
Det	  är	  parasiter,	  i	  många	  fall	  en	  stekel,	  som	  ger	  
upphov	  till	  gallerna.	  Honan	  lägger	  ett	  ägg	  i	  
värdväxten,	  som	  tvingas	  till	  att	  växa	  på	  ett	  
onormalt	  sätt	  runt	  om	  ägget.	  Ägget	  blir	  då	  
inneslutet	  i	  växtens	  vävnad	  –	  i	  en	  gall.	  Inuti	  gallen	  
kläcks	  sedan	  en	  larv,	  som	  genom	  att	  äta	  upp	  en	  
del	  av	  det	  näringsrika	  innandömet	  bildar	  en	  
kammare	  mitt	  i	  gallen.	  Larven	  förpuppas	  senare	  i	  
kammaren	  för	  att	  till	  slut	  bli	  en	  fullvuxen	  insekt.	  

 
Leta, upptäck och 

ta reda på  
om det finns några  

galläpplen i ditt 
Eklandskap. 

 
Väck nyfikenheten! 
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21	  eken	  
Rekommenderas	  för	  årskurs	  4	  -‐6	  
	  
Material:	  lappar	  som	  ni	  förberett	  hemma	  med	  
text	  (se	  exempel	  nedan),	  tärningar.	  
	  
Genomförande	  
Skriv	  ett	  nummer	  mellan	  1	  -‐	  21	  samt	  en	  sak	  på	  
varje	  lapp.	  Placera	  ut	  lapparna	  i	  oordning	  i	  
naturen	  så	  att	  eleverna	  får	  springa	  lite.	  Dela	  in	  
klassen	  i	  olika	  grupper.	  Alla	  grupperna	  börjar	  
samtidigt	  och	  slår	  en	  tärning	  bakom	  en	  given	  
linje.	  Samtliga	  elever	  i	  gruppen	  letar	  
tillsammans	  upp	  den	  siffra	  som	  de	  får	  och	  utför	  
uppdraget	  som	  står	  på	  lappen	  eller	  läser	  den	  
information	  som	  finns	  på	  lappen.	  Alla	  i	  
respektive	  lag	  letar	  tillsammans	  efter	  den	  rätta	  
lappen	  genom	  att	  hålla	  varandra	  i	  händerna	  och	  
hålla	  ihop	  som	  en	  orm.	  	  
	  
När	  uppgiften,	  påståendet	  eller	  reflektionen	  
som	  står	  på	  lappen	  är	  genomförd	  springer	  alla	  i	  
gruppen	  tillbaka	  och	  slår	  tärningen	  igen,	  
adderar	  det	  nya	  kastet	  med	  det	  föregående	  talet	  
på	  tärningen	  och	  springer	  till	  den	  nya	  stationen	  
och	  genomför	  nästa	  uppgift.	  Ormen	  måste	  hållas	  
ihop	  under	  hela	  aktiviteten.	  Man	  måste	  gå	  ut	  
jämnt	  på	  21.	  	  
	  
Förslag	  om	  vad	  ni	  kan	  skriva	  på	  de	  olika	  
lapparna:	  	  
	  

1.	   Säg	  varsin	  sak	  i	  gruppen	  som	  ni	  
vet	  om	  eken.	  

2.	   Eken	  är	  känslig	  för	  frost	  därför	  
sker	  lövsprickningen	  i	  slutet	  av	  
maj.	  

3.	   Pollinering	  sker	  med	  hjälp	  av	  
vinden,	  kan	  pollinering	  ske	  på	  
något	  annat	  vis?	  

4.	   Eken	  trivs	  bäst	  i	  hagmark.	  
Varför	  tror	  ni?	  

5.	   När	  eken	  håller	  på	  att	  dö	  har	  
den	  ingen	  koppling	  till	  
rotsystemet.	  Andas	  gör	  trädet	  
endast	  om	  det	  har	  gröna	  blad.	  
Hur	  ser	  ni	  att	  en	  ek	  håller	  på	  att	  
dö?	  

6.	   När	  det	  är	  fåror	  i	  barken	  är	  det	  
gamla	  ekar.	  Hur	  gammal	  kan	  en	  
ek	  bli,	  tror	  ni?	  

	  
Det	  här	  är	  ingen	  tävling	  för	  
att	  komma	  först,	  utan	  ta	  
god	  tid	  på	  er	  och	  genomför	  
det	  som	  står	  på	  lapparna	  så	  
korrekt	  som	  möjligt.	  	  
	  
Tanken	  är	  att	  få	  kunskap	  
om	  eklandskapet	  och	  som	  
start	  på	  något	  man	  kan	  
fördjupa	  och	  lära	  mera	  om	  
inne	  i	  klassrummet.	  
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7. Alla levande träd i skogen som inte 
avverkas blir på sikt döda träd och död 
ved.  Den döda veden används både som 
matplats, växtplats och som av många 
arter skydd mot vinterkyla och 
sommartorka. 

8. Vad är en glänta? Beskriv en glänta. 

9. Hästmyror är stora svarta myror.     

10. Eken tillhör de ädla inhemska   
 trädslagen. Vad menas med att den är  
 ädel tror ni? 

11. I mycket gamla ekar lever många tickor,  
 bland annat sällsynta arter som   
 saffransticka och tårticka. Vad är en  
 ticka? 

12.  Solitärbin och honungsbin - vad är  
 skillnaden? 

13. Ekticka – veden blir mjukare just där ek  
 tickan sitter. Den äter ved.  

14. Vad är en hagmark? Diskutera i   
 gruppen. 

15. Hur många ekar ser ni där ni står nu? 

16. Vad är ett naturreservat? Diskutera det i  
 gruppen. 

17. En liten skalbagge som heter skäggig  
 trägnagare gör hål i träd. Kan du se spår  
 av den i någon ek nära er? 

18. Hämta varsitt eklöv i olika storlekar. 

19. Ek är Blekinges landskapsblomma.  
 Vilken är Östergötlands   
 landskapsblomma? 

20. Har ni sett att det ibland sitter   
 hasselnötter och ekollon fastkilade i  
 ekens grova bark? Vem kan ha satt dem  
 där och varför tror ni? 

21.  Stanna upp en minut och var tysta,  
 lyssna vad ni hör. 

 
Det var en jätterolig dag 
i Tinnerö men jag tycker 
det är tråkigt att träden 
måste dö. Men då får 

djuren lite mat.  
 Elev årskurs 3 

	  
Låt	  eleverna	  få	  
återberätta	  minst	  en	  
station	  som	  de	  varit	  på	  
inför	  hela	  klassen	  eller	  i	  
tvärgrupper.	  De	  kan	  även	  
under	  spelets	  gång	  vid	  
varje	  station	  skriva	  ned	  
vad	  de	  diskuterat	  som	  
minnesanteckningar	  för	  
att	  sedan	  kunna	  berätta	  
för	  resten	  av	  klassen.	  En	  
del	  har	  säkerligen	  kommit	  
till	  samma	  lapp	  och	  då	  
kan	  det	  bli	  intressant	  att	  
lyssna	  till	  om	  grupperna	  
har	  tänkt	  på	  samma	  eller	  
olika	  vis.	  Gruppen	  kan	  
också	  välja	  att	  
dramatisera	  en	  händelse	  
med	  utgångspunkt	  från	  
någon	  av	  lapparna.	  
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Tyst	  vandring	  i	  Eklandskapet	  

Välj	  ut	  	  ut	  en	  sträcka,	  en	  bit	  på	  en	  stig	  och	  gå	  en	  
tyst	  vandring.	  

Barnen	  går	  en	  och	  en	  med	  ca	  5	  meters	  mellanrum.	  
Innan	  den	  första	  börjar	  att	  gå	  så	  stå	  gärna	  samlade	  
en	  stund	  -‐	  blunda	  under	  tystnad.	  

Det	  här	  är	  en	  övning	  som	  kan	  ge	  en	  mycket	  stark	  
upplevelse,	  om	  den	  används	  under	  rätt	  
förutsättningar.	  Stillheten	  och	  harmonin	  som	  
oftast	  uppstår	  ger	  barnen	  en	  känsla	  av	  stillhet.	  

Övningen	  ställer	  dock	  krav	  på	  koncentration	  -‐	  allas	  
uppmärksamhet	  riktas	  mot	  det	  som	  sker	  i	  naturen.	  
Glöm	  tiden	  för	  ett	  ögonblick,	  sakta	  ner,	  iaktta	  
tystnaden,	  lyssna,	  känn	  dofterna.	  

När	  man	  kommer	  fram	  till	  slutmålet	  ska	  alla	  
fortfarande	  vara	  tysta	  tills	  alla	  har	  kommit	  fram.	  

Kommentar:	  Övningen	  har	  jag	  genomfört	  (Carina	  
Brage)	  med	  både	  barn	  från	  förskola	  och	  F-‐	  6	  och	  
det	  har	  fungerat	  mycket	  bra.	  Ibland	  kan	  det	  vara	  
svårt	  att	  komma	  till	  ro	  för	  en	  del	  barn	  men	  låt	  det	  
få	  ta	  lite	  tid. 
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Introducera 
fotosyntesen i 

Eklandskapet på ett 
lekfullt och kreativt vis. 
Berätta för barnen om 
kocken Klorofyll och 
det fantastiska som 
sker i trädet. Det är 
mäktigt att berätta 

detta sittande under en 
ek. För ett hållbart 

lärande… 

 
Fotosyntesen - 

Världens viktigaste 
kemiska process. 

 
En ekosystemtjänst som 

fungerar utan att vi 
behöver tänka… 

Centralt innehåll i 
årskurs 4 -6 

Fotosyntes, 
förbränning och 
ekologiska samband 
och vilken betydelse 
kunskaper om detta 
har. 
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Utforska	  eklandskapet	  
	  
Förberedelser:Läsa	  på	  kring	  typiska	  arter	  för	  landskapet	  
utifrån	  kompendiet.	  Det	  kan	  vara	  bra	  att	  reka	  området	  
innan	  så	  du	  hittar	  de	  saker	  du	  vill	  lyfta	  för	  barnen.	  	  
Tidsåtgång:	  Detta	  kan	  pågå	  allt	  från	  10	  minuter	  till	  en	  hel	  
lektion.	  
	  
Fokus	  är	  att	  uppleva	  eklandskapet	  på	  ett	  för	  barnen	  
förhoppningsvis	  utforskande	  sätt,	  och	  se	  de	  faktorer	  som	  
gör	  detta	  landskap	  speciellt.	  Alla	  är	  vi	  på	  samma	  plats,	  men	  
vi	  	  kanske	  inte	  ser	  samma	  saker!	  	  
Med	  en	  närvarande	  pedagog	  så	  kan	  bitar	  i	  landskapet	  
lyftas	  upp,	  både	  utifrån	  elevernas	  frågor	  men	  även	  sådant	  
du	  som	  pedagog	  ser,	  så	  eleverna	  får	  en	  djupare	  
uppfattning	  om	  den	  miljö	  de	  befinner	  sig	  i	  och	  att	  de	  får	  
verktyg	  att	  applicera	  på	  även	  andra	  naturområden	  för	  att	  
få	  en	  rikare	  upplevelse!	  
	  
Samla	  som	  nötskrikan	  
Ett	  roligt	  sätt	  att	  presentera	  fågeln	  på.	  Övningen	  går	  ut	  på	  
att	  barnen	  ska	  samla	  hasselnötter	  och	  ekollon	  i	  en	  egen	  
skål,	  antingen	  två	  och	  två	  eller	  en	  och	  en	  under	  fem	  
minuter.	  Det	  luriga	  här	  är	  att	  de	  även	  får	  ta	  av	  varandra	  –	  
men	  bara	  bära	  en	  nöt	  i	  taget,	  fler	  får	  inte	  plats	  i	  den	  lille	  
näbben.	  När	  tiden	  är	  slut	  tittar	  vi	  i	  skålarna;	  vem	  har	  flest?	  
Hur	  gick	  det	  att	  hitta	  nötter?	  Passa	  på	  att	  berätta	  om	  att	  
nötskrikan	  ibland	  glömmer	  sina	  gömmor	  –	  då	  kan	  ekollon	  
och	  hassel	  få	  en	  chans	  att	  växa,	  på	  en	  helt	  ny	  plats!	  

Nötskrikan 
Innan ni går in i eklandskapet; 

säg till barnen att spetsa 
öronen och att smyga fram, 

för kanske kan ni se och höra 
bland annat nötskrikan. Har 

ni med surfplattan kan du 
spela upp nötskrikans läte på 

www.fågelsång.se  
samt visa en bild om ni inte ser 

den. 

KoFaktaffff 
Fakta kortvingar 
I Sverige finns en bit över 
tusen arter. De flesta är 1-8 
mm långa, men några arter 
mäter upp till 3 cm. Som 
namnet antyder är 
täckvingarna korta, men under 
dessa finns oftast prydligt 
ihopvikta flygvingar. De flesta 
kortvingarna är rovdjur och de 
spelar en mycket viktig roll 
som jägare av olika skadedjur. 
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Följ ett träd… 
Välj tillsammans ut ett träd 
och följ trädet under ett år. 
Hur förändras trädet under 

våra olika årstider? 
Använd olika sinnen genom 
att titta, känna, lyssna  och 

lukta och till och med smaka 
på bitterlaven på eken. 

Det är en smak som man 
sällan glömmer… 

Dokumentera digitalt, använd 
kamera, surfplatta, rita och 

måla vad ni ser.  

Hassellunden 
När	  ni	  är	  ute	  och	  undersöker	  är	  det	  lätt	  att	  fastna	  i	  att	  
bara	  titta	  nära	  på	  saker.	  Uppmärksamma	  och	  påvisa	  
även	  stora	  skiftningarna	  i	  miljön	  –	  när	  vi	  kliver	  in	  i	  
eklandskapet	  är	  det	  lite	  som	  att	  kliva	  in	  i	  ett	  hus.	  Inne	  
i	  detta	  hus	  finns	  i	  sin	  tur	  olika	  rum.	  Hassellundarna	  
är	  ett,	  död	  ved	  ett	  annat,	  fornlämningarna	  det	  tredje	  
–	  vilka	  fler	  rum	  kan	  ni	  hitta?	  Vart	  går	  sedan	  
gränserna	  för	  eklandskapet?	  I	  vissa	  delar	  övergår	  
naturen	  åt	  ena	  hållet	  till	  exempelvis	  barrskog,	  åt	  
andra	  hållet	  ängsmark,	  det	  tredje	  till	  sjö.	  Andra	  
förutsättningar	  för	  liv	  –	  nya	  naturtyper!	  
 
När	  ni	  ska	  förflytta	  er	  mellan	  de	  olika	  rummen	  i	  
eklandskapet	  så	  samla	  först	  in	  barnen.	  Om	  ni	  är	  ute	  
bland	  ekarna,	  ställ	  er	  då	  med	  hassellunden	  i	  ryggen.	  
Blicka	  ut	  mellan	  träden	  och	  det	  öppna	  landskapet,	  
titta	  på	  lågväxande	  växter	  på	  marken	  –	  påvisa	  även	  
att	  det	  är	  ljust,	  titta	  även	  rätt	  upp	  i	  himlen.	  Vänd	  er	  
nu	  om	  och	  gå	  in	  i	  hassellunden.	  Påvisa	  att	  det	  är	  som	  
att	  kliva	  in	  i	  ett	  rum,	  eller	  en	  sal.	  Det	  är	  fortfarande	  
luftigt	  mellan	  hasselbuskarna,	  men	  det	  är	  mycket	  
mörkare.	  Testa	  att	  titta	  rakt	  upp;	  nu	  ser	  man	  knappt	  
himlen.	  Titta	  även	  på	  marken;	  vad	  växer	  här?	  
	  
Vilka	  trivs	  här	  inne,	  bland	  alla	  hasselnötter?	  Kan	  vi	  
hitta	  några	  hasselnötsgömmor?	  Ofta	  så	  har	  möss	  ett	  
litet	  förråd	  nötter,	  sedan	  en	  liten	  plats	  där	  de	  sitter	  
och	  äter	  nötterna	  –	  intill	  sitt	  förråd.	  Som	  ett	  kök	  och	  
matsal!	  Samma	  typ	  av	  spår	  kan	  hittas	  ute	  i	  
tallskogarna,	  fast	  med	  kottar.	  
	  
Nötväckan	  
Titta	  på	  en	  ek	  med	  grova	  fåror	  i	  barken.	  Låt	  barnen	  få	  
gå	  runt	  och	  känna.	  Ni	  kommer	  sannolikt	  hitta	  flera	  
fastkilade	  nötter.	  Detta	  är	  något	  nötväckan	  gör	  för	  att	  
lättare	  kunna	  hacka	  upp	  nöten.	  Testa	  själva!	  Lägg	  en	  
nöt	  eller	  ekollon	  på	  en	  flat	  sten	  eller	  på	  flat	  mark	  och	  
picka	  på	  den	  med	  fingret	  eller	  med	  en	  pinne.	  Den	  
kommer	  flyga	  iväg!	  Himla	  fin	  lösning	  av	  fågeln.	  Gör	  vi	  
människor	  någon	  gång	  saker	  på	  liknande	  sätt?	  	  
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Spännande!  
Tänk om vi får se och höra en kornknarr 

eller en nötkråka.  
Naturreservatbrochyrer ger information om 

vad som finns. 
 

…Nu blir det skattjakt… 
 

Lyssna	  

Låt	  barnen	  stå	  i	  en	  cirkel	  och	  hålla	  varandra	  i	  
händerna.	  Stå	  tysta	  i	  några	  minuter.	  

Låt	  sedan	  barnen	  berätta	  vad	  	  de	  hört.	  

Sortera	  upp	  de	  olika	  ljuden	  från	  naturen	  och	  
civilisationen.	  

Känna	  

Ta	  med	  en	  påse	  och	  samla	  olika	  material	  från	  
naturen	  som	  till	  exempel:	  löv	  både	  torra	  löv	  
och	  färska	  löv,	  pinnar,	  ekollon,	  hasselblad,	  lav,	  
ett	  barr	  mm.	  

Låt	  barnen	  hålla	  händerna	  bakom	  ryggen	  eller	  
blunda	  och	  låt	  dem	  berätta	  vad	  	  de	  känner	  och	  
beskriva	  vad	  de	  fått	  i	  handen.	  De	  andra	  barnen	  
får	  gissa	  vad	  	  de	  tror	  det	  är	  som	  beskrivs.	  

Gör	  en	  mininaturruta	  

Skapa	  en	  liten	  kvadrat	  av	  pinnar	  som	  en	  
mininaturruta.	  	  Låt	  barnen	  endast	  titta	  på	  vad	  
som	  händer	  i	  rutan,	  rita,	  berätta	  och	  ge	  barnen	  
varsin	  lupp. 

Det är spännande och roligt att arbeta 
med kartor. Var är vi nu, vart ska vi? 

 



 

        21 
  
 

Vilka eventuella effekter kan 
träd ha på väder och atmosfär i 

ett tätbefolkat stadsområde 
eller i ett eklandskap?  

 
Vilka andra slutsatser kan man 
dra vad det gäller avdunstning 

från träd? 
Vad händer egentligen?  

Andas trädet? 
 

Aktiviteten är tagen från: Att lära 
teknik ute, författare Carina Brage 

Andas	  Eken?	  
Material:	  Plastpåse,	  våg,	  snöre,	  mätglas.	  
Syfte:	  Visa	  hur	  man	  med	  enkel	  teknik	  kan	  påvisa	  
avdunstning	  från	  träden	  samt	  hur	  vattenåtervinning	  
kan	  genomföras	  i	  naturen.	  	  
Genomförande	  
Låt	  varje	  elev	  eller	  grupp	  knyta	  en	  plastpåse	  om	  ett	  
eller	  några	  löv	  på	  ett	  träd,	  gör	  samma	  sak	  på	  ett	  
barrträd.	  Lägg	  en	  liten,	  ren	  sten	  som	  tyngd	  i	  varje	  
påse	  så	  att	  den	  hänger	  ner	  och	  vattnet	  samlas	  i	  botten	  
på	  påsen.	  Påsen	  ska	  knytas	  tätt	  intill	  kvisten	  på	  vilken	  
bladet	  sitter	  och	  sitta	  kvar	  i	  ett	  dygn.	  Låt	  eleverna	  
observera	  kondensationen	  på	  insidan	  av	  plastpåsen,	  
vilket	  är	  resultatet	  av	  avdunstning.	  Ta	  bort	  plastpåsen	  
nästa	  dag	  mycket	  försiktigt	  så	  att	  inget	  vatten	  spills	  
ut.	  Mät	  vattnets	  volym	  och	  eventuellt	  vattnets	  vikt.	  
	  
Låt	  eleverna	  diskutera	  vad	  de	  sett.	  	  
	  
Hur	  mycket	  vatten	  avdunstade	  från	  försökets	  löv	  
under	  ett	  dygn?	  
	  

• Kontrollera	  om	  det	  blir	  någon	  skillnad	  i	  
avdunstning	  under	  dagen	  och	  natten.	  

• Kontrollera	  om	  det	  blir	  någon	  skillnad	  mellan	  en	  
klar	  dag	  och	  en	  molnig	  dag.	  

• Sätt	  plastpåsarna	  på	  olika	  slags	  träd,	  men	  sätt	  
dem	  på	  likartat	  sätt.	  Hos	  vilka	  träd	  blir	  
avdunstningen	  stor,	  mittemellan	  och	  liten?	  	  

• Jämför	  avdunstning	  från	  ett	  lövträd	  och	  ett	  
barrträd	  –	  var	  sker	  den	  största	  
avdunstningen?	  	  

•Mät	  om	  möjligt	  temperatur	  och	  luftfuktighet	  i	  ett	  
skogsområde	  för	  att	  kontrollera	  dina	  
slutsatser.	  	  

•Mät	  inne	  i	  skogen,	  i	  en	  glänta	  och	  på	  öppen	  mark.	  
Jämför	  mätresultaten.	  

• Hur	  påverkar	  träds	  avdunstning	  temperatur	  och	  
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Tips: fortsätt arbeta inne i 
klassrummet med frågorna och hämta 

fakta så att de falska påståendena 
blir till fakta. 

 

Sant	  eller	  Falskt	  i	  Eklandskapet	  

Material:	  Pinnar	  som	  du	  hittar	  på	  plats	  eller	  ta	  
med	  4	  rep	  som	  markering.	  

Syfte:	  Att	  lära	  om	  Eklandskapet.	  

Genomförande	  

Dela	  gruppen	  i	  två	  likvärdiga	  grupper	  och	  placera	  
dem	  med	  cirka	  en	  meters	  mellanrum	  på	  varsin	  
sida	  om	  en	  mittlinje.	  Ett	  lag	  kallas	  läderbaggar	  	  
det	  andra	  laget	  kallas	  humlor.	  	  Placera	  ett	  rep	  
cirka	  fem	  meter	  bakom	  varje	  lag,	  räknat	  från	  
mittlinjen.	  Bakom	  denna	  linje	  är	  lagets	  bo.	  
Ledaren	  säger	  påståenden	  som	  antingen	  är	  falskt	  
eller	  sant.	  När	  påståendet	  är	  sant	  ska	  
läderbaggarna	  kulla	  humlorna	  innan	  de	  hinner	  till	  
sitt	  bo.	  Om	  påståendet	  är	  falskt	  är	  det	  humlorna	  
som	  ska	  kulla	  läderbaggarna.	  De	  som	  blir	  tagna	  -‐	  
får	  byta	  identitet	  (En	  humla	  som	  blir	  kullad	  av	  en	  
läderbagge	  blir	  då	  läderbagge…)	  	  

Eken	  trivs	  bäst	  i	  hagmark.	  S	  

Eken	  är	  skogens	  minsta	  träd.	  F	  

I	  så	  kallad	  död	  ved	  finns	  det	  massor	  av	  liv.	  S	  

Humlor	  bor	  helst	  högst	  upp	  i	  ekens	  krona.	  F	  

De	  flesta	  insekter	  lever	  i	  fem	  år.	  F	  

Insekter	  älskar	  värme	  och	  sommar.	  S	  

I	  Sverige	  finns	  det	  10	  olika	  arter	  av	  ek.	  F	  

Skeppet	  Wasa	  är	  byggt	  av	  ekträ.	  S	  

Fundera	  ut	  ytterligare	  frågor	  i	  förväg	  och	  använd	  
övningen	  som	  alternativ	  till	  traditionella	  
läxförhör.	  Beroende	  på	  gruppen	  kan	  det	  vara	  läge	  
att	  säga	  sant	  eller	  falskt	  efter	  påståendet	  och	  i	  
vissa	  fall	  får	  de	  tänka	  mera	  själva.	  Allt	  utifrån	  
syftet	  med	  uppgiften.	   
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Filma och fotografera 
humlor Dokumentera!  

 
Ganska snart kommer ni att 
märka att det finns många 
olika arter. Med hjälp av 
böcker eller teckningar på 
humlorna brukar det gå 

ganska bra att sätta namn 
på arterna bara genom att 
titta på bakkroppens  färg. 

 

Nedan	  finns	  tips,	  fakta	  	  och	  idéer	  om	  hur	  ni	  
kan	  arbeta	  med	  biologisk	  mångfald,	  
ekosystemtjänster	  	  och	  naturupplevelser	  på	  
för	  -‐	  och	  grundskola	  när	  ni	  kommer	  tillbaka.	  
Efter	  ett	  besök	  i	  Eklandskapet	  är	  kreativiteten	  

Holkar	  för	  fåglar,	  fladdermöss	  och	  
humlor	  

Fakta	  En	  lång	  rad	  djur	  anlägger	  sina	  bon	  i	  
håligheter	  som	  tillverkats	  av	  andra	  djur.	  
Hackspettar	  är	  nyckelarter	  i	  skogsmark.	  
Eftersom	  hackspettar	  hackar	  ut	  en	  ny	  bostad	  
varje	  år	  blir	  det	  många	  nya	  ”lägenheter”	  till	  
olika	  fåglar,	  men	  också	  en	  del	  däggdjur,	  som	  
skogsmård	  och	  fladdermöss.	  	  

Även	  andra	  djur	  är	  beroende	  av	  olika	  
håligheter	  för	  sina	  bon,	  både	  uppe	  i	  träd	  och	  
vid	  marken.	  Hit	  hör	  bland	  annat	  humlor,	  
igelkott,	  sädesärla,	  stenskvätta,	  kaja,	  mesar,	  
flugsnappare,	  skogsduva,	  flera	  arter	  ugglor,	  
olika	  smågnagare	  (möss	  och	  sorkar)	  och	  
vessla.	  	  När	  det	  gäller	  håligheter	  i	  träd	  är	  det	  
dock	  ont	  om	  lämpliga	  boplatser	  i	  stadsnära	  
natur.	  Det	  saknas	  död	  ved	  som	  hackspettar	  
helst	  bygger	  i	  och	  det	  är	  ont	  om	  gamla,	  ihåliga	  
träd	  där	  djuren	  kan	  bo.	  Av	  den	  anledningen	  
kan	  det	  vara	  mycket	  värdefullt	  att	  sätta	  upp	  
holkar	  av	  olika	  slag	  även	  i	  staden.	  	  
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	  Fakta	  Hackspettar	  
I	  Sverige	  häckar	  åtta	  arter	  hackspettar:	  större	  
hackspett,	  mindre	  hackspett,	  vitryggig	  hackspett,	  
tretåig242424	  hackspett	  ,	  gröngöling,	  gråspett,	  
spillkråka,och	  göktyta.	  
	  
Flera	  av	  dem	  är	  sällsynta.	  Fram	  till	  1980	  -‐	  talet	  
fanns	  också	  mellanspetten	  kvar	  i	  landet	  och	  då	  
endast	  i	  Eklandskapet	  söder	  om	  Linköping.	  
Göktytan	  är	  den	  enda	  av	  hackspettarna	  som	  inte	  
hackar	  ut	  egna	  hål	  att	  bo	  i.	  

 

Lgr	  11	  	  
Centralt	  innehåll	  i	  
årskurs	  1	  -‐	  3	  
Djur	  och	  växter	  i	  
närmiljön	  och	  hur	  de	  kan	  
sorteras	  ,	  grupperas	  och	  
arbetsammas	  	  samt	  namn	  
på	  några	  vanligt	  
förekommande	  arter.	  

Anlägg	  humlebon	  	  

Humlebon	  kan	  tillverkas	  av	  en	  kruka	  i	  
keramik,	  en	  sådan	  med	  ett	  hål	  i	  botten.	  Man	  
gräver	  en	  grop	  i	  marken	  och	  placerar	  krukan	  
så	  att	  hålet	  i	  botten	  är	  riktat	  svagt	  uppåt.	  
Eftersom	  de	  övervintrade	  
humledrottningarna	  på	  våren	  flyger	  runt	  och	  
letar	  efter	  lämpliga	  utrymmen	  att	  bosätta	  sig	  i	  
är	  det	  viktigt	  att	  krukorna	  är	  på	  plats	  innan	  
humlorna	  blir	  aktiva.	  Humledrottningar	  
bosätter	  sig	  gärna	  i	  gamla	  musbon	  som	  hon	  
kan	  känna	  lukten	  av.	  I	  stället	  för	  musbon	  kan	  
man	  lägga	  torrt	  gräs	  eller	  fint	  hyvelspån	  av	  trä	  
i	  boet,	  så	  humlorna	  trivs.	  Det	  kan	  dock	  dröja	  
ett	  tag	  innan	  humlorna	  accepterar	  boet.	  Det	  är	  
inte	  säkert	  att	  det	  blir	  hyresgäster	  första	  året.	  
Humlor	  är	  normalt	  sätt	  ganska	  fridsamma	  
men	  de	  kan	  gå	  till	  attack	  om	  man	  förstör	  boet.	  
Av	  den	  anledningen	  är	  det	  viktigt	  att	  
humleboet	  ligger	  i	  en	  skyddad	  del	  av	  skol	  -‐	  
och	  förskolegården,	  och	  att	  barnen	  informeras	  
om	  att	  lämna	  boet	  ifred.	  

Fakta	  Humlor	  
Humlor	  anlägger	  oftast	  sina	  samhällen	  i	  
håligheter	  i	  marknivå.	  Utrymmen	  i	  grästuvor,	  
stenmurar	  och	  stenrösen	  brukar	  vara	  populära.	  
En	  del	  arter	  anlägger	  sina	  bon	  
i	  ihåliga	  träd,	  och	  det	  är	  oftast	  de	  arterna	  som	  
boar	  i	  humleholkar.	  Hushumlan	  är	  en	  sådan	  art.	  

Förskolans	  läroplan	  
Mål	  
Utvecklar	  intresse	  och	  
förståelse	  för	  naturens	  
olika	  kretslopp	  och	  för	  
hur	  människor	  natur	  och	  
samhälle	  påverkar	  
varandra.	  
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Snickra	  ihop	  en	  fågelholk,	  
och	  sätt	  sedan	  upp	  den	  

tillsammans.	  	  
En	  plansch	  med	  

trädgårdens	  fåglar	  kan	  vara	  
en	  hjälp	  att	  identifiera	  

vilken	  art	  som	  tar	  holken	  i	  
anspråk. 

Fågelholkar	  
Sätt	  upp	  holkar	  av	  olika	  slag.	  Fågelholkar	  
finns	  att	  köpa	  färdiga,	  men	  de	  är	  ganska	  lätta	  
att	  själv	  snickra	  ihop.	  Det	  finns	  också	  
byggsatser	  där	  alla	  delar	  är	  med,	  men	  man	  
får	  skruva	  ihop	  holken	  själv.Den	  sätts	  sedan	  
upp,	  förslagsvis	  i	  ett	  träd.	  Holken	  bör	  sättas	  
ganska	  fritt	  på	  trädet	  så	  att	  katter	  och	  andra	  
rovdjur	  inte	  kan	  sitta	  på	  en	  gren	  och	  komma	  
åt	  den.	  Holkar	  kan	  också	  hängas	  från	  en	  gren	  
med	  hjälp	  av	  en	  böjd	  plåtbit.	  Då	  kan	  man	  
hänga	  den	  såpass	  långt	  ut	  att	  den	  inte	  kan	  
nås	  av	  en	  katt.	  
	  
Via	  internet	  kan	  man	  hitta	  bra	  förslag	  och	  
ritningar	  för	  olika	  holkar.	  
	  
En	  riktigt	  rolig	  aktivitet	  är	  att	  sätta	  in	  en	  
webbkamera	  i	  holken.	  Med	  hjälp	  av	  kameran	  
kan	  barnen	  sedan	  följa	  vad	  som	  händer	  i	  
holken.	  Genom	  att	  logga	  in	  på	  nätet	  kan	  barnen	  
sedan	  följa	  vad	  som	  händer	  i	  holken.	  Även	  
andra	  skolor	  kan	  gå	  in	  på	  sidan,	  vilket	  kan	  ge	  
värdefulla	  erfarenhetsutbyten,	  både	  mellan	  
barn	  och	  lärare.	  

Konkreta	  lösningar	  som	  ger	  större	  
biologisk	  mångfald!	  
Viktiga	  komponenter	  som	  ska	  finnas	  för	  att	  en	  
art	  ska	  trivas	  är	  bl.a.	  att	  det	  finns	  någonstans	  att	  
bo,att	  det	  finns	  mat	  och	  att	  det	  finns	  gömställen	  
och	  övervintringsplatser.	  Bostäder	  kan	  vi	  
människor	  bidra	  med	  genom	  att	  sätta	  upp	  holkar	  
åt	  t.ex.	  fåglar,	  fladdermöss	  och	  humlor.	  
De	  olika	  djuren	  äter	  olika	  saker.	  För	  fladdermöss	  
och	  många	  fåglar	  är	  insekter	  en	  viktig	  föda.	  
Många	  fåglar	  äter	  gärna	  bär	  och	  frukter.	  Att	  mata	  
fåglar	  på	  vintern	  är	  ett	  annat	  sätt	  att	  locka	  till	  sig	  
fåglar.	  	  
	  
Fåglar	  är	  också	  måna	  om	  att	  hålla	  fjäderdräkten	  
fräsch	  och	  fri	  från	  parasiter	  därför	  gillar	  de	  att	  
bada,	  och	  tar	  sig	  gärna	  ett	  bad	  om	  tillfälle	  ges.	  	  
Fågelbad	  kan	  locka	  till	  sig	  fåglar	  av	  många	  olika	  
sorter.	  	  
	  
En	  bra	  placering	  är	  i	  en	  lugn	  vrå	  av	  skolgården	  
eller	  förskolegården	  och	  gärna	  nära	  ett	  buskage.	  
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Gör stor nytta, alldeles 
gratis 

 
Ekosystemtjänst är ett ord 
som allt oftare dyker upp 

i media. Sammanfattningsvis 
innefattar detta alla 

de tjänster som naturen 
bidrar med till människans 

samhälle. Det kan t.ex. 
handla om våtmarker som 

renar vatten innan de 
hamnar i sjöar eller hav, 
pollinering och kretslopp. 
Genom att bara finnas till 

bidrar naturen till 
människornas välbefinnande, 

som rekreation. Inom 
skolväsendet spelar naturen 

en stor roll i 
lärandet.Pollinering  och 

fotosyntesen är kanske två av 
de viktigaste 

ekosystemtjänsterna. 
 

Bin	  och	  andra	  pollinatörer	  
Fakta	  
När	  vi	  hör	  ordet	  bi	  tänker	  vi	  oftast	  på	  
honungsbin	  som	  bor	  i	  bikupor	  och	  som	  
producerar	  honung.	  Men	  ute	  i	  naturen	  finns	  
cirka	  300	  arter	  bin	  som	  inte	  bildar	  
samhällen.	  De	  kallas	  därför	  solitära	  bin,	  eller	  
vildbin.	  Till	  vildbina	  hör	  också	  humlorna	  som	  är	  
de	  enda	  vildbina	  som	  bildar	  samhällen.	  
Humlornas	  samhällen	  övervintrar	  inte	  och	  
därför	  lagrar	  de	  heller	  ingen	  honung.	  Bland	  
vildbina	  finns	  många	  arter	  som	  är	  starkt	  hotade	  
av	  igenväxning,	  kemiska	  bekämpningsmedel	  och	  
andra	  miljögifter.	  

Aktiviteter	  	  
Borra	  hål	  i	  i	  stubbar	  eller	  vedbitar	  
	  
Borra	  hål	  i	  död	  ved.	  Här	  fungerar	  högstubbar	  
bra,	  men	  även	  större	  vedträn.	  Hålen	  ska	  
borras	  i	  olika	  diametrar,	  från	  ca	  3	  mm	  för	  de	  
minsta	  arterna	  till	  ca	  12	  mm	  för	  de	  största.	  
Hålen	  ska	  borras	  på	  den	  solexponerade	  delen	  
av	  stubben,	  alltså	  i	  riktning	  sydost-‐sydväst.	  
Vedträn	  med	  borrade	  hål	  ska	  placeras	  så	  att	  
de	  är	  solexponerade	  så	  lång	  tid	  som	  möjligt	  
under	  dagen.	  
	  
När	  det	  gäller	  vedträn	  som	  placerats	  ut	  är	  det	  
viktigt	  att	  de	  får	  sitta	  kvar	  över	  nästa	  säsong	  
så	  att	  de	  nykläckta	  bina	  kan	  flyga	  ut.	  
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Vad	  rör	  sig	  under	  våra	  fötter…?	  
På	  marken	  i	  skog	  och	  mark	  rör	  sig	  en	  mängd	  olika	  
småkryp.	  En	  del	  är	  rovdjur	  som	  äter	  andra	  
insekter,	  andra	  är	  vegetarianer	  och	  äter	  frön	  och	  
andra	  
växtdelar.	  Gemensamt	  för	  de	  här	  krypen	  är	  att	  de	  
ofta	  är	  aktiva	  på	  natten.	  På	  dagen	  gömmer	  de	  sig	  
under	  stenar,	  mossa	  eller	  en	  träbit.	  	  
En	  insektsgrupp	  som	  är	  intressant	  att	  studera	  är	  
jordlöpare	  några	  av	  de	  största	  skalbaggarna	  i	  vår	  
fauna.	  
	  
En	  av	  de	  vanligaste	  större	  jordlöparna	  ser	  du	  på	  
bilden	  härintill.	  Den	  heter	  parklöpare	  och	  blir	  2	  -‐	  3	  

Tillverka	  en	  fallfälla	  
Det	  finns	  några	  enkla	  sätt	  att	  undersöka	  vilka	  
insekter	  som	  kryper	  omkring	  på	  marken	  när	  vi	  
inte	  ser.	  Ett	  sätt	  är	  att	  använda	  en	  fallfälla.	  En	  
fallfälla	  består	  av	  en	  burk	  som	  grävs	  ner	  i	  
marken	  så	  att	  kanten	  på	  burken	  ligger	  i	  nivå	  
med	  markytan.	  Man	  bör	  lägga	  ner	  lite	  pinnar	  
och	  stenar	  i	  botten	  på	  burken,	  annars	  kommer	  
de	  stora	  jordlöparna	  att	  äta	  upp	  de	  mindre	  
djuren.	  Man	  kan	  också	  lägga	  ett	  
hönsnät	  över	  mynningen	  så	  slipper	  man	  få	  
påhälsning	  av	  grodor,	  paddor	  eller	  möss.	  
Slutligen	  kan	  man	  gärna	  lägga	  en	  brädlapp	  
eller	  annat	  tak	  över	  burkmynningen	  ifall	  det	  
blir	  regn.	  Om	  man	  sätter	  ut	  burken	  på	  
eftermiddagen	  kan	  man	  gå	  och	  titta	  vad	  
som	  hamnat	  i	  burken	  på	  morgonen	  dagen	  
efter.	  På	  morgonen	  tömmer	  man	  innehållet	  i	  
fallfällan	  i	  en	  större	  burk	  så	  att	  så	  många	  som	  
möjligt	  har	  chans	  att	  se	  vad	  som	  hamnat	  i	  
fällan.	  	  

Fakta Spindlar 
Spindlar finns i en mängd olika 
storlekar, från någon 
millimeter till cirka 1 centimeter. 
Bland de som hamnar i fallfällor 
finns till exempel vargspindlar. De 
bygger inte nät utan jagar ifatt sina 
byten. En annan grupp spindlar är 
hoppspindlarna. De har jättestora, 
framåtriktade ögon. 

Fallfällor är egentligen en metod 
för att ta reda på vad som rör sig 
på marken. Med hjälp av den här 
typen av fällor kan man lätt få en 

bild av den rika biologiska 
mångfalden som kan finnas på till 

synes ganska triviala marker. 
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En miljö som är anpassad 
till ett rikt insektsliv är på 
många sätt värdefull för 

människor. Mycket insekter 
ger i sin tur ett rikt fågelliv 

och därmed fågelsång 
som får människor att må 

bättre. 

Dokumentation	  från	  fältarbetet	  
	  
Material:	  Burk	  med	  förstoringsglas,	  ev.	  pincett,	  
litteratur	  för	  artbestämning.	  
	  
Titta	  närmare	  på	  djuret:	  	  
Hur	  många	  ben	  har	  djuret?	  	  
Kan	  du	  se	  några	  ögon?	  	  
Ser	  du	  att	  antennerna	  på	  en	  skalbagge	  består	  av	  
flera	  små	  delar	  (segment)?	  	  
Hos	  jordlöparna	  har	  hanarna	  bredare	  fötter	  än	  
honorna.	  
Kan	  du	  se	  några	  hanar	  eller	  honor?	  	  
Kan	  du	  rita	  av	  djuret?	  	  
Står	  det	  något	  om	  djuret	  i	  din	  insektsbok?	  
	  
Skriv	  en	  berättelse/saga	  med	  eklandskapet	  som	  
inspiration.	  
	  
Tips:	  Genomför	  redovisningen	  ute	  i	  fält	  i	  
Eklandskapet.	  	  
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Eleverna får så 
mycket mera när de 
får uppleva med alla 

sina sinnen.  
 

Upptäckarglädje och 
många skratt är 

viktigt för ett 
hållbart lärande 

  Carina 

Eken	  som	  en	  grön	  tråd	  i	  
undervisningen…	  
Eken	  kan	  vara	  som	  en	  grön	  tråd	  genom	  ett	  
tematiskt	  arbete	  i	  alla	  ämnen.	  	  

Nedan	  kommer	  några	  förslag.	  
	  
Svenska	  
Läs	  om	  eken	  innan	  ni	  går	  ut	  till	  eklandskapet	  
eller	  skriv	  om	  den	  efter	  besöket	  	  -‐	  	  läs	  och	  
skriv	  om	  djur	  som	  trivs	  runt	  eken.	  
	  
Tänk	  er	  Rumskullaeken,	  vilka	  kungar	  och	  
tider	  har	  den	  upplevt?	  
	  
Skriv	  Dikter	  
Träna	  Ordklass	  -‐	  dikt	  om	  eken	  
Eken	  växer	  
Stor,	  väldig,	  ståtlig,	  	  
Myller	  av	  liv	  
	  
Matematik	  
Geometri	  övningar,	  använd	  1	  m	  snören	  och	  
mät	  omkrets	  på	  olika	  ekar.	  
Skapa	  grupper	  om	  2-‐	  3	  barn/grupp.	  
Ge	  barnen	  ett	  snöre	  som	  är	  1	  meter	  långt.	  	  
	  
Religion	  
Eken	  var	  Tors	  träd.	  
	  
Musik	  
Skriv	  din	  egen	  ”eksång”.	  Prova	  att	  använda	  
naturmaterial	  till	  din	  orkester.	  
	  
Slöjd	  
Färga	  garn/	  ull	  med	  eklöv,	  ekollon,	  bark	  (blir	  
brunt).	  	  
	  
Många	  örter	  innehåller	  ämnen	  som	  kan	  färga	  
garn	  och	  tyger.	  Ull	  är	  enklast	  att	  färga,	  men	  alla	  
naturliga	  material	  (ex	  bomull,	  lin)	  kan	  färgas	  
med	  växtfärger.	  Ibland	  blir	  man	  förvånad	  över	  
den	  färg	  en	  viss	  växt	  ger.	  	  Ekbark	  ger	  en	  
djupbrun	  färg.	  
	  
Bild	  
Ta	  med	  papper	  och	  penna/kritor	  ut.	  
Rita	  av	  ekar	  och	  djur	  som	  finns	  runt	  eken.	  
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Det var jettekul att vara i 
Tinnerö eklandskap. Jag 
lärde mig massor t.ex att 
man kan äta lav från eken 
men den var jettebitter.
 Elev Årskurs 3 
 
 

Lycka till med lärandet och era 
upplevelser i Eklandskapet 

Önskar  

Stiftelsen Eklandskapet i 
Linköpings kommun och 

Naturcentrum 

Det var roligt att kolla i 
kikare, vi såg en kråka… 
 Elev Årskurs 3 
 

Historia	  
Ekens	  historia,	  hur	  gammal	  kan	  den	  bli,	  vad	  hände	  
historiskt	  om	  man	  högg	  ner	  den,	  är	  den	  fridlyst?	  
Rumskulla	  eken	  –	  vad	  har	  den	  att	  berätta	  måntro?	  
Läs	  om	  Darwin	  och	  Linné	  
	  
Geografi	  
Vilken	  utbredning	  har	  den,	  var	  finns	  det	  flest	  ekar?	  
Vart	  i	  världen	  tog	  skeppen	  vägen...	  
Följ	  Ostindiefararens	  väg	  genom	  Europa	  bort	  mot	  
Asien,	  vilka	  länder	  passeras?	  	  
Blekinges	  landskapsblomma.	  
 
Samhällskunskap	  och	  teknik	  
Jämför	  dåtidens	  skepp	  med	  nutidens	  lastbilar,	  
transporter.	  
Vilken	  samhällsnytta	  har	  vi	  av	  eken?	  
Sparbankseken	  -‐	  symboler.	  


