
UPPGIFTSKORT OM VÅRA TRÄD OCH DERAS TILLVÄXT

FRÅN BETULA TILL PINUS



GÅ UT I SKOGEN, TA MED KORTEN
Uppgifterna I kortserien kan användas både i 
en liten skogsdunge, i skolans
närskog eller i ett större skogsområde. Målet 
är att eleven lär sig göra observationer i na-
turen och se växelverkan mellan arterna där.

De olika växterna - också träden - behöver 
vissa förhållanden för att växa. Alla växter 
behöver vatten, ljus och näring - en del be-
höver mindre och andra mera. Växtligheten 
visar hur näringsrik och fuktig en växtplats är. 
Mängden ljus på växtplatsen påverkar bland 
annat trädbeståndets storlek och täthet.

Med hjälp av denna kortserie kan du lära sig 
bestämma skogens typ. Det är inte alltid helt 
lätt, till exempel kan närskogen vid din skola 
vara sliten, övervuxen med gräs eller invad-
erad av främmande växtarter.

Genom att studera skogens växter lär 
du dig ändå att se sambandet mellan en 
växtplats och dess växtlighet.

Med hjälp av korten lär du dig känna igen 
12 trädarter och får veta en del om deras 
biologi. Du får också veta vad trädslagen 
används till, och vad folktraditionen har att 
berätta om dem.

Vi får djupgående information om trädens 
tillväxt genom att studera vedens struktur, 
tillväxt i tjocklek och längd, genom att fun-
dera på de faktorer som inverkat på dem 
samt med hjälp av olika uppgifter och spel 
som tangerar ämnet.
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TORR MO  FRISK MO LUND

LINGON

MYCKET VÄGG-
MOSSA

LJUNG

ORMBUNKAR

HARSYRA

BLÅBÄR

LINNEA

VÄGGMOSSA

HUSMOSSA

LITET
LINGON

BLOMMANDE GRÄSARTADE 
VÄXTER OCH GRÄS

MÅNGA LAVAR

NÄSTAN INGA LAVAR,  
SKOGSMOSSA ELLER 

HUSMOSSA



KOGSTYPER

TORR MO
FRISK MO

LUND

Torr mo, frisk mo och lund är tre skogstyper. 
Växterna i mark- och fältskiktet berättar om växt-
platsens jordart och dess egenskaper.

Ytskiktet av jordarten i en 
lund består av mull. Den är 
fuktig och näringsrik.

Jordarten på en torr mo 
består ofta av sand eller 
grus. Det finns litet vatten 
och marken är näringsfattig. 

Jordarten på frisk mo är 
vanligen morän. Den är 
näringsrik och binder bra 
fukt.

Om ni har fått tillstånd av markägaren, gräv
en JORDPROVSGROP och undersök den.

Man kan undersöka markens VATTENGEN-
OMSLÄPPLIGHET genom att ta ett prov av 
jordarten i en sil. Häll vatten på provet och 
jämför olika jordarter.   

Du kan också använda blomjord och sand 
eller grus.       U
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R Utnyttja detta skogstypskort eller gör ett 
motsvarande kort över arter som är typiska 
för växtplatserna i skolans näromgivning.

Ta kopior av skogstypskorten åt elevgrupperna 
och visa dem i grupp hur man undersöker arterna 
i mark- och fältskiktet  och räknar artförekomsten 
på olika växtplatser. 

Diskutera vilken skogstyp det är fråga om och hur ni 
kom fram till detta.



UPPGIFTER SOM GÄLLER ALLA TRÄDSLAG

1.    Känn igen olika trädslag. Korten innehåller tips som hjälper dig att känna 
       igen trädslagen.

2.    Fundera över varför ett träd växer just där det växer.

3.    Känner du till några ordspråk om träd? Vad betyder de?

4.    Till vad används eller har trädslagen använts?

5.    Känner du till några sånger eller dikter om träd?

6.    Skriv en egen haiku om ditt favoritträd

Haiku är en japansk 
kortdikt med tre verser, 

som innehåller 17 
stavelser. Stavelserna 

är indelade i verser 
med fem, sju och 

fem stavelser.

TRÄDSLAG





(Betula pubescens)
GLASBJÖRK

Bladen är ovalrunda.  

Kvistarna 
känns mjuka, och saknar 
de hartsvårtor i barken som 
är typiska för vårtbjörken.

Glasbjörken har i regel 
inte den uppspruckna och 

mörka bark vid trädbasen 
som vårtbjörken har.

Bladkanten 
    är jämnt
       sågtandad.

30 m

Jämför med
ett blad av

HÄNGBJÖRK

Björken är ett 
sambyggande trädslag. 
Han-och honhängena 
växer på samma träd.

Glasbjörken är ofta kortare 
och smalare till storleken 
är vårtbjörken.

Minnesregel: 
“Hieno hies”



ANVÄNDNING
Glasbjörk används för samma ändamål som 
vårtbjörk, men eftersom trädet är mindre går 
det inte alltid att utvinna sågvirke av arten.

Björkstammens vita färg beror på ämnet 
betulin. Det forskas om hur betulin kan 
användas till läkemedel.

Man kan brygga te av späda björklöv.

ÖVRIGT
Björken är Finlands allmännaste lövträd.

Det kan ibland vara svårt att skilja glasbjörk-
en och vårtbjörken från varandra utgående 
från lövens form.

På våren sker glasbjörkens lövsprickning i 
regel ett par veckor senare än hos vårt-
björken.

En björk som växer på våt mark, t.ex. i ett 
kärr, är i regel en glasbjörk. Björken trivs 
bäst på friska jordarter.

ENLIGT GAMMAL FOLKTRO: Ta på våren in en björk-
kvist och sätt i vas, och räkna hur många dygn det räcker innan 
mössöronen spricker ut. Det räcker då lika många veckor tills 
björkens mössöron spricker ut i skogen.



VÅRTBJÖRK
(Betula pendula)

30 m

Är ofta längre och 
tjockare än hos 

glasbjörken.

Vårtbjörkens bark 
är ofta tjock och trädets 

bas ser uppsprucken ut.

Bladen är dubbelt sågtandade 
och triangulära, och betydligt 
spetsigare än glasbjörkens blad.

Kvistarna 
känns sträva 
på grund av 
hartsvårtorna i 
barken. Glasb-
jörken saknar 
vårtor.

Minnesregel:
”Karkea raudus”

Kvistarna är mer 
hängande än hos 

glasbjörken. Vårtbjörken 
kallas också för hängbjörk.

Vårt- och glasbjörken 
är sambyggande och 
vindpollinerade träd.

SAMKÖNAD =
han- och honblommor 
på samma växt

HONHÄNGE

HANHÄNGE



ANVÄNDNING
Vårtbjörk används till samma ändamål som 
glasbjörk. Den används för tillverkning av 
t.ex. faner, möbler och cellulosa, av vilket 
görs bland annat papper och kartong.

Av hemicellulosa från björk tillverkas ett 
tandvänligt sötningsmedel, xylitol.

Saven som stiger från björkens rötter på 
våren kan tappas på flaska och drickas.

Björkcellulosa kan förädlas till karboxi-
metylcellulosa (CMC), som används som 
bl.a. förtjockningsmedel i yoghurt och 
salladsdressing. CMC kan också ingå i 
tvättmedel, där det absorberar den smuts 
som finns i tvättvattnet, eller i glass, där 
det förhindrar att glassen kristalliseras.

Av björk tillverkas också tyg, såsom viskos.

ÖVRIGT
Vårtbjörken är Finlands nationalträd.

Förr i världen användes björknäver för 
tillverkning av t.ex. näverrivor, näverrenslar 
och näverhorn.

Vill du göra en bastukvast ska du använda 
kvistar av vårtbjörk, eftersom bladen sitter 
bättre fast än glasbjörkens blad. Kvasten 
ska ändå helst bindas med en kvist av 
smidig glasbjörk.



GRAN (Picea abies)

De mörkgröna barren som 
sitter ett och ett är betydligt 
kortare än tallbarr.

Kottarna är smalare 
och längre än tallens 
kottar.

30 m

Granen är samkönad. 
Honblommorna sitter 
vanligen på granens 
översta grenar.

Hanblommorna, som 
utvecklas till först på våren, 
sitter vanligen på trädets 
nedre grenar.

 
Barken är 
ganska slät och 
grå-röd-brun till 
färgen. På äldre 
granar växer sig 
barken tjock och 
börjar flaga.

Granbarken är betydligt 
tunnare än tallens bark.

Det sägs att granens 
frön sitter i en skål, 

tallfröna sitter i 
en tång.GRAN TALL



ANVÄNDNING
Granens ved är ljus och rakfibrig. Den 
används för framställning av sågvirke 
eller byggnadsmaterial för både inne- och 
utebruk. Gran är ett bra möbelmaterial. Av 
högklassigt granvirke kan man till och med 
tillverka instrument, såsom violiner.

Gran används också för tillverkning av 
faner och inom förpackningsindustrin.

Den långfibriga granveden är en bra 
råvara för papperstillverkning. Också 
konstfiber som viskos tillverkas av 
gran.

Grankåda används som ingrediens i 
medicinska salvor.

ÖVRIGT
Granen var det trädslag som sist vandrade 
in i vårt land efter istiden.

Den finska granen har många underarter, 
bland annat sibirisk gran.

Julgranen hör till många finländares 
julfirande. Förr täcktes också de avlidnas 
kistor med granris.

Granen är ett viktigt träd i den finländska 
folktraditionen.

”Att sikta mot månen men 
nå grantopparna”

”Lyssna till d
en 

granens susning 

vid vars rot ditt bo 

är fästat.”

Förr i tiden hade nästan varje gård, släkt eller by ett ”offer- eller 
vårdträd”, som bestämde människornas öden, lyssnade på deras 
bekymmer och botade sjukdomar. Man trodde, att det som hände 
trädet också skulle hända människorna. Offer- eller vårdträdet 
var ofta en gran, som alltid valdes och planterades av gårdens 
första invånare. Vid trädets rot lade man offergåvor som bestod 
av särskilda produkter man hittat i naturen.



TALL
(Pinus sylvestris)

De gröna spetsiga barren 
sitter alltid parvis och är längre 
än granbarr (4,5-5 cm).
 

30 m

Över 150 år 
gamla tallar har 

ofta en djupträfflad 
sköldbark vid 

trädets bas.Kottarna är 
konformade 
och ca 3-6 
cm långa.
 

Tallbarken är 
rödbrun och tunnare i 
toppen. När tallbark-
en blir äldre blir den 

tjockare och grå.

Tallen är ett sambyggande 
trädslag. Dess han- och 
och honblommor finns 
på samma träd.



ANVÄNDNING
Tallvirke används som byggnadsmaterial. 
Det används till fönsterbågar, dörrar och 
inredningspaneler.

Tallolja förädlas till bl.a. kolesterolsänkande 
växtstanoler som ingår i bredbart matfett 
och till biodiesel.

Tall används som råvara till barrträds
cellulosa, för att  göra tryckpapper starkare.

ÖVRIGT
Tallen kallas också för fura. En riktigt 
gammal, långsamt vuxen tall kallas för 
gammelfura (aihki).

Det finns ca 100 arter av tall i världen. En 
tall kan bli mycket gammal. Den äldsta tall 
man känner till i Finland är 800 år gammal 
och växer i Urho Kekkonens nationalpark i 
Lappland.

Tallen klarar tack vare sin tjocka bark 
av olika störningar som exempelvis 
skogsbränder.TALLEN HAR VARIT ETT VIKTIGT TRÄDSLAG 

FÖR FINLÄNDARNA GENOM HISTORIEN:

•    Av tall har man byggt hus och dragit pärtor

•    Man har svarvat bruksföremål och möbler

•    Man har också bränt båttjära av tall

•    Under nödåren användes tallbarkens bastdel som 
     nödmjöl i bröd. Brödet kallades för barkbröd.



30 m

(Populus tremula)
ASP

Bladskaftet är 
platt och långt (3-5 
cm) vilket gör att 
bladen darrar för 
minsta vindpust.

Bladen är runda 
och hårda med 
naggad kant.

Aspens löv blir ofta 
gula eller röda på 
hösten.

Stammen 
på unga 
aspar är 

gulgrön och 
slät. På äldre 

aspar är 
barken grä och 
uppsprickande.

På aspens stam 
och grenar växer 

det oftagul vägglav.

Aspen är en 
tvåbyggare. Den 

blommar innan 
bladenspricker ut.

TVÅBYGGARE = han- och honblommorna sitter på skilda träd.

De långa hängande 
blomhängena är skaftlösa. 

Hanhängena (8-10 cm) är kortare 
än honhängena (10-18 cm).



ANVÄNDNING
Aspveden är ljus, mjuk, elastisk och tät.

Aspvirke används ofta som material i 
bastulavar. Asp är ett bra material för 
bastulavar eftersom virket inte utsöndrar 
kåda och inte blir lika hett som andra 
träslag.

Asp används också som råvara i cellulosa 
och mekanisk massa samt i spån- 
och fiberskivor.

Tidigare användes asp också för tillverkning 
av takpärtor, spåntak, väggstockar, tänd-
stickor och tandpetare.

Följ med bladsprickningen på våren och 
trädens höstfärg på hösten. Du kan se vilka 
träd som hör till samma grupp. På de träd 
som hör till samma klon sker bladspricknin-
gen vid samma tid, och på hösten får de alla 
sin höstfärg samtidigt.

Efterleden i aspens vetenskapliga namn, 
”tremula” betyder ”darrande” och syftar på 
asplövens darrande i vinden.

Aspen blir ofta 20-30 meter hög, men lever 
sällan mer än 100 år.

Asp är moskogens nyckelart. Ett stort 
antal arter lever i symbios med aspen i 
olika skeden av aspens livscykel. Många 
svampar, insekter och andra djur drar nytta 
av aspen, vilket gör arten till en viktig art 
med tanke på naturens mångfald.

ÖVRIGT
Aspen bildar mycket rotskott, som gör att 
ett träd kan sprida sig över ett stort område 
genom ”kloning”. En aspdunge kan därför 
bestå av en enda individ.
 

”skakar som ett asplöv”



20 m
(Sorbus aucuparia)RÖNN

Rönnens växtsätt 
ät busklikt.

Barken är gråbrun och 
slät även på äldre träd.

Rönnbären är 
runda och röd- 

orange till färgen.

Rönnbladen är parvis 
sammansatta med 
uddblad.

På båda sidorna om mittnerven 
finns parvis sammansatta såg-
kantade småblad.

I bladets udd finns 
ett udda småblad.

Småbladens 
antal är 6-8 par.

PARBLADIGA MED UDDBLAD eller
PARVIS SAMMANSATTA MED 
UDDBLAD
= ett blad som är parbladigt med ett udda 
blad i toppen.

Rönnen är ett sambyggande 
trädslag.Blommorna 
       är tvåkönade, i varje 
     blomma finns både  
             ståndare och pistiller.



ANVÄNDNING
Rönn används rätt litet inom skogsbruket. 
Virket är hårt och elastiskt.

Av rönn tillverkas möbler och mindre bruks-
föremål. Av större rönnstammar går det att 
svarva trälameller.

Specialsnickare använder rönn förutom till 
möbler också till bland annat instrument och 
skaft till olika redskap, till bestick och kärl.

Av bären kan tillverkas sylt, gelé eller saft. 
Bärens surhet varierar mycket från träd till 
träd.

ÖVRIGT
Rönnen betraktades förr i tiden som ett 
heligt träd. Det betydde otur att fälla en 
rönn.

Det finns i själva verket fyra olika arter av 
rönnar i Finland. Den vanligaste är husrön-
nen, som är spridd i hela landet. Husrönnen 
förekommer i flera olika former, bland annat 
finns en variant med hängande grenar och 
en variant med gula och söta bär.

Rönnbär är en viktig höst- och vinterföda för 
många fåglar, inte minst sidensvansar och 
trastar. Under goda rönnbärsår kan fåglarna 
ändra sitt beteende, och i stället för att flytta 
bort till hösten stanna kvar och trotsa vintern 
med hjälp av bärskörden.”Surt, sa räven 

om rönnbären”

”Rönnen kan inte 
bära två bördor”.

Rönnen skulle inte orka bära både en stor bärskörd och 
vikten av snön om det kommer mycket snö, dvs. om det 
finns mycket bär tyder det på att vintern blir snöfattig.

Aisopos kända fabel berättar om en räv, som inte nådde 
upp till bären, och därför konstaterade att de nog är sura. 
Berättelsen syftar på att vi ofta nedvärderar saker som vi vill 
ha men inte kan få. I norden handlar berättelsen om rönnen, 
vars bär hur som helt smakar surt. I sagans originalversion är 
räven ute efter söta vindruvor.



20 m
(Alnus incana)GRÅAL

Barken är slät 
och gråbrun.

Bladet är rundovalt 
med spetsig udd och 
dubbel sågtandning.

Kan växa upp 
till ett stort träd 
eller stor buske

Gråalen är ett 
sambyggande 
trädslag.

De gulgröna eller gula 
hanblommorna 
bildare en hängande 
hanblomma.

Honhängena skiftar under vintern färg från grönt
till svartbrunt och ser ut som små kottar.

Gråalens honhängen är 
skaftlösa, klibbalen har skaft.

KLIBBAL



ANVÄNDNING
Gråalens ved är rödskiftande, mjukt och 
skört och därför lätt att forma.

Specialsnickare använder en del gråal till 
möbler och inredningspaneler. Al är ett bra 
material till bl.a. bastulavar, men används 
inte särskilt mycket.

Alved används som bränsle och spånor vid 
rökning av mat.

ÖVRIGT
Gråalen är ett snabbväxande pionjärträd, 
som förökar sig både med frön och 
sidoskott.

I både grå- och klibbalens rotknölar finns 
kvävefixerande bakterier som lever i 
symbios med trädet. Tack vare dem 
behöver alen inte ta tillvara näringen i 
bladen. Det är därför alens blad ofta är 
gröna vid lövfällningen på hösten. Bladen 
förbättrar jordmånen.

På en bra växtplats kan gråalen växa upp 
till stockstorlek på bara 30 år. Den börjar 
också murkna redan när trädet är mycket 
ungt.

Gråalen producerar tack vare sin korta 
livscykel snabbt murken ved som är viktig 
för skogens naturliga mångfald.

Kommer du på några andra djur eller växter 
vars namn innehåller ordet ”al”?
Alsopp, alriska

Vad har de gemensamt?
Den röda färgen (alsopp och alriska är svampar med 
rödorange färg). Alens ved är röd. Det finska ordet ’leppä’ var 
i de österjöfinska språken synonymt med ’blod’.
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30 m
(Alnus glutinosa)KLIBBAL

Bladen är breda, trubbspet-
sade, mörkgröna och blanka. 
De kan särskilt när de är unga
kännas klibbiga.
 

Stammen på en ung al är slät 
och rödbrun till färgen, på äldre 

träd är stammen gråbrun, skrovlig 
ochmed längsgående räfflor.

Klibbalen kan växa till ett 
stort träd men den kan 
också ha ett förgrenat 
växtsätt, beroende 
på sin växtplats.

Jämför med
GRÅALENS

blad

Klibbalen är ett sambyggande 
trädslag. Dess han- och honblommor 
växer på samma träd.



ANVÄNDNING
Klibbalens ved är ljus, men blir under 
inverkan av ljus och luft rödskiftande. 
Färgen påverkas av trädfällningstiden, 
trädets växtplats och torkningen.

Det mjuka, lätta och rödskiftande virket är 
ett utmärkt material för snickeri. Alvirke 
passar både till möbler, faner och 
inredningspaneler.

Klibbalens ved murknar snabbt när den 
är färsk, men är rötbeständig under vatten. 
Virket har god hållbarhet i vattenlager. 
Tidigare användes alvirke därför till bland 
annat pålar och vattenrör.

Av klibbal har också tillverkats bl.a. 
instrument, spolar, skoläster, olika 
backar och lådor.

ÖVRIGT
Klibbalen är mer krävande gällande 
växtplats än gråalen. Den växer bäst på 
näringsrika och fuktiga växtplatser, där 
det finns rinnande grundvatten.

I både grå- och klibbalens rotknölar 
finns kvävefixerande bakterier som lever 
i symbios med trädet. Tack vare dem 
behöver alen inte ta tillvara näringen i 
bladen. Det är därför alens blad ofta är 
gröna vid lövfällningen på hösten. 
Bladen förbättrar jordmånen.

Klibbalen kan föröka sig med rotskott. 
Som ung är arten snabbväxande, och
blir större än gråalen och lever också 
längre.



(Quercus robur)EK
30 mBladen är blanka, 

hårda och runt 
grundflikiga.

På unga träd är 
barken slät och 
gråbrun, på äldre träd är barken 
skrovlig och uppsprucken. 

När eken får växa fritt på en öppen 
plats får den en vid krona med 
långa och tjocka stamgrenar. 
På växtplatser
med tätare 
växtlighet blir 
eken lång 
och rak.

Honblommorna 
utvecklas till ekollon, 
som äts och sprids av 

fåglar och ekorrar. 

Eken är ett sambyggande 
trädslag. Dess han- 
och honblommor 
växer på samma träd.HANBLOMMOR



ANVÄNDNING
Det finns både hårt och mjukt ekvirke, 
och de används till olika ändamål.

HÅRD EK används till både inomhus- 
och utomhussnickerier. Virket står 
sig bra under vatten och blir hårdare 
och starkare, och används därför ofta 
i bro- och skeppsbygge. Ekfat eller 
-tunnor är gjorda av hård ek.

MJUK EK används bland annat till 
snickeriprodukter, paneler, parkett, 
dörrar och fönster.

Ekollonen är näringsrika men smakar 
beskt. Förutom att de äts av gnagare 
och fåglar har de också använts till 
människoföda.

ÖVRIGT
Eken har en djup pålrot som gör att den är mycket 
stormtålig.

Ekar kan bli mycket gamla. I Finland har man hittat 
ekar som är ca 700 år gamla, men i Mellaneuropa 
har man hittat ekar som är hela 2000 år gamla.

Enligt gamla sägner var eken världens första träd. 
Den symboliserar kraft och styrka. I den fornnordiska 
mytologin förknippas eken med åskans gud, Thor.

Enligt gamla sägner är eken också livets träd, som 
förbinder livet i denna världen med livet på därsidan.

SÅ BERÄTTAS I FOLKSÄGNEN:

Djävulen kom till gud och ville ha nya själar. Gid svarade, att du 
får själarna av de människor som dör när det inte finns ett enda 
löv på träden. Samtidigt bad gud eken att lämna kvar bladen på 
sina grenar. På våren märkte djävulen att han blivit dragen för 
näsan och gick rasande fram till eken, rev i dess löv och slet revor 
i stammen. Därför är ekbladen flikiga, och därför är stammen 
knölig och uppsliten. Ta en närmare titt på eken så märker du att 
där alltid finns ett eller ett par blad på kvistarna.

Ekbladen spricker ut sent på våren när de andra lövträden redan 
lövats. Den hinner inte alltid fälla sina löv på hösten. Eken har helt 
klart inte anpassat sig till Finlands korta sommar.



(Juniperus communis)EN
Enen kan ha ett 
busklikt, trädlikt 

eller pelarlikt 
växtsätt.

   Enen har barrliknande blad utan 
   mittnerv som är vassa, blå- eller     
                   grågröna och alltid sitter 
                   i ihop i kransar om tre.
 

Enens kottar kallas för enbär. 
Kotten innehåller tre frön.

Kotten eller 
enbäret är 

grönt då det är 
omoget, när det 

mognarblir det 
saftigt och 

mörkt till
färgen.

Enens bark är tunn, 
gråaktig och fjällar ofta 

av i lösa strimlor.

    Enen är en 
            tvåbyggande art, en     
        tvåbyggare. Dess han- 
 och honblommor växer  på 
 olika individer.

HONBLOMMOR

4 m



ANVÄNDNING
Enbär (kottarna) används som krydda i mat 
och drycker.

Enris och enved används som bränsle vid 
rökning.

Envirket är väldoftande, mjukt, segt, tätt och 
mycket starkt. Virket används till träkärl,
prydnadsföremål och möbeldetaljer.

Förr i världen användes den smidiga och 
tätt förgrenade enen också som stängsel 
och som fångstredskap.

Grenens olika delar har används på många 
olika sätt som läkemedel mot olika besvär 
och sjukdomar.

Förr diskades mjölkkärlen med borstar 
gjorda av enkvistar. Enen innehåller 
antibakteriella ämnen. Också idag 
tillverkas desinficeringsmedel av en.

ÖVRIGT
Enen växer långsamt, men kan bli upp till 
2000 år gammal.

De trädlika pelarenarna är fridlysta.

Juhani Ahos skriftsamling ”Spånor” 
utgavs under ofärdsåren 1899-1900. I 
den beskrevs enen som en symbol för 
seghet och envishet, och sen dess har 
Finlands folk beskrivits som ett folk med 
enris-natur.

”Att sikta mot månen 
men nå grantopparna”

“När alla enbär 

mogna blir alla 

flickor trogna.”
Det här kunde gammalt folk lova förr i 
världen, eftersom det tar tre år innan kot-
tarna mognar, och deras färg ändras från 
gult till grön och slutligen till mörk-
blått. Därför har alla bär aldrig samma 
färg.



30 m
(Salix caprea)SÄLG 

Bladen är avlånga och 6–10 cm 
   långa med lätt sned bladspets. 
 Undertill är de täckta med 
  ljust ludd.
 

Sälgen är 
en trädartad
videart, som 
ofta har flera 

stammar.

Barken på unga 
träd är slät och 

gröngrå, när trädet 
blir äldre blir barken
strimmig i längdrik-
tningen och ser ut 

att spricka upp.

”Du känner sälgen 
på stammens 

ränder.”

     Sälgen är ett tvåbyg          
          gande trädslag, med han- och    
   honblommor på skilda träd.

Vårens
VIDEKATTER

HONHÄNGEN HANHÄNGEN

Sälgbladens undersida 
är täckt med ett fint ludd.



ANVÄNDNING
Sälgvirke är mjukt, segt och spänstigt.

Eftersom sälgen sällan blir särskilt stor
har virket mest använts till små bruks-
föremål, som verktygsskaft, träskor, 
tandstickor, förpackningslådor, staket osv.

Sälgens rotknölar används för att tillverka 
prydnadsföremål, bland annat träkoppar 
(kuksa).

Sälg har också använts som råvara för 
massaindustrin.

Den sega barken kan användas för 
korgflätning och för garvning av skinn.

Sälgbark har använts som bot mot feber, 
reumatism och huvudvärk.

ÖVRIGT
Sälgen är viktig för pollinerande insekter, 
eftersom den blommar tidigt på våren: i 
Södra Finland blommar den i april-maj och i 
Lappland i maj-juni.

Sälgen är ett rätt kortlivat träd. Den blir säl-
lan över 50 år.

Sälgen förökar sig med frön och rotskott. 
Rotskotten som växer ut från stubben växer 
otroligt snabbt.

Många insekter använder sälg som föda, 
eftersom trädet innehåller ytterst få naturliga 
repellenter. Också hare och älg äter gärna 
sälg, särskilt på vintern.

Sälgbarken innehåller i likhet med annan 
videbark salicylater. De omvandlas i 
matsmältningen till salicylsyra, som är 
inflammationshämmande och smärtstillande. 
Aspirin innehåller salicylsyra.



30 m

(Acer platanoides)
LÖNN       Blir 10 – 20 meter lång.

Bladen är 
stora, handnerviga 
med blank översida, 
till färgen är de 
klargröna.
 

Barken på unga 
träd är slät och brungrå.
På äldre träd blir barken
mörkgrå och refflig.

När man tittar på trädet
mot en mörk bakgrund ser 
man, att lönnens grenar 

skiftar i rött.

Knopparna 
sitter parvis på 
båda sidorna av 
kvisten.

Lönnen är ett 
mångförgrenat 
träd med stora 
grenar och 
tät topp.

Bladskivans 
längd är 10-16 cm.

Frukterna 
har långa vingar.

Lönnen är ett 
sambyggande trädslag,
  han- och honblommorna     
               växer på samma
                träd.



ANVÄNDNING
Lönnvirke är finfibrigt, hårt och tungt och 
har en vacker glans. Det mörknar emellertid 
snabbt, och tål inte fukt.

Snickare använder gärna lönnvirke till 
möbler, instrument och redskap och till
exempel som ytmaterial i inredningar.

Tidigare användes lönn till bl.a. hästrankar, 
hjul och hushållskärl. 

Av lönn har också tappats sav som kokats 
till sirap. I Kanada tillverkas lönnsirap av 
sockerlönnens sav.

Lönnen används ofta som park- eller 
prydnadsträd.

 ÖVRIGT
Det finns tiotals olika björkarter i världen.
I Finland växer skogslönn naturligt endast 
i söder.

Lönnen trivs i näringsrik löv- och blandskog. 
De lönnar man påträffar är ofta park- eller 
trädgårdsrymligar.

Lönnen kan bli upp till 200 år gammal. 
Den är en god nektarkälla för insekter.
Harar, älgar, hjortar och sorkar skadar 
lönnar och andra ädla lövträd.

Av lönnfrukten 
och dess flygvinge 

kan man göra sig en 
liten lösnäsa.



 

TRÄDETS DELAR OCH 
TJOCKTILLVÄXT

BARKEN eller trädets 
skal skyddar det mot yttre 
angrepp.

KÄRNVED eller kärnvirke - döda 
kärlceller som stöder upp trädet. 
Kärnveden kan vara mörkare än den 
övriga veden.

I SPLINTVEDEN transporteras 
vatten och näring från rötterna 

i riktning mot kronan. I splintveden 
kan du se ÅRSRINGARNA.

KAMBIUMET producerar 
nya celler och är det skikt 
där trädets tjocktillväxt sker.

BASTEN ELLER FLOEMET 
– här transporteras det socker 
som bildats vid fotosyntesen 
från trädets krona till rötterna.

VÅRVED SOMMARVED

Trädet växer varje år i tjocklek 
med en ÅRSRING. Du kan 
räkna ut ett barrträds ålder 
genom att räkna årsringarna.

En årsring består av en 
mörk och en ljus del.

PÅ VÅREN när tillväxten 
är snabb bildas årsringens 

ljusa, breda VÅRVED.

På SOMMAREN, när 
tillväxten blivit långsam-
mare, bildas den mörka, 
täta SOMMARVEDEN.



NÄR VÄXER 
TRÄDET?
I Finland sker trädens tillväxt under bara 
några månader.

Tjocktillväxten hos tall börjar i södra Finland 
i slutet av maj, i norr i början av juni, och 
fortsätter till början av augusti.

Under växtperioden växer skogarna i 
Finland i en takt som motsvarar 25 
stora tallar per sekund!

PÅVERKAR TRÄDENS 
TILLVÄXT?
LJUS, VATTEN, NÄRING, TEMPERATUR, 

VÄXTPLATS
Det finns olika slag av växtplatser, dvs.
skogstypernas jordmån. Olika jordmåner är 
olika i fråga om näringsinnehåll och vatten-
hushållning.

KONKURRENS
Träden konkurrerar eller tävlar om ljus, vat-
ten och näringsämnen. När träden växer tätt 
är tillväxten långsam, och årsringarna blir 
tunnare.

SKOGSBRUKSÅTGÄRDER
såsom plantskötsel och gallring inverkar på 
konkurrensen.

OBS! Träd växer inte på vintern.

Gissa hur lång tid det skulle ta att växa 
för den mängd virke som behövs, om 
man beslöt att under ett år bygga alla 
byggnader som behövs i Finland av trä? 

Svar: Den mängd trä som skulle behö-
vas för att bygga alla hus växer upp på 
en skoldag.
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VAD BERÄTTAR 
ÅRSRINGARNA?

Studera bilden av trädets genomskärning, eller ännu hellre, 
studera ute i skogen årsringarna på en träskiva, stubbe eller 
stammarna i en trave virke.

Räkna ut trädets ålder.
Vilka är delarna i en trädstam?
Varför varierar årsringarnas tjocklek på samma träd?
 

Vanliga orsaker till varia-
tioner i tjockleken:

VÄDERVARIATIONER Åren
är inte lika. Varma somrar är 
det mycket sol, fotosyntesen 
är livslig och resultatet är en 
tjock årsring.

VÄXTRUM Om ett bestånd är 
mycket tätt, kommer en del 
av träden att stå i skuggan 
eller får mindre näring än de 
andra.
Då blir årsringarna tunna.

Omgivande träd kan också 
ha fällts av stormar, tung snö, 
torka, insekter och svamps-
jukdomar eller murknat bort.

De träd som tas 
bort vid gallringen 
blir till papper, 
kartong och andra 
cellulosabaserade 
produkter samt 
energi. Vid gallring 
av ung plantskog 
återgår träden till 
skogens kretslopp.
 

Gallring av ett trädbestånd 
        syns på att
              årsringarna är
           tjockare.



En person är kärnved. Hon/han upprepar hjärtats ljus 
BOM, BOM, eller håller handen på hjärtat.

Runt kärnvirket bildar tre personer en cirkel som föreställer 
splintved. Vatten och näringsämnen som upplösts i vattnet 
strömmar i splintveden upp till trädets krona. Hitta på ett 
ljud som beskriver vattnets rörelse. Splintgruppen sitter 
först på huk och reser sig sakta tills alla står på tå, samti-
digt stiger ljudet från lågt till högt.

De följande tre personerna som omger splintveden 
föreställer kambiumet. Kambiumet är ett tillväxtskikt, som 
utåt producerar floem eller silkärl och inåt producerar xy-
lem eller vedceller. Kambiumets uppgift är att upprepa: ”Vi 
gör nya celler”.

Runt kambiumet bildar fyra personer en floem- eller bast-
grupp. I basten transporteras socker från kronan till roten. 
Hitta på ett ljud som beskriver bastens arbete. Bastgruppen 
rör sig uppifrån neråt, från tåspetsstående till huksittande, 
och ljudet rör sig samtidigt på skalan uppifrån neråt.

Fem personer bildar det yttersta lagret, barken, som omgår 
floemet. Barkens uppgift är att skydda trädet. Barkgruppen 
står med ryggen mot kärnvirket, redo att försvara trädet 
mot skadeinsekter, eld, hackspettar och andra angripare.

Om det finns ännu fler medlemmar i gruppen kan några 
föreställa grenar och rötter, eller insekter som anfaller 
träder och surrar runt i väntan på ett tillfälle att slå till.
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Allmänt inlärningsmål: att lära känna trädets
uppbyggnad

Gruppstorlek: 16-25 (om det är stor klass är det 
bättre, en cell kan innehålla fler än 3 personer)

Lekens längd: ca 20 minuter

Ledarens roll:

Räkna upp trädets delar: kambrium, bast, bark 
och kärnved. Gå igenom trädets uppbyggnad och 
studera trädets genomskärning. Därefter bygger ni 
tillsammans ett träd, skikt från skikt, börjande med 
kärnvirket.

Varianter:

Ni kan ta årstiderna med i leken. Trädets funktioner 
kommer igång på våren och takten ökar mot som-
maren. På hösten sker funktionerna allt långsam-
mare, och stannar upp till vintern.

1.

2.

3.

4.

5.

6.



TRÄDETS LÄNGDTILLVÄXT 
OCH ÅLDER

Hur går trädets längtillväxt till?

Från kronan

När börjar ett träd växa på längden?

Trädens tillväxt pågår bara några månader.

I södra Finland börjar tallens längdtillväxt i 
början av maj, i Lappland i början av juni 
och slutar i juli. 

Den minskade ljusmängden får trädet att 
börja förbereda sig för viloperioden. Träd 
som växer under lyktstolpar kan lockas att 
börja förbereda sig för vintern senare. 
Studera hur trädens höstfärger varierar.

Trädets längdtillväxt avtar vid högre ålder 
men tjocklekstillväxten fortsätter. Litet som 
med oss människor.

En tall växer på längden med ett 
grenvarv om året. Du kan räkna ut 
ett barrträds ålder genom att räkna 
grenvarven. Till det tal du får lägger 
du till 3-7 år, beroende på växtplat-
sen. Det är den tid som gått
till tallens första grenvarv växt ut.
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Den tid du 
uppskattar det 
tagit för trädet 
att växa upp till 

sitt första synliga 
grenvarv.

Räkna 
grenvar-
vens antal: + X =

Tallen är

år gammal

Man har knutit en rosett 
runt kvisten påett ungt träd. 
Om tjugo år kan trädet vara 
25 meter högt. Skulle du 
fortfarande nå upp till 
rosetten om 25 år?
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När du först siktar på trädet lönar det sig att rikta blicken ungefär 
vid trädets mitthöjhd. Flytta dig utan att röra på huvudet till ett 
avstånd där trädet ser ut att vara lika långt som pinnen. Håll hela 
tiden pinnen i lodrät ställning och håll armen rak. När trädets 
krona är i höjd med pinnens övre ända och trädets bas är i höjd 
med pinnens nedre ända där din tumme är, så befinner du dig 
lika långt från trädet som trädet är högt. Om du böjer eller rätar 
på nacken kommer mätresultatet att nöi fel.
Du får endast röra ögonen, upp och 
ner mellan trädets bas och krona.

Mät eller bedöm 
genom att stega upp 
avståndet från det 
ställe du stod till 
trädets bas. Detta 
avstånd är lika med 
trädets höjd.

MÄTNING AV ETT TRÄDS LÄNGD 
MED PINNMETODEN

Ställ dig ca 20-30 m från ett träd.

Placera pinnen så att dess övre ända rör vid din kind, under ögat. 
Håll pinnen i vågrät riktning. Fatta tag om pinnen så långt från dig 
som din arm räcker. 
Håll i pinnen på det 
stället hela tiden! 
Vänd pinnen i lodrätt 
läge med armen rakt 
utsträckt.

1.

2.

3.

4.

TRÄDETS HÖJD I METER

TR
ÄD

ET
S 
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KÄNN IGEN TRÄD I OLIKA ÅLDER

TIPS Det är inte alltid storleken som avgör. Även ett 
mycket litet träd kan vara väldigt gammalt, om det 
växer på en klippa, i skuggan av andra träd eller i 
andra ofördelaktiga förhållanden. Först när en tall är 
150 år gammal börjar den bilda sköldbark.
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V
Ä Försök hitta en tall som är lika 

gammal som du.

Försök hitta ett träd som är lika 
gammalt som dina föräldrar/din 
lärare/dina morföräldrar.

Leta efter det minsta träd du kan 
hitta. Försök hitta det största trä-
det.

Försök hitta det äldsta och det 
yngsta trädet.
 



MITT TRÄD

Övningen görs i par.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

 

Den ena i paret täcker för sina ögon med 
huvan, mössan, en duk el.dyl.

Den andra i paret leder försiktigt sitt par 
(som har ögonen förbundna) till ett träd.

Hon/han ska med förbundna ögon känna 
på trädet och vad som finns runt det.

Därefter leds hon/han av sitt par tillbaka 
till startstället och snurras runt på stället.

Nu får hon/han titta igen och bland de 
träd som finns runtomkring känna igen 
det träd som hon/han kände på.

I nästa omgång byter paret roller.

TRÄDSLAGSNATA

Vi lär oss att genom lek känna igen olika 
trädslag.

Vi börjar med att komma överens om vilket 
eller vilka trädslag som är lekens ”bon” och 
funderar tillsammans hur man känner igen 
det eller de trädslagen. Man kan börja leken 
med en grövre klassificering och leka den 
flera gånger.

1.   Gången: alla barrträd är bon
2.   Gången: tallarna är bon
3.   Gången: granarna är bon
 

VI LÄR OSS OLIKA 
TRÄDSLAG 
GENOM LEK
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Manuskript: Naturen

Koreografi: Jussi Akkanen

En scen i skogen: En snöfri frisk och torr mo 
(åtminstone den ena och den andra på lek) 

Tid: 15 mon-30 min, beroende på de 
uppträdandes inlevelse och naturmiljön.

Berättaren: Den person som leder skådespelet. De 
andra behöver inte repetera på förhand.

Trädslag: Björkar, granar och tallar

Tillväxtfaktorer: Sol, näring och vatten (näringsämne-
na och vattnet kan spelas av samma person)

Naturkrafter: Vind och skogsbrand (kan också spelas 
av samma person)
 
Dessutom, om det finns tillräckligt många 
personer: Hackspett, som hackar på träden
barkborre, trädsvamp osv.

ROLLER

1. AKTEN
1. SCENEN: Vilket träd kommer först?

Träden sitter om varandra på marken. Näringsämnena och vattnet står synliga bland 
träden. Solen skiner.

Nu sker följande enligt berättarens anvisningar: 

Träden: Föreställer frön.
Solen: Skiner

Berättaren med egna ord: Presenterar tillväxtfaktorerna genom att fråga eller 
berätta. Solen skiner, näringsämnena och vattnet (människornas mat och dryck) är 
synliga. Av trädslagen är björken det träd som växer snabbast som ungt.

Nu sker följande enligt berättarens anvisningar:

Björkarna: Ställer sig långsamt upp att stå, höjer sina händer i en båge över 
huvudet.
Vinden: Blåser 
Björkarna: Vajar 
Solen: Skiner

2. SCENEN: Vilket träd kommer sen?

Berättaren med egna ord: Ljusbehovet och skuggtåligheten. Nästa träd som växer 
upp är inte tallarna som behöver ljus, utan granarna som tål skugga.

Granarna: Växer sig lika höga och högre än björkarna, breder ut sina armar snett 
neråt som grangrenar.

Berättaren med egna ord och exempel: Också djurslagen blir olika gamla. 
Elefanterna kan bli lika gamla som människor, en katt är gammal redan när den 
är 15 år. Björkarna lever kortare tid än granarna.



Nu sker följande enligt berättarens anvisningar:

Tallarna: Kommer upp samtidigt
Solen: Skiner

Berättaren med egna ord: Varför kommer inte björkarna och 
granarna upp? Vad är det för skillnad jämfört med första akten? 
Näringsämnena och vattnet är i gömman. Det är en annan jord-
mån. Tallen kan växa i karg jord, där vattnet och näringsämnena 
ligger djupt nere och är svårare att nå. Pålrot. Men också tallarna 
blir gamla.

Nu sker följande enligt berättarens anvisningar: 

Tallarna: Lever sitt liv till slut.
Vinden: Blåser omkull tallarna (och vid behov blir det skogsbrand)
Här kommer urtallarna med: Blir stående, bildar kottar och...
Nya tallar: Kommer upp samtidigt

Ridå, massa applåder, alla skådespelare stiger upp och bugar.

 

EFTERSPEL
 
Vi visar i naturen hur akt 1, scen 1 och 2 ser ut på riktigt. Vi visar i 
naturen hur akt 2 går till. Torr och frisk mo. Jordart och konkurre-
rande undervegetation. Tallen har en sköldbark som skyddar mot 
eld och annat, visa den som stöd för förställningens budskap.

Dessutom berättar vi att skådespelets budskap var förenklat. I 
verkligheten är våra skogar ofta blandskogar med många olika 
trädslag. Det finns över 20 andra trädslag i Finland. En skog kan 
också vara en myrskog. Dessutom styr människans skogens 
utveckling med sina åtgärder.

Ha en trevlig teaterutflykt!

Nu sker följande enligt berättarens anvisningar:

Björkarna: Börjar en och en att tyna bort och dimpa i marken. 
Vinden hjälper om det behövs. (Om det finns tillräckligt många 
skådespelare kan en föreställa hackspett).

Granarna: Bredet ut sina kvistar (fingrar) ännu mer och hindrar 
ljuset att nå marken. Inget nyt kan växa.

Berättaren: Tiden går. Också granarna börjar tyna bort när de blir 
gamla. 

Nu sker följande enligt berättarens anvisningar: 

Granarna: Börjar tyna bort
Vinden: Blåser omkull granarna
Granarna: Förmultnar
Närinsämnena och vattnet: Syns
Solen: Skiner

Berättaren med egna ord: Vi är tillbaka där föreställningen 
började. Nua björkar växer upp, sen växer det upp nya granar, 
och kretsloppet fortsätter. Vad gör tallarna? Ingenting, men de är 
stjärnorna i den andra akten.

Ridå, applåder, paus

2. AKTEN (vi är på ett annat ställe, åtminstone i texten)

Samma uppsättning som i akt 1. Scenografin ändras så att 
näringsämnena och vattnet kommenderas gömma sig. Men solen 
skiner.

Berättaren med egna ord: Nu finns det inget som skuggar tallarna, 
så tallarna kommer alla upp samtidigt (så att de inte skuggar 
varandra)



Berätta en berättelse och visa samtidigt flera produkter. 
Anpassa berättelsen enligt åldersgruppen. Produkterna 
kan vara bilder eller riktiga föremål.

PRODUKTER MAN FÅR AV TRÄ

Ni stannar vid en lägerplats fär det finns färdigt huggen 
ved. Ni grillar korv, och kryddar den med ketchup. Du 
äter en portion soppa ur en plasttallrik. Skeden är gjord 
av komposit. Saften dricks ur en träkopp. Efteråt tar 
ni ett xylitoltugummi. I ryggsäcken finns också 
toalettpapper och en förstahjälpsförpackning, som 
också innehåller mediciner, t.ex. huggormstabletter. 

På hemvägen avslutar ni dagen med en glass. Du köper 
en suvernir som är förpackad i cellofan. Hemma lägger 
du utfärdskläderna i tvätten. Du häller tvättmedel i 
tvättmaskinen.

Alla använder varje dag produkter som är gjorda av 
trä eller som har beståndsdelar som härstammar från 
trä. 

1.

Du vaknar hemma i ert våningshus. Du tar på dig en 
viskosskjorta, som känns som silke och ser ut som 
bomull. Du äter några Weetabix-frukostsnitslar , 
som litet liknar sågspån men som smakar gott. Du borstar 
tänderna med en god tandkräm.

Ni beger er på en skogsutfärd. Ni stannar vid en 
servicestation och tankar bilen med biodiesel.

Ni väljer er utfärdsrutt på en papperskarta. Ni ser fina 
landskap. 

UPPGIFT: 

Be eleverna en och en eller i smågrupper fundera på, 
vilken av produkterna i berättelsen (en produkt) som med 
säkerhet 
tillverkats utan trä eller ämnen som härstammar från trä. 

Be eleverna märka ut den produkt de valt 
(t.ex. med en bykknipa, klisterlapp, post it-lapp). 

Diskutera med eleverna och berätta vad produkterna inne-
håller. 

2. 

3.

4.



Trä används i så många olika vardagliga föremål att vi inte ens tänker på saken. Trä 
kan ersätta fossila råvaror. Trä är återvinningsbart och förnybart. Trä som växer binder 
koldioxid ur atmosfären och kolet lagras i träet och träprodukterna.

Viskos och cellofan 
tillverkas av cellulosaxantat, 
som tillverkas av björk- eller 
grancellulosa.

Glass, tandkräm, 
ketchup och läkemedels-
tabletter kan innehålla 
ämnen som förädlats ur 
cellulosa (CMC eller 
karboxymetyl Cellulosa, 
E466). Det är ett förjocknings-
medel som gör glassen, 
tandkrämen och ketchupen 
mjuk. I läkemedel är det ett 
fyllnadsmedel i vilket själva 
läkemedlet uppsugits. 

I tvättmedel förhindrar 
CMC att smutsen  i 
tvättvattnet fastnar på 
kl’äderna igen.

Xylitol-
tuggummi  
innehåller xylitol 
som är lika med 
björksocker. Ämnet 
motverkar
hål i tänderna.Trafikbränsle. Av 

t.ex. tallolja tillverkas 
biodiesel. 

Plast 
tillverkas 
idag också 
av trä. 

Komposit 
är en blandning
av två eller flera 
ämnen, t.ex. trä 
och plast.

Weetabix-frukostsnitslar. 
Frukostsnitslarna ser ut som 
sågspån, men innehåller 
garanterat inga beståndsdelar 
från trä. Detta var det 
rätta svaret.

Också våning-
shus byggs idag 
av trä. 

Rätt svar: Weetabix. Produkten innehåller 95 % vete, resten är maltextrakt och 

I en del korvskinn 
används träfiber som en 
av råvarorna.


