
 
 

 
 

  

 
  

  
 

  
 

 

Elevblad Gålö – Bilaga 6 

Undersök kulturskogen – protokoll 
Nu står du i en kulturskog. En kulturskog är en skog 
som har använts av människor på olika sätt. Förr i 
tiden gick man hit för att hämta ved och träd att bygga 
hus med. Bönderna lät sina kor beta i skogen på som
maren. Många gick också i skogen för att plocka bär 
och svamp till exempel. 

Undersök ett avgränsat område 
Gå in i skogen en bit. Markera ett område med hjälp 
av ett snöre (4x2 meter) och låt grenar eller små 
buskar markera hörnen. Undersök nu vad som finns 
där. Använd en fälthandbok och ta reda på mer om de 
träd, växter och djur som ni hittar. 

Namn på undersökare: Datum: 

Stora träd (Stort träd = Träd med tjockare stam än vad du kan greppa runt med din hand.) 
Hur många stora träd hittar ni? 

Vad är det för typ av träd? Beskriv kort. 

Mindre träd. Hur många mindre träd eller buskar finns på området? 

Vad är det för små träd och buskar? Beskriv kort. 

Växter på marken. Vad är det som växer på marken (blåbärsris, gräs, mossa)? Beskriv kort. 

Småkryp. Undersök marken, buskarna och träden och leta efter småkryp. Hur många olika sorters småkryp hittar ni? 

Beskriv småkrypen och ta reda på artnamn. 

Spår av människor. Hittar ni några tecken på att människor har använt skogen på något sätt? 

Ge exempel på något i området som kan vara användbart för människor eller djur. 
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