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ARBETSUPPGIFT – SKOGEN

gör en skolresa

skogsmuseet i lycksele

På Gammplatsen i Lycksele finns ett fint Skogsmuseum med två större 
basutställningar: Huggarepoken om äldre tiders skogsbruk och Maskin-
epoken om det modernare skogsbruket. I området finns också skogsarbe-
tarkojor med mera. Kombinera Skogsmuseet med ett besök på Lycksele 
djurpark. 

mer att läsa:
http://www.skogsmuseet.se/

skogsbruksanläggningen i torvsjö

Även i Torvsjö, Åsele kommun, kan man ta del av skogsbrukets historia. 
I byn Torvsjö, som är mest känd för sina fina vattendrivna kvarnar, finns 
också en skogsbruks- och flottningsanläggning med uppbyggda byggnader 
från skogsbrukets historia.

mer att läsa:
http://www.vbm.se/se-och-gora/i-lanet/sevart/Sedra-Lappland/torvsje-
kvarnar1.html

Nej, varken Torvsjö eller Lycksele. Men ett rejält skogsarbetarjobb. Källa: Wikimedia Commons.



ARBETSUPPGIFT – SKOGEN

gör en exkursion

Eftersom en stor del av länets yta är täckt av skog är det naturligt att de 
flesta spåren efter tidigare generationers verksamheter påträffas i skogen. 
Därför är det lämpligt att förlägga en exkursion till skogen. 

För att ta reda på om det finns några kulturminnen i skogarna i närhe-
ten av skolan kan man kontakta närmaste museum, Skogsvårdsstyrelsen i 
kommunen eller leta i fornlämningsregistret som finns på:
http://sparfran10000ar.se/

Det är bra om läraren gör ett besök på egen hand före exkursionen, ef-
tersom vissa kulturminnen kan vara svåra att upptäcka. 

I skogen kan man påträffa fornlämningar men ännu större chans är det 
att hitta kulturminnen som på ett eller annat sätt kommer från äldre tiders 
jord- och skogsbruk: tjärdalar, kolbottnar, flottningslämningar, skogsarbe-
tarkojor, inhuggningar i träd samt kvarn- och sågplatser.

Tjärdal. Foto: Petter Engman.



ARBETSUPPGIFT – SKOGEN

hur högt är trädet? gör din egen höjdmätare

Om man ska fälla träd är det bra att veta hur högt det är, så man vet var det 
kommer att landa. Man kan lätt göra sin egen höjdmätare. Sök reda på en 
rak pinne som är lite längre än din arm. Håll pinnen vågrät rakt fram och 
rikta pinnens ena spets mot ena ögat. Sträck ut ena armen rakt fram och 
greppa om pinnen så långt ner som möjligt. Vänd nu pinnen lodrät utan att 
släppa greppet och syfta in trädet så att pinnens spets nu når trädets topp. 
Hitta sedan det ställe där handen du håller pinnen med pekar mot trädets 
rot, samtidigt som pinnens spets är riktad mot trädets topp. När du har 
syftat in rätt har du hittat rätt position. Du står nu lika långt från trädet 
som trädet är högt.

du behöver:
En rak pinne som är något längre än din arm.

Åmträsket. Foto: Erik Sandén.



ARBETSUPPGIFT – SKOGEN

gör en visp

material
björkris
snöre
sax

Just i lövsprickningen, när saven stiger, så släpper barken lätt på björkris. 
Gå ut i skogen och plocka björkris. Skala grenarna alldeles rena från bark, 
och samla allt i en stor hög.

Vira ett snöre runt hela bunten så att det blir ett spolformat paket. Lägg 
bunten på tork i klassrummet i minst en vecka.

Dela upp de torkade kvistarna i lagom stora buntar. Knyt om med snö-
ren i ”handtaget”.

Klipp av de yttersta, klena grenarna. Och vips! Så har du en visp.



ARBETSUPPGIFT – SKOGEN

näverryva

Näver är ett material med många goda egenskaper. Näver är vattentätt, det 
isolerar mot köld och värme, det är mycket motståndskrafitg mot förrut-
telse och är dessutom ett smidigt material att arbeta i. 

Näverryvor – som också kallas hastkorgar och bärstrutar – har använts att 
dricka ur eller att plocka bär i. Om man fuktar näverryvan utvändigt och 
sätter ner den i het aska efter en nedbrunnen eld går det till och med att 
värma vatten eller mat i den! 

material:
Ett näverstycke som kan böjas.
Pinne på cirka 4–5 cm längd eller en rotbit.

gör så här: 
Fukta nävret och forma det till en konisk strut. Försök att få strutens 
botten så tät som möjligt. Fäst nävret med pinnen eller rotbiten. 

Illustration: Anna Robertsson.


