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Uppdrag växtdetektiv
Utrustning: papper, penna och signalementkort

Dela in eleverna i grupper om 2-4 i varje. Ge dem uppdraget 
att inom ett begränsat område nära skolan välja ut en växt att 
beskriva med hjälp av de olika signalementen. Arbetar man 
med yngre barn kan de istället få rita.

När de kommer tillbaka får de berätta om sin växt för en 
annan grupp eller resten av klassen, som därefter ska leta 
reda på den växt som beskrivits.

Försök också att bestämma växten med hjälp av en flora.  (Tips! 
Använd inte signalementet ”färg”, då kan det bli för enkelt  
för klasskamraterna att gissa rätt.)

 spaning med  
växtdetektiverna

Klassen är ute på Uppdrag växtdetektiv. Eleverna jobbar i 
grupper med att beskriva växter med hjälp av olika signale-
ment. De har valt ut varsin växt som de sedan berättar om för 
sina klasskamrater. Till sin hjälp har de olika signalementkort 
eller nycklar.

Vilken form har blomman? Sitter blomman ensam eller flera 
tillsammans? Hur ser stjälken ut? Hur ser bladen ut? Sitter 
bladen mittemot varandra eller i ring? Är bladkanten slät eller 
hårig?

Genom att titta på olika egenskaper hos växter tränar man sig 
i att iaktta detaljer som är karaktäristiska för olika växter. Det 
underlättar också vid artbestämning. 

Varje grupp får en uppsättning med signalementkort till sin hjälp. Korten 
här nedan kommer från Botaniska trädgården vid Uppsala universitet.  
På www.bioresurs.uu.se finns större bilder att skriva ut och plasta in.

På
Läs om Skolprojekt Linné på www.bioresurs.uu.se

”Trädgården, som min far, kyrkoherden herr Nils 
Linnaeus, här anlagt, hade flera slags örter, än någon 
trädgård i Småland haft, och denna trädgård har 
med modersmjölken inflammerat min håg med en 
outsläckelig kärlek till örter.”  

Ur ”Gotländska resan” 1741 av Carl von Linné.
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