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Galler kan ha formen av klot,  
taggformade utskott eller små 

vårtor på bland annat blad. 
De orsakas av insekter 
som med hjälp av kemiska 
ämnen tvingar växten 
att bilda dessa forma-
tioner. Gallerna skyddar 
insektens ägg och larver.
na som kläcks där. Leta 

efter galler och undersök 
innehållet!

 

I maskrosor kan man gå på smådjursjakt. 
Håll en maskros upp och ner och ”stöt” 
handen som håller blomman mot kanten 
på den andra handflatan. Kupa handen 
och samla upp de djur som ”trillar ut”. 
Ofta lever trips i maskrosor. Trips är 
avlånga, svarta små insekter. 

Bladlöss kan finnas på många olika 
växter. Med en lupp går det att upptäcka 
en hel värld: bladlöss i olika storlek, 
tomma hudar, myror som samlar 
sockerlösning från bladlössen 
och kanske olika rovdjur som 
lever av bladlössen? 

Linnés festliga naturstigar
Som professor i botanik vid Uppsala universitet tog Linné ut 
sina studenter på exkursioner i omgivningarna runt staden. 
Skaror om flera hundra studenter från hela världen följde med 
Linné på vandringarna, som blev festliga tillställningar med 
studier av växter och insekter, middagsrast med medhavd 
matsäck och på kvällen en avslutande fest.

Finns det ätna blad så är det ett bra 
stopp på stigen. Går det att se betten 

efter djuret som har ätit? Titta på de ätna 
bladens undersida och runt om på andra 

blad för att finna den som ätit. På bilden alblad 
med albaggar.

På undersidan av ormbunksblad går det 
ibland att hitta sporsamlingar. Omogna 

kan de vara gröna men när sporerna 
är färdiga att spridas är de ofta bruna. 
Leta efter sporgömmen och se om 
de redan har öppnat sig och släppt 
iväg sporerna. 

Naturstig = upplevelsestig
Föräldradag på förskolan eller aktivitetsdag för hela skolan? Redovisning 
av ett arbetsområde? Det finns många användningstillfällen för en stig som 
inbjuder till nyfikenhet och upplevelser. En naturstig i närmiljön kan gärna 
anpassas till vad som just då finns att upptäcka. Stigen kan innehålla stopp 
med uppmaning att undersöka, titta, leta efter, känna eller lukta.

Förberedelse för naturstigen
Gå själv rundan i förväg och titta noga vad som finns. Äldre barn/elever 
kan själva förbereda olika stopp och vara med och bemanna stationerna. 
Gör skyltar med information om vad som finns att upptäcka eller göra 
vid varje stopp. Skaffa luppar så det räcker till minst en per grupp som 
går stigen. En avslutande del med frågor kring innehållet i naturstigen ger 
möjlighet till repetition. 

Hassel Alm

Hassel- och almblad är snarlika 
till utseendet, men med hörselns och 

känselns hjälp går det lätt att skilja dem åt. 
Dra fingrarna fram och tillbaka på över- och 

undersidan av bladen. Bladet som låter och 
känns mycket strävt är alm.

Ett stopp vid en lavrik plats. Stick ner 
näsan i de fuktiga lavarna på marken. Känn 

efter hur det luktar. Lavar består av en svamp 
och en alg som lever i symbios. Lavar luktar 

därför som svamp. Häng en duschflaska vid 
stoppet om det är torrt i marken.

Grankottarnas frön blir mat till mus, 
hackspett och ekorre. Fröna är små 
och det krävs många för att djuren ska 
få tillräckligt med energi. Plocka fram 
några frön genom att ta en oöppnad 
kotte och plocka bort några kottefjäll. 
Bakom fjällen finns två tunna vingar 
som vardera har ett frö i spetsen.   
Släpp ett frö och se hur det 

singlar mot marken.


