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Inledning 
Denna lärarhandledning riktar sig främst till dig som är lärare för barn i årskurs 6-9, men 
kan anpassas till att fungera både för yngre och äldre barn. Här finner du utförlig 
information om de fem stationerna längs lav- och mossvandringen. Lärarhandledningen 
används parallellt med elevhandledningen (se bilaga 5) och kan vara bra att ha med som 
komplement vid exkursionen. 
 
Vandringen är förlagd till Stora Amundön. Man kan lätt ta sig hit med bussar som går till 
hållplats Brottkärr. Därifrån är det ca 10 minuters gångväg till bron som leder över till ön.  
 
Naturligtvis kan utvalda delar av materialet användas på jämförbara lokaler trots att 
bilder och exempel kommer från Stora Amundön. För att titta på de vanliga arterna kan 
det vara bra att låta eleverna undersöka skolgården eller något naturområde i närheten av 
skolan. Några av uppgifterna i materialet bygger på att jämföra skolans närområde och 
mer förorenade områden exempelvis intill vägar, med Stora Amundön. Detta för att 
eleverna i verkligenheten ska kunna se hur föroreningskänsliga mossor och lavar är. 
 
Vandringen över Stora Amundön håller sig på öns nordvästra sida. En stor del av öns 
variation av naturtyper finns representerade här, och för att det ska vara möjligt att hinna 
med exkursionen under en halvdag får vi begränsa oss till en mindre del av ön. 
Vandringen är knappt 2 km lång och har fem stationer på vägen. Karta över vandringen 
finns på nästa sida. Vandringen följer inte alltid de gruslagda stigarna, och även om det är 
något svårt att hitta, främst mellan station 1 och 3, ligger det ett stort värde i att låta 
barnen gå i den mer vilda skogen också. Ett tips är att du som lärare åker ut och tittar på 
stigen i förhand.     
 
Vid de flesta stationer finns i elevmaterialet frågor och uppgifter att lösa i fält. Dessa kan 
diskuteras tillsammans under vandringen om man väljer att gå hela klassen i grupp. 
Annars kan frågorna redovisas i efterhand och diskuteras vidare i klassrummet. 
 
I elevhandledningen finns också uppgifter att fundera på både innan och efter 
exkursionen, som introduktion och som uppföljning. Man kan givetvis välja ut vissa delar 
av undervisningsmaterialet och använda dem var för sig. Svar på somliga uppgifter går 
att finna här i lärarhandledningen, men många uppgifter är konstruerade så att det inte 
finns något tydligt rätt och fel. Istället bygger de på elevernas egna funderingar, idéer och 
undersökningar. 
 
Mossor och lavar finns året om och så länge det inte ligger snö på marken går 
exkursionen bra att genomföra. Det kan till och med vara en fördel för vissa stationer om 
lövsprickningen ännu inte hunnit starta. På grenar och i trädkronor syns lavarna bättre då 
de inte är täckta av löv.  
 
Material som kan vara bra att ha med är luppar och fälthandböcker om mossor och lavar 
(för litteraturtips, se sida 13). Se också till så att alla elever har bekväma skor, regnkläder, 
matsäck och vatten med sig. På ön finns toaletter utplacerade under sommarhalvåret och 
grillplats finns bland annat vid Drottningviken. 
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1. Slånbuskar i öppna hagmarker 
Den första stationen vi stannar på är precis i kanten av hästhagen. Här finns ett buskage 
av slånbärsbuskar som nästan är helt täckta av lavar. Man kan tydligt se att det är de 
gamla buskarna som har den rikaste lavfloran. Föryngringen i utkanten av beståndet 
hyser i princip inga lavar alls. Det är då lätt att förstå att gamla träd och buskar är mycket 
viktiga för en varierad lavflora. 
 
Den vanligaste arten här är blåslav, som faktiskt kan räknas till en av våra vanligaste 
växter i Sverige. Slånlav är en annan vanlig art på buskarna. Det är en stor vit, busklav 
som växer hängande från grenarna.    
 
Lavar som växer såhär öppet är ofta ljusa, nästan vita. Det beror på att den vita färgen 
minskar risken för dem att torka ut, precis på samma sätt som att vi håller oss svalare om 
vi har vita kläder istället för svarta på sommaren.  
 
På slånbuskarnas yttre grenar hittar vi små skorplavar och kantlavar. Detta är arter som 
snabbt koloniserar unga grenar, men efter hand konkurreras de ut av de större 
busklavarna. Busklavarna är konkurrenskraftigare och då de väl etablerat sig på 
buskarnas grövre grenar kan de tillväxa kraftigt och bli mycket gamla. 
 

Slånlav Blåslav 
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2. Solexponerade ädellövträd 
Om ni nu svänger ner för slänten innan grinden och går på insidan av hästhagen längs 
med staketet kommer ni strax fram till ett par stora, gamla ekar. Ni ser ekarna rakt norr 
om er då ni står vid slånbuskarna. 
 
Här kan man tydligt se olika zoner med mossor och med lavar. Mossorna växer på de 
delar av stammen där regnvattnet rinner, eftersom mossor är mer fuktkrävande än lavar. 
Mossorna konkurrerar då ut lavarna på dessa ställen. Under grenar där det bildas så 
kallad regnskugga ser vi istället rikligt med lavar.  
 

Ek där man tydligt kan se zoner med mossor och lavar 
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De lavar som växer på stammarna är väldigt annorlunda mot de stora busk- och 
bladlavarna som fanns på slånbärsbuskarna. Dessa ser nästan ut som färgat mjöl som 
sitter fast på stammen. Två arter som finns här heter just så – blågrå mjöllav och gul 
mjöllav. De är väldigt lika. Det som skiljer dem åt är, som namnen antyder, färgen. 
Blågrå mjöllav är en av våra mest föroreningståliga lavar och denna kan man påträffa på 
många träd inne i staden. 
 

Om man tittar med lupp på den grönaktiga laven som växer i sprickorna i barken ser man 
små utskott som ser precis ut som små svarta knappnålar. Denna grupp av lavar heter 
knappnålslavar och utskotten är lavens fruktkroppar där sporerna bildas. Sorediösa 
lavar, det vill säga mjölliknande lavar som dessa tre, är bra på att ta upp vatten i gasform 
från luften. Därför växer de inne i sprickor och under grenar där luftfuktigheten behålls 
länge och vattnet är i gasform.  
 

Knappnålslavens fruktkroppar 
(foto: Åsa Argéus) 

Knappnålslav 

Gul mjöllav Blågrå mjöllav 
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Den vanligaste mossan på stammen är cypressfläta, en mycket vanliga mossa som kan 
växa nästan överallt och se ut på många olika sätt. Den kallas också för bergklomossa, 
men namnet cypressfläta är kanske mer karaktäristiskt. Om man tittar noga på den ser det 
nämligen ut som små flätor som växer tätt tillsammans. Är flätorna svåra att se kan det 
hjälpa att fukta mossan lite, så att grenarna sväller. 
 

 

Cypressfläta på stambasen av en ek Cypressfläta 
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3. Lövskog 
Gå nu in mot lövskogen väster om ekarna. Här finns ingen stig, men om man klättrar 
igenom staketet kommer man snart till en grind som leder in i den mer slutna skogen. 
Rakt fram ser ni då en gammal mossbevuxen stenmur. Följ den genom lövskogen tills ni 
kommer ut på den stora, nordliga stigen. Stanna och titta på de mossor och lavar ni ser på 
vägen. 
 
Här inne i skogen växer till stor del samma lövträd som fanns i de öppna markerna. Man 
kan fortfarande hitta ekar, aspar och björkar. Största skillnaden mot de lövträd som växter 
ute i hagen är att inne i skogen är träden till stor del är täckta av mossa istället för av 
lavar. Inne i skogen är luftfuktigheten högre och mossa trivs då bättre och konkurrerar ut 
lavarna. På marken och på stenmuren finner man dels samma mossa som växte på eken 
ute i hagen – cypressfläta. Men även björnmossa och kvastmossa är vanliga arter. 
Björnmossa lär ha fått sitt namn av att björnen bäddar med bland annat denna mossa i sitt 
ide. Den växer i stora kuddar på lite fuktiga marker. Då det är torrt drar mossor ihop sina 
blad för att undvika uttorkning. Björnmossan kan då vara svår att känna igen eftersom 
den får ett mycket annorlunda utseende. Kvastmossan är lite ljusare och bildar liksom 
björnmossan stora kuddar. Alla grenarna på kvastmossan är böjda åt samma håll, vilket 
ger den ett kvastlikt utseende. Varken björnmossa eller kvastmossa är egna arter. De är 
istället släkten som består av ett stort antal olika arter. 
 

På enstaka ädellövträd inne i lövskogen växer guldlockmossan. Detta är en signalart 
vilket betyder att det är en indikator på att det finns höga naturvärden i denna miljö. Just 
stora, gamla ekar och äldre, kulturbetingade lövskogar är viktiga miljöer av många olika 
orsaker. Förutom att träden har ett värde i sig är många insekter, mossor och lavar är 
knutna till gamla ekar och andra lövträd och dessa hotas då träden fälls eller dör på 
grund av igenväxning av andra arter.   
 

Björnmossa Kvastmossa 



 9

Ytterligare en art som är värd att noteras 
i lövskogen är bitterlav. Det är en av de 
få arter man kan känna igen på smaken. 
Skrapa lite på laven med fingret och 
smaka på det, så känner du en mycket 
karaktäristiskt bitter smak. Det är inte 
farligt. I Sverige finns endast en lav som 
är så giftig att det kan vara farligt att 
smaka på den, nämligen varglav. 
Namnet har den fått av att man förr 
använde den för att döda vargar. Man 
malde laven och blandade den med 
krossat glas. Sedan smörjde man in 
kadaver med detta och lade ut till 
vargarna. Glaset gjorde att giftet trängde 
in i blodomloppet mycket snabbt och 
vargarna gick en plågsam död till mötes. 
Även lavens vetenskapliga namn, 
Lethária vulpína, indikerar att den är 
dödligt giftig. Släktnamnet Lethária 
kommer från latinets letalis som betyder 
dödlig. Artepitetet vulpína tyder på att 
den förutom att döda varg även 
användes mot rävar (rävens 
vetenskapliga namn är Vúlpes vúlpes). 
Varglaven är sällsynt och växer på 
gammalt trä och på torrakor. Det är en 
stor busklav som är lätt att känna igen 
tack vare sin lysande gula färg. 

Bitterlav 
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4. Klipphällar och hedmark  
Gå vidare upp för backen och följ stigen västerut. En bit fram finns ett stort stenblock på 
vänster sida om stigen. Stanna gärna och titta på detta och diskutera hur det kan komma 
sig att det växer så mycket lavar på ett sådant block. Inne i lövskogen fanns också 
stenblock och bergväggar, men dessa var vattenöversilade och fuktiga. Här växte mest 
mossor, framför allt råttsvansmossa. 
 
Efter ett tag märker man att man börjar närma sig havet. På höger sida ser ni snart ett litet 
ekbestånd. Dessa ekar är mycket olika de ekar som växte ute i den öppna hagmarken. På 
grund av vind och salt blir träden små och knotiga och växer långsamt. Denna typ av 
skog kallas krattskog och är vanlig vid kusten. På ekarnas stammar och på stenarna 
runtomkring växer det rikligt med cypressfläta.  

Lite längre fram öppnar skogen upp sig och man vandrar in i ett hedlandskap med 
klipphällar, enbuskar och ljung. På vänster sida om stigen, precis innan man kommer 
fram till den första lilla viken kan man enkelt gå upp på klipporna och undersöka de 
mossor och lavar som finns där. Gå gärna upp på klipphällarna på lite olika ställen, vissa 
arter trivs på de plana klipporna och andra växer nästa bara på lodväggar.  

Ek-krattskog 
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På klipporna kan man tydligt lägga märke till 
skillnaden mellan de arter som växer direkt på 
klipphällarna och de som föredrar sprickorna och 
sänkorna mellan hällarna. Uppe på klipporna växer 
mest skorplavar som är hårt fästade vid underlaget. 
De är i princip den enda växtgrupp som klarar att 
växa på sådant kargt underlag. Lavarna täcker ofta 
stenarna fullständigt och det kan vara svårt att 
avgöra vad som är stenens egentliga färg och vad 
som är lavar. Arterna är svåra att skilja från 
varandra, men utmärkande är den intensivt gulgröna 
kartlaven. Mellan olika individer bildas svarta 
markeringar som gör att flera sammanväxande 
individer tillsammans nästan ser ut som en världs-
karta.  
 
En av de få bladlavarna som växer direkt på klippan 
är tuschlaven. Den har blåsor på undersidan av 
bålen som gör att den kan samla upp vatten som 
rinner ner för klipporna. Den växer gärna på starkt 
sluttande klippor och på lodsidor. Precis som 
namnet antyder använde man förr tuschlav för att 
tillverka tusch. Man använde den också för att färga 
tyger och garn. Av tuschlav bildas olika lila 
nyanser. Folk som bodde i Askim och nära Stora 
Amundön brukade samla in stora mängder tuschlav 
i säckar och vandra in till Göteborg för att sälja dem 
på marknaden. Tuschlaven har en grönalg som sin 
alg-komponent. Det gör att när den blir fuktig, som 
på bilden, har den en klart grön färg. I torka 
däremot är den snarare grå-svart. 
 
I sprickorna och där jordlagret är något tjockare 
växer större busklavar som renlavar, fönsterlav 
och bägarlavar. Renlav och fönsterlav är de arter 
som under julen säljs under namnet vitmossa och 
används för att ha i adventsljusstakar. Men det är 
alltså inte alls någon mossa utan en lav. Renlavar 
och fönsterlav tillhör båda släktet Cladína och är 
ganska lika. Den största skillnaden att fönsterlavens 
grenar växer ut åt alla håll, men renlavens alla 
grenar böjer av åt samma håll.    
 

Kartlav 

Tuschlav 

Renlav 
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Den riktiga vitmossan är istället en stor grupp av olika arter inom släktet Sphágnum. De 
växer i våtmarker och på mossar. Dessa arter har förr haft stor användning tack vare deras 
höga vattenhållningsförmåga. I krig har man ibland använt vitmossa som kompresser för 
att lägga om sår. Förutom att kunna suga upp vätska och var från såren är de även svagt 
bakteriedödande. Tack vare dess stora uppsugningsförmåga har vitmossa också använts 
som kombinerade blöjor och bäddmaterial åt spädbarn. Om man bytte mossan på 
morgonen och på kvällen höll barnen sig både torra och rena. 
 

  
Bägarlavar är också ett stort antal olika arter inom samma släkte. De tillhör släktet 
Cladónia och de kan variera väldigt mycket i utseende. Det kanske vanligaste är att de ser 
ut som små, grå bägare som sticker upp från en grå bål. Men vissa arter saknar bägarna, 
eller podetier som de heter, och andra arter består bara av podetier som inte alltid ser ut 
som bägare utan ibland kan vara helt raka eller förgrenade. Ibland kan nya podetier växa 
ut ur de gamla. På bilderna nedan kan man se tre olika arter av Cladónia som ser väldigt 
olika ut. 

Tre olika arter inom släktet Cladónia 

Vitmossa 
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5. Klippzonering 
Om ni nu fortsätter stigen fram kommer ni så småningom till den största badplatsen på 
Stora Amundön, Drottningviken.  
 
Klipporna som omger viken är starkt påverkade av vind och salt från havet. Få arter 
klarar av dessa förhållanden och här växer i princip bara skorplavar. Längst ner mot 
vattnet ser du ett svart bälte på klippan. På soldränkta klippor i söderläge är det en 
cyanobakterie som utgör detta bälte och om du försöker gå på det märker du att den är 
mycket hal. På skuggiga nordsidor däremot, är det saltlav som växer i det svarta bältet. 
Här är det inte halt. Saltlav är beroende av saltet från havet och växer så långt upp på 
klippan som vågorna når. Ovanför saltlaven tar de lysande gula och orangea lavarna 
strandorangelav, klipporangelav och vägglav över. Vägglav och klipporangelav 
gynnas av kväve och fosfor och växer därför gärna på klippor som fåglarna har gödslat 
med sin avföring. Det är inte alltid som bältena är så tydliga som på bilden nedan, ofta 
kan man bara se antingen det svarta eller gula bältet tydligt. 

Strandklippa med svart och orange bälte 
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6. Vägen tillbaka
För att komma tillbaka till parkeringen följer ni bara den stora stigen österut igen. 
Eleverna får i uppgift att repetera de arter de sett samt att samla in ett antal arter för 
vidare studier i klassrummet.  

De som vill kan ta sig till de norra klipporna för att tydligare se klippzoneringen, men 
terrängen här är något svårframkomlig. Lättast är att gå ut vid den första lilla 
sandstranden och sedan följa havet tillbaka mot fastlandet. 
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