
Naturstigen Välenområdet
Komplement till ”Guide till naturstigen och tidsstigen”

Text: Monica Winqvist Sindsjö

Inledning:
Åkered kallades förr ”Pussera” som betydde ungefär vattenrikt område. ”Pusse bäcken” 
kulverterades när området byggdes.
Under jordbrukstid kunde man ha hästen gemensamt med andra bönder.
Man gick varannan dag i skolan på grund av skobrist.
”Smedjan” låg vid Västra Frölunda kyrka.
Hästarna vattnades förr vid dammen mitt i Järnbrottsmotet.

1. Informationstavlan

2. Tidstigen: Här kan du be eleverna besvara frågor eller ställa frågor.

3. Stenhuggare ”farbror Harald” var oerhört skicklig i sitt arbete.Han hade förvärkta 
händer efter att med millimeter precision gjort stentrapporna vid Götaplatsen och de 
precisa kloten och muren vid Aschebergsgatan. Även muren vid Näsetskolan har han 
gjort. Man skeppade ut huggen granit till England och Paris från Smithska udden.

4.   -

5. Luppar – ”lupptäck” det stora i det lilla. En oanad, fantastisk, fantasieggande värld 
öppnar sig för den som använder sig av luppen. Gärna en som hänger runt halsen.  Vänd 
upp ena handflatan mot solens håll – den blir ett bra undersökningsbord. Vänd gärna på 
din keps om du har en på dig.
Tuschlav – barnen fick förr hjälpa till med att skrapa tuschlav från berghällarna med 
särskilda skrapor ( som finns i Gamla Åkeredsskolans  naturrum). Laven samlades i 
säckar och såldes till färgning av garn och tyg. Man tillsatte urin i färgbadet för att få 
fram den lila färgen.
Fågellav – är beroende av fågelträck ( fågelbajs) som näring och växer därför oftast högst 
uppe på bergstopparna där fåglarna sitter på utkik.

6.        -



7. Hemliga kameran:
Bestäm vad som ska fotograferas, när – eller avståndsbild? Låtsas att huvudet är kame-
ran. Blunda , håll handflatorna lätt men tätt över ögonen. 
”Låt” filmen bli mörk! Är den det? Nehej. Är den mörkare nu?... Nehej?
Är den mörk nu då? JAAA!! OK! Då tar vi kortet NUUU!!
Alla öppnar ögonen och stirrar på föremålet samtidigt som man räknar sakta:
Eeett-tvååå-treee-fyyyra-feee! KLICKKK! Seeeer ni det???? JAAA!!!
Denna övning kan man göra två och två. En som är fotograf, den andre personen är 
kameran. Den som tar kortet ställer då in kameran = huvudet på den som ska ”ta” med 
ögonen. Här gäller det att träna inkännande och vara aktsam om varandra.

8. Övningar:
Bygg fågelholkar med barnen första tillfället. Sätt upp vid det andra tillfället. Tredje 
gången; se efter om någon flyttat in? 
Hackspettsmedja är träd med håligheter där hackspetten sätter fast kottar för att kunna 
bearbeta dem lättareför att få fram kottarnas frön som den gärna mumsar i sig.

Livsväven: Bilda en ring av gruppen
Be en i ringen nämna något om naturen den ser från där den står.
När den svarat ex. maskros, ge änden av ett garnnystan till denne med orden ”Hej mask-
ros!” Ställ en ny fråga till de andra: Kan någon svara på vad en maskros äter? Alternativt 
”Vem äter en maskros”?
Be maskrosen hålla kvar änden i sin hand innan den kastar garnnystan till den  som sva-
rat. Ex. ”vatten” och säga ”Hej vatten” ellee 2hare” – ”hej hare”!
 Låt maskrosen ställa en fråga till vattnet. Vad/vem mer behöver vatten? Eller vem äter 
harar? Vattnet/haren krokar fast i tråden
När garnnystanet då kastas från person till person får alla i ringen ta del av frågor och 
svar, gärna hjälpa till och resonera om det ”fastnar” någonstans under vägen. Till slut 
har en ”livsväv” bildats som visar hur allt liv hänger ihop!

Fokus på hörsel/syn
Ljud – ett finger för varje ljud du hör under ex. två minuter.
Färger- ett finger för varje färg du ser under samma tidsrymd.
Samtala gärna om hur långt två minuter är.

Ljudkarta – Dela ut ett papper och en penna till var och en.
Be alla sätta ett X i mitten av pappret, detta visar var man själv sitter.Nu är detta en ljudkarta!
Sprid ut er med några meters mellanrum så att man inte stör varandra.
Kom överens om hur många minuter vi provar först.
Börja på given signal att LYSSNA på alla ljud som kommer i (h)öronens väg, både från 
naturen men också från samhället. Var gång ett ljud hörs be dem RITA detta på kartan. 
Ex. en fågel, buss, humlesurr, flygplan, vindsus i björkens grenar. Be den närmaste att 
berätta en sak den hörde, nästa osv. 



9-10 Övningarna
Intervju av en sten, ett träd, en växt eller ett djur.
Hitta ditt träd, hitta din plats/platsens själ
Expanderande cirklar
(Gå inte upp med de mindre barnen på bergsklacken).

11. Kaprifolen slingrar sig alltid medsols/klockans håll, kring buskar och träd. 
Ormbunken stensötan kallades förr ”fattig mans lakrits”. Roten kan man försiktigt  
gräva upp en bit av och gnaga av det bruna höljet på så att den limegröna rotstammen 
kommer fram. Skölj gärna av innan du stoppar den i munnen och suger. Den smakar 
svagt laktrits.
Vad är det som ser ut som köttbullar på undersidan bladen?

12. Bygg egna bronsåldersgravar och stenålderns hällkistor av kottar.
Rollspela – leka forntid: Skruva tillbaks tiden genom att veva baklänges  i en cirkel vid 
sidan av huvudet. Ett varv = ett tusen år. Två varv, tre varv och ett halvt varv....

Mer kulturhistoria
Under vändplanen uppe vid Högenskolan ( mot Önneredshållet) och under paddocken 
finns en halv meter tjockt svart sotlager. Det har legat en järnålderssmedja här. Vid ut-
grävningar har man hittat mängder av  flinta och pilspetsar.

På Tjörn under 1950-talet hittade en grupp sommarlovslediga barn ett intakt orört 
bronsåldersröse. Det låg undanskymt i skogen. Barnen grävde ut graven under somma-
ren och fann ett bronssvärd Detta hängdes i finrummet över finsoffan av bondeföräld-
rarna. En dag många år senare serverades det kaffe i finrummet till en besökare. Besö-
karen var kunnig i historia och frågade vad det var som hängde på väggen. Lyckligtvis 
kan fler se svärdet idag som finns på Göteborgs stadsmuseum.
Vad heter de som arbetar med utgrävningar? Får man röra i ett fornminne?

13. Kompass
Inlandsisen bredde ut sig i sydvästlig riktning tio meter om året.
Stega upp tio meter i sydvästlig riktning med hjälp av kompassen.
Vad är en stötsida och plocksida? Plocksida kallas även läsida.

Historien om stenhuggaren:
På stenhuggaretiden högg man ”knott” – kubikdecimeterstora stenar att stenlägga gator 
med. Stenhuggarna fick betalt för varje knott de högg. En av arbetarna högg av misstag 
av hörnet på ett av knotten och för att få betalt för detta kom han på en idé. Han skulle 
laga den med en bit tuggat bröd som han doppade i stenmjöl så skulle det döljas. Han 
hade många munnar att mätta där hemma och ville få betalt för allt han högg. Nu kom 
det sig att tillsyningsmannen som skulle syna att knotten var bra huggna denna dag 
hade med sig sin hund. 



14. Övningarna:
Intervju av en sten, träd, växt eller djur.

Hitta ditt träd

Bygg ett träd: Till denna övning måste man vara minst åtta personer.
Målet är att känna till trädens olika delar och deras funktioner:
Pålrot - sitter i mitten och ”håller fast” trädet.
Kärnved – utanpå pålroten och står still
Ytrötter – ligger ut från pålroten och dricker vatten. Långhåriga kan ta den rollen och 
lägga ut håret på marken och sörplar ljudligt samtidigt.
Veddel – för upp vatten från rötterna till kronan. Barnen sörplar här med och sträcker 
händerna upp i luften = för upp vatten mot kronan.
Sildel – för ner näring från bladen. Låter som någon slags transport och har händerna 
nedåt = för näringen ner.
Barken – skyddar trädet. Håller varandra i händerna för att skydda ex. mot barkborren 
som kommer flygande med antenner av ...pinnar.

Träd : renar luft, dämpar vindar, skyddar fåglar, skänker skugga, tillverkar syre, gör nä-
ring av solljus, föder insekter, tröstar den som kramar det, hitta vilsekompis.

Tallars ålder:
Räkna samman foten = 1år. Roten = 1år, toppen= 1 år och varje grenvarv= 1 år.

Knoppsafari:
Anders Rapps bok ”Väntande spännande natur” där du lär känna:
Violetta Al, Vasse Aspe, Eka Papiljott, Hårige Rönn, Tvillingarna Lönn, Lilla Björk, 
Trindröda Lind, Jätten Kastanj, Skäggige Hassel, Aska svart, Långe Boke och Olika Alm.

15.Övningar:
Lägg en fruktskrott ,från exempelvis ett äpple, mellan berg och grästuva, intill berget. 
Tryck till, nu får naturen tillbaka näring. Ta hem apelsin och clementin, de tar längre tid 
att bryta ned. Vet du varför?

”Plantera” olika sorters skräp och fruktskal genom att binda detta på ett snöre.
Gräv ned och gräv upp efter ett år. Kan coca-cola flaskan bli en buske? Vad kan bli jord? 
Vad finns kvar av det ni har ”planterat”? Ingenting försvinner – allt finns kvar i någon 
form! Metall är det vi har minst av på planeten jorden. Metallen bör man alltid återan-
vända!



Måla med växter
Välj ett område där det finns tillgång till ”målarfärger”.
Sprid ut er för att inte störa varandra.
Var sitt papper behövs. Ta sedan vad som bjuds där du sitter, lite saftigt gräs, en maskros, 
blåbär, blåklocka, lite blöt mossa eller jord. Måla av vyn där du sitter eller något annat 
som fångar din blick.
Rita med kol från en eldstad går också bra.
Samling med vernissage efter 15- 20 minuter.

16. Prova att slå eld med tändstål mot flinta eller kvarts.
Det finns moderna tändstål att köpa på marknader som ex exempelvis den som är ibland 
på Gustav Adolfs torg.
De har renhornsskaft och en lång tändstav som en halv penna ungefär.

17. Övningar som ljudkartan. Använda luppar.

18.  -

19. I skolhuset finns också ett museum. Här finns en samling av gamla bruksföremål 
från förr i tiden. Kontakta Västra Frölunda naturvårdsförening för ett besök i huset.

20. Visste du att slånberg är det viktigaste bäret i Sverige.


