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Drakstigen – introduktion 
En naturstig skapad av Centrum för naturvägledning till Ute är inne-konferensen 2011 

Stigen är gjord för bokskogen i Pildammsparken i Malmö, men kan anpassas till annan natur förstås. 

Den är tänkt för skolbarn eller andra grupper. Stigen inleds med sagan om draken som hade blivit så 

bortglömd av människorna att hon glömde sitt eget namn. Hon blev så frustrerad att hon flög iväg 

och rövade bort en liten pojke, Sven, som råkade vara kungens son. ”Ni får inte tillbaka honom förrän 

ni ger mig mitt namn tillbaka” röt draken, och flög till sitt slott med Sven. Kungen lovade förstås halva 

kungariket och giftermål med Svens storasyster (eller storebror) till den som kunde finna drakens 

namn. Ledtrådarna finns längs drakstigen. Stigen har fem stopp med olika aktiviteter och frågor. Som 

rekvisita har vi använt en bit bokträ (stopp 1), ett ca 20 m långt rep med fastknutna pärlor samt 

ögonbindlar (stopp 3), ett ca 20 m långt snöre samt ett tiotal saker som tillverkats av människor 

(stopp 4) och en spegel (stopp 5). Dessutom en drake samt en docka som föreställer Sven. 

Vi har utformat stigen så att ledtrådarna ska ge drakens namn. När alla är klara ropar man unisont på 

draken (som ligger gömd någonstans) så att hon kommer fram och blir så glad över att ha fått 

namnet tillbaka! Och så räddar gruppen prins Sven. Övningarna kan förstås användas för sig själva 

eller för att ge helt andra svar. ”Skyltar” till stoppen finns nedan, liksom en svarsblankett. 

Stopp 1 - BOKEN. Här har vi hängt upp en bit bok och berättat om bokstävernas historia. Bokstäver 

är något man sedan letar efter längs stigen. Stoppet leder vidare till en björk,  

Stopp 2 - BJÖRKEN. Där man helt enkelt får bokstaven i mot att man funderar över vad jag redan vet 

om det här trädet? När detta stopp redovisas kan det göras i en ring där var och en ger en 

kunskapsbit om björken. Hur många varv runt ringen kommer ni? Hur mycket kunskap om trädet 

fanns i den här gruppen? Har var och en lärt sig något nytt om den? 

Stopp 3 – DRAKENS ÅLDER. Dra repet mellan träd, gärna lite kringelkrokigt och omväxlande, högt 

upp och lågt ner. Deltagarna går med förbundna ögon inte för nära varandra. Här känner man sig 

fram efter pärlor och räknar dem. Det finns sju pärlor att hitta, vilket ger bokstaven s. 

Stopp 4 - SPEGELN. Spegeln läggs på marken och speglar trädkronorna någonstans där de öppnar sig 

och ljusinsläppet påverkar växtligheten på marken (om man kan hitta en sådan plats). Här får man 

ingen ledtråd, utan en upplevelse av betydelsen av ljus för växter. Hur kommer det sig att bokskogen 

är full med växter, vitsippor, på våren? 

Stopp 5 – ONATURLIGA SAKER. Snöret läggs på marken. Längs dess längd, ca 1-2 meter ifrån och på 

ena sidan, läggs ett antal saker ut. Lägg dem gärna lite lurigt så att de är svåra att hitta. Växla mellan 

stora och små saker, häng något i ett träd eller buske, ställ något i en knepig vinkel… Här får man 

använda sin koncentrationsförmåga! Man kan förstås lägga ut saker på olika teman. Vi lade ut saker 

som började på bokstaven v. När man redovisar kan man diskutera vad en onaturlig sak är? Vad är 

den gjord av? Vad är naturen? Är inte människan natur? 
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Drakstigen – befria Sven! 
SVARSBLAD 

 

 

 

Stopp 2. Första bokstaven: 

 

Tre saker jag vet om björken: 1.  …………………………………………………………………………………. 

2.  …………………………………………………………………………………. 

3. …………………………………………………………………………………. 

 

 

 

Stopp 3. Hur många år är draken?                Vilken bokstav blir det då?  

 

 

Stopp 4. Varför växer det här men ingen annanstans? Vad finns det här som växter behöver? 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Stopp 5. Vilken bokstav börjar sakerna på?  Hur många saker hittade du?  

 

Nu har du vad du behöver för att befria Sven. Pussla ihop bokstäverna till drakens namn – det är 

ditt lösenord till drakens gömställe! 
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1. BOKEN 

Det här trädet är en bok.  

Förr bestod bokstäver av raka linjer som 
kallades stavar, så här kunde de se ut: 

 

 

 

Bokträ var bra att rista i eftersom det har raka 
fibrer och är slätt. Om man ristade stavar på 
bok blev det alltså bokstäver! 

Första bokstaven i drakens namn finns på ett 
annat träd, som har en svartvit stam. Kan du 
hitta ett sådant träd? 
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2.  BJÖRKEN 

Här får du en av bokstäverna till drakens 
namn. 

 

i 
 

Kan du komma på tre saker som du känner till 
om björken? 
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3. HUR GAMMAL ÄR 

DRAKEN? 
För varje hundratal år draken fyller har 
hennes mamma hängt upp en pärla i 
repet. Man får bara hålla i repet om man 
har förbundna ögon. Gå försiktigt längs 
repet och räkna pärlorna, så vet du hur 
gammal draken är! 
 

Ta sedan första bokstaven i siffran du får 

fram (till exempel T för två). 
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4. SPEGELN 
Här växer det något på marken. Varför 
växer det här men ingen annanstans? Är 
detta drakens trädgård?  
 
Titta i spegeln så kanske du får en ledtråd. 
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5. ONATURLIGA SAKER 
 

Gå sakta längs repet och spana efter sådant 
som du inte väntar dig att finna i naturen. Alla 
sakerna börjar på samma bokstav – vilken? 
Hur många saker hittar du? 

 


