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PROJEKTET FÖR SKOLAN

Upplandsstiftelsen ger skolklasser i länet en möjlighet att vandra med guide
på Upplandsleden under en dag. Projektet är en folkhälsosatsning i sam-
arbete med Landstinget. Syftet är att inspirera till fysisk aktivitet och nya
upptäckter i landskapet. En dag på vandring ger fina naturupplevelser,
gemenskap och kunskap om både natur och kulturhistoria – en form av
vandrande naturskola.

Projektet pågår under fyra terminer 2005–2006 med målet att genom-
föra femtio guidade vandringar. Erbjudandet går till olika kommuner i länet
under projektets gång med fokus på årskurs 4 till 7. Skolan ordnar själv med
transporten till och från Upplandsleden samt information till föräldrarna om
matsäck och utrustning.

Inför fortsatta vandringar utan guide kan lärare, elever och föräldrar ha
hjälp av denna handledning. Mer information om projektet och skolsträckor
finns på Upplandsstiftelsens hemsida, www.upplandsstiftelsen.se under
länken: För skolan/Vandringsprojekt.



UPPLANDSLEDEN 

När barnen vandrar genom natur- och kul-
turlandskapet får de uppleva storskogens

djup, slingrande stigar vid vatten och öppna vidder.
Att vandra är att känna frihet och glädje att

upptäcka nya saker och ta sig fram för
egen maskin. Eleverna klarar ofta längre

sträckor än de själva tror.
Självförtroendet växer och strapat-
sen blir till en positiv upplevelse.

När barnen kommer nära naturen
och får undersöka både smått och
stort växer ett intresse för sam-
manhangen i landskapet. Vi kan
tillsammans undersöka spännande

skogsmiljöer, djurspår, växter och
lämningar efter människors arbete

och liv i skog och mark.
Upplandsleden är 35 mil lång och går från

Mälaren i söder till Dalälven i norr. Leden är
märkt med orange färg på synliga platser på träd

eller stolpar. De skolsträckor som valts ut i projek-
tet är kortare sträckor på de 18 etapper (visas på kar-
tan här intill) som finns beskrivna i särskilda broschy-
rer. Dessa hittar du på Upplandsstiftelsens hemsida.
Skolsträckorna kan också vara lokala stigar som anslu-
ter till Upplandsleden. Sträckorna är omväxlande,
lagom långa för en skoldag och inte alltför svåra att
gå. Platserna för start och mål kan nås med cykel,
föräldraskjuts, i vissa fall regionbuss eller hyrd buss.

Läraren kan lämna önskemål om teman. Guiderna
kan också ta kontakt med hembygdsföreningen på
orten. Om det passar kan klassen få träffa en kunnig
person, som berättar mer om platserna vi passerar.4
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FÖRSLAG TILL SKOLSTRÄCKOR

Österbybruk – Films kyrkby 5 km (etapp 8)

*Florarna: Stormon – Vika by 4 km eller 6 km (etapp 8)

Flororna: Stormon – Risön t.o.r. 9 km (övernattning) (etapp 8)

*Björnsundet  –  Pansarudden 5,5 km eller 8,5 km (busslinje 805) (etapp 5)

Gisselbol, vid sjön Gisslaren – Kolarmora 7,5 km eller 9,5 km (etapp 5 och 6)

Gimodammen: Betlehem – Gimo 4,5 km – 6 km (ansluter till etapp 7)

Hållplats Betlehem väg 288 – Gimo 10 km (ansluter till etapp 7)

Gimodammen runt 12 km (ansluter till etapp 7)

Kakeläng – Aspobadet 3 i Österbybruk 8 km (etapp 7)

*Lunsenskogen: Flottsund – Lunsentorpet t.o.r  8 km (busslinje 802) (etapp 1)

Brantshammar – Flottsund 13 km (busslinje 802) (etapp 1 och 18)

Flottsund – Alsike stn 8,5 km (busslinjer 802 samt 882) (etapp 1 och 18)

Härjarö 3 – 8 km (busslinje 871) (etapp 13)

Lillkyrka – Kungs Husby 5 km – Veckholm 9 km (busslinjer 868, 871, 872) (etapp 13)

Länna – Almunge 10 km (busslinje 809) (etapp 2)

*Länna – Fjällnora 6-8 km (busslinje 809) (etapp 2)

Fyra av dessa vandringsförslag (*) är mer utförligt beskrivna på sid 8–11. 
Övriga beskrivningar kan hittas på Upplandsstiftelsens hemsida.



INFORMATION OCH VÄGLEDNING

Varje termin startar med en informationsträff där intresserade lärare och för-
äldrar får träffa guiderna, titta på kartor och prata om det praktiska runt en
vandring. Vandringen med guide är första steget. Nästa steg är att lärare och
föräldrar som vandrat med guide tar med sig en klass på egen hand med
hjälp av denna handledning. Det ska ge tillräcklig vägledning för att ni ska
kunna planera och leda en vandring på nya sträckor. Varför inte ordna en
vandrande lägerskola eller ett föräldramöte. Barn och vuxna kan övernatta i
vindskydd och tält eller mötas under en kortare vandring i maj eller augusti.

ALLMÄNT OM VANDRING

Att ströva fritt i skog och mark utan att behöva tillstånd från markägaren 
är en förmån som vi ska vara glada för. Genom att utnyttja möjligheten värnar
vi om allemansrätten för framtiden. Allemansrätten förutsätter att vi visar
hänsyn till växter, djur och människor. Lär mer om vad som gäller på
Upplandsleden och om allemansrätten i allmänhet på www.upplandsstif-
telsen.se och www.naturvardsverket.se

Vandring är det mest ursprungliga och naturliga sättet att färdas. Vandring
eller ”trekking” är en starkt framväxande gren inom friluftslivet. En första
bekantskap med ”trekking” på Upplandsleden kan bli starten på en livslång
vandring världen över.

Följ ledmarkeringen som är orange till färgen. Det finns andra markeringar
i skog och mark som man kan vara uppmärksam på, t.ex. den vita stjärnan
som visar gräns för naturreservat. Röda markeringar betyder en lokal stig eller
slinga. Även om leden är markerad i terrängen är karta och kompass alltid
bra att ha. Den gröna kartan, finns att köpa i välsorterade mataffärer, på
turistbyråer eller i bokhandeln. Med karta och kompass hittar vi i ledens
omgivningar om barnen vill undersöka naturen en bit bort. Det ger också en
extra trygghet att hitta rätt och kunna avläsa hur långt vi har kommit på
vandringen. Guiderna har alltid egen karta och kompass i packningen.

Barnen behöver förbereda sig för vandringen i god tid genom aktiviteter i
klassrummet t.ex. prat om matsäck och utrustning, väderprognos eller sär-
skilda teman ( se sid. 12). De som saknar rätt storlek på gummistövlar eller
regnkläder behöver få tid att låna eller skaffa nya.  
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För att skapa delaktighet och bygga på kunskaper kan barnen arbeta med
olika korta teman som berör den sträcka eller den naturtyp vandringen passerar.
Kontakta gärna Upplandsmuseets faktarum för att få detaljerade beskrivningar
av fornlämningar som är markerade på kartan. Där finns också nedtecknade
sägner, fotografier eller berättelser om hur det var förr i tiden i bygden. 

Guiderna har mobiltelefoner och första hjälpenväskor och kan hjälpa till
om skada uppstår. Ett bra sätt att undvika skavsår är att ha lagom stora stöv-
lar eller kängor med två lager strumpa och socka som går upp en bit på
benet. Man kan också sätta ett brett plåster bak på hälen i förebyggande
syfte.

Matsäcken ska innehålla lunch, mellanmål och dryck. Varm dryck är bäst
på höst och tidig vår. Rejält med vatten att dricka under våren och försomma-
ren. Ryggsäcken ska ha breda axelremmar och gärna höftrem. Att låna en
större och mer lättburen ryggsäck än den man har som skolväska är inte så
dumt. Då får även regnkläder och extrakläder plats.

Toalettbesök kan vi lösa på olika sätt. Ta gärna med en toalettrulle i pack-
ningen. På vissa rastplatser finns utedass, vindskydd, eldstad och ved där vi
kan göra en gemensam eld för korvgrillning och värmande stämning.

”Vandring är kul och

skönt för hela kroppen.”
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BESKRIVNING AV NÅGRA SKOLSTRÄCKOR

Stormon i Florarna – Vika by ca 4 km eller 6 km Östhammars kommun
Den här sträckan är ett första smakprov på vad naturreservatet Florarna har
att ge i form av storslagna vildmarksupplevelser. Vi rör oss i de södra delarna,
i blockrik barrskog i kanten av myrområdet. Här är det tyst utom rop från kor-
par och tranor. Området har valts ut som en tyst zon och ger en känsla av tid-
lös ro. För 400 år sedan och framåt var det en stor aktivitet på myrarna och i
skogen både sommar och vinter. Man bröt myrmalm, avverkade skogen,
bedrev våtmarksslåtter och kolade. Så är det inte idag. Reservatet har funnits
i 30 år. I stället får den vilda naturen plats att utvecklas.

Fågellivet i Florarna har norrlandskaraktär med arter som storlom, sång-
svan, och trana. Vintertid hörs flera ugglearter och orrspel. Det doftar kryddigt
av pors och skvattram när vi går ut på spängerna över myren mot vindskyddet
vid Vikasjön. Platsen ligger fint med sjöutsikt på en liten holme. Det blir en
väl vald avstickare innan färden fortsätter tillbaka och därefter österut genom
skogen mot Vika by. 

För att öka längden på sträckan kan man gå en slinga norrut från vind-
skyddet vid Vikasjön. Det ger mer upplevelse av gammelskog och man kom-
mer närmare de stora myrvidderna. Man följer en lokal slinga längs Gammel-
ån någon kilometer innan leden viker av söderut igen mot Stormon.

”Vi stannade och

fikade. Lite varm

choklad var gott då.

Sen fortsatte vi att

gå och gå och gå

över myrar och

stenar.”
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Björnsundet – Pansarudden vid sjön Vällen ca 5,5 km eller 
8,5 km Östhammars kommun
Där Upplandsleden korsar Hallstavikvägen, vid hållplats Kasbol, stannar
regionbuss linje 805, alldeles i södra kanten av Björnsundets naturreservat.
Vi går i stället söderut över blockrik mark inbäddad i grön mossa. Vandringen
är ganska tuff med omväxlande stenigt och blött underlag. Det är värt all
möda men inte att rekommendera för vuxna med knäproblem. Vi möter stora
knotiga jätteträd i en mossig och lummig miljö. Här letade Tage Danielsson
inspelningsmiljöer till filmen om Ronja Rövardotter. 

Efter en timme får vi syn på vattnet över sjön Vällen. Stranden kantas av en
sumplövskog med granskog öster om leden. Små öar skymtar fram över sjön.
Två uddar kan användas som rastplatser med någon kilometers mellanrum.
Skogen liknar mer och mer gammelskog ju närmare Pansaruddens naturreser-
vat vi kommer. Passa på att följa den röda lokala stigmarkeringen som dyker
upp och ni får uppleva osannolikt grova och höga gamla ekar mitt inne i barr-
skogen. Sista sträckan innan vi når en av reservatets entréer vid en vändplan
norr om Brobol, går vi parallellt vid en bäck som sakta flyter fram. Har ni ork i
benen kvar kan ni fortsätta in i hjärtat av reservatet ut på själva udden som
fått namn efter en soldat eller soldatens magsköld – pansaret…

”Det var jättefin

natur. Jag älskar

natur. Det var till

och med den finaste

natur jag sett.”
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Länna  vid Lötsjön – Fjällnora drygt 6-8 km Uppsala kommun
Vandringen börjar i det lilla samhället Länna, ca 15 km öster om Uppsala
(regionbuss linje 809). Hållplatsen på väg 282 är vid avtagsvägen mot Kinsta.
Denna sträcka är särskilt vacker på våren när sippor blommar i hassellundarna, i
den så kallade stenåldersskogen. Här passerar vi en liten stenåldersby, uppbyggd
i modern tid,  vid stranden av Lötsjön. Vi vandrar vidare i ett omväxlande land-
skap förbi våtmarker och igenväxta forntida åkrar med odlingsrösen. Leden följer
Lötsjöns i sydvästlig riktning genom trollskog, upp till utkiksplatser över sjön till
en fornborg från folkvandringstid. 

Genom att spana i landskapet kan barnen upptäcka olika spår av inlandsisen
t.ex. ändmoräner med stora klippblock, rundhällar och isräfflor. Vandringen pas-
serar platser där människor arbetat och bott nära naturen, t.ex. gamla torpstäl-
len, en tjärdal och kolbotten. Intill platsen för Fjällnoras kolmila finns en kolar-
koja att kika in i.

Väl framme i Fjällnora finns många möjligheter att ströva fritt på lokala stigar,
elda vid någon av eldplatserna vid sjön Trehörningen, hälsa på djuren vid gården
eller ro ut på sjön Ramsen. Vid badplatsen finns bastu, toaletter och café. Här
kan man också hyra stugor för övernattning och klättra på äventyrsbanor.
Kontakta cafét i Fjällnora.

Denna sträcka av Upplandsleden är skyltad med information på nitton platser
med särskilt intresse. Det finns en tillhörande broschyr kallad ”Lännastigen – en
natur- och kulturstig”, som beskriver naturen, inspirerar till aktiviteter och ger en
kulturhistorisk bakgrund. Broschyren går att beställa från Upplandsstiftelsen.

”Jag tyckte att det

var fint när man

kollade i luppen.”
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Lunsenskogen 8 km upp till 13 km Uppsala och Knivsta kommuner
Fram till 1930-talet hämtade människor virke och ved i skogen, vallade
betesdjur och bedrev myrslåtter. Det kan man se spår av än i dag. Upplands-
leden går genom skogen delvis på gamla färdvägar. Skogen är idag ett natur-
reservat med naturskogskaraktär. Här kan man uppleva lugnet och tystnaden.

Vandringen börjar vid Flottsund där regionbuss linje 802 stannar, och går
ca 4 km in i skogen till Lunsentorpet. Naturen är omväxlande med torra häll-
marker med spännande lavar och gamla torrakor men även blötare småkärr
och myrmarker. Har man tur kan spillning på marken avslöja närvaron av tjä-
der och järpe, de lite mer ovanliga skogsfåglarna. Rådjur, älg och skogshare
har lämnat tydliga betmärken och spillning efter sig längs vandringsleden. 

Mitt i skogen ligger Lunsentorpet, en övernattningsstuga för allmänheten,
som är uppbyggd i en glänta nära grunden till det gamla torpet. Här finns
ved, vatten, utedass och möjlighet att laga mat både inne och vid eldstäder
utomhus. När en välförtjänt lunchrast är avklarad kan man välja att gå
samma väg tillbaka, eller ta den södra sträckan mot Brantshammar. Då blir
det en halvmil längre. Ett annat alternativ är att från Lunsentorpet ta en
avstickare från Upplandsleden mot sydväst och komma ut på väg 255, söder
om  Kungshamn (kompass och karta erfordras). Linje 802 tar oss hem till
Uppsala eller Knivsta oavsett vilken väg man väljer. Ett tredje alternativ är att
från Lunsentorpet ta den röda stigen mot Alsike eller Ekeby där linje 882 tar
oss till Knivsta.

OBS! Linje 802 kommer troligen att ersättas med linje 883 framöver.

”Jag åt en myra.

Det var gott.”
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FÖRBEREDELSER I KLASSRUMMET

Här följer några exempel på förberedelser som kan motivera barnen inför
vandringen. Arbeta i grupp med valfria teman och sök mer information på
webben.

VÅRFÅGLAR I LUFTEN. Lär känna våra vanligaste vårfåglars läten och
utseende. Med fågelband och bilder kan ni träna före vandringen. Hur många
av dessa fåglar kan du härma? Vad betyder fåglarnas sång och läten?

SVAMP I SKOGEN. Hur skiljer vi soppar från riskor? Vilka användbara eller
giftiga svampar känner du  till? Finns det svampar året runt? Hur ser en
fnösketicka ut? En svamp man tillverkade fnöske av förr i tiden till att göra
eld med eldstål och flinta.

SPÅR AV MÄNNISKOR. Hur kan vi ta reda på mer om människors liv och
arbete i skog och mark? Hur ser spåren ut av gamla torpställen, åkrar, kol-
milor och skogsarbete? Lämnar du några spår efter dig på vandringen?

OM JAG GÅR VILSE. Det är viktigt att ha karta och kompass även när vi följer
en markerad led. Hur kan vi använda kartan och kompassen? Hur ser kart-
tecknet ut som markerar källa, stup, vindskydd och husgrund? Titta gärna
igenom sträckningen på leden tillsammans med eleverna, titta på skalan och
räkna ut sträckans längd.

ELDNING PÅ FASTA ELDPLATSER. Vad behöver vi ta med oss för att göra en
eld på ett säkert sätt? Hur lämnar vi eldplatsen efteråt?

MIN EGEN MATSÄCK. Vilken matsäck ska jag packa ner som är bra under en
vandring? Hur packar jag min ryggsäck för att bära skönt och få så lite skräp
över som möjligt? Vad matsäcken innehåller är både en miljö- och folkhälso-
fråga att lära sig mer om.

VILDA DJUR. Vilka djur tror du att vi kan se spår av i skogen? Kan du härma
en älgtjur eller känna igen en korp som ropar i skogen? Vad gör du om vi
träffar på en björn? Titta på: www.De5stora.com,  www.jagareforbundet.se och
www.naturvardsverket.se.

FÖRSTA HJÄLPEN. Hur hjälper jag en kompis som har fått skavsår på foten,
blivit blöt i stövlarna, stukat foten eller är trött och håglös under vandringen?
Vad finns med i packningen för att ta hand om skador?
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EFTER VANDRINGEN

VANDRINGSDAGBOK. Skriv ner vad som hände och vad du upplevde under
vandringen. Alla sinnen är aktiva när man rör sig i naturen. Att uppleva är
inte bara att se och höra. Känseln, lukten och smaken är också med, även
känslorna. Vad har du lärt dig om din egen förmåga? Hur kändes det att vara
i skogen? Vad har naturen lärt dig?

MATTEÖVNINGAR. Hur långt gick vi alla tillsammans? Hur lång tid tog det?
Med vilken hastighet vandrade vi i genomsnitt? Om varje person tar tre steg
per meter, hur många steg tog vi tillsammans? Om du skulle gå samma
sträcka till skolan varje dag, fem dagar i veckan, hela läsårets dagar, hur
långt har du gått då?

FORSKA VIDARE. Välj ut något du upplevde, såg eller hörde talas om på
vandringen och forska vidare om detta. Det kan vara om varggropar, rådjurs-
fejning, martallar eller vasspindlar. Vad som helst som fångade ditt intresse.
Sök på ord och uttryck på webben eller i böcker, fråga någon äldre släkting
eller kontakta någon expert via frågelådor på olika hemsidor. När du samlat
ihop lite mer fakta kan ni samla dessa i vandringsdagboken med digitala bil-
der och teckningar om Upplandsleden.

KROPPEN OCH KNOPPEN. Om man rör sig för lite under dagen kan det
ibland bli svårt med koncentrationen i skolarbetet. När kroppen är passiv och
stillasittande inomhus blir man trött och rastlös samtidigt som hjärnans akti-
vitet sjunker. Du känner dig hängig och kanske lite omotiverad. Gör en test:
Skriv ner hur du känner dig lektionerna efter lunchrasten under en vanlig
skolvecka. Nästa vecka går du med lärare och klassen en rask promenad i
kvarteret en 20-30 minuter före lunchen varje dag i en hel skolvecka. Skriv
ner hur du känner dig på eftermiddagen på samma sätt som veckan innan.
Diskutera resultatet och jämför era dagboksanteckningar.

PLANERA FÖR NÄSTA VANDRING. Vad skulle du vilja se och göra på
en vandring framöver? Bygga ett vindskydd, laga mat i skogen,
träffa en älg eller plocka svamp? Upplandsleden är 35 mil lång.
Det finns fina sträckor i alla kommuner i Uppland. Klassen kan
vandra på en friluftsdag, under en lägerskola eller som
familjeaktivitet. Titta på Upplandsstiftelsens hemsida för
beskrivning av andra skolsträckor på leden.

”Det var roligt att se

vildsvinsspår.”

”Jag skulle vilja att 

vi i klassen skulle göra

läger och sova där en

natt eller två.”
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TRANSPORT TILL OCH FRÅN LEDEN

Hur ni löser transporten avgörs av var skolan ligger och vilken sträcka ni valt
att vandra. I vissa kommuner kan skolan beställa extratur med skolbussen
inom ramen för skolskjutsarnas tider. Kanske kan det bli helt kostnadsfritt om
hämtningen sker från en plats där skolbussen går tom tillbaka mot skolan.
Kontakta skolskjutsansvarig i kommunen.

De ordinarie regionbussarna går att använda för vissa av de föreslagna
sträckorna. Ett försök med gratis kollektivtrafik för skolklasser med region-
trafiken (bussar och Upptåget) startar 1 april 2006 och pågår året ut.
Klassvandringar på Upplandsleden samt utflykter med naturskolor i länet
kommer att omfattas av försöket. Kontakta UL:s trafikexpedition på
telefon 018-65 99 20 för mer information om bokning av gratisresor.

Den mest flexibla lösningen är cykel eller föräldrar som skjutsar och hämtar.
Det kanske gör det möjligt för några föräldrar att också vara med på vandringen.



UPPLANDSSTIFTELSEN ägs av
Landstinget och kommunerna i
Uppsala län. Den bildades 1972 
för att ”underlätta och stimulera
allmänhetens friluftsliv” samt 
”verka för bevarande och skydd 
av den uppländska naturen”.
Stiftelsen driver ett stort antal 
projekt, både för att främja
naturvården och för att utveckla 
friluftslivet. Detta gör vi både i 
våra egna områden och utanför
dessa i samarbete med andra 
parter inom Uppsala län. 
Stiftelsen ansvarar också för 
länets vandringsled, Upplands-
leden, för tre kanotleder samt för
Idrottsplats (IP) Skogen. 
Genom vår naturskola stimulerar 
vi lärare och klasser till mer verk-
samhet utomhus. Vi sprider 
kunskap om länets natur, 
naturvård och friluftsmöjligheter
genom kurser och konferenser 
samt genom skrifter, foldrar och 
vår hemsida. På vår hemsida får 
du mer utförlig information under
huvudrubrikerna Vår verksamhet,
Utflyktstips, Naturvård, Friluftsliv
och För skolan. 

PRODUKTION OCH FORMGIVNING ilo grafisk form och ART ANNA, 2005

PRODUKTION OCH FORMGIVNING ilo grafisk form och ART ANNA, 2006.




