
 

 
 

 

Upptäck er närmiljö i juni - augusti 
 
I juni och augusti är det sommar och blomstertid. Tid för artkunskap och poesi.

 
   

7 växtarter under kudden 
Att på midsommarafton lägga sju sorters 
blommor under huvudkudden har förr ansetts 
bidra till drömmar som skvallrar om vem vi ska 
leva våra liv med. Många växter ansågs förr ha 
magiska krafter under midsommarnatten. Att 
rulla sig naken i daggen under natten skulle 
vara stärkande för hälsan. (Källa: Nordiska 
museet) 

Blommor kan se mycket olika ut och kom 
ihåg att även träden har blommor. Många träd 
har i juni redan gått i frukt som det heter, det 
vill säga de har redan bildad olika typer av 
frukter. Körsbärsträdens körsbär börjar mogna 
och sprids med hjälp av fåglar och björkarnas 
bevingade frön utvecklas för att senare under 
sommaren spridas för vinden.  

Gå ut och plocka eller fotografera sju 
sorters blommor eller frukter och artbestäm 
dem med hjälp av en flora eller kanske en app. 
Gör ett herbarium, antingen fysiskt genom att 
pressa växter eller digitalt genom att samla 
bilder i en digital mapp eller i ett dokument. 
 

 
Midsommarblomster eller skogsnäva som den 
egentligen heter (Geranium sylvaticum) 

 Dikta ute 
Att ha svensklektioner utomhus passar bra i juni och 
augusti. Utomhus går det att samla ord och låta sig 
inspireras av platsen. Genom att koncentrera sig på 
exempelvis en enda växt går det att avgränsa 
uppgiften som annars kan bli överväldigande. Dela in 
eleverna i par och dela ut papper, penna och 
skrivunderlägg till dem. Låt paren välja ut en växt 
som de sätter sig bredvid. Tillsammans skriver de ner 
alla ord de kan komma på när de tittar, känner och 
luktar på växten.  

Paren använder sedan dessa ord till att skriva 
dikter eller beskrivande texter. Låt varje par träffa ett 
annat par och läsa upp texterna för varandra. 
Fotografera gärna växterna och sammanställ texter 
och bilder i en digital antologi.  

Läs mer om olika sätt att samla ord och dikta i 
boken Att lära in svenska ute.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sälgen (Salix caprea) blommar redan i april och ger 
viktig nektar och pollen till humlor och bin. I maj-juni 
har hon blommorna gått i frukt och börjar släppa sin 
frön. Det kan se ut som att det snöar när de vita 
luddiga tussarna flyger iväg med de små fröna. På 
marken ligger sedan de korvlika blommorna.  

Utmaning: Vilken skola har flest arter av 
växter på sin skolgård? 
Undersök antalet olika växtarter på 
skolgården. Skicka in ert resultat till 
Nynäshamns Naturskola. Vinnaren får ett 
pris som har med växter att göra. 


