
  

 

 

 

 
 

Mars brukar räknas som den första vårmånaden, men den är oftast en vintermånad i 
norra Sverige. Hur mars blev vet vi först i april. 

 
   

Knoppar 
I mars slumrar fortfarande blad, skott och 

blommor inuti trädens knoppar. Kanske har de 
vårpiggaste redan börjat spricka upp i södra 

Sverige. Ett sätt att följa trädens lövsprickning 
är att på något sätt markera enskilda knoppar 

och följa deras utveckling. Ett sätt är att knyta 

en färgglad garnstump runt en kvist och följa 
knopparna på kvisten. Tänk på att knyta löst, 

annars är det risk att kvisten stryps och går av. 
För att kunna se utvecklingen är det bästa att 

fotografera knopparna och anteckna datum för 

varje bild.   
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Hasselns blommor 
Ett av de första träden som blommar är 
hasseln. Hanhängen har vi kunnat se under 

hela vintern eftersom de började utvecklas 
redan under hösten. Honblommorna börjar 

titta fram redan i februari milda vintrar eller i 

södra Sverige. Men det är i mars det är bästa 
tiden att upptäcka denna lilla vackra blomma 

som så småningom ska utvecklas till 
hasselnötter. Det gäller att vara mycket 

uppmärksam och nära för att kunna se den 

starkt röda honblomman som sticker ut ur 
vissa knoppar.  

 

 Knoppbingo i mars 
Gå ut i närmiljön och upptäck att knoppar kan 

se väldigt olika ut från träd till träd. En van 
knoppskådare kan artbestämma träden efter 

hur knopparna ser ut. Med hjälp av bilder kan 
även ovana upptäcka och lära sig känna igen 

vissa arter. De enklaste att känna igen är t.ex. 

al, ask och lönn. Knoppbingo kan bli en 
ögonöppnare, se bilaga. Där finns nio olika 

knoppar med mycket karaktäristiska utseenden. 
Bifoga gärna bingobrickan med ett veckobrev 

så kan eleverna genomföra aktiviteten med sina 

föräldrar.  
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Gör en trädkarta av skolgården 
Låt eleverna rita sina egna kartor över 
skolgården och lägg fokus på att rita in träden 

på rätt plats i förhållande till vägar, lekområden 
och byggnader. Artbestäm träden ute på 

skolgården och markera med en siffra eller 

bokstav för varje art på kartan. Antingen 
markeras så många träd av samma art ut eller 

så väljs en bra representant för arten ut och 
markeras på kartan. Låt sedan yngre elever 

använda kartorna till trädorientering. Bifoga 
beskrivningar av trädens utseende till kartan så 

kan trädorienterarna jämföra träden med 

beskrivningarna. För de yngsta går det att sätta 
en markering (siffra, bokstav eller namnet på 

trädet) på varje träd för att de ska veta att de 
har kommit rätt.  

 

En alknopp markerad 
med en blå garnstump. 

Vilken skola eller förskola i Nynäshamns 

kommun har flest olika arter av träd på sin 

gård. Räkna antalet trädarter och 
dokumentera. Skicka resultatet till 

Naturskolan. Vinnaren får ett pris som har 
med träd att göra. 

Alla i klassen utmanas att ta ett fotografi 
som beskriver denna månad.  

Hasselns honblomma 
med gula hanhänget i 
bakgrunden.  
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