
Vem är jag?
 
Instruktioner och förslag

Lyssna och klura ut! Här finns 
ledtrådar till alla växter i Så vilda! 
blandningen.  

Skriv ut korten och plasta in.  
Alla förslag går att utföra  
utomhus. Ledtrådarna kan  
användas säkerligen på ännu fler. 

Testa även att förenkla  
ledtrådarna för de små.

1 Vem är jag?

Jag är ett gräs som växer 
på ängen.  
 
Jag har hjärtformade 
småax som darrar i  
vinden när det blåser. 

Vinden hjälpar mig att 
sprida mitt pollen till ett 
annat gräs av samma sort 
för att kunna bilda frön. 

I små grupper

Dela ut cirka 4 blomster kort och 4 
matchande ledtrådar på varje bord. 
Blanda ihop korten. Eleverna sitter 4 
runt varje bord.  

Eleverna klurar tillsammans ut och 
parar ihop rätt ledtråd till rätt växt-
kort. När alla är klara kan man byta 
bord med klass-
kamraterna. Se till att eleverna blan-
dar ihop korten innan de  
byter bord.
 
 
 

 

Enskild 

Dela ut ett blomsterkort till varje 
elev. Läs upp ledtrådarna. 
När eleven tror de hör  
beskrivningen av sin växt ska de stäl-
la sig upp och visa kortet.

Läraren och/eller eleven noterar 
siffran på beskrivningen då de ställ-
de sig upp. OBS flera elever kanske 
ställer sig upp samtidigt.
När alla står upp kan man se vilka 
som har lyckats matcha rätt  
beskrivning. 

Diskutera sedan detaljerna i  
ledtrådarna som hjälpte eller stjälpte 
er hitta rätt matchning.

Aktivitet - Vem är jag?



SÅ
 VILDA

Facit - Vem är jag?

1. Darrgräs 
2. Kornvallmo
3. Kråkvicker
4. Blåklint
5. Getväppling
6. Åkerkulla
7. Klätt
8. Flockfibbla
9. Kungsmynta
10. Gullviva
11. Käringtand
12. Prästkrage
13. Rödkämpar
14. Röllika
15. Stor blåklocka
16. Myskmalva
17. Väddklint
18. Åkervädd
19. Ängsvädd
20. Höskallra
21. Fårsvingel

Utomhus

Välj ut en yta där eleverna kan 
springa. Markera kortsidorna dit 
eleverna springer.  
 
Lägg ut växtkorten (eller växterna 
från ängen).  

Två lag. Ett lag ställer sig på ena 
kortsidan. Det andra laget på den 
andra sidan.  
 
Korten eller blommorna läggs ut i 
en sträng i mitten av ytan. 

 
 
 

Läraren läser upp en ledtråd.

Eleverna som tror de vet vilken växt 
ledtråden beskriver springer fram 
och den som är snabbast tar kortet/
växten som matchar  
ledtråden. 

Tar de fel växt/kort får de en  
minuspoäng. 

Tar de rätt växt/kort får de  
behålla den och får en poäng. 

Lek tills alla kort/växter är tagna.

Aktivitet - Vem är jag?
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Vem är jag?

Vem är jag?

Vem är jag?

Vem är jag?

Jag har fyra kronblad  
och en klarröd färg.  

Ni ser mig mest under 
första året eftersom jag 
inte gillar när det blir 
trångt.  
 
Jag lever ett år, men mina 
frön lever vidare.  
Egentligen kommer jag 
från åkern och växer 
bland korn och råg. 

Jag har vackra blå  
blommor och är populär 
bland pollinatörer. 

Liksom vallmon gillar jag 
inte att trängas därför ser 
ni mig främst första året. 

Precis som vallmon,  
klätten och åkerkullan 
kommer jag från åkern 
där vi växte bland  
sädesslagen. 

Ibland kallas jag för  
tranärt eftersom jag är  
en ärtväxt. 

Jag har inga ärtor som 
människor gillar att äta 
men mina frön ligger i 
små ärtskidor. 

Jag har lila blommor och 
en hårig stjälk som kan bli 
1 meter lång, och så gillar 
jag att klänga på andra. 

Sveriges minsta fjäril, 
blåvingefjärilens larver  
behöver äta mina blad  
för att kunna överleva.

Jag har gula blommor  
som påminner om  
klöverns blommor.  
 
Jag är också täckt i 
silkeslent hår – kanske  
därför jag har ett djur i 
början av mitt namn?
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Vem är jag?

Vem är jag?

Vem är jag?

Vem är jag?

Många blandar ihop mig 
med en annan växt som 
finns på blomsterängen.

Vi har båda vita och gula 
blommor men jag är en 
ettårig växt som lever 
bara ett år. 

Jag kommer från åkern 
och det avslöjar mitt 
namn. 

Om jag får chansen kan 
jag blomma långt in i 
oktober med mina gula 
blommor. 

Mina blommor sitter i 
flock i stjälktoppen. 

Jag hör till de  
korgblommiga växterna 
och har en lång stjälk 
med många smala blad. 

Idag är jag ganska sällsynt 
ute i landskapet. Förr växte 
jag med råg, korn och vete 
och kallades åkerogräs. 

Jag var inte populär  
eftersom mina frön är giftiga 
och ibland kom med i säden 
när man skulle mala mjöl. 

Jag har lila blommor med 
fem kronblad och stora  
svarta frön.

Om du gnuggar på mina 
blad kommer du att 
känna en god doft. 

Torkade blad från mig 
och mina släktingar 
används för att krydda 
mat. 

Många bin och fjärilar 
besöker mina blommor 
för att hämta pollen och 
nektar. 
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Vem är jag?

Vem är jag?

Vem är jag?

Vem är jag?

Jag vaknar tidigt på  
våren. Ni kan hitta mig 
på ängen, i vägrenar och 
ibland även i skogen.  
 
Mina blommor är gula. 
De hänger ner lite på ena 
sidan och ser lite  
klocklika ut, och så luktar 
de gott för att locka till 
sig bin som hjälper till 
med pollineringen.

Som Skånes landskaps-
blomma är jag känd. 

Snygg är jag och bär 
krage under alla mina 
dagar när jag blommar. 

Min familj heter de  
korgblommiga. Jag lever 
i flera år och blommar 
gärna redan i juni.

Jag har ett ganska fult 
namn för någon som är  
så vacker. 

Fjärilar av många slag  
behöver mig som mat till 
sina larver. 

Mina blommor är lysande 
gula och sitter på ett skaft. 
Ni kan se mig växa på 
många platser om marken 
är torr och näringsfattig.

Sedan medeltiden  
används jag som läkeväxt. 

Mina blommor kanske 
inte är de mest synliga, 
utan smälter likt gräsens 
blommor in i omgivning-
en. 

Många gillar mitt pollen. 
Jag kämpar för att hitta 
lite luckor i blomster- 
ängen där jag kan trivas. 
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Vem är jag?

Vem är jag?

Vem är jag?

Fler än femtio insekts- 
arter behöver mig för att 
kunna leva.  
 
Tittar du med lupp på mina 
vita blommor kommer du 
att uppskatta dem ännu 
mer. 

Jag kallas även tusen- 
bladig, hitta du en växt 
med många små blad,  
då är det jag. 

Med stora rosa blommor 
visar jag mig på blomster- 
ängen. 

Jag är egentligen en träd-
gårdsväxt som lyckats 
rymma för längesedan. 
 
Jag växer lite här och var. 
Men jag är populär hos 
bin och humlor som  
uppskattar mitt pollen  
och min nektar.

Mina ringer inte men de 
är vackert blå! Ibland  
används mina blommor 
som sovsal för sömniga 
bin.  
 
Tre små rum har mina frö-
kapslar, som bara öppnas 
när mina frön är mogna.  
 
Jag är lång och ståtlig  
och blommar gärna från  
midsommar. 

Jag sover gärna lite  
längre och blommar helst 
inte före juli månad. 

Mina blommor blommar 
långt in i september – 
det tackar många insek-
ter för.  
 
Mina blommor är vackert 
lila och lite rufsiga. Vi är 
tre här som har vädd i 
våra namn. 
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Vem är jag?

Vem är jag?

Vem är jag?

Vem är jag?

Jag är en vädd och mina 
blommor är ljuslila. 

Jag trivs på många olika 
platser, men mitt namn 
visar att jag även växer 
på åkrar. 

På mina frön finns det en 
liten godisbit till myrorna 
som hjälper mig att  
sprida fröna. 

När fröna är klara skallrar 
de inne i mina kapslar. 
Förr visste man att ängen 
skulle slås när mina frön 
skallrade. 

Jag suger gärna lite nä-
ring från mina gräsgran-
nar, det är gott och hin-
drar dem från att bli för 
många, därför kallas jag 
för en halvparasit. Mina 
blommar är gula. 

Guldsandbiet är ett bi 
som bara vill samla och 
äta pollen från mig och 
mina nära släktingar.  
Eftersom vi har blivit  
färre har det stackars biet 
också blivit det. 

Jag är en vädd som sover 
länge och blommar inte 
förrän i augusti men  
sedan håller jag på in i 
oktober. 

Jag är ett gräs som växer 
i tuvor och gillar när det 
är torrt om fötterna.

Många fjärilar har mig 
som barnkammare. Med 
vinden sprider jag mitt 
pollen och jag är en 
favorit för våra ulliga 
vänner. Jag är ett gräs. 
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