
Lektionplanering Sommarängen – ett artrikt ekosystem

Innan filmen
Vilka ängsblommor känner du till?
Varför tror du att blomsterängar är viktiga? Är den bara vacker, eller är den ett skafferi för några djur?
Vad är ett ekosystem? 

Ord att förklara:
Ekosystem, vall, hässja, konstgödsel, förmultna, näringsfattig, ängsflora

Diskussionsfrågor

Vilka ängsblommor såg du i fil-
men? Kan du räkna upp några?

Svar: I filmen såg vi bland annat 
dessa:
1) Stor blåklocka  
2) Brudbröd 
3) Gulmåra 
4) Äkta johannesört
5) Prästkrage  
6) Gullviva  
7) Höskallra 

Blomsterängen är inte naturlig 
-  utan skapades när människan 
bedrev jordbruk. Berätta vad en blomsteräng är?

Vad händer om ängen får för mycket näring? Om till exempel man inte tar bort slaget gräs eller konstgödslar?

Svar: Då trivs inte ängsväxter – de vill ha näringsfattig jord annars tar hundkäx och gräs över. Har marken en 
gång konstgödslats är det svårt att få tillbaka ängsfloran. 
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Varför har så många blomsterängar försvunnit i Sverige?

Svar: Man började odla vall åt betesdjur. Det kunde till exempel vara klöver. Jordbruken effektiviserades på 
många sätt. Småjordbruken försvann.

Vad innebär att en blomma är rödlistad?

Svar: Det är en bedöming av risken att arter inom växt- och djurlivet dör ut i olika nivåer.

Vad är ett ekosystem?

Svar: Ett ekosystem är ett avgränsat område i naturen som vi valt att betrakta som ett system, det vill säga en 
helhet, för att lättare kunna stu-
dera det. Ett ekosystem kan vara 
stort eller litet beroende på vad 
man väljer att studera, till exempel 
ekosystemet i havet eller på en 
sommaräng.

Om det inte finns blommor – vilka 
djur drabbas – och varför?

Svar: Sommarängen är ett skafferi 
för djuren. Bin, humlor, getingar, 
fjärilar suger i sig blommornas 
nektar. Då hjälper de även till att 
pollinera växterna så att nya frön 
kan bildas. När det finns mycket 
insekter är det bra för fåglarna som äter insekter. 

Sommarängen är ofta mytomspunnen. Berätta någon myt du har hört? I filmen berättar vi om midsommarbu-
ketten, finns det flera?

Svar: Dimma nära marken på sommarängen – det trodde man förr var älvor som dansade.



Kreativa uppgifter

1. Köp en fröpåse ängsblommor och så dem i kruka eller om ni kan göra en rabatt. Vilka blommor gror? Skriv, 
fotografera och dokumentera.

2. Gör en blomsteraffisch där du ritar av några av de blommor som finns på blomsterängarna och skriv lite fakta 
om dem.

3. Samla växter och pressa dem. Låt klassen göra ett enkelt herbarium. Det kanske inte blir sommarängens 
blommor – men ett kul sätt att lära sig mer om växter.
- Artbestäm växten 
- Plocka växten 

- Lägg växten i press (under böcker mellan tidningspapper går bra) 
- Byt tidningspapper om några dagar 
- Lägg upp den torra växten på ett pappersark med hjälp av limpappersbitar.

4. När du läser om blomsterängar så är det kanske inte rätt årstid för att plocka en midsommarbukett – rita en 
bukett istället med olika blommor.
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