
Blomväxters livscykel - kan gå snabbt eller långsamt

En skalbagge äter på rönnens
blommor och samtidigt som 
den kryper runt så 
pollineras blommorna.

När blomman blivit 
pollinerad och befruktad
så börjar det att växa
frukter. I dessa �nns frön.

Vissa fåglar tycker om 
rönnens frukter. De äter 
frukten och hjälper till att 
sprida dess frön.

En ny planta växer upp på ett nytt 
ställe. Det kan dock ta �era år innan det 
börjar växa blommor på det nya trädet.

Fröet börjar snabbt gro och 
snart har en ny planta med nya 
knoppar vuxit upp.

Maskrosen pollineras av en 
humla som letar efter nektar. 

När blomman blivit befruktad faller
kronbladen av och blomman fäller 
ihop sig. Inuti börjar frön att bildas.

Maskrosen vecklar ut sig och liknar 
nu en �u�g boll. Fröna är lätta och 
kan blåsa med vinden tack vare 
deras “paraply”.

Fundera!
(Yta avsedd för övningsinstuktion eller frågor) 

Alla blomväxter har en livscykel. Den kan pågå olika länge 
beroende på vilken växt den är.  Vissa växter dör efter att de 
släppt sina frön, medan andra som till exempel träd, kan 
leva väldigt länge.

För vissa växter tar det lång tid att utveckla frön och sprida 
dem. Andra växter klarar av det på bara några veckor , som 
till exempel maskrosen, och hinner med att sprida sina frön 
�era gånger under sommaren.



Fröspridning - sker oftast på hösten

Djur

Vind  Självspridning

Vissa frön sprids med hjälp av djur. Kardborrens taggiga 
blomkorg fastnar till exempel i pälsen i djur som passerar.

Längst ut på taggarna �nns 
krokar som hakar i pälsen.

Vissa blommor kan även sprida sina 
frön utan hjälp. Jättebalsamin kan 
till exempel skjuta iväg sina frön.

 Att bara nudda den 
mogna frukten räcker 
för att den ska skjuta 
ut  sina frön. 

När ett frö har hamnat på en plats som har rätt 
förutsättningar så börjar det att gro.  Vissa frön börjar 
gro redan efter några dagar, medan andra kan behöva 
vila under lång tid.

Fåglar kan till exempel sprida frön genom 
att äta frukten och svälja frön. Fröet smälter 
inte i magen, utan följer med spillningen ut.

Den �nns frön som tar hjälp av vinden 
för att spridas, till exempel lönnens frön.

Fundera!
(Yta avsedd för övningsinstuktion eller frågor) 

Lönnens frö sitter inuti en “vinge”. 
När det blåser så lossnar den från 
trädet och seglar med vinden.

När föret börjar gro så spricker fröskalet 
upp och en liten rot växer ner i marken. 
Roten börjar växa i olika riktningar och 
fäster  grodden i marken. De första 
bladen växer ut. Fröskalet har fallit av. 
Med tillräckligt mycket näring och ljus 
fortsätter plantan att leva och växa.

Växterna vinner på att sprida fröna en bit från den egna 
växtplatsen. Dels för att sprida själva plantan och dels så 
att de inte behöver konkurrera om näring och solljus. 

Vad händer med fröet?



Pollinering - sker oftast på våren 

Fundera!
(Yta avsedd för övningsinstuktion eller frågor) 

Natt�ärilar Vind

Skalbaggar Dag�ärilar

Vad händer i blomman?
Blomväxter har olika sätt att sprida sin pollen på. Till exempel 
med vinden eller med hjälp av djur, då främst insekter. Olika 
pollinerare är anpassade till olika typer av blommor. Målet med pollinering är att pollenkornet ska spridas 

från handelen (ståndaren) av en blomma till hondelen 
(pistillen) på en annan.  Detta sker oftast med hjälp av 
insekter som är ute efter en belöning, till exempel nektar.
Nektaren �nns oftast i mitten av blomman.
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Dag�ärilar söker efter nektar som 
de suger upp med en lång snabel. 
De pollinerar blommor som: 

Är färgstarka, gärna röda 
Gärna ska gå att landa på
Har lång blompip eller 
sporre

Skalbaggar äter ofta själva av
blomman, besöker blommor som:

Luktar kryddigt, lite jäst
Inte är så färgstarka
Är många små tillsammans 
eller ensamma, stora 
och stadiga

Gemensamt för vindpollinerade 
växter:

Har mycket pollen
Litar på att vinden sprider 
pollen.
Små blommor utan eller 
med väldigt små kronblad 
Långa pistillmärken som 
fångar pollen
Blommar tidigt
Ingen belöning

Natt�ärilar använder en lång sugnsabel för 
att nå nektar. De är nattaktiva och söker:

Färglösa eller vita blommor
Blommor som doftar starkt 
på natten
Blommor med lång pip
Behöver ingen
landningsbana

...till pistillen. 
Pollenkornet
börjar sedan 
växa ner i 
blomman.

Pollenkornet 
sprids från 
ståndaren...

När pollenslangen vuxit ner
i blommans fröämne så 
blir den befruktad. 
Då börjar frukten bildas.



Fundera!
(Yta avsedd för övningsinstuktion eller frågor) 

Bin och humlor

Fåglar As�ugor

Vad händer i blomman?

Iris

Knölkalla

Styvmorsviol

JätteasblommaBananblomma Lejonöra

Bin och humlor har bra luktsinne, 
men ser inte rött. Äter nektar och  
pollinerar blommor som:

Doftar mycket
Är blåa eller gula i färgen
Ofta med mönster
UV-markeringar
Landningsbana

As�ugor har bra syn och bra 
luktsinne. De dras till blommor 
som:

Har köttig färg
Ofta har hår på kronbladen
Luktar illa

Fåglar kan pollinera blommor. 
Kolibrier har en lång tunga som 
de slickar i sig nektar med. Måste 
äta mycket och gillar blommor 
som:

Är stora 
Har mycket nektar
Syns bra, är rödfärgade
Har lång pip
Inte doftar så starkt

När pollenslangen vuxit ner
i blommans fröämne så 
blir den befruktad. 
Då börjar frukten bildas.

Pollenkornet 
sprids från 
ståndaren...

...till pistillen. 
Pollenkornet
börjar sedan 
växa ner i 
blomman.

Blomstertobak Kaprifol Äppelblomma

Målet med pollinering är att pollenkornet ska spridas 
från handelen (ståndaren) av en blomma till hondelen 
(pistillen) på en annan.  Detta sker oftast med hjälp av 
insekter som är ute efter en belöning, till exempel nektar.
Nektaren �nns oftast i mitten av blomman.

Natt�ärilar

Natt�ärilar använder en lång sugnsabel för 
att nå nektar. De är nattaktiva och söker:

Färglösa eller vita blommor
Blommor som doftar starkt 
på natten
Blommor med lång pip
Behöver ingen
landningsbana

Pollinering - sker oftast på våren 
Blomväxter har olika sätt att sprida sin pollen på. Till exempel 
med vinden eller med hjälp av djur, då främst insekter. Olika 
pollinerare är anpassade till olika typer av blommor. 


