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Studiehandledning

Kronblad  ! Kallas de ofta färggranna (eller vita) blad som sitter kring blomman.

Foderblad  ! Sitter ofta under blomman. När den är i knopp är det foderbladen som skyddar 
blomman.

Ståndare  ! Det är smala strån i blomman som slutar med en knapp. De är blommans 
han-organ.

Pollen ! Det är små mjölliknande korn som sitter på ståndarna. Pollen kallas också för frömjöl.

Pistill ! Är ett annat strå som sitter i mitten av blomman. Det är blommans hon-organ.

Nektar  ! Det är en söt saft som insekterna hämtar i blomman.

1. Stjälken bär upp blomman och bladen. Den ser till att blomman genom roten får vatten och 
näring.

2. Bladen hjälper också till. Det gröna i bladen (klorofyll) kan förvandla ljuset från solen och 
koldioxid (en gas som finns i luften) till socker. När detta sker bildas även syre. Det kallas för 
fotosyntes.

3. Blommornas vackra färger är till för att locka bin och andra insekter till blomman.

4. På blommans ståndare finns ett mjöl som kallas pollen. Pollenmjölet fastnar på insektens ben, 
och när den flyger vidare till nästa blomma kanske den tappar lite där.
Om det hamnar på pistillen kan frö börja växa.

5. Fröet faller ner i jorden och nästa år växer det upp till en ny blomma.

Några frågor för eleverna efter filmen

1. Finns det någon orsak till att blommornas kronblad har vackra färger?

2. Förklara hur pollinering går till?

3. Vad är korspollinering?

4. Varför är det viktigt att blomman inte pollinerar sig själv?

5. Hur fungerar fotosyntesen?

6. Varför är fotosyntesen viktig för allt levande?

7. Berätta kort om Linné
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Användbara länkar:

• Den virtuella floran 
Naturhistoriska riksmuset
http://linnaeus.nrm.se/flora/welcome.html 

• Linné on Linné
Forskning med utgångspunkt från Linnés liv och idéer. Klicka på Linnés frågelåda 
och ställ frågor om Carl von Linnés liv, eller om växter och djur. Svarar gör 
forskare vid Uppsala universitet. Frågelådan är öppen för alla. Svar på tidigare 
ställda frågor finns att läsa. 
http://www.linnaeus.uu.se/online 

• Växten & Marken – ett 3D Äventyr
Vad är egentligen en växt? Hur viktiga är växter och hur fungerar de? Med 
växterna i centrum beskrivs fotosyntesen, atmosfären och marken.  Läromedlet är 
producerat vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.
http://www-vaxten.slu.se/index.htm
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