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Filmen Naturkrumelur: Fröväxter bekantar oss med nakenfröiga och gömfröiga växters mång-
formiga liv och uppbyggnad.  
 

Fröväxter är mycket annat än bara de gräs och örter man ser på ängen. De finns överallt om-
kring oss. Till och med i luften flyger deras nötter omkring...Fröväxterna avviker från andra 
organismer både genom sitt utseende och sin livscykel. Själva växten består av en rot, stjälk 
och blad. Från stjälken, grenarna eller kvistarna växer ut blommor, som behövs vid förök-
ningen. Fröväxterna bildar frön, som de förökar sig med. Fröet finns i en frukt hos många frö-
växter. Frukt är inte bara apelsiner och äpplen. Gurka, tomat, lingon och maskrosens nötter är 
också botaniskt sett frukter. Fröväxterna eller fanerogamerna är kärlväxter i växtriket. Till frö-
växterna räknar man både barrväxter och blomväxter.  
 
Fröväxterna utvecklades för över 300 miljoner år sen, då de nakenfröiga växterna blev van-
liga. Barrträd är nakenfröiga växter. Barrträden känns igen på den vedartade stammen och på de smala bladen - 
barren. Många arter bildar kottar, där fröna utvecklas. Enen har saftiga bärkottar, som bildats av tre samman-
vuxna fröfjäll. Barrväxterna har grenar och kvistar. Under markytan finns rötter.  De nakenfröiga växternas 
fröämne sitter naket. De har frön, som inte är skyddade i en frukt, utan en kotte. Därför kallas de för nakenfröiga. 
 
Blomväxterna är också fröväxter, likt barrträden. Skillnaden är att blomväxternas frön är inneslutna i en frukt. 
Frukten kan skydda fröet och ge fröet näring då det skall börja gro. Oftast är det välsmakande fruktköttet också 
ett sätt för blomväxter att locka djur till sig. Djur äter hela frukten, och fröna passerar magen utan att skadas. De 
kommer ut med avföringen och börjar växa. 
 
Både gömfröiga och nakenfröiga växter bildar pollen. Men de nakenfröiga växterna saknar blomma och pistill, 
som de gömfröiga har. Blomväxternas blomma består nämligen av både ståndare och pistill eller av skilda han- 
och honblommor, där ståndare och pistiller finns separat. Ståndarna har till uppgift att bilda pollenkorn. Då pol-
lenkorn når pistillens märke, växer en pollenslang ner genom stiftet och en hanlig könscell befruktar äggcellen. 
Äggcellen bildar sedan embryot. Fröämnet och fruktämnet växer, och så bildas en frukt, med frö, som innehåller 
grodden. Grodden har början till primärroten och till skottet. Primärroten blir den första roten, då fröet gror i jor-
den. Och skottet blir hjärtblad.    
 

SVAR TILL FRÅGORNA 

 
 

1. Vilka två växtgrupper hör till fröväxterna?   
Nakenfröiga växter (barrväxter) och gömfröiga växter (blomväxter).  
  
2. Vilka delar består en blomväxt av? Rot, stjälk/stam, grenar, kvistar och blad.  
 
3. Hur känner man igen växter som hör till de nakenfröiga växterna? 
Fröet bildas naket, endast i skydd av en kottes fjäll. Fröet är inte skyddat i en frukt. Då det är dags för fröspridning  
öppnas kotten och fröet faller ut. Ofta har fröet en vinge som vinden kan föra längre bort från själva moderplan-
tan. Många nakenfröiga växter har långsmala blad som kallas barr. 
  

4. Hur känner man igen de gömfröiga växterna? 
Gömfröiga växter, eller blomväxter, bildar frukter där fröet är skyddat. Äggcellen finns inuti fröämnet i 
pistillen. Många av våra fröväxter är blomväxter. 
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5. Ge exempel på några nakenfröiga växtarter.   
Gran, tall, en, douglasgran, sekvoja, lärkträd. 
 
6. Hur bildas frön i en blomväxt?  
Ståndarna bildar pollenkorn. Då pollenkorn når pistillens märke, växer en pollenslang ner genom stiftet och en 
hanlig könscell befruktar äggcellen. Äggcellen bildar sedan embryot. Fröämnet och fruktämnet växer, och så bil-
das en frukt, med frö, som innehåller grodden.  
 
7. Vilken nytta har blomväxterna av saftiga frukter?  
Frukten kan skydda fröet och ge fröet näring då det skall börja gro.  
Oftast är det välsmakande fruktköttet också ett sätt för blomväxter att locka djur till sig. Djur äter hela frukten, 
och fröna passerar magen utan att skadas. De kommer ut med avföringen och börjar växa. 

 
8. Vad kallas de blad som först skjuter upp ur grodden? Hur många kan de vara? 
Hjärtblad. Ett eller två beroende på om det är en enhjärtbladig växt eller en tvåhjärtbladig växt. 
 
9. När dök de första fröväxterna upp på jorden?  
För över 300 miljoner år sedan, före dinosauriernas storhetstid. 

 
10. Ge exempel på olika typer av frukter.  
Stenfrukter, nötter, sammansatta frukter, klyvfrukter, baljor, bär.  
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