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Så här går det till:
På baksidan av detta papper finner du

första frågan. När du går vidare till fråga 2
finner du svaret på fråga 1 på baksidan av det bladet,  

och så vidare genom hela vandringen.

Pollinering
Kunskapsvandring om
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Pollinering
Fråga 1:

För att det ska bildas frukter och frön behövs det i de flesta 
fall en pollinatör. 

Vad är det för något?

               JORDGUBBE                                          HALLON                                                 ÄPPLE
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Pollinering
Svar till fråga 1:

Växterna behöver hjälp att flytta pollen från en blomma till  
en annan. Utan denna hjälp blir det inte någon befruktning  
av fröämnet, som sitter i pistillen i blomman. Det blir inga 
frukter eller frön.  

Den som hjälper till att flytta pollenet kallas pollinatör.  
90 procent av alla blommande växter får hjälp av olika  
djur att flytta pollen, och oftast är det insekter.

HONUNGSBIGRÄSGRÖN GULDBAGGE

KLÖVERHUMLA

PÅFÅGELÖGA

STORULLBI

FLYTTBLOMFLUGA
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Pollinering
Fråga 2:

När en pollinatör snurrar runt i blomman för att hitta  
nektar eller pollen så pollinerar de blomman.
 
Vad betyder det? 
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Pollinering
Svar till fråga 2: 

Pollinering betyder att pollen flyttas från en blomma till  
en annan med hjälp av vind, vatten eller djur som insekter,  
fåglar eller däggdjur.

Ju fler gånger ett bi är i till exempel en äppelblomma,  
desto fler kärnor blir det i äpplet, och desto större blir  
frukten. 

Om det inte kommer några pollinatörer till  
blomman blir det nästan inga frukter eller frön. 
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Pollinering
Fråga 3: 

Många pollinatörer behöver ha ganska nära till maten 
i blommorna från där de bor. De flesta av pollinatörerna 
är bin. 

Hur vill bin bo?

KLÖVERHUMLA STORULLBI HONUNGSBI
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Pollinering
Svar till fråga 3: 

Honungsbin vill bo i en  
skyddad hålighet, helst runt  
40 liter stor. Vanligast är  
att de bor i bikupor som en  
biodlare sköter om. Ett  
bisamhälle kan bestå av  
60 000 bin. Honungsbin  
kan flyga 2–3 km för att  
hämta mat.

Humlor bor i små samhällen, 
oftast i skyddade hål  
i marken. De flyger upp till  
600 – 1000 meter för att  
hämta mat.

Solitärbin lever ensamma  
ett och ett och bor antingen  
i skrymslen i trä eller murar  
eller i solbelysta slänter med 
sandjordar där de gräver  
gångar. De flyger upp till  
några hundra meter för att  
hämta mat.
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Pollinering
Fråga 4:

Bin älskar blommor och blommor älskar bin. 

Kan alla bin hämta mat i alla blommor?



POLLINERA SVERIGE      9  

Pollinering
Svar till fråga 4: 

Beroende på vilket bi det är så kan de hämta mat från olika 
blommor. Det beror på att de har lite olika möjligheter att 
få tag i maten som blomman erbjuder.

Honungsbin är generalister, det betyder att de kan komma 
åt maten i många olika typer av blommor. Fast blomman 
får inte vara för djup för då når de inte ner med sin tunga.

Hos humlorna finns det både de med kort tunga och de med 
lång tunga. De tycker därför om olika slags blommor  
beroende på hur blomman ser ut.

Solitärbin är ofta väldigt beroende av specifika växtarter.  
Det kan man ibland höra på namnet, blåklocksbin älskar 
blåklockor.
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Pollinering
Fråga 5:

Vad heter de delar av blomman som pilarna pekar på?

?

?

HALLONBLOMMA I GENOMSKÄRNING
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Pollinering
Svar till fråga 5: 

1.  pekar på blommans handelar som kallas ståndare.

2. pekar på blommans hondelar som kallas pistill.

1.

2.
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Pollinering
Fråga 6:

När bina är ute och flyger vill de hämta nektar och pollen 
från blommorna. 

Vad är pollen? 
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Pollinering
Svar till fråga 6: 

Pollen är det frömjöl som gör så att blomman kan bli  
pollinerad. Pollen är proteinrikt och bina använder det till 
att mata sina larver så att de kan utvecklas till färdiga bin.

Pollen från olika blommor har olika färg.
När bina besöker blomman fastnar pollenkorn i pälsen.  
Honungsbin och humlor kammar sig med benen och  
formar pollenkornen till klumpar som de fäster på  
bakbenen. Vissa solitärbin kallas buksamlarbin och de 
samlar pollenet på magen.

Blommorna innehåller nektar, som är en söt växtsaft,  
för att locka till sig insekter som kan hjälpa blomman att  
sprida sitt pollen. 
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Pollinering
Fråga 7: 

Var på blomman lämnar ett bi pollen från en annan  
blomma för att en befruktning ska kunna ske?
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STÅNDARE
MÄRKE

Pollinering
Svar på fråga 7: 

Den övre delen av pistillen kallas märke, och är ofta  
klibbig. För att det ska bildas frön måste pollenkornet först 
landa på pistillens märke. 

PISTILL

POLLENKORN

1. När pollenkorn från  
ståndaren hamnar på  
pistillens märke börjar  
en pollenslang växa ut.

2. Den tränger ner  
till fröämnet där  
befruktningen sker.

PISTILL
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Pollinering
Fråga 8: 

Behöver en morot pollineras för att det ska 
bli nya morötter?
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Pollinering
Svar på fråga 8: 

Ja, moroten behöver pollineras för att det ska bli nya  
morötter. Moroten är en tvåårig växt. Det första året  
kommer det upp blad som blir en yvig blast. Så bildas en 
pålrot som får växa till under sommaren och blir den  
ätbara moroten.  
Blomningen sker under år två och det är då fröna bildas. 
En förutsättning för att det ska bli blommor som blommar 
är att vi inte äter upp moroten!

En morot kan ha över tusen små blommor. För att frön ska 
bildas krävs det man kallar för korspollinering. Det innebär 
att pollen från en blomma behöver föras över till en annan. 
Detta sker oftast med hjälp av insekter – i morotens fall 
främst bin, men även blomflugor. 

Fyra till sex veckor efter pollineringen är fröna mogna att  
skördas. Dessa frön planteras och så blir det nya morötter. 
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Pollinering
Fråga 9: 

Hur gör blommor för att locka  
till sig bin och andra pollinatörer?

VÅRKROKUS  

ÄPPLE 

LAVENDEL

RÖDKLÖVER

MASKROS
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Pollinering
Svar på fråga 9: 

För att locka till sig pollinatörer kan blomman använda  
sig av olika knep. Den kan ha olika färger som drar till sig 
olika pollinatörer, ha gott om pollen och nektar, dofta gott 
eller i vissa fall till och med se ut och lukta som en särskild 
insekt.
 
Blommorna är också smarta. De lämnar inte ifrån sig allt 
gott som insekten vill äta på en gång. Istället delar den ut 
lite nektar åt gången så att pollinatören ska komma till-
baka flera gånger och på så sätt göra att blomman blir mer 
pollinerad.

Samspelet mellan växter och pollinatörer har utvecklats 
under många miljoner år. 
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Pollinering
Fråga 10: 

Hur gammal blir en humledrottning?
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Pollinering
Svar på fråga 10: 

Humledrottningen blir ett år gammal. På våren hittar hon 
gärna ett övergivet musbo där hon ensam grundar ett  
nytt samhälle. Hon gör vaxkrukor som är skafferi och barn- 
kammare.  
I juli föds nya drottningar och humlehannar. De parar sig.  
Den gamla humledrottningen dör och samhället går under.  
De nya drottningarna hittar nya lämpliga ställen att  
övervintra på.
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Pollinering
Fråga 11: 

Hur stor del av den mat vi äter är beroende av  
pollinering som görs av bin eller andra insekter?
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Pollinering
Svar på fråga 11: 

Man brukar säga att en tredjedel av allt vi äter är beroende 
av insektspollinering för att utvecklas och bära frukt.  
Insekterna gör oss en stor tjänst – en pollineringstjänst. 
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