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Läsårskalender
Tema: Frukt

Tema frukt

Märke
Stift

Fruktämne

Ståndare

Denna läsårskalender handlar om frukt, som äpplen, bananer och
apelsiner. Men även om bland annat tomater och paprika. Rent botaniskt är även dessa frukter men vi kallar dem grönsaker i dagligt
tal. Låt oss därför börja med att reda ut begreppen. Vad är en frukt?
En frukt är en behållare som skyddar fröna hos blomväxter
(gömfröiga växter) innan de mognat och hjälper till med fröspridningen. Den bildas av det så kallade fruktämnet, som utgörs av pistillens nedre del. I fruktämnet finns ett eller flera
fröämnen, som utvecklas till frön när blomman befruktats. Det
är dock bara några av alla blomväxters frukter som vi äter och
ännu färre som vi kallar frukt. Vissa kallar vi till exempel ”grönsak” men det är inte ett botaniskt begrepp.
I dagligt tal syftar ”frukt” vanligtvis på en söt frukt som kan ätas
som efterrätt, vars storlek är större än det vi kallar ”bär”. Ett bär
är i botanisk mening en frukt som inte öppnar sig vid mognad,
som ofta innehåller många frön och som omges av ett mjukt
fruktkött – som blåbär men även banan, vindruva, tomat, apelsin, melon och gurka. En nöt är också en slags frukt som inte
öppnar sig men innehåller ofta endast ett frö som omges av ett
hårt yttre. Sedan finns det frukter som i botanisk mening inte är
”äkta frukter”, som till exempel äpple och jordgubbe. Hos dem
är det nämligen inte enbart pistillens fruktämne som utgör en
viktig del av frukten. Läs mer om hur frukter bildas från blommor på majuppslaget (Dissekera en frukt!).

Vill du fördjupa dig i fruktkunskap?
Under arbetet med läsårskalendern har följande böcker kommit
till stor användning:
• Botanik: systematik, evolution, mångfald (2008) av Björn
Widén och Marie Widén
• Frukter från främmande länder (2006) av Lennart Engstrand
och Marie Widén
• Fruktlexikon (2011) av Lennart Engstrand och Marie Widén
• Nyttoväxter från hela världen (2013) av Bente Eriksen, Åslög
Dahl och Magnus Neuendorf

Fröämne
Foderblad

Kronblad

Förenklad bild av
en blomma hos en
gömfröig växt.

Blombotten

Fokus på frukt och grönt
Frukt och grönsaker ger oss bland annat fibrer
och vitaminer och minskar risken för vissa sjukdomar. Livsmedelsverket rekommenderar vuxna
och barn över tio år att äta 500 gram per dag. År
2021 har av FN utsetts till det internationella året
för frukt och grönsaker, i syfte att bland annat öka
medvetenheten om de närings- och hälsomässiga
fördelarna med konsumtion av dessa.

När är det säsong för frukt?
Frukt och grönt finns att köpa året om men priserna och kvaliteten kan variera beroende på vilken månad det är. Undersök när det är säsong för
olika frukter och grönsaker, både sådana som odlas
i Sverige och sådana som importeras. Kontakta till
exempel en livsmedelsbutik. Försök även ta reda
på varifrån grödorna kommer och hur de odlas.
En plansch som visar ”det svenska grönsaksåret” finns
att ladda hem som pdf från www.radron.se/globalassets/artikelbilder/pdf/gronsaksaret.pdf.

Databas med frukters namn
I Svensk kulturväxtdatabas, SKUD, återfinns
korrekta namn på alla de växter vi använder i
Sverige, både sådana som odlas här och sådana
som importeras, till exempel frukter. Databasen
innehåller även uppgifter om växternas naturliga
utbredning, användning och livsform.
www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/skud
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Kiwi är ett bär, enligt den botaniska definitionen av en frukt.
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Söndag

1

Karin, Kajsa

2

v. 31

Tage

3

Arne, Arnold

4

Ulrik, Alrik

5

Alfons, Inez

6

Dennis, Denise

7

Silvia, Sylvia

8

Roland

9

v. 32
Drottningens
namnsdag
Lars

10

Susanna

11

Klara

12

Kaj

13

Uno

14

Verner, Valter

17

Ellen, Lena

18

Magnus, Måns

19

Bernhard, Bernt

20

Jon, Jonna

21

24

Lovisa, Louise

25

Östen

26

Rolf, Raoul

27

Fatima, Leila

Stella, Estelle

15

Brynolf

16

Henrietta,

22

Signe, Signhild

23

29

Albert, Albertina

30

v. 33

Henrika

Jämför frukters innehåll
Besök Livsmedelsdatabasen (sök på
www.livsmedelsverket.se) och jämför innehållet i några olika frukter
och grönsaker. Hur mycket fibrer,
socker(sockerarter) och C-vitamin
innehåller de till exempel? Är koncentrationen av C-vitamin högst i
äpple eller squash?
Varför kan halten av näringsämnen
skilja sig i torkade frukter och grönsaker jämfört med färska? Jämför till
exempel färska och torkade aprikoser, blåbär respektive tomater. Vilka
ämnen ökar i koncentration och
vilka minskar vid torkning? Tänk till
exempel på att vattenhalten sjunker
vid torkning och att C-vitamin är
känsligt för bland annat värme, syre
och ljus. Ibland ingår även tillsatt
socker eller salt i torkade produkter.

v. 34

v. 35
v. 36

Bartolomeus

Arvid, Vidar

31

28

Hans, Hampus

Tomater, aprikoser
och blåbär säljs ofta både
färska och torkade. Är halten
av olika näringsämnen densamma
före som efter torkningen?

Äpple – en falsk frukt

Stift

Äpplen har odlats i Asien och Europa i tusentals år. Det finns
både internationellt välkända äppelsorter och svenska äppelsorter, men vad menas egentligen med en sort?
Äppelblomman har 15–50 ståndare och en pistill. Pistillens
fruktämne byggs upp av fem karpeller (fruktblad) och ger lika
många stift. Till skillnad från illustrationen av en blomma på augustiuppslaget, som har en pistill och ett stift, har alltså äpplet
en pistill med flera stift. Äpplet är en falsk frukt (skenfrukt) eftersom det inte bara bildas av fruktämnet utan även av en annan
del av blomman. Kärnhuset omges av sega hinnor som är fruktämnets vägg. Fruktköttet bildas av den uppsvällda blombotten.

Äppelsorter
Det finns många kända sorter av vårt odlade äpple, Malus domestica. Alla har samma ursprung och delar en stor del av sitt genom
med äppelarten Malus sieversii, som växer vilt i Centralasien.
Begreppet sort används bara om odlade växter. Genom växtförädling har människan styrt urvalet och tagit fram olika sorter av
en art. På Balsgård, en växtförädlingsstation i Skåne som drivs
av Sveriges lantbruksuniversitet, arbetar man med att ta fram
nya äppelsorter, vilket tar tid – minst 20 år. De står till exempel
bakom svenska äppelsorter som ’Alice’, ’Aroma’ och ’Frida’.
För att bevara eller sprida en speciell äppelsort måste äppelträdet
ympas, vilket betyder att man tar en gren (ymp) från trädet och
fogar samman med en grundstam. Men varför blir det inte samma
sort om man sår en äppelkärna? Frukten (äpplet) bildas av moderplantan, men fröet är resultatet av befruktningen. Fröet från
exempelvis ’Ingrid Marie’ har hälften av arvsmassan från moderträdet, medan den andra hälften kommer från ett annat äppelträd,
via pollen, som dessutom måste tillhöra en annan sort. Äpplen är
nämligen självsterila vilket betyder att de inte kan befruktas av
pollen från samma sort. När befruktningen har skett har varje frö
en ny kombination av anlag och ger upphov till nya äppelträd med
mycket varierande egenskaper, som skiljer sig från moderträdet.
Det är bara undantagsvis som det nya trädet ger frukt av god kvalitet. Detta är skälet till att äppelsorter förökas via ympning.

Ståndare

Fruktämne
Foderblad
Fröämne
Blombotten

Rester av ståndare och stift
Foderblad
Frö

Kärnhuset – den
egentliga frukten

Blombotten

Jämför frukt med blomma
Halvera ett äpple på hösten och jämför det
med en bild eller illustration av en halv äppel
blomma. Eller halvera en äppelblomma på
våren och jämför med ett halvt äpple. Hur
bildas äpplet av den befruktade blomman?
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Att äpplet har fem
karpeller (”fröfickor”)
syns tydligt när man
delar det, som här på
bilden. En av karpellerna är markerad.
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Sam, Samuel

Fira
äpplets
dag den 25
september!

Onsdag

1

Justus, Justina

Torsdag

2

Alfhild, Alva

Fredag

3

Gisela

Lördag

4

Adela, Heidi

Söndag

5

Lilian, Lilly

6

v. 36
Svampens dag
Kevin, Roy

7

Alma, Hulda

8

Anita, Annette

9

Tord, Turid

10

Dagny, Helny

11

Åsa, Åslög

12

Sture		

13

v. 37
Geologins dag
Ida, Ronja

14

Sigrid, Siri

15

Dag, Daga

16

Hildegard,
Magnhild

17

Orvar

18

Fredrika

19

Elise, Lisa		

20

Matteus

21

Maurits, Moritz

22

Tekla, Tea

23

Gerhard, Gert

24

Tryggve

25

Enar, Einar

26

Dagmar, Rigmor

27

v. 38

v. 39

För att en äppelblomma ska befruktas
måste en pollenslang från ett pollenkorn på pistillens märke växa ner genom stiftet och nå fröämnet. Eftersom
äppelträd är självsterila måste de få pollen
från äppelblommor av en annan sort för
att äppelträdet ska ge frukt.
Självsteriliteten styrs framför allt av en
gen som avgör om pollenslangen kan
växa ner genom blommans pistill. Genen
finns i minst 25 olika varianter, det vill säga
det finns minst 25 olika alleler. För att en
blomma ska kunna befruktas måste det
pollen som hamnar på pistillen komma
från en blomma med en annan genvariant. Det som avgör om det blir någon
befruktning är interaktionen mellan pollenslang och stift. Många äppelsorter är
dipoloida, det vill säga har två kromosom
uppsättningar. Om pollenmottagare och
pollengivare har samma alleluppsättning
blir det aldrig någon befruktning. Då stoppas pollenslangen av proteiner i pistillen
och kan inte växa ner till fröämnet.
Läs mer om växtförädling och odling på SLU:s
växtförädlingsstation Balsgård på www.slu.se.

Äpplets dag

Höstdagjämning
Lennart, Leonard

v. 40

Äppelgenetik

28

Mikael, Mikaela

29

Helge

30

1

2

3

4

En stor familj
Potatisväxtfamiljen är en mycket artrik växtfamilj. Hit hör
många av våra vanligaste grönsaker som tomat, aubergine och
paprika. Gemensamt för alla potatisväxter vi äter är att frukten
är ett bär med många frön.

Tomat
Tomaten, Solanum lycopersicum, härstammar från
Sydamerika, men domesticerades
antagligen i Mexiko. När tomaten introducerades till Europa hade den redan utvecklats en del från ursprungsformen. Nu odlas tomater
över hela världen och finns i många olika färger och former.
Det är ämnet lykopen som ger tomaten dess röda färg.

En stor del av vår mat kommer från potatisväxtfamiljen. Samtidigt innehåller många arter i denna familj en eller flera giftiga
växtdelar. Ofta är det olika alkaloider som gör hela eller delar
av växterna giftiga. Bland gifterna finns till exempel alkaloiden
solanin, som skyddar växten mot svamp- och bakterieangrepp.
Hos potatis finns solanin i alla gröna växtdelar.

Potatis
Den vilda potatisen började odlas i Sydamerika av ursprungsamerikaner på högslätter i Inkariket. I slutet av 1500-talet
fördes potatisen till Europa.
Det finns många sorter av potatis, Solanum tuberosum, och dessa delas in i tre grupper som omfattar färskpotatis,
höst- och vinterpotatis och fabrikspotatis. Fabrikspotatis används
som foder och för framställning av potatisstärkelse.

Tomatblomma och tomat. Efter befruktning sväller fruktväggen upp och bildar fruktkött som omsluter alla frön.
Illustrationerna är gjorda av Marie Widén. De återfinns också i boken Fruktlexikon, skriven av Lennart Engstrand och Marie Widén.

Aubergin
Aubergin, Solanum melongena, har länge
odlats i Afrika, Asien och Europa i områden
med tropiskt, subtropiskt och varmtempererat
klimat. Den kan tillagas på olika sätt och används till exempel i baba ganoush och moussaka.

Jämför frukterna
Jämför de olika frukterna från potatisväxtfamiljen och
se hur fröna är placerade.

Hur förökas potatisen? Man kan odla upp potatis från frö, men
normalt sker förökningen vegetativt med sättpotatis.Varje år vissnar
potatisens gröna blast ner och näring för nästa års groning lagras
som stärkelse i knölar på jordstammarna. Det är de knölarna vi både
äter och använder som sättpotatis. Potatisens frukt ser man nästan
aldrig, men den ser ut ungefär som en grön tomat.

Kapkrusbär
Förutom grönsakerna på den här sidan tillhör även
kapkrusbär, Physalis peruviana, potatisväxtfamiljen.
Kapkrusbär har antagligen sitt ursprung i norra Sydamerika, men odlas främst i andra delar av världen.
Man antar att spridningen skedde under 1700-talet
då färska frukter lastades på segelfartyg från
Amerika och sedan spreds utmed jordens segelleder. Först till England och sedan vidare till
Kapprovinsen i Sydafrika. Eventuellt spreds
de dit oavsiktligt av sjömän som gick iland. Kapkrusbärets frön kan nämligen, liksom tomatens frön,
behålla grobarheten genom mag- och tarmkanalen.
Ordet physalis kommer från grekiskan och betyder
blåsa. Gemensamt för alla 80 arter inom släktet är
att blommans foder ser normalt ut under blomningen, men växer ut till en pappersartad påse som
omsluter frukten när den mognar.

Paprika
Paprika och chili tillhör också potatisfamiljen.
Läs mer om dem på apriluppslaget.

Varför ska man inte äta grön potatis?
Lägg en potatis ljust. Vad händer? Hela potatisplantan
är giftig (läs ovan), men inte potatisen (stamknölarna)
vi äter. Utsätts potatisen för ljus blir den giftig, men
samtidigt börjar det bildas klorofyll och potatisen blir
grön. Det är därför man inte ska äta grön potatis.
Läs mer på Livsmedelsverkets webbplats, www.livsmedelsverket.se. Sök
på ”Glykoalkaloider i potatis”.
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Liksom äpple har även tomaten flera synliga karpeller
(”fröfickor”). Detta exemplar
har fyra men antalet kan
variera. Den markerade
”tårtbiten” visar en karpell.

Måndag
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Onsdag
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Torsdag
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Ragnar, Ragna

Fredag
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Ludvig, Love
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Söndag
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Evald, Osvald

4

Frans, Frank

v. 40

Bror

5

Jenny, Jennifer

6

Birgitta, Britta

7

Nils

8

Ingrid, Inger

9

Harry, Harriet

10

Erling, Jarl

11

16

Antonia, Toini

17

Lukas		
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v. 41
Internationella barndagen
Nobelpriset i fysiologi eller
medicin tillkännages
Valfrid, Manfred

12

Nobelpriset i fysik
tillkännages
Berit, Birgit

Nobelpriset i kemi
tillkännages

13

Stellan

14

Hedvig, Hillevi

15

Finn

v. 42
Sista ansökningsdag till
vårens kurser på
universitet och högskolor
Tore, Tor

19

Sibylla

20

Ursula, Yrsa

21

Marika, Marita

22

Världslivsmedelsdagen
Severin, Sören

23

Kemins dag

Kemins dag

www.keminsdag.se

www.keminsdag.se

Evert, Eilert

24

Inga, Ingalill

25

Mytisk och mystisk
Inom
potatisväxtfamiljen
finns
många arter som är historiskt intressanta. Ett exempel är alruna, Mandragora officinarum. Namnet Mandragora kommer från det persiska
namnet mardum gia som betyder
människoväxt. Under medeltiden
förknippades alrunan med mystik
och trolldom. På ett museum i Neapel finns en avbildning av alrunans
pålrot från 600-talet, se nedan. Förutom att alrunans rötter är giftiga kan
de också, med lite fantasi, se ut som
människor i miniatyr. Det har gett
dem en plats i folktron och har även
inspirerat många författare, bland annat J.K. Rowling. I Harry Potterböckerna används mandragora för att bota
förstenade elever där skriker pålrötterna när de dras upp ur jorden.

v. 43
Amanda, Rasmus

26

Sabina

27

Simon, Simone

28

Viola

29

Elsa, Isabella

30

Edit, Edgar

v. 44
Potatisens dag

Alla helgons dag

Sommartid slutar

31

1

Källa: commons.wikimedia.org

FN-dagen

Växtskydd och miljö
Frukter och grönsaker ger oss näring och smakar gott men hur
påverkas de och miljön när vi odlar, transporterar, lagrar och tar
hem grödorna? Fundera och diskutera tillsammans med eleverna!
År 2020 är av FN utsett till det internationella växtskyddsåret,
för att sätta fokus på betydelsen av friska växter. Vid odling av
frukter och grönsaker används en hel del bekämpningsmedel för
att skydda grödorna. Generellt besprutas frukt mer än grönsaker
och bananer, citrusfrukter och vindruvor ligger överlag i topp.

Flera olika bekämpningsmedel i citrusfrukt
I Sverige är det Kemikalieinspektionen som avgör vilka bekämpningsmedel som får säljas och hur de får användas. Livsmedelsverket kontrollerar om det förekommer bekämpningsmedel i livsmedel, framför allt i frukt, grönsaker och spannmål,
genom att ta 1 500–2 000 stickprover per år.
I den senast publicerade rapporten* presenteras bland annat en
tabell över grödor där mer än tio procent av stickproven innehöll
fem eller fler olika bekämpningsmedel i samma prov. På första
plats kom mindre citrusfrukter (bland annat clementin och satsuma), följt av grapefrukt, chilipeppar, russin, purjolök, apelsin,
jordgubbe och persika. Ungefär hälften av alla prover av små citrusfrukter och grapefrukt och en tredjedel av apelsinproverna
innehöll fem ämnen eller fler. En förklaring till att så många olika
bekämpningsmedel hittas i citrusfrukter är, enligt Livsmedelsverket, att citrusfrukter utsätts för växtskyddsmedel även efter skörden. Då behövs svampmedel för att förhindra mögelangrepp.

Klorpyrifos får inte användas längre

Många frukter är besprutade, inte minst citrusfrukter. Men
halterna av bekämpningsmedel som Livsmedelsverket finner
under sina regelbundna kontroller är vanligtvis mycket lägre än
de fastställda gränsvärdena och det är viktigt att komma ihåg
att frukt också innehåller en mängd viktiga näringsämnen.

I slutet av 2019 kom det fram att omkring en femtedel av alla
testade citrusfrukter bär spår av bekämpningsmedlet klorpyrifos, som bland annat kan påverka nervsystemet. Ämnet har aldrig varit tillåtet att använda som växtskyddsmedel i Sverige och
användningen är sedan våren 2020 även förbjuden inom EU.
Gränsvärdet för tillåtna halter av klorpyrifos i alla livsmedel på

Bananer, citrusfrukter och vindruvor är
några av de frukter som besprutas mest.

Växtskydd i Sverige
Besök Jordbruksverkets webbplats webbutiken.jordbruksverket.se och sök efter ”Växtskyddsmedel 2020”. Ladda ner skrifterna
som gäller för frukt, bär, frilandsgrönsaker
och växthusgrönsaker. Vilka frukter och
grönsaker finns med i de olika skrifterna?
Vilken typ av växtskyddsmedel används, vad
behöver växterna skyddas mot?

Läs mer om växtskyddsåret 2020
• www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/
plattform-for-vaxtskydd/iyph-2020/
• www.jordbruksverket.se/växtskyddsåret
• www.fao.org/plant-health-2020
EU:s marknad, även importerade, har dessutom
sänkts, till den lägsta bestämbara halt som analysmetoden klarar. Detta innebär att även länder
utanför EU måste sluta använda klorpyrifos, om
de vill kunna exportera till EU. I skrivande stund
förväntas det nya gränsvärdet börja gälla under
hösten 2020.

*Livsmedelsverket. Johansson, A och & Ahmed, T M. (2020). L 2020 nr 16: Kontroll av
bekämpningsmedelsrester i livsmedel 2018. Livsmedelsverkets rapportserie. Uppsala.
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November 2020

Läs om den svampsjukdom
som drabbar bananer på
februariuppslaget.
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						 Allhelgonadagen

1

v. 44

Tobias

2

Hubert, Hugo

3

Sverker

4

Eugen, Eugenia

5

6

Gustav Adolf

Ingegerd, Ingela

7

Vendela		

8

v. 45
EUSO, nationellt prov
Teodor, Teodora

9

Martin, Martina

10

Mårten

11

Konrad, Kurt

12

Fars dag

Gustav Adolfsdagen
Krister, Kristian

13

Emil, Emilia

14

Leopold		

15

v. 46

v. 49

FN har utsett den 29 september till
en internationell dag för att uppmärksamma matsvinn (International
Day of Awareness of Food Loss and
Waste). Frukt och grönsaker är de
livsmedel vi slänger mest av. Diskutera hur svinnet kan minska. Läs till
exempel om hur olika frukter och
grönsaker ska förvaras för att hålla så
länge som möjligt. Information om
detta finns bland annat på Livsmedelsverkets webbplats. De flesta frukter och grönsaker mår bäst i kyla.
www.livsmedelsverket.se/matvanorhalsa--miljo/matsvinn
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Klemens
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Gudrun, Rune
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Katarina, Katja
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Linus

26

Asta, Astrid

27

Malte

28

Sune		

v. 47

v. 48

Matsvinn

Anders, Andreas

30
1:a advent

29

Diskutera vad som avgör olika frukters
och grönsakers miljöpåverkan. Odlas de utomhus eller i växthus? Hur
värms växthuset upp – med fossilt
bränsle eller fossilfritt? Hur ömtåliga
är frukterna och grönsakerna? Hur
länge kan de lagras? Hur är det med
transport och behov av kyla vid förvaring? Jämför till exempel morötter
och tomater eller vitkål och sallat.
Avokado, en grönsak som kräver stora
mängder vatten vid odling, transporteras långa sträckor och ofta
slängs, eftersom den snabbt går
från mogen till övermogen.

Citrusfrukter
Citrusfrukter växer i fler än 130 länder och här i Sverige är det många
som förknippar julen med clementiner och apelsiner. Den citrusfrukt som
odlas allra mest är just apelsiner. Men
färgen avslöjar inte alltid om frukten är mogen.

Apelsinen kom till Europa från Kina under 1400-talet och namSläktskap mellan några citrusfrukter. De fem ursprungliga arterna
net betyder ”äpple från Kina”. Idag odlas apelsiner i subtropiska
visas längst upp. Blå linjer representerar enkla korsningar mellan två
och tropiska trakter världen över men i tropikernas konstanta
föräldragenotyper, medan röda linjer representerar mer komplexa
G A Wu et korsningar
al. Nature
554,
311–316
(2018)
doi:10.1038/nature2544
värme förblir fruktskalet ofta grönt, även när frukten är mogen.
med flera
individer,
generationer
och/eller
återkorsningar.
Källa: Wu, G. A. m.fl. (2018). Genomics of the origin and evolution of Citrus.
Den orangea färg vi förknippar med mogna apelsiner ges av kaNature 554, s. 311–316. CC BY 4.0
rotenoider som blir synliga först när klorofyllet bryts ner i samband med höstens ankomst, då nätterna blir kallare.
Hur rött blodapelsiners fruktkött blir beror också på om nattemperaturen är tillräckligt låg där frukten odlas. I det här fallet eftersom
blodapelsiner har ett köldberoende genetiskt element i sitt genom
som indirekt påverkar bildningen av röda antocyaninpigment. På
Sicilien är odlingsförhållandena för blodapelsiner optimala.
Blodgrapefrukternas fruktkött får sin röda färg från karotenoiden
lykopen, som också finns i tomater, och här utvecklas färgen bäst
vid långa perioder av värme.

Språkskillnader
Grapefrukt heter pomelo på spanska och på engelska
heter citron lemon och suckatcitron citron. Grape
är det engelska ordet för vindruva men grapefruit betyder grapefrukt. Hos grapefrukten
sitter blommorna och senare frukterna
tillsammans i klasar och kanske är det
därför frukten fått sitt namn. Hos andra
citrusfrukter sitter blommorna ensamma
eller några få tillsammans.
Orangeri används idag för att beskriva ett
växthus som är svalt men frostfritt på vintern,
ett så kallat kallväxthus, men från början betydde
ordet apelsinväxthus.

Vem är släkt med vem?

Titta på släktskapsschemat ovan och fundera
över hur nära några olika citrusfrukter är besläktade. Kan släktskapet anas genom att jämföra
egenskaper som storlek och färg?
Dagens odlade citrusfrukter härstammar framför allt
från tre arter (på engelska inom citationstecken):
• Citrus medica eller suckatcitron: ”citrons”
• Citrus reticulata eller småcitrus : ”pure mandarins”
• Citrus pummelos eller pompelmus (säljs ofta
som pomelo): ”pummelos”
Förenklat kan man säga att:
• grapefrukt är en korsning mellan pompelmus
och apelsin (”sweet orange”).
• apelsin och pomerans (”sour orange”) är båda
en korsning mellan pompelmus och småcitrus.
• citron (”lemon”) är en korsning mellan
suckatcitron och pomerans (”sour orange”).
Det svenska namnet på Citrus reticulata är ”små
citrus” (inte mandarin) men i livsmedelsbutiker
används ”småcitrus” ofta som ett samlingsnamn
på alla mindre citrusfrukter, som clementin,
satsuma och så vidare. Dessa är hybrider med
inslag av andra citrusarter än Citrus reticulata.
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Citrusfrukternas skal är
läderartat och prickigt
av oljekörtlar. Från
skalet på citrusfrukten
bergamott utvinns den
gula bergamottoljan,
som bland annat ger
smak i teet Earl Grey.
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Oskar, Ossian

Beata, Beatrice

Torsdag
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Lydia

Fredag

3

Barbara, Barbro

Lördag

4

Sven

Söndag

5

Nikolaus, Niklas

6

v. 49
2:a advent

7

Angela, Angelika

8

Virginia

Anna

9

Malena, Malin

10

Daniel, Daniela

11

Alexander, Alexis

12

Lucia		
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v. 50
Luciadagen
Nobeldagen
Sten, Sixten

14

Gottfrid

15

Assar

16

Stig

3:e advent

17

Abraham

18

Isak

19

Israel, Moses
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v. 51
4:e advent
Tomas

21
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Natanael, Jonatan

Adam

23

Eva

24

Juldagen

25

Stefan, Staffan

26

Johannes, Johan

27

v. 52
Drottningens
födelsedag

Vintersolståndet
Benjamin

28

Natalia, Natalie

29

Abel, Set

Julafton

30

Sylvester

v. 53
Värnlösa barns dag

Nyårsafton

Hur påverkas citrusplantor av att växa i
en sluten glasburk jämfört med i kruka?
Välj ut några kärnor från en citrusfrukt
och stoppa dem i krukor med fuktig jord.
Trä en mindre, genomskinlig plastpåse
över varje kruka och vänta tills plantorna
kommit upp några centimeter. Ta sedan
bort plastpåsarna och plantera om en eller två av plantorna i en glasburk med
jord i botten och sätt på locket.
Låt de resterande växa vidare i krukorna, i samma
fönster som glasburken.
Jämför växterna i det slutna ekosystemet med plantorna i krukor under några
veckor eller månader. Notera
till exempel hur ofta krukorna
behöver vattnas och fundera över hur
plantorna i burken klarar sig utan tillskott
av vatten. Hur snabbt växer plantorna i
de olika miljöerna? Jämför längd och bladens antal och storlek. Skiljer sig temperaturen i de båda miljöerna?

Annandag jul

Juldagen

31

Odla citrus på olika sätt

1

2

3

Citronplanta i en sluten burk.

Måndag

December 2020

Från vild till odlad
Majs är en av världens mest odlade grödor och hör till familjen gräs,
Poaceae, precis som våra fyra sädesslag. Den största delen av all
odlad majs används som foder till djur och en mindre del används
av oss människor i form av färsk, torkad eller konserverad majs men
även exempelvis som sötningsmedel, majsmjöl, flingor och biobränsle.
Majs, Zea mays, kommer ursprungligen från Sydamerika och
Mexiko, men odlas i stort sett över hela världen, allra mest i USA.
Det finns flera olika sorters majs, exempelvis tandmajs som främst
används till djurfoder, sockermajs som vi äter som en grönsak och
mjölmajs som används till tortilla och majschips.
Förädlingen av majs har medfört att den inte kan sprida sina
frön. Hos den vilda släktingen teosint faller kornen av när de är
mogna men på den förädlade majsen sitter de kvar och lossnar
inte utan människans hjälp. Majsfröna saknar även den skyddande fruktväggen som finns kvar hos teosint och fröna förstörs
därför när de passerar mag-tarmkanalen hos ett djur som hade
kunnat sprida fröna vidare.

Majsens närmaste släkting är växten basalteosint, Zea mays
ssp. parviglumis. Teosint är en benämning på alla vilda arter av
släktet Zea och skiljer sig mycket åt i utseende jämfört med
den odlade majsen. Det har länge diskuterats om den majs vi
odlar idag, verkligen härstammar från teosint men molekylära
studier har bekräftat att det är så. Några tydliga skillnader är
lätta att se vid en jämförelse, exempelvis att den odlade majsen har större
fruktsamlingar,
det vill säga
kolvar med flera
kärnor, majskärnorna saknar
det hårda skalet
(perikarpet) och
själva plantan är
mindre grenig.

Foto: commons.wikimedia.org

Foto: Evances, commons.wikimedia.org, CC BY-SA 4.0. Bilden är beskuren.

Teosint – en olik släkting

Majs är en monoik växt, vilket innebär att den har skilda han- och
honblomställningar på samma planta (jämför med begreppet dioik
som nämns på juniuppslaget). Majs pollineras med hjälp av vinden
och kan både själv- och korspollineras. Hanblomställningen är en
lång vippa som sitter i skottets topp, honblomställningen sitter en
bit ned och utvecklar sidoställda kolvar som omges av svepeblad.
Honblommorna sitter i upp till 20 rader på en tjock blomställningsaxel och befruktningen sker i varje enskild honblomma, som
senare utvecklas till frukter, det vi kallar majskorn. Blomställningsaxeln tillsammans med majskornen bildar majskolven.

Varför poppar popcorn?

Bilden till vänster visar en hanblomställning i toppen av majsplantan och bilden till höger honblomställningen, som sitter en bit ner
och utvecklas till en majskolv.
Foto: Jamain (hanplanta), Bijay chaurasia (honplanta), commons.wikimedia.
org, CC BY-SA 3.0. Bilderna är beskurna.

Majsgenetik
Genetiska jämförelser mellan tesoint och
den odlade majsen visar att det är få gener
som skiljer dem åt, trots att det är stora morfologiska skillnader. Fem gener har identifierats, men dessa gener är delvis reglerande
gener och påverkar i sin tur flera andra gener,
som kan ge upphov till stora förändringar.
Övningar och fakta om detta som passar för
högstadiet och gymnasiet finns på webbplatserna Biointeractive och Learn Genetics:
www.biointeractive.org/classroom-resources/
teosinte-hypothesis
www.biointeractive.org/classroom-resources/
stalking-genetic-basis-trait
learn.genetics.utah.edu/content/evolution/corn

Hos majs har fröet ett högt vatteninnehåll i frövitan, också kallad endosperm. Frövitan förser grodden
med näring under utvecklingen till en ny planta, tills den
själv kan börja fotosyntetisera. Vid upphettning förångas
vattnet i frövitan, ångan tar mer plats än flytande vatten
och till slut sprängs skalet och fröet poppar!
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Sockermajsen plockas
när den är omogen
och innan sockret
har omvandlats till
stärkelse.

Januari 2021

Foto: pxhere.com
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Hanna, Hannele
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v. 1
Trettondagsafton

En mix av färger
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Frideborg, Fridolf
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Knut
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Felix, Felicia
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Hjalmar, Helmer
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Anton, Tony		
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Hilda, Hildur

18

Henrik
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Agnes, Agneta
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v. 2

Den majs vi är vana vid är oftast gul och
varierar inte särskilt mycket i sitt utseende, men majs kan variera stort i färg
och även i mönster. Varje majskorn är
ett eget ”embryo” som kan ge upphov
till en ny planta, det innebär att majs
kornen kan skilja sig åt precis som syskon gör. Varje majskorn kan dessutom
befruktas med olika pollenkorn som cirkulerar i luften. Den gula och likformiga
majsen är vanligast i handeln eftersom
det är denna vi människor valt att odla
vidare på och därmed selekterat fram.
Det är möjligt att köpa majskorn, lämpliga
för genetiska försök i skolan, som resulterar
i majsplantor med olika egenskaper på Heracos webbplats, www.heraco.se. Där finns
även majskolvar med olikfärgade frön.

Foto: pixabay.com
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vinterfaglar.se

		
Foto: pxhere.com

Måndag

Fira
popcorndagen, den 19
januari!

Sojaböna eller gråärta?

Ärtfrukten, baljan,
har bildats av en
blomma med en
pistill. Fruktämnets
vägg bildar det
sega, slutligen
hårda skalet där
en rad med frön
sitter utmed hela
innerkanten.

Ärtväxter (baljväxter) är energi- och proteinrika och förser oss
med viktiga aminosyror. Eftersom fröna kan torkas och lagras
blev de en av de viktigaste växtfamiljerna som började odlas i
Mellanöstern för mer än 10 000 år sedan. I Sverige har intresset på sistone ökat för nygamla ärtsorter, bland annat gråärtan.
Gemensamt för alla arter inom ärtväxtfamiljen Fabaceae är att
de har en frukttyp som kallas balja. Därför kallas ärtväxter också för baljväxter – alla ärtväxter är alltså inte ärter utan hit hör
även bönor, linser, lupiner och även jordnötter. Det finns cirka
650 släkten med totalt cirka 18 000 arter.
Ovan: Stor gråärta som kan
blötläggas och kokas. De kan
anvöndas i matlagningen istället
för kikärtor.
Nedan: Groddar av stor gråärta

De vanligaste baljväxterna som odlas i Sverige är ärter och åkerbönor, där det mesta används som foder. Av de baljväxter vi äter
är gröna ärtor vanligast. Svensk bönodling har under senare år utökats med sorter som borlotti, kidney samt svarta och vita bönor.

Ett vegetariskt alternativ
Det finns många anledningar till att äta bönor och ärtor. Av
både miljö- och hälsoskäl vill många minska konsumtionen av
kött, och istället äta grödor med högt proteininnehåll. I livsmedelsbutiker finns flera olika valmöjligheter, bland annat säljs
ofta sojaprodukter. Soja är en av de mest odlade grödorna i
världen men både livsmedelsindustri och restaurangnäring vill
gärna hitta mer närodlade alternativ till den importerade sojabönan. Till exempel har man tagit fram en baljväxtfärs som inte
innehåller sedvanlig soja utan fyra svenskodlade grödor – sötlupin, åkerböna, gråärta och raps.

Intresse för nygammalt
Idag finns även ett ökat intresse att börja odla nygamla sorter
eftersom de är väl anpassade att odlas här och ofta har bättre
motståndskraft mot lokala skadeinsekter och sjukdomar. Det
finns också en önskan om att odla fler grödor och olika sorter
för att skydda den biologiska mångfalden. Samtidigt måste det
finnas en efterfrågan på det som odlas konventionellt för att
bönder ska kunna försörja sig på att odla gamla sorter.

Illustrationer: Marie
Widén.

Gråärtan
Pisum sativum är en mångformig ärtart som kan
grupperas på många olika sätt. Ursprungligen
kommer den från östra medelhavsområdet och
har odlats i minst 2 000 år. I Sverige har man odlat
gråärter, lättodlade och tåliga sorter med högt
proteinvärde, sedan medeltiden. Sorterna ger en
lång skörd, ibland utvecklas ärtor ända fram till
första frosten. Att ärtorna är grå beror på att de
innehåller tanniner vilket också gör att de smakar
mer beskt än sorter med ljusa ärtor. Mångfalden av
lokala sorter av gråärter upptäcktes under fröuppropet, en inventering av äldre köksväxter som
genomfördes i början av 2000-talet, se nedan.

Sojabönan
Den vilda sojabönan, Glycine max, härstammar
från östra Asien. Där har den odlats i minst 5 000
år. Idag odlas över 20 000 sorter som varierar i
storlek, färg, protein- och fettinnehåll med mera.
Sojabönan används till olika livsmedel och kan till
exempel kokas, malas, torkas eller jäsas. Exempel
på förädlade sojaprodukter är bönost, bönpasta,
sojamjölk, tofu, sojasås, sojafärs, miso och tempeh. Färska gröna sojabönor hittas i frysdisken
med det japanska namnet edamame. Till Europa
kom sojabönan för cirka 1 000 år sedan men
många sorter är svårodlade i Sverige. De sätts
tidigt och skördas sent och hinner ibland inte
mogna innan frosten. De är även svårskördade
eftersom bönorna hänger nära marken.

Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik • Bi-lagan nr 2 augusti 2020 • Får fritt kopieras i icke-kommersiellt syfte om källan anges • www.bioresurs.uu.se

Februari 2021

Edamamebönor,
färska sojabönor
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Rikard, Dick
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14

För att förverkliga konventionen om
biologisk mångfald beslutade Sveriges
riksdag 2000 om en nationell satsning för att bättre bevara och nyttja
våra kulturväxter. I samband med det
genomfördes fröuppropet, en inventering av äldre köksväxter. På SLU:s
webbplats, www.slu.se, kan man läsa
mer om äldre sorter av köksväxter
och om vilka lokala sorter av gråärter
som finns bevarade. Sök på ” Programmet för odlad mångfald, POM”.
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Fundera och testa!
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Ta reda på mer om ärtor. Vad är det
för skillnad på märgärtor, kokärtor
och sockerärtor? Titta på och jämför
både färska och torkade ärtor.

v. 7
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Torsten, Torun

Gamla lantsorter
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Mattias, Mats
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Sigvard, Sivert
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Torgny, Torkel
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Lage
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Maria		
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Studera även skillnaderna mellan
märgärtor och spritärtor via laborationer som beskrivs på vår webbplats
i anslutning till Bi-lagan nr 1 2019.
Ta reda på vilka gamla lantsorter som
finns kvar idag. Vilka odlades förr?
Koka olika sorters ärtor och bönor och
jämför smakerna. Vilka är godast?
Känner du igen baljväxterna till vänster? Där finns vita bönor, belugalinser,
sojabönor och två ärtsorter; höstärta
(en sorts gråärta) och stor gråärta.

Kärnfri och sårbar
Visste du att bananväxten är en ört och frukten ett bär? Banansläktets arter är tropiska växter och dessutom gigantiska örter,
där den högsta arten kan bli hela 15 meter.

’Dwarf Cavendish’ (kanariebanan) i Tropiska växthuset i Botaniska trädgården i Uppsala.

De bananer vi äter idag härstammar från de två arterna Musa
acuminata och Musa balbisiana och kan delas in i grupperna
dessertbananer och kokbananer (läs mer i rutan bredvid). Man
uppskattar att det odlas cirka 300 olika sorter av dessert- och
kokbananer.
Att bananväxter är örter innebär att de inte har en vedartad
stam. Växterna har en underjordisk stam som bildar rotskott.
Från jordstammen växer det också upp bladskott som bildar en
så kallad skenstam. När bladskottet är 1,5–3 år gammalt har det
samlat tillräckligt mycket näring för att bilda en blomställning,
denna växer upp genom skenstammen. Bananplantan investerar
mycket tid och energi för att bilda blommor och frukt, och när
frukten har mognat kommer plantan att dö, men jordstammen
lever vidare och bildar nya rotskott och bladskott.

Hot mot dagens bananer

Hur bildas kärnfria frukter?
Hur kan frukter bildas utan befruktning och spridas utan frön?
Många av de frukter som vi ser i affären är kärnfria. I undervisningen är det naturligt att vi pratar om att växter förökar sig genom
befruktning och att frukter sprids med frön, men detta gäller inte
för många av de frukter som odlas av oss människor. Ta med några
olika frukter till klassrummet, exempelvis kärnfria vindruvor och
bananer (som saknar frön) och jordgubbar och äpplen (som båda
har frön). Låt eleverna fundera på hur frukterna kan spridas.

Odlade bananer förökas med skott från jordstammen. Den genetiska variationen inom varje sort är därför liten, vilket ökar risken
för att hela odlingar slås ut av samma sjukdom. Under 50- och
60-talet utrotades den då mest odlade dessertbananen ’Gros Michel’ av Panamasjukan, som orsakas av skadesvampen Fusarium
oxysporum, och ersattes av den banan vi ser i livsmedelsbutikerna
idag, ’Cavendish’. Under 90-talet upptäcktes dock en ny variant av Panamasjukan i Asien, som även angriper denna sort, och
under 2019 rapporterades att bananplantager i Latinamerika
drabbats. Härifrån kommer majoriteten av de bananer vi äter i
Europa. Hela hanteringen av exportbananer, från odling till försäljning, är idag anpassad för just ’Canvendish’ och någon annan
banan som liknar denna sort finns inte. Däremot finns det andra
sorter som skiljer sig från ’Cavendish’ när det gäller till exempel
smak, form och färg. Kanske får vi vänja oss vid nya typer av
bananer framöver och anpassa hanteringen därefter. Det pågår
även fältförsök i Australien med genmodifierade Cavendish
bananer som är tåliga mot skadesvampen.

Alla bananer vi äter
saknar frön, de små
mörka prickarna som
finns i frukten är anlag
för frön som inte kan
utvecklas. Partenokarpi innebär att en
frukt utvecklas utan
föregående pollinering
och befruktning, och att
frukten saknar frön.

Flera kromosomuppsättningar
De ätliga bananerna har sitt ursprung i Sydostasien. Det finns diploida, triploida och tetraploida
former av banan, det vill säga bananer med olika
antal uppsättningar av kromosomer. Triploida och
tetraploida individer uppstår när en eller båda av
de två könsceller som förenas vid befruktningen
har fler än en uppsättning kromosomer. Detta
infaller vanligtvis på grund av att meiosen (celldelningen av könsceller) misslyckats. Triploida eller
tetraploida individer kan också framkallas kemiskt
vid förädlingsarbete.
På Malackahalvön i den sydligaste delen av Sydostasien växer ädelbananen Musa acuminata som
är diploid och fertil, denna sort betecknas med
AA-genom. Frukterna är fulla med frön och innehåller inte särskilt mycket fruktkött. Spontant har
genetiska förändringar av ädelbananen uppstått
som bildar goda ätliga frukter utan föregående
befruktning, honblomman är steril och frukten
saknar frön. Också triploida varianter har uppstått
(AAA-genom). Dessa varianter har odlats och
förädlats av människan och sedan spridits vidare
i Sydostasien. Även triploida och tetraploida
hybrider av ädelbananen (AA) och en annan vild
bananart (Musa balbisiana), som betecknas med
BB-genom, har uppstått. De bananer vi äter idag
härstammar från dessa ursprungsarter. ’Cavendish’,
den vanligaste dessertbananen, är triploid med
AAA-genom och bananer som äts efter tillagning,
kokbananer, är varianter av AAB eller ABB.
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Kasta inte övermogna bananer, använd dem till bakning
eller i en smoothie. De går
även utmärkt att frysa in och
använda vid ett senare tillfälle.
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v. 11

Varför är bananer böjda?
Blomställningen sitter i toppen av en
hög blomstjälk. Blommorna hos bananer
är enkönade med honblommor och hanblommor separerade. Honblommorna
har ett stort undersittande fruktämne
som kommer utvecklas till själva frukten. De flesta sorterna har en blomma
som pekar nedåt men frukten strävar
efter att växa motsatt från jordens dragningskraft, mot ljuset, och får därför en
böjd form uppåt. Varje fruktställning av
de odlade bananerna kan innehålla upp
till 200 frukter. I bilden syns dels växande bananer från honblommor, dels
hanblomställningen som sitter kvar som
en rödaktig droppe i spetsen av blomställningen med färgade stödblad.
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Världsvattendagen

Färggrann och stark
Arten spanskpeppar har troligen uppstått i Mellanamerika och sedan spritts över hela världen. Det är den mest odlade kryddväxten
på jorden. De olika sorterna kan grupperas efter användningsområden: chilipeppar, paprika, körsbärspaprika och prydnadspaprika.
Spanskpeppar, Capsicum annuum, tillhör samma familj som
tomat, aubergine och potatis. Det finns väldigt många sorter
inom arten. De introducerades i Europa av tidiga upptäcktsresande i slutet av 1400-talet. Därifrån spreds de vidare till
Afrika och Asien. Man vet att spanskpeppar odlades i Mexiko
långt före vår tideräknings början och det finns belägg för att
man odlade chili i Indien från mitten av 1500-talet. Frukten
är ett bär som hos många andra arter inom potatisfamiljen och
den varierar mycket i färg, form, storlek och smak. En liten
frukt innebär oftast en stark smak.
Det heta i spanskpeppar är främst kapsaicin, en alkaloid. Ämnet
finns i hela frukten, men mest vid fröfästet. Hettan mäts i enheten scoville. Paprika ligger till exempel på 0–100 scovillegrader,
cayenne på 40 000 och rent kapsaicin på 16 miljoner. Äter man
regelbundet chilipeppar tolererar man styrkan bättre och bättre.
Blommande chili

Chili – en populär krydda
Begreppet chili syftar i dagligt tal på en het krydda
men är egentligen ett samlingsnamn för heta,
kryddstarka arter inom släktet Capsicum spp. Många
av sorterna tillhör spanskpeppar, Capsicum annuum,
där frukterna ofta sitter ensamma och är hängande.
Det är svårt att se skillnad på de olika chilifrukterna, därför använder man sig oftast av
sortnamnen, till exempel ’Tabasco’ (Capsicum
frutescens) eller ’Jalapeño’ (Capsicum annuum).
I många länder äts mycket het mat där olika chili
sorter ger den typiska hettan. Chili (Capsicum
spp.) gick i början av 2000-talet om peppar, Piper
nigrum, som den mest odlade och ekonomiskt
mest betydelsefulla kryddan i världen.

Paprika – en uppblåst frukt
Till Paprika-Gruppen räknas paprikor med söt
smak, stora frukter och med varierande färger.
De används som grönsak, krydda, medicinalväxt
och färgväxt. Alla frukter inom paprikagruppen är
uppblåsta frukter med tvär eller utdragen spets.
De har glatta, glänsande skal i rött, gult, orange
eller violett. Den gröna paprikan är omogen. Som
alla grönsaker i detta släkte innehåller PaprikaGruppen ämnet kapsaicin men frukterna är inte
lika starka som sina släktingar. Ungern är känt för
sina paprikaodlingar och sitt paprikapulver.

Körsbärspaprika och prydnadspaprika – doldisarna
Två sort-grupper som man kanske inte tänker på att de tillhör spanskpepparsläktet är
körsbärspaprika och prydnadspaprika. Inom
Körsbärspaprika-Gruppen är frukterna små
och runda med stark smak. I PrydnadspaprikaGruppen finns ett antal sorter som används som
krukväxter inomhus i Sverige. De odlas för att
de är vackra, inte för att ätas.
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’Pimiento de Padron’ är
goda att steka i olivolja
med lite salt.
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4
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Testa att färga ägg med paprika i
påsk! Koka upp vatten med 2 msk
paprikapulver och 1 tsk ättika/vinäger och låt svalna. Lägg sedan i färdigkokta ägg i det färgade vattnet och
låt stå i kylskåp över natten. Det går
också att göra målarfärg med paprikapulver, till exempel äggtemperafärg med hjälp av en beskrivning på
Nationalmuseums webbplats, www.
nationalmuseum.se: Måla med ägg:
gör din egen äggtemperafärg!

18

Färgfakta

25

Paprikaoleoresin (E 160c) är ett gulorange färgämne som framställs från
paprika. Det får användas till en rad
livsmedel, till exempel läsk, desserter,
glass, konditorivaror, fiskrom, senap,
soppor och såser. Se livsmedelverkets
webbplats, www.livsmedelsverket.se.
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Färga med paprika
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Det är olika karotenoider som ger
paprika och chilifrukter deras färger.
Gul paprika får sin färg av zeaxantin (det gäller även majs) och den
röda färgen hos mogen paprika är
en kombination av kapsantin och
kapsorubin.
Läs mer om genetiken bakom paprikans
färger på bloggen the-biologist-is-in.blogspot.com, sök på ”the color of peppers”.

Dissekera en frukt!

Illustrationerna i färg på
uppslaget är gjorda av
Marie Widén. De återfinns
också i boken Fruktlexikon,
skriven av Lennart Engstrand
och Marie Widén.

I maj kan man hitta blommor som senare utvecklas till exempelvis
äpplen, päron, vinbär, krusbär, jordgubbar och hallon. Plocka in några
av dessa till klassrummet och införskaffa även färdiga frukter av
olika slag. Låt eleverna dissekera blommor och frukter och fundera
över hur de olika frukterna uppkommit.
Märke

(Den förenklade bilden av en blomma,
med pilar, har illustrerats av Bioresurs.)

Granatäpple är ett exempel på en enkel
arillusfrukt. Fruktens skal har bildats från fruktämnet och det röda fruktköttet, som omger
fröna, är utväxter från fröna, så kallad arillus.
Varje frö har alltså sitt eget fruktkött!

En av många
ananasblommor

Pistillen i en blomma består av tre delar:
Stift
fruktämne, stift och märke. Fruktämnet
innehåller ett eller flera fröämnen. När Ståndare
fröämnena befruktats utvecklas de till
frön och fruktämnet tillväxer. (Fruktämne heter på engelska ovary – vilket på Fröämne
svenska betyder äggstock.)
Foderblad

Fruktämne

Kronblad

Jordgubben är en sammansatt, falsk frukt: blombotten är uppsvälld och på ytan har varje pistill
utvecklats till en nötlik frukt.

Blombotten

Hur utvecklas frukten?
Vad i blomman som utgör huvuddelen av det vi senare kal�lar frukt varierar. När fruktämnet i pistillen utvecklas till själva
frukten kallas den för en ”äkta frukt”. När andra blomdelar, inte
enbart pistillens fruktämne, utgör en viktig del av frukten kallas
den för ”skenfrukt” eller ”falsk frukt”. Både äkta och falska frukter kan vara enkla eller sammansatta, det vill säga härstamma
från en eller flera pistiller.

Kärnfria frukter då?
Partenokarpa frukter kallas frukter som bildas trots att blomman inte befruktas. De skulle sannolikt inte överleva i naturen
men bevaras genom odling eftersom de är kärnfria. Odlad banan, ananas, vindruvor och vissa citrusfrukter är några exempel.
Dessa förökas med sticklingar eller genom ympning.

Ananas är en sammansatt, falsk frukt som
bildats av många blommor på en gemensam
blomställningsaxel. Frukten består av en mängd
delfrukter som växt samman och den inre,
träiga delen av ananasen är blomställningsaxeln. De tre bilderna föreställer en enskild
blomma, en blomställningsaxel med blommor
och den färdiga frukten, delad på ena sidan.

Citron är en specialform av
ett bär: det yttre skiktet av
fruktväggen (exokarpet) är läderartat och saftfyllda trådar
från det inre skiktet (endokarpet) bildar fruktköttet.

Plommon är ett exempel på
en enkel stenfrukt:. Fruktköttet och skalet utgör de två
yttre delarna av fruktämnets
vägg medan fruktämnets
inre vägg bildar den yttersta,
hårda delen av kärnan, som
i sin tur innehåller fröet.

Tips! Titta även på andra uppslag i läsårskalendern,
där äpple, tomat och ärtfrukt visas i genomskärning.
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Fruktväggen består av tre lager: endokarp,
mesokarp och exokarp (inifrån och ut).
Om alla tre är hårda och torra kallas frukten
för nöt. Om exokarpen är läderartad och
de övriga två lagren saftiga kallas frukten
för bär. Om endokarpet är hårt och torrt
kallas frukten för stenfrukt. Ibland finns det
ett saftigt bihang till fröna, en utväxt från
fröfästet eller fröväggen, som kallas arillus.

Några olika slags frukter

30

Bär: gurka, kiwi, paprika, banan, vindruva
Stenfrukt: nektarin, mango, mandel, valnöt
Äppelfrukt: äpple, päron, rönnbär
Nöt: solros, hassel
Arillusfrukt: granatäpple, passionsfrukt
Sammansatt frukt: hallon, fikon

Pingstdagen

29

Fruktämnet består av en eller flera karpeller. Hos den färdiga frukten är dessa
ofta hårt sammanpressade men ibland
kan man se en viss gräns mellan dem, om
de är flera. Skär itu några frukter och försök räkna karpellerna. Gurka har vanligtvis tre, liksom banan och passionsfrukt,
medan papaya har fem. Se även uppslagen för september och oktober, där karpellerna hos äpple och tomat markerats.

23
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31
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Mors dag

Hos hallonet sväller blombotten upp
(syns ej på bilden) och på den bildar
varje pistill en liten stenfrukt. De
sammansatta stenfrukterna lossnar från blombotten vid mognad.

Spännande pollinering
Många växter behöver pollineras för att frukter ska bildas och
genom evolutionen har ett ömsesidigt beroende utvecklats mellan många växtarter och deras pollinatörer. Ett fascinerande
exempel på detta är fikon och fikonsteklar.
Fikonsläktet rymmer över 750 arter, från små buskar till enorma
träd, som alla bildar fikon – en slags behållare med en mängd
små blommor på insidan, som utvecklas till små enfröiga frukter när fikonet mognar. De fikon som säljs som livsmedel tillhör
vanligtvis arten Ficus carica. Vissa sorter inom arten är partenokarpa, det vill säga bildar frukt utan befruktning, medan andra
behöver pollineras och befruktas.
Arten fungerar som en dioik växt, där honblommor (som producerar frön) och hanblommor (som producerar pollen) sitter på olika
plantor. Hanplantan hos Ficus carica har dock både han- och honblommor vilket gör att arten rent morfologiskt är så kallat gynodioik. Det är fikonen på honplantan vi äter, fröfikonen. Fikonen på
hanplantan är oätliga och kallas getfikon och honblommorna på
hanplantan utvecklar få frön – istället utvecklar de steklar!
Vilt växande Ficus carica i södra Frankrike.
Foto: Charlotte Jandér, som även har fotograferat de två ljusa fikonen till höger.

Äter vi döda steklar?
Finns det döda fikonsteklar i de fikon vi äter? Diskutera med eleverna! Jämför partenokarpa sorter och
sorter som kräver pollinering. Påverkas svaret av vetskapen att det tar ungefär två månader för ett fikon
att mogna efter pollineringen? Se svar nedan.

Facit avseende fotografierna på fikon till höger: Det översta fikonet är ett omoget
fikon med honblommor med lång pistill, det längst ner till vänster är ett fikon med
både han- och honblommor och det längst ner till höger är ett moget, ätbart fikon.
Facit avseende döda steklar i ätliga fikon: Partenokarpa sorter innehåller inga döda
steklar. I de pollinerade fikonen har eventuella döda steklar förmodligen brutits ner
under fikonets mogningstid men majoriteten tar sig ut efter pollineringen.

Alla fikonarter pollineras av fikonsteklar och det finns en specifik
stekelart för varje fikonart. För Ficus carica är det den millimeterstora Blastophaga psenes som gör jobbet. Denna stekel utvecklas från
ägg som lagts i getfikonen. Steklarna kläcks och parar sig i fikonet.
Hanarna dör sedan men honorna tar sig ut genom fikonets öppning,
då de får pollen på sig från hanblommorna som växer där. Honorna
tar sig sedan in i ett annat fikon, där de söker upp honblommorna
för att föra ner sitt äggläggningsrör i pistillens stift och placera ett
ägg på fruktämnet. Samtidigt överför de pollen till pistillen. Trots
att fikonsteklarna är mindre än bananflugor och endast lever ett par
dygn flyger honorna ofta över en mil i jakt på fikon att lägga ägg i.

En stekelhona av arten
Blastophaga psenes
letar efter honblommor
att lägga ägg i inuti en
hanplanta av fikonarten
Ficus carica.
Foto: Finn Kjellberg

Gissa fikonen!
Bilderna föreställer tre fikon av arten
Ficus carica (med öppningen vänd
nedåt). Kan du gissa vilka? Facit finns
längst ner till vänster.
• Ett getfikon med hanblommor
nära öppningen och honblommor med kort pistill. Fikonet
kommer från en hanplanta
och här kommer steklarna
att utvecklas och para sig.
• Ett omoget fröfikon
med honblommor med
lång pistill, som kommer
från en honplanta. Fikonet
kommer att vara ätligt när
det mognat.
• Ett moget, ätbart fröfikon
med mängder av enfröiga
frukter på insidan.

Dessa honsteklar är inte bara intresserade av getfikon utan även
av fröfikon, eftersom de luktar likadant som getfikonen. Honblommorna i de olika fikonen skiljer sig dock åt på ett avgörande sätt: pistillen i fröfikonens blommor är lång medan den i
getfikonens honblommor är kort. Eftersom steklarnas äggläggningsrör är för kort för blommorna med långt stift är det bara i
getfikon som fikonsteklarna kan utvecklas. Man kan alltså säga
att honplantorna ”lurar” steklarna för att bli pollinerade.

Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik • Bi-lagan nr 2 augusti 2020 • Får fritt kopieras i icke-kommersiellt syfte om källan anges • www.bioresurs.uu.se

r och
atöre
Pollin
n,
– värde

ering
pollin rige
i Sve

Läs om pollinering i Sverige!

er
faktor
rkans
påve
och
ingar
sättn
förut

RA

T
PP OR

68 41

NI
• JU

2018

Borgström P. m.fl. (2018). Pollinatörer och pollinering i Sverige
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påverkansfaktorer, Naturvårdsverket, Rapport 6841.
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Vill du få Bi-lagan igen?
Bi-lagan kommer ut tre
gånger per år och skickas
kostnadsfritt till skolor
och prenumeranter. Teckna
an
Bi-lag
gärna en gratis
prenumeration
via formuläret
på vår webbplats,
www.bioresurs.
uu.se. Bi-lagan nr
2 är alltid en läsårs
kalender.
LAN

TION
RMA

7

Eivor, Majvor

8

Börje, Birger

9

Boris, Svante

10

Bertil, Berthold

11

Eskil

12

Aina, Aino

13

v. 23
Håkan, Hakon

14

Margit, Margot

15

Axel, Axelina

16

Torborg, Torvald

17

Björn, Bjarne

18

Germund, Görel

19

20

Linda			

v. 24
De vilda blommornas dag
Alf, Alvar

21

Paulina, Paula

22

Adolf, Alice

23

Johannes
Döparens dag

24

David, Salomon

25

Rakel, Lea

26

27

Selma, Fingal		

v. 25
Midsommarafton

Sommarsolståndet

Leo

v. 26

28

Peter, Petra

29

Elof, Leif

30

1

Midsommardagen

2

3

4
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Om Bioresurs
Bioresurs vill ge inspiration och stöd till
lärare som undervisar i biologi, genom att
tillhandahålla laborationer, övningar och
intressant information med koppling till
biologi och biologiundervisning. Vi finns
vid Uppsala universitet, som tillsammans
med SLU står bakom cen
trumet, och
samarbetar med skolor, lärosäten, organisationer, myndigheter och andra aktörer
med intresse för biologi i skolan.
Utöver att ge ut Bi-lagan anordnar Bioresurs kurser och konferenser, i egen regi
eller i samarbete med andra, exempelvis
våra åter
kommande Bioresursdagar för
gymnasielärare. En stor del av vårt material finns samlat på Bioresurs webbplats,
www.bioresurs.uu.se. Följ oss även gärna
på Facebook och Instagram!

Avsändare och retur:
Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik, Box 592, 751 24 Uppsala

Tema frukt
FN har utsett 2021 till det internatio
nella året för frukt och grönsaker. Detta
inspirerade oss till att låta denna läsårs
kalender, Bi-lagan nr 2 2020, handla
om frukt. Vad är en frukt – i dagligt tal
och i botanisk mening? Om man sår en
äppelkärna, varför kommer det nya trä
det inte ge likadana äpplen som det träd
kärnan kom ifrån? Vilka frukter ingår i
den relativt giftiga potatisväxtfamiljen?
Varför kan mogna apelsiner vara gröna?
Vad hotar våra bananer? Och vad finns
det egentligen i fikon? Detta och myck
et mer tas upp tillsammans med förslag
på diskussionsfrågor och övningar. Läs,
fascineras och inspireras!

Bi-lagan

Det är vi som jobbar på
Nationellt resurscentrum
för biologi och bioteknik:

Bi-lagan ges ut av Nationellt resurscentrum för biologi
och bioteknik, Bioresurs.Tidningen utkommer med tre
nummer per år och riktar sig till alla som arbetar med
uteverksamhet, naturorienterande ämnen och biologi,
från förskola till gymnasium och vuxenutbildning.
Vid frågor om innehållet, kontakta redaktionen:
info@bioresurs.uu.se
Redaktion:
Lisa Reimegård (redaktör och layout)
Kerstin Westberg
Ida Solum
Omslagsbild: Redaktionen

Henning Blom
Tillförordnad föreståndare
henning.blom@ibg.uu.se
070-326 42 96

Övriga foton: Redaktionen, om inget annat anges.
Prenumeration och fler exemplar av Bi-lagan:
Att prenumerera på Bi-lagan, som papperstidning eller
digitalt, är kostnadsfritt. Anmälningsformulär finns på
www.bioresurs.uu.se, där också samtliga hittills utgivna
nummer finns tillgängliga i pdf-format. Kontakta redaktionen om extra exemplar av papperstidningen önskas.
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Lärare och utvecklare av
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Lisa Reimegård
Redaktör för Bi-lagan
lisa.reimegard@bioresurs.uu.se
018-471 64 07

Affischen ”Svenska frukter och bär” finns att ladda hem som
pdf kostnadsfritt från webbutiken.jordbruksverket.se.

Bioresurs önskar
alla en bra start på
höstterminen!
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