
Så här gör du: 

1. Lägg bönorna i blöt dagen innan ni ska arbeta 
med dem.

2. Blötlagda bönor är enkla att ploppa isär. Dela 
några bönor och titta efter om ni kan se både 
grodden och rotanlaget. Rita av de olika delarna. 

3. På en hel böna kan det även gå att se den lilla 
poren där vattnet tränger in.

4. Stoppa ner hushållspapper i ett plastglas och fyll 
på med vatten tills hela pappret är blött. Peta ner 
några hela bönor innanför glasets vägg, så att 
ni kan se dem från utsidan. Efter ett par dagar 
börjar de gro.

5. Mät höjden på era plantor varje dag och rita 
av. Använd gärna en linjal. Kommer roten eller 
skottet först? Se hur snabbt skottet skjuter iväg 
uppåt! Var noga med att alltid hålla pappret i 
glaset fuktigt.

6. Vrid på glaset tidigt någon dag och kontrollera 
under dagens gång hur skottet vänder sig mot 
solljuset.

7. Fundera över hur roten vet att den ska växa neråt 
och skottet uppåt.

Fröets hemlighet
Vad döljer sig inuti ett frö?

Fröväxterna har ett knep för att överleva torka 

– nämligen att deras frö kan ligga torrt och vila 

i långa perioder. När bönorna blir blöta tränger 

vatten in igenom en liten öppning (por) i fröska-

let och då vaknar den vilande bönan. Innanför 

fröskalet döljer sig två stora frövitor. De är fröets 

matreserv som den nya plantan kan leva av tills 

den fått så stora rötter och blad att den kan växa 

på egen hand. När ni har delat på bönan kan ni se 

en liten klump på den ena frövitan. 

1.  När vattnet har trängt in i bönan vaknar den upp och   
 börjar gro. Allra först kikar roten fram. 

2.  Därefter börjar skottet skjuta fart. Hos bönorna följer   
 frövitan med skottet upp ur marken och blir de första   
 bladen som även kallas hjärtblad. 

3.  I hjärtbladen finns grönt klorofyll som nu kan börja   
 tillverka näringsrika ämnen med hjälp av solens strålar. 

4.  När skottet blivit större och fått fler blad skrumpnar   
 hjärtbladen ihop och faller av.

�  Om ni lägger en blötlagd böna mellan glasets vägg och fuktigt  
 hushållspapper,  kan ni se vad som händer när bönorna gror i 
 jorden.

1. 2. 3. 

4.

Inuti bönan ligger grodd och rotanlag klara. Den stora 
frövitan är fröets matreserv som den nya plantan lever av 
tills den hunnit bilda egna rötter och blad så att den kan 
klara sig på egen hand. 

Grodd

Rotanlag

Por som släpper 
in vatten i fröet

Ärr som visar var bönan 
satt fast i baljan

Frövita

FröskalHel böna

Öppnad böna

Du behöver: 

l  torkade, stora bönor som t ex  

 kidneybönor eller bondbönor

l en skål eller burk med vatten

l kniv

l förstoringsglas

l genomskinliga plastglas

l hushållspapper

l papper och penna

l linjal

Det handlar om: frö, frökapsel, por, 

frövita, grodd, rot, blad, klorofyll, 

hormoner
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