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Här hänvisas till lämpliga sidor att läsa i ”Upptäck blommornas värld”, liksom i ”Svensk Fältflora”, 

samt även till ”Krok-Almquist”, upplagan från 2012. Vidare finns det artiklar från tidskriften ”Vilda 

Växter” under åren 2013 – 2014 att läsa. 

 

Träff nummer 1, 24 mars: 
Presentation, översikt över kursens innehåll, diskussion om böcker och utrustning, lupp-teknik. 

Begrepp för växternas byggnad. Både krukväxter och tidiga vårblommor som studieobjekt. 

I ”Upptäck” sidorna 7, 30 – 37, 40 – 41, 65 - 75. ”Svensk Fältflora” sidorna 30 6- 312, ”Krok-Amquist” 

s. 13 – 30. Titta gärna aven på Gunnar B:s första artikel från Vilda Växter, ”Fingranska dina 

krukväxter”. 

Träff nummer 2, 7 april: 
Översikt över växtriket, översikt över intressanta familjer, introduktion till nyckling (främst med hjälp 

av ”Svensk Fältflora”). Närstudier av tidiga vårblommor. Botanisk namngivning. 

I ”Upptäck” sidorna 61 – 65, 75 – 77, 116 – 117. ”Svensk Fältflora sidorna 8 – 9, 10 – 29, 316 – 317, 

”Krok-Almquist” sidorna 6 – 9, 10 – 12, 33 – 53. Från Vilda Växter den andra artikeln, ”Så får du 

växten på Kroken”. 

Träff nummer 3, 21 april: 
Översikt över några viktiga familjer, i första hand korsblommiga, ranunkelväxter och korgblommiga. 

Mer studier av vårväxter – beroende på vad som finns tillgängligt. Mer träning av nyckling.  

I ”Upptäck” främst sidorna 88, 90, 110 – 112. ”Svensk fältflora” sidorna 114 – 122, 176 – 188, 258 – 

285, ”Krok-Almquist” sidorna 221 – 234, 333 – 357, 472 – 515. Från Vilda Växter den tredje artikeln 

”Krokad flora vårväxter”. 

Det kan vara idé att läsa även om en del ytterligare familjer, som strävbladiga och 

liljeväxter/sparrisväxter. 

Träff nummer 4, 28 april: 
Fler familjer, i första hand rosväxter, ärtväxter och flockblomstriga. Gärna även kransblommiga. Även 

introduktion om växter i olika naturtyper och växters utbredning. Vad kan vi se just nu? 

I ”Upptäck” främst sidorna 92 – 93, 94, 97 – 98, ”Svensk fältflora” sidorna 130 – 138, 140 – 150, 290 – 

297, ”Krok-Almquist” sidorna 243 – 259, 260 – 291, 521 – 536. 

Träff nummer 5, 5 maj: 
Mer om växtbiotoper (alltså växter i olika naturtyper), botaniska aktiviteter som inventeringar och 

floraväkteri. Bekanta dig med din närmaste regionala/lokala botaniska förening. Kolla vilka 

vårblommor som är aktuella just nu. 

I ”Upptäck” främst sidorna 128 – 141, 142 – 144, 194 – 196, 197 – 199. Från ”Vilda Växter” den fjärde 

artikeln, ”Klassen Pentandria gullviva”. 


