
 
 

       

Skolerne ud i naturen 
Mellemtrinnet 

Fag: Natur/teknologi 
Tema: Natur 
Undervisningsforløb: Bier og blomster - del 1 - bierne 

Lektioner Side 

Introduktion 1 

Modul I Biers rolle og udfordringer 2 2 

Modul II Biers kendetegn 1 3 

Modul III Bliv arts-ekspert 2-7 4 

Modul IV Evalueringsmodul 2 5 

Læringsmål & bilag 6 

Introduktion 

Dette er del 1 af Naturlandets interaktive undervisningsforløb om Bier og blomster. Del 
1 er en introduktion til Bier og deres rolle i naturen, og kan gennemføres uafhængigt af 
del 2, 3 og 4. 

Del 1 består af 4 moduler og kan gennemføres på 7-12 lektioner, alt efter hvordan du 
vælger at benytte materialet. 

Det sidste modul er et evalueringsmodul, som gennemføres i appen Naturlandet 
Lolland-Falster. Eleverne går en kort tur, genopfrisker det lærte, og svarer på en lille 
quiz med 4 spørgsmål. 
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Skolerne ud i naturen 
Mellemtrinnet 

Fag: Natur/teknologi 
Tema: Natur 
Undervisningsforløb: Bier og blomster - del 1 - bierne 

Modul I 
Biers rolle og udfordringer (2 lektioner) 

Forberedelse: Orienter dig om emnet i artiklen på Naturvidenskabens ABC. Under 
fanerne ”Vejledning” og ”Faglig forklaring” finder du grundlæggende info og oplæg til 
emner. Her er der også links til videoer. 

● Diskuter i klassen hvad biodiversitet er, og hvad biers rolle er i økosystemet. 

● Hvilke bier kender eleverne? Ser de ofte bier i haven eller skoven, og på hvilke 
årstider? 

● Introducer eleverne til fakta om de vilde bier. 

Se videoen om Blåhatjordbi fra Nationalpark Mols Bjerge (4 minutter) 

● Tal om videoen med udgangspunkt i reflektionsspørgsmålene. 

● Tal med eleverne om hvorfor bierne er under pres. Hvilke ændringer har vi 
mennesker lavet, som fjerner deres levesteder (landbrug, huse, veje, sprøjtegifte 
i vejkanterne osv.) 

● Hvad sker der, hvis bierne forsvinder? 

● Hvad kan vi gøre for at øge biodiversiteten på f.eks. skolen eller hjemme hos os 
selv? 

● Lad eleverne reflektere over formidlerrollens vigtighed. tag evt. udgangspunkt i 
boksen ”Spørgsmål til formidlerrollen” 

● Se videoen om Pragtbuksebie fra Naturen nu (1 minutter) 

● Diskuter i klassen hvordan blåhatjordbien og pragtbuksebien adskiller sig - og 
hvordan ligner de hinanden? 
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https://naturvidenskabensabc.dk/eksperiment/zoom-ind-pa-problemet/
https://www.youtube.com/watch?v=ujY1E3w2xi4
https://www.youtube.com/watch?v=mk3cproxMTM


 
 

       

Skolerne ud i naturen 
Mellemtrinnet 

Fag: Natur/teknologi 
Tema: Natur 
Undervisningsforløb: Bier og blomster - del 1 - bierne 

Modul II 
Biers kendetegn (1 lektion) 

Forberedelse: Orienter dig om emnet i artiklen på Naturvidenskabens ABC. Sørg for at 
læse alle faner. Print elevarket om bier og “wannabees”. 

Bier, hvepse og visse fluer kan godt ligne hinanden ved første øjekast, men der er en 
række ting, som gør dem forskellige. Både deres adfærd og deres udseende kan 
hjælpe med at fortælle om det er en bi eller en hveps. 

● Opdel eleverne i grupper og arbejd med elevarket. 

● Eleverne skal udfylde felterne ud fra billederne på s. 1. Understøt eleverne med 
spørgsmål om f.eks. farver, størrelse, antal ben, vinger osv. 

● Tal også om adfærd for arterne. Tag udgangspunkt i fanen ”Faglig forklaring”. 
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https://naturvidenskabensabc.dk/eksperiment/kend-forskel-pa-bier-hvepse-og-wannabees/
https://naturvidenskabensabc.dk/wp-content/uploads/2021/10/ABC_Elevark-2_Find-forskelle_2s_2021.pdf


 
 

       

Skolerne ud i naturen 
Mellemtrinnet 

Fag: Natur/teknologi 
Tema: Natur 
Undervisningsforløb: Bier og blomster - del 1 - bierne 

Modul III 
Bliv arts-ekspert (2-7 lektioner) 

Forberedelse: Orienter dig om emnet i artiklen på Naturvidenskabens ABC. Sørg for at 
læse alle faner. Print elevarket “Bliv klogere på bier”. 

● Opdel eleverne i mindre grupper. 

● Gennemgå elevarkets overskrifter med eleverne, så de kender udtryk som 
solitær/koloni, generalist/specialist 

● Hver gruppe vælger nu en bi fra listen i Bi-blioteket. 

● Gruppen undersøger og beskriver deres bi med henblik på biens særlige 
kendetegn, dens specifikke krav til levesteder ud fra oplysninger på nettet og 
adfærd. Der er bl.a. mange gode links i Bi-blioteket. 

● Hvis skolen har kassetter med udstillede insekter, kan man prøve at finde sin art 
her. 

● Resultatet fremlægges for klassen efterfølgende. Man kan fremlægge ud fra 
elevarket eller lave plancher, tegninger, powerpoints og teater til fremlæggelsen. 
Kun fantasien og tiden sætter grænser. 

Tilvalg: Følg vejledningen og byg levesteder til jeres bier på skolen, som sikrer at de 
kan bygge rede og finde mad. 
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https://naturvidenskabensabc.dk/eksperiment/viden-om-bier-og-blomster/
https://astra.dk/sites/default/files/nyt_arkiv_40/ABC_Elevark%203_Bliv%20klogere_2s_2021.pdf
https://naturvidenskabensabc.dk/eksperiment/bi-bliotek/
https://naturvidenskabensabc.dk/eksperiment/byg-levesteder-til-blomster-og-bier/


 
 

       

Skolerne ud i naturen 
Mellemtrinnet 

Fag: Natur/teknologi 
Tema: Natur 
Undervisningsforløb: Bier og blomster - del 1 - bierne 

Modul IV 
Evalueringsmodul (2 lektioner) 

Dette evalueringsmodul bør kun gennemføres, hvis eleverne har arbejdet med modul I, 
modul II og modul III. 

Modulet understøttes af en lokal rute i appen Naturlandet 
Lolland-Falster. Åbn appen og find mappen “Skolerne ud i 
naturen” på forsiden. Tryk på din kommune, skolens navn og 
vælg niveau, herefter vil du se forløbets rute. 

Ruten kan gennemføres på cirka en time inklusiv læsning, 
diskussion og quiz. Eleverne skal gå turen i små grupper og 
svare på quizzen. 

Hen mod slutningen af ruten, dukker der et punkt med en rød 
ugle op på kortet, som indeholder quizzen. Uglen kommer 
kun frem, hvis man er indenfor 150 meter af punktet. Punktet 
med det grønne spørgsmålstegn viser vej til uglen. 

Når eleverne åbner punktet med uglen, kan de besvare 
quizzen. De indtaster din email, og således bliver deres svar 
sendt direkte til dig, når de er færdige med besvarelsen. 

● Afslutningsvis anbefales det at samle klassen på en 
græsplæne og diskutere svarene. 

Driller teknikken? 

1. Sørg for at tænde telefonens GPS, og giv Naturlandet appen tilladelse til at 
tracke GPS ved brug. 

2. Hvis telefonen er mere end 5-7 år gammel, og ikke har et opdateret styresystem, 
så kan der være problemer med at åbne appen. 
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Bier og blomster - del 1Naturteknologi 
Modul 1Efter 4. klassetrin 

Kompetence- Færdigheds- og vidensområder og -mål område Kompetencemål Faser 

Undersøgelse Eleven kan gen-
nemføre enkle 
undersøgelser på 
baggrund af egne 
forventninger. 

Undersøgelser i naturfag Teknologi og ressourcer Mennesket Naturen lokalt og globalt Vand, luft og vejr 

1. Eleven kan sortere 
og klassificere. 

Eleven har viden om 
naturfaglige kriterier 
for sortering. 

Eleven kan iden
tificere stoffer og 
materialer i produkter 
fra hverdagen. 

Eleven har viden om 
materialer og stoffer 
i produkter. 

Eleven kan deltage 
i dissektion af dyr. 

Eleven har viden 
om sammenlignende 
anatomi. ✓ 

Eleven kan indsamle 
og bestemme dyr, 
planter, svampe og 
sten, herunder med 
digitale databaser. 

Eleven har viden 
om hovedgrupper 
af sten og enkel 
klassifikation af dyr, 
planter og svampe. 

Eleven kan udføre 
enkle undersøgelser 
om atmosfærisk 
luft og lys. 

Eleven har viden 
om egenskaber 
ved atmosfærisk 
luft og lys. 

2. Eleven kan opstille 
forventninger, 
der kan testes 
i undersøgelser. 

Eleven har viden om 
enkle undersøgelsers 
muligheder og 
begrænsninger. 

Eleven kan designe 
og afprøve enkle 
produkter. 

Eleven har viden 
om enkel produkt
udvikling. 

Eleven kan 
undersøge åndedræt 
og blodkredsløb. 

Eleven har viden 
om åndedræt og 
blodkredsløb hos 
mennesker og dyr. 

Eleven kan under
søge dyrs og planters 
tilpasninger til 
naturen. 

Eleven har viden 
om dyrs og planters 
levesteder og 
livsbetingelser. ✓

Eleven kan gennem
føre enkle målinger af 
vejret, herunder med 
digitalt måleudstyr. 

Eleven har viden 
om nedbør, vind 
og temperatur. 

Modellering Eleven kan 
anvende modeller 
med stigende 
abstraktionsgrad. 

Modellering i naturfag Teknologi og ressourcer Mennesket Naturen lokalt og globalt Vand, luft og vejr Jorden og solsystemet 

1. Eleven kan 
konstruere enkle 
modeller. 

Eleven har viden 
om symbolsprog 
i modeller. 

Eleven kan lave 
elektriske kredsløb 
ud fra enkle 
diagrammer. 

Eleven har viden om 
elektriske kredsløb. 

Eleven kan med 
modeller fortælle om 
menneskers og dyrs 
indre og ydre 
opbygning. 

Eleven har viden 
om menneskers 
og dyrs indre og ydre 
opbygning. 

Eleven kan på enkle 
kort forklare signa
turers betydning, 
herunder på digitale 
kort. 

Eleven har viden om 
signaturer på kort. 

Eleven kan 
illustrere nedbør 
og temperatur 
over tid. 

Eleven har viden 
om enkle grafer 
til illustration 
af nedbørs og 
temperaturmålinger. 

Eleven kan med 
modeller fortælle 
om hovedtræk af 
Jordens, Månens og 
Solens indbyrdes 
bevægelser, herunder 
med animationer. 

Eleven har viden om 
Jordens, Månens 
og Solens indbyrdes 
bevægelser. 

2. Eleven kan anvende 
enkle modeller til at 
vise helheder og 
detaljer. 

Eleven har viden 
om modellers 
detaljeringsniveau. 

Eleven kan fremstille 
enkle modeller over 
en husstands 
forsyning med vand, 
el og varme samt 
spildevands og 
affaldshåndtering. 

Eleven har viden 
om lokalområdets 
forsynings og 
afledningssystemer. 

Eleven kan anvende 
flere typer modeller, 
der illustrerer 
blodkredsløbet. 

Eleven har viden 
om illustration af 
blodkredsløbet. 

Eleven kan på 
enkle kort udpege 
plantebælter og 
klimazoner, herunder 
på digitale kort. 

Eleven har viden 
om fordeling af 
kontinenter, hav, 
klimazoner og 
verdensdele. 

Eleven kan 
sammenholde egne 
vejrobservationer 
med en enkel 
vejrudsigt, herunder 
med digitale vejrkort. 

Eleven har viden 
om en vejrudsigts 
formål og struktur. 

Eleven kan med 
modeller sammen
ligne solsystemets 
planeter. 

Eleven har viden 
om hovedtræk 
af solsystemets 
opbygning. 

Perspektivering Eleven kan 
relatere natur 
og teknologi til 
andre kontekster. 

Perspektivering i naturfag Teknologi og ressourcer Mennesket Naturen lokalt og globalt Vand, luft og vejr Jorden og solsystemet 

1. Eleven kan relatere 
viden fra natur/ 
teknologi til andre 
regioner. 

Eleven har viden om 
regionale forskelle 
og ligheder i natur 
og teknologi. 

Eleven kan beskrive 
en proces fra 
ressource til færdigt 
produkt og fra 
produkt til ressource. 

Eleven har viden 
om enkle produk
tionskæder. 

Eleven kan sammen
ligne egne levevilkår 
med andres. 

Eleven har viden om 
levevilkår forskellige 
steder i verden. 

Eleven kan fortælle 
om dyre og planteliv 
andre steder på 
Jorden. 

Eleven har viden 
om naturområder. 

Eleven kan sammen
ligne vejrdata fra 
Danmark med 
vejrdata fra andre 
regioner. 

Eleven har viden om 
forskelle og ligheder 
i temperatur, nedbør 
og vindhastighed. 

Eleven kan skelne 
mellem astronomi 
og alternative 
forklaringer om 
solsystemets opståen 
og livets begyndelse. 

Eleven har viden om 
solsystemets opståen 
og livets begyndelse. 

2. Eleven kan sætte 
naturfaglig og 
teknologisk udvikling 
i historisk perspektiv. 

Eleven har viden om 
centrale naturfaglige 
og teknologiske 
udviklinger. 

Eleven kan beskrive 
sammenhæng 
mellem behov 
for og udvikling af 
et produkt. 

Eleven har viden om 
teknologiudvikling 
gennem tiden. 

Eleven kan diskutere 
årsager til sund og 
usund livsstil. 

Eleven har viden 
om sundheds
fremmende faktorer. 

Eleven kan fortælle 
om landskabets 
udvikling gennem 
tiden. 

Eleven har viden 
om menneskets 
påvirkning af 
naturområder ✓gennem tiden. 

Kommunikation Eleven kan 
beskrive enkle 
naturfaglige og 
teknologiske 
problemstillinger. 

Formidling Ordkendskab Faglig læsning og skrivning 

1. Eleven kan formidle 
egne data mundtligt 
og skriftligt. 

Eleven har viden 
om medier og 
formidlingsformer. 

Eleven kan mundtligt 
og skriftligt anvende 
centrale fagord og 
begreber. ✓ 

Eleven har viden om 
fagord og begreber. 

✓ 
Eleven kan læse 
og skrive enkle 
naturfaglige tekster. 

Eleven har viden om 
enkle naturfaglige 
teksttypers formål 
og struktur. 2. 

Bindende rammer i Fælles Mål Vejledende færdigheds og vidensmål 

FÆLLES MÅL Natur/teknologi 6 



  
  

 
    

 

  
 

  
 

 

  

  

 

   

 
 

    
 

  
 

    
 

  
  

  
 

 

  
  

  
  

 

     

 
 

 

 

 
  

  

 

 

 
 

 
 

  

  

 
 

 
 

  

 

 
 

 
 

  

  

  

 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
  

  

 

  
 
 

 

 
  

 

   

  

    

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 
 

Bier og blomster - del 1Naturteknologi 
Modul 1Efter 6. klassetrin 

Kompetence- Færdigheds- og vidensområder og -mål område Kompetencemål Faser 

Undersøgelse Eleven kan designe 
undersøgelser 
på baggrund af 
begyndende 
hypotesedannelse. 

Undersøgelser i naturfag Teknologi og ressourcer Mennesket Natur og miljø Stof og energi 

1. Eleven kan 
gennemføre enkle 
systematiske 
undersøgelser. 

Eleven har viden 
om variable i en 
undersøgelse. 

Eleven kan iden
tificere stoffer og 
materialer i 
produkter. 

Eleven har viden 
om stoffers 
og materialers 
egenskaber 
og kredsløb. 

Eleven kan gennem
føre fysiologiske 
forsøg ved brug af 
enkelt digitalt 
måleudstyr. 

Eleven har viden 
om motion. 

Eleven kan udføre 
enkle feltundersøg
elser i naturområder, 
herunder med digitalt 
måleudstyr. 

Eleven har viden 
om karakteristiske 
naturområder. 

Eleven kan 
gennemføre 
undersøgelser 
af energiformer. 

Eleverne har viden 
om energiformer. 

2. Eleven kan designe 
enkle undersøgelser. 

Eleven har viden om 
undersøgelsesdesign. 

Eleven kan udvikle 
enkle produkter. 

Eleven har viden 
om udvikling og 
vurdering af 
produkter. 

Eleven kan 
sammensætte 
et sundt måltid. 

Eleven har viden 
om kost og hygiejne, 
herunder hånd
hygiejne. 

Eleven kan beskrive 
et naturområde på 
baggrund af egne 
undersøgelser. 

Eleven har viden 
om faktorer til 
at beskrive 
naturområder. 

Modellering Eleven kan designe 
enkle modeller. 

Modellering i naturfag Teknologi og ressourcer Mennesket Natur og miljø Stof og energi Jordklodens forandringer 

1. Eleven kan anvende 
sammensatte 
modeller til at 
beskrive processer. 

Eleven har viden 
om sammensatte 
modeller. 

Eleven kan med 
enkle procesmodeller 
beskrive forsynings
produktion. 

Eleven har viden 
om forsynings
produktion. 

Eleven kan med 
modeller forklare 
ørets og øjets 
fysiologi og anatomi. 

Eleven har viden 
om syn og hørelse. 

Eleven kan med 
modeller forklare 
om organismers 
samspil i naturen. 

Eleven har viden 
om enkle fødekæder 
og fødenet. 

Eleven kan fremstille 
modeller af vandets 
kredsløb. 

Eleven har viden om 
vandets kredsløb. 

Eleven kan med 
modeller fortælle 
om jordskælv og 
vulkanudbrud, her
under med digitale 
modeller. 

Eleven har viden 
om enkle principper 
i pladetektonikken. 

2. Eleven kan diskutere 
enkle modellers 
egnethed. 

Eleven har viden 
om muligheder 
og begrænsninger 
ved modeller. 

Eleven kan designe 
modeller af et 
produkt eller en 
produktion. 

Eleven har viden 
om modeller til at 
beskrive teknologi. 

Eleven kan opstille 
modeller om 
fordøjelsessystemet. 

Eleven har viden 
om fordøjelse. 

Eleven kan med 
enkle cykliske 
modeller fortælle 
om fotosyntese 
og respiration. 

Eleven har viden 
om organismers 
opbygning og 
nedbrydning 
af stof. 

Eleven kan med 
enkle modeller 
forklare enkelte 
stoffers molekyl
opbygning. 

Eleven har viden 
om nogle atomer 
og molekyler. 

Eleven kan fortælle 
om aktuelle natur
katastrofer og andre 
begivenheder ved 
brug af kort. 

Eleven har viden om 
atlas og digitale kort. 

Perspektivering Eleven kan 
perspektivere 
natur/teknologi 
til omverdenen 
og aktuelle 
hændelser. 

Perspektivering i naturfag Teknologi og ressourcer Mennesket Natur og miljø Stof og energi Jordklodens forandringer 

1. Eleven kan beskrive 
natur og teknologis 
anvendelse i 
samfundet og 
fremstilling i medier. 

Eleven har viden om 
centrale interesse
modsætninger. 

Eleven kan beskrive 
interessemodsæt
ninger ved produk
tionsforhold. 

Eleven har viden 
om produktioners 
afhængighed og 
påvirkning af 
naturgrundlaget. 

Eleven kan skelne 
mellem livsstils
faktorer og levevilkår. 

Eleven har viden om 
afgørende faktorer 
for livsstil og 
levevilkår. 

Eleven kan fortælle 
om livets udvikling. 

Eleven har viden 
om hovedtræk af 
livets udvikling. 

Eleven kan forklare 
om sammenhænge 
mellem energi
udnyttelse og 
drivhuseffekt. 

Eleven har viden 
om energiudnyttelse 
og drivhuseffekt. 

Eleven kan 
sammenholde 
naturkatastrofer 
til menneskers 
levevilkår. 

Eleven har viden 
om sammenhæng 
mellem pladetektonik 
og udbredelsen af 
naturkatastrofer. 

2. Eleven kan sætte 
anvendelse af natur 
og teknologi i et 
bæredygtigt 
perspektiv. 

Eleven har viden 
om enkle principper 
for bæredygtighed. 

Eleven kan iden
tificere ressource
besparende 
teknologier. 

Eleven har viden om 
enkel miljøvurdering 
af produkter og 
produktioner. 

Eleven kan vurdere 
enkle kost og 
motionsråd. 

Eleven har viden om 
kost og motionsråd. 

Eleven kan beskrive 
interessemodsæt
ninger i menneskers 
forvaltning af naturen ✓lokalt og globalt. 

Eleven har viden 
om forskellige 
natursyn. 

Eleven kan diskutere 
energikilder i et 
bæredygtigheds
perspektiv. 

Eleven har viden 
om vedvarende og 
ikke vedvarende 
energikilder. 

Eleven kan beskrive 
hovedtræk af land
skabsdannelse 
i Danmark. 

Eleven har viden 
om vand, vejr og 
den sidste istids 
påvirkning på 
landskabsdannelse. 

Kommunikation Eleven kan kom-
munikere om natur 
og teknologi. 

Formidling Ordkendskab Faglig læsning og skrivning 

1. Eleven kan 
argumentere om 
enkle forhold inden 
for natur og 
teknologi. 

Eleven har viden 
om enkel naturfaglig 
argumentation. 

Eleven kan mundtligt 
og skriftligt udtrykke 
sig med brug af 
naturfaglige og 
teknologiske fagord 
og begreber. 

✓ 

Eleven har viden 
om naturfaglige og 
teknologiske fagord 
og begreber. 

✓ 

Eleven kan læse og 
skrive naturfaglige 
tekster. 

Eleven har viden om 
naturfaglige teksters 
formål og opbygning. 

2. Eleven kan diskutere 
enkle problem
stillinger om natur 
og teknologi. ✓

Eleven har viden 
om enkel naturfaglig 
kildekritik. 

Bindende rammer i Fælles Mål Vejledende færdigheds og vidensmål 
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Bier og blomster - del 1Naturteknologi 
Modul 2Efter 4. klassetrin 

Kompetence- Færdigheds- og vidensområder og -mål område Kompetencemål Faser 

Undersøgelse Eleven kan gen-
nemføre enkle 
undersøgelser på 
baggrund af egne 
forventninger. 

Undersøgelser i naturfag Teknologi og ressourcer Mennesket Naturen lokalt og globalt Vand, luft og vejr 

1. Eleven kan sortere 
og klassificere. 

Eleven har viden om 
naturfaglige kriterier 
for sortering. 

Eleven kan iden
tificere stoffer og 
materialer i produkter 
fra hverdagen. 

Eleven har viden om 
materialer og stoffer 
i produkter. 

Eleven kan deltage 
i dissektion af dyr. 

Eleven har viden 
om sammenlignende 
anatomi. 

Eleven kan indsamle 
og bestemme dyr, 
planter, svampe og 
sten, herunder med 
digitale databaser. 

Eleven har viden 
om hovedgrupper 
af sten og enkel 
klassifikation af dyr, 
planter og svampe. 

Eleven kan udføre 
enkle undersøgelser 
om atmosfærisk 
luft og lys. 

Eleven har viden 
om egenskaber 
ved atmosfærisk 
luft og lys. 

2. Eleven kan opstille 
forventninger, 
der kan testes 
i undersøgelser. 

Eleven har viden om 
enkle undersøgelsers 
muligheder og 
begrænsninger. 

Eleven kan designe 
og afprøve enkle 
produkter. 

Eleven har viden 
om enkel produkt
udvikling. 

Eleven kan 
undersøge åndedræt 
og blodkredsløb. 

Eleven har viden 
om åndedræt og 
blodkredsløb hos 
mennesker og dyr. 

Eleven kan under
søge dyrs og planters 
tilpasninger til 
naturen. 

Eleven har viden 
om dyrs og planters 
levesteder og 
livsbetingelser. ✓

Eleven kan gennem
føre enkle målinger af 
vejret, herunder med 
digitalt måleudstyr. 

Eleven har viden 
om nedbør, vind 
og temperatur. 

Modellering Eleven kan 
anvende modeller 
med stigende 
abstraktionsgrad. 

Modellering i naturfag Teknologi og ressourcer Mennesket Naturen lokalt og globalt Vand, luft og vejr Jorden og solsystemet 

1. Eleven kan 
konstruere enkle 
modeller. 

Eleven har viden 
om symbolsprog 
i modeller. 

Eleven kan lave 
elektriske kredsløb 
ud fra enkle 
diagrammer. 

Eleven har viden om 
elektriske kredsløb. 

Eleven kan med 
modeller fortælle om 
menneskers og dyrs 
indre og ydre 
opbygning. 

Eleven har viden 
om menneskers 
og dyrs indre og ydre 
opbygning. ✓ 

Eleven kan på enkle 
kort forklare signa
turers betydning, 
herunder på digitale 
kort. 

Eleven har viden om 
signaturer på kort. 

Eleven kan 
illustrere nedbør 
og temperatur 
over tid. 

Eleven har viden 
om enkle grafer 
til illustration 
af nedbørs og 
temperaturmålinger. 

Eleven kan med 
modeller fortælle 
om hovedtræk af 
Jordens, Månens og 
Solens indbyrdes 
bevægelser, herunder 
med animationer. 

Eleven har viden om 
Jordens, Månens 
og Solens indbyrdes 
bevægelser. 

2. Eleven kan anvende 
enkle modeller til at 
vise helheder og 
detaljer. 

Eleven har viden 
om modellers 
detaljeringsniveau. 

Eleven kan fremstille 
enkle modeller over 
en husstands 
forsyning med vand, 
el og varme samt 
spildevands og 
affaldshåndtering. 

Eleven har viden 
om lokalområdets 
forsynings og 
afledningssystemer. 

Eleven kan anvende 
flere typer modeller, 
der illustrerer 
blodkredsløbet. 

Eleven har viden 
om illustration af 
blodkredsløbet. 

Eleven kan på 
enkle kort udpege 
plantebælter og 
klimazoner, herunder 
på digitale kort. 

Eleven har viden 
om fordeling af 
kontinenter, hav, 
klimazoner og 
verdensdele. 

Eleven kan 
sammenholde egne 
vejrobservationer 
med en enkel 
vejrudsigt, herunder 
med digitale vejrkort. 

Eleven har viden 
om en vejrudsigts 
formål og struktur. 

Eleven kan med 
modeller sammen
ligne solsystemets 
planeter. 

Eleven har viden 
om hovedtræk 
af solsystemets 
opbygning. 

Perspektivering Eleven kan 
relatere natur 
og teknologi til 
andre kontekster. 

Perspektivering i naturfag Teknologi og ressourcer Mennesket Naturen lokalt og globalt Vand, luft og vejr Jorden og solsystemet 

1. Eleven kan relatere 
viden fra natur/ 
teknologi til andre 
regioner. 

Eleven har viden om 
regionale forskelle 
og ligheder i natur 
og teknologi. 

Eleven kan beskrive 
en proces fra 
ressource til færdigt 
produkt og fra 
produkt til ressource. 

Eleven har viden 
om enkle produk
tionskæder. 

Eleven kan sammen
ligne egne levevilkår 
med andres. 

Eleven har viden om 
levevilkår forskellige 
steder i verden. 

Eleven kan fortælle 
om dyre og planteliv 
andre steder på 
Jorden. 

Eleven har viden 
om naturområder. 

Eleven kan sammen
ligne vejrdata fra 
Danmark med 
vejrdata fra andre 
regioner. 

Eleven har viden om 
forskelle og ligheder 
i temperatur, nedbør 
og vindhastighed. 

Eleven kan skelne 
mellem astronomi 
og alternative 
forklaringer om 
solsystemets opståen 
og livets begyndelse. 

Eleven har viden om 
solsystemets opståen 
og livets begyndelse. 

2. Eleven kan sætte 
naturfaglig og 
teknologisk udvikling 
i historisk perspektiv. 

Eleven har viden om 
centrale naturfaglige 
og teknologiske 
udviklinger. 

Eleven kan beskrive 
sammenhæng 
mellem behov 
for og udvikling af 
et produkt. 

Eleven har viden om 
teknologiudvikling 
gennem tiden. 

Eleven kan diskutere 
årsager til sund og 
usund livsstil. 

Eleven har viden 
om sundheds
fremmende faktorer. 

Eleven kan fortælle 
om landskabets 
udvikling gennem 
tiden. 

Eleven har viden 
om menneskets 
påvirkning af 
naturområder 
gennem tiden. 

Kommunikation Eleven kan 
beskrive enkle 
naturfaglige og 
teknologiske 
problemstillinger. 

Formidling Ordkendskab Faglig læsning og skrivning 

1. Eleven kan formidle 
egne data mundtligt 
og skriftligt. 

Eleven har viden 
om medier og 
formidlingsformer. 

Eleven kan mundtligt 
og skriftligt anvende 
centrale fagord og 
begreber. ✓ 

Eleven har viden om 
fagord og begreber. 

✓ 
Eleven kan læse 
og skrive enkle 
naturfaglige tekster. 

Eleven har viden om 
enkle naturfaglige 
teksttypers formål 
og struktur. 2. 

Bindende rammer i Fælles Mål Vejledende færdigheds og vidensmål 
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 Bier og blomster - del 1Naturteknologi 
Modul 2Efter 6. klassetrin 

Kompetence- Færdigheds- og vidensområder og -mål område Kompetencemål Faser 

Undersøgelse Eleven kan designe 
undersøgelser 
på baggrund af 
begyndende 
hypotesedannelse. 

Undersøgelser i naturfag Teknologi og ressourcer Mennesket Natur og miljø Stof og energi 

1. Eleven kan 
gennemføre enkle 
systematiske 
undersøgelser. 

Eleven har viden 
om variable i en 
undersøgelse. 

Eleven kan iden
tificere stoffer og 
materialer i 
produkter. 

Eleven har viden 
om stoffers 
og materialers 
egenskaber 
og kredsløb. 

Eleven kan gennem
føre fysiologiske 
forsøg ved brug af 
enkelt digitalt 
måleudstyr. 

Eleven har viden 
om motion. 

Eleven kan udføre 
enkle feltundersøg
elser i naturområder, 
herunder med digitalt 
måleudstyr. 

Eleven har viden 
om karakteristiske 
naturområder. 

Eleven kan 
gennemføre 
undersøgelser 
af energiformer. 

Eleverne har viden 
om energiformer. 

2. Eleven kan designe 
enkle undersøgelser. 

Eleven har viden om 
undersøgelsesdesign. 

Eleven kan udvikle 
enkle produkter. 

Eleven har viden 
om udvikling og 
vurdering af 
produkter. 

Eleven kan 
sammensætte 
et sundt måltid. 

Eleven har viden 
om kost og hygiejne, 
herunder hånd
hygiejne. 

Eleven kan beskrive 
et naturområde på 
baggrund af egne 
undersøgelser. 

Eleven har viden 
om faktorer til 
at beskrive 
naturområder. 

Modellering Eleven kan designe 
enkle modeller. 

Modellering i naturfag Teknologi og ressourcer Mennesket Natur og miljø Stof og energi Jordklodens forandringer 

1. Eleven kan anvende 
sammensatte 
modeller til at 
beskrive processer. 

Eleven har viden 
om sammensatte 
modeller. 

Eleven kan med 
enkle procesmodeller 
beskrive forsynings
produktion. 

Eleven har viden 
om forsynings
produktion. 

Eleven kan med 
modeller forklare 
ørets og øjets 
fysiologi og anatomi. 

Eleven har viden 
om syn og hørelse. 

Eleven kan med 
modeller forklare 
om organismers 
samspil i naturen. 

Eleven har viden 
om enkle fødekæder 
og fødenet. 

Eleven kan fremstille 
modeller af vandets 
kredsløb. 

Eleven har viden om 
vandets kredsløb. 

Eleven kan med 
modeller fortælle 
om jordskælv og 
vulkanudbrud, her
under med digitale 
modeller. 

Eleven har viden 
om enkle principper 
i pladetektonikken. 

2. Eleven kan diskutere 
enkle modellers 
egnethed. 

Eleven har viden 
om muligheder 
og begrænsninger 
ved modeller. 

Eleven kan designe 
modeller af et 
produkt eller en 
produktion. 

Eleven har viden 
om modeller til at 
beskrive teknologi. 

Eleven kan opstille 
modeller om 
fordøjelsessystemet. 

Eleven har viden 
om fordøjelse. 

Eleven kan med 
enkle cykliske 
modeller fortælle 
om fotosyntese 
og respiration. 

Eleven har viden 
om organismers 
opbygning og 
nedbrydning 
af stof. 

Eleven kan med 
enkle modeller 
forklare enkelte 
stoffers molekyl
opbygning. 

Eleven har viden 
om nogle atomer 
og molekyler. 

Eleven kan fortælle 
om aktuelle natur
katastrofer og andre 
begivenheder ved 
brug af kort. 

Eleven har viden om 
atlas og digitale kort. 

Perspektivering Eleven kan 
perspektivere 
natur/teknologi 
til omverdenen 
og aktuelle 
hændelser. 

Perspektivering i naturfag Teknologi og ressourcer Mennesket Natur og miljø Stof og energi Jordklodens forandringer 

1. Eleven kan beskrive 
natur og teknologis 
anvendelse i 
samfundet og 
fremstilling i medier. 

Eleven har viden om 
centrale interesse
modsætninger. 

Eleven kan beskrive 
interessemodsæt
ninger ved produk
tionsforhold. 

Eleven har viden 
om produktioners 
afhængighed og 
påvirkning af 
naturgrundlaget. 

Eleven kan skelne 
mellem livsstils
faktorer og levevilkår. 

Eleven har viden om 
afgørende faktorer 
for livsstil og 
levevilkår. 

Eleven kan fortælle 
om livets udvikling. 

Eleven har viden 
om hovedtræk af 
livets udvikling. 

Eleven kan forklare 
om sammenhænge 
mellem energi
udnyttelse og 
drivhuseffekt. 

Eleven har viden 
om energiudnyttelse 
og drivhuseffekt. 

Eleven kan 
sammenholde 
naturkatastrofer 
til menneskers 
levevilkår. 

Eleven har viden 
om sammenhæng 
mellem pladetektonik 
og udbredelsen af 
naturkatastrofer. 

2. Eleven kan sætte 
anvendelse af natur 
og teknologi i et 
bæredygtigt 
perspektiv. 

Eleven har viden 
om enkle principper 
for bæredygtighed. 

Eleven kan iden
tificere ressource
besparende 
teknologier. 

Eleven har viden om 
enkel miljøvurdering 
af produkter og 
produktioner. 

Eleven kan vurdere 
enkle kost og 
motionsråd. 

Eleven har viden om 
kost og motionsråd. 

Eleven kan beskrive 
interessemodsæt
ninger i menneskers 
forvaltning af naturen 
lokalt og globalt. 

Eleven har viden 
om forskellige 
natursyn. 

Eleven kan diskutere 
energikilder i et 
bæredygtigheds
perspektiv. 

Eleven har viden 
om vedvarende og 
ikke vedvarende 
energikilder. 

Eleven kan beskrive 
hovedtræk af land
skabsdannelse 
i Danmark. 

Eleven har viden 
om vand, vejr og 
den sidste istids 
påvirkning på 
landskabsdannelse. 

Kommunikation Eleven kan kom-
munikere om natur 
og teknologi. 

Formidling Ordkendskab Faglig læsning og skrivning 

1. Eleven kan 
argumentere om 
enkle forhold inden 
for natur og 
teknologi. 

Eleven har viden 
om enkel naturfaglig 
argumentation. 

Eleven kan mundtligt 
og skriftligt udtrykke 
sig med brug af 
naturfaglige og 
teknologiske fagord 
og begreber. 

✓ 

Eleven har viden 
om naturfaglige og 
teknologiske fagord 
og begreber. 

✓ 

Eleven kan læse og 
skrive naturfaglige 
tekster. 

Eleven har viden om 
naturfaglige teksters 
formål og opbygning. 

2. Eleven kan diskutere 
enkle problem
stillinger om natur 
og teknologi. 

Eleven har viden 
om enkel naturfaglig 
kildekritik. 

Bindende rammer i Fælles Mål Vejledende færdigheds og vidensmål 
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Bier og blomster - del 1Naturteknologi 
Modul 3Efter 4. klassetrin 

Kompetence- Færdigheds- og vidensområder og -mål område Kompetencemål Faser 

Undersøgelse Eleven kan gen-
nemføre enkle 
undersøgelser på 
baggrund af egne 
forventninger. 

Undersøgelser i naturfag Teknologi og ressourcer Mennesket Naturen lokalt og globalt Vand, luft og vejr 

1. Eleven kan sortere 
og klassificere. 

Eleven har viden om 
naturfaglige kriterier 
for sortering. 

Eleven kan iden
tificere stoffer og 
materialer i produkter 
fra hverdagen. 

Eleven har viden om 
materialer og stoffer 
i produkter. 

Eleven kan deltage 
i dissektion af dyr. 

Eleven har viden 
om sammenlignende 
anatomi. 

Eleven kan indsamle 
og bestemme dyr, 
planter, svampe og 
sten, herunder med 
digitale databaser. 

Eleven har viden 
om hovedgrupper 
af sten og enkel 
klassifikation af dyr, 
planter og svampe. 

Eleven kan udføre 
enkle undersøgelser 
om atmosfærisk 
luft og lys. 

Eleven har viden 
om egenskaber 
ved atmosfærisk 
luft og lys. 

2. Eleven kan opstille 
forventninger, 
der kan testes 
i undersøgelser. 

Eleven har viden om 
enkle undersøgelsers 
muligheder og 
begrænsninger. 

Eleven kan designe 
og afprøve enkle 
produkter. 

Eleven har viden 
om enkel produkt
udvikling. 

Eleven kan 
undersøge åndedræt 
og blodkredsløb. 

Eleven har viden 
om åndedræt og 
blodkredsløb hos 
mennesker og dyr. 

Eleven kan under
søge dyrs og planters 
tilpasninger til 
naturen. 

Eleven har viden 
om dyrs og planters 
levesteder og 
livsbetingelser. ✓

Eleven kan gennem
føre enkle målinger af 
vejret, herunder med 
digitalt måleudstyr. 

Eleven har viden 
om nedbør, vind 
og temperatur. 

Modellering Eleven kan 
anvende modeller 
med stigende 
abstraktionsgrad. 

Modellering i naturfag Teknologi og ressourcer Mennesket Naturen lokalt og globalt Vand, luft og vejr Jorden og solsystemet 

1. Eleven kan 
konstruere enkle 
modeller. 

Eleven har viden 
om symbolsprog 
i modeller. 

Eleven kan lave 
elektriske kredsløb 
ud fra enkle 
diagrammer. 

Eleven har viden om 
elektriske kredsløb. 

Eleven kan med 
modeller fortælle om 
menneskers og dyrs 
indre og ydre 
opbygning. 

Eleven har viden 
om menneskers 
og dyrs indre og ydre 
opbygning. ✓ 

Eleven kan på enkle 
kort forklare signa
turers betydning, 
herunder på digitale 
kort. 

Eleven har viden om 
signaturer på kort. 

Eleven kan 
illustrere nedbør 
og temperatur 
over tid. 

Eleven har viden 
om enkle grafer 
til illustration 
af nedbørs og 
temperaturmålinger. 

Eleven kan med 
modeller fortælle 
om hovedtræk af 
Jordens, Månens og 
Solens indbyrdes 
bevægelser, herunder 
med animationer. 

Eleven har viden om 
Jordens, Månens 
og Solens indbyrdes 
bevægelser. 

2. Eleven kan anvende 
enkle modeller til at 
vise helheder og 
detaljer. 

Eleven har viden 
om modellers 
detaljeringsniveau. 

Eleven kan fremstille 
enkle modeller over 
en husstands 
forsyning med vand, 
el og varme samt 
spildevands og 
affaldshåndtering. 

Eleven har viden 
om lokalområdets 
forsynings og 
afledningssystemer. 

Eleven kan anvende 
flere typer modeller, 
der illustrerer 
blodkredsløbet. 

Eleven har viden 
om illustration af 
blodkredsløbet. 

Eleven kan på 
enkle kort udpege 
plantebælter og 
klimazoner, herunder 
på digitale kort. 

Eleven har viden 
om fordeling af 
kontinenter, hav, 
klimazoner og 
verdensdele. 

Eleven kan 
sammenholde egne 
vejrobservationer 
med en enkel 
vejrudsigt, herunder 
med digitale vejrkort. 

Eleven har viden 
om en vejrudsigts 
formål og struktur. 

Eleven kan med 
modeller sammen
ligne solsystemets 
planeter. 

Eleven har viden 
om hovedtræk 
af solsystemets 
opbygning. 

Perspektivering Eleven kan 
relatere natur 
og teknologi til 
andre kontekster. 

Perspektivering i naturfag Teknologi og ressourcer Mennesket Naturen lokalt og globalt Vand, luft og vejr Jorden og solsystemet 

1. Eleven kan relatere 
viden fra natur/ 
teknologi til andre 
regioner. 

Eleven har viden om 
regionale forskelle 
og ligheder i natur 
og teknologi. 

Eleven kan beskrive 
en proces fra 
ressource til færdigt 
produkt og fra 
produkt til ressource. 

Eleven har viden 
om enkle produk
tionskæder. 

Eleven kan sammen
ligne egne levevilkår 
med andres. 

Eleven har viden om 
levevilkår forskellige 
steder i verden. 

Eleven kan fortælle 
om dyre og planteliv 
andre steder på 
Jorden. 

Eleven har viden 
om naturområder. 

Eleven kan sammen
ligne vejrdata fra 
Danmark med 
vejrdata fra andre 
regioner. 

Eleven har viden om 
forskelle og ligheder 
i temperatur, nedbør 
og vindhastighed. 

Eleven kan skelne 
mellem astronomi 
og alternative 
forklaringer om 
solsystemets opståen 
og livets begyndelse. 

Eleven har viden om 
solsystemets opståen 
og livets begyndelse. 

2. Eleven kan sætte 
naturfaglig og 
teknologisk udvikling 
i historisk perspektiv. 

Eleven har viden om 
centrale naturfaglige 
og teknologiske 
udviklinger. 

Eleven kan beskrive 
sammenhæng 
mellem behov 
for og udvikling af 
et produkt. 

Eleven har viden om 
teknologiudvikling 
gennem tiden. 

Eleven kan diskutere 
årsager til sund og 
usund livsstil. 

Eleven har viden 
om sundheds
fremmende faktorer. 

Eleven kan fortælle 
om landskabets 
udvikling gennem 
tiden. 

Eleven har viden 
om menneskets 
påvirkning af 
naturområder 
gennem tiden. 

Kommunikation Eleven kan 
beskrive enkle 
naturfaglige og 
teknologiske 
problemstillinger. 

Formidling Ordkendskab Faglig læsning og skrivning 

1. Eleven kan formidle 
egne data mundtligt 
og skriftligt. 

Eleven har viden 
om medier og 
formidlingsformer. 

Eleven kan mundtligt 
og skriftligt anvende 
centrale fagord og 
begreber. ✓ 

Eleven har viden om 
fagord og begreber. 

✓ 
Eleven kan læse 
og skrive enkle 
naturfaglige tekster. 

Eleven har viden om 
enkle naturfaglige 
teksttypers formål 
og struktur. 2. 

Bindende rammer i Fælles Mål Vejledende færdigheds og vidensmål 
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 Bier og blomster - del 1Naturteknologi 
Modul 3Efter 6. klassetrin 

Kompetence- Færdigheds- og vidensområder og -mål område Kompetencemål Faser 

Undersøgelse Eleven kan designe 
undersøgelser 
på baggrund af 
begyndende 
hypotesedannelse. 

Undersøgelser i naturfag Teknologi og ressourcer Mennesket Natur og miljø Stof og energi 

1. Eleven kan 
gennemføre enkle 
systematiske 
undersøgelser. 

Eleven har viden 
om variable i en 
undersøgelse. 

Eleven kan iden
tificere stoffer og 
materialer i 
produkter. 

Eleven har viden 
om stoffers 
og materialers 
egenskaber 
og kredsløb. 

Eleven kan gennem
føre fysiologiske 
forsøg ved brug af 
enkelt digitalt 
måleudstyr. 

Eleven har viden 
om motion. 

Eleven kan udføre 
enkle feltundersøg
elser i naturområder, 
herunder med digitalt 
måleudstyr. 

Eleven har viden 
om karakteristiske 
naturområder. 

Eleven kan 
gennemføre 
undersøgelser 
af energiformer. 

Eleverne har viden 
om energiformer. 

2. Eleven kan designe 
enkle undersøgelser. 

Eleven har viden om 
undersøgelsesdesign. 

Eleven kan udvikle 
enkle produkter. 

Eleven har viden 
om udvikling og 
vurdering af 
produkter. 

Eleven kan 
sammensætte 
et sundt måltid. 

Eleven har viden 
om kost og hygiejne, 
herunder hånd
hygiejne. 

Eleven kan beskrive 
et naturområde på 
baggrund af egne 
undersøgelser. 

Eleven har viden 
om faktorer til 
at beskrive 
naturområder. 

Modellering Eleven kan designe 
enkle modeller. 

Modellering i naturfag Teknologi og ressourcer Mennesket Natur og miljø Stof og energi Jordklodens forandringer 

1. Eleven kan anvende 
sammensatte 
modeller til at 
beskrive processer. 

Eleven har viden 
om sammensatte 
modeller. 

Eleven kan med 
enkle procesmodeller 
beskrive forsynings
produktion. 

Eleven har viden 
om forsynings
produktion. 

Eleven kan med 
modeller forklare 
ørets og øjets 
fysiologi og anatomi. 

Eleven har viden 
om syn og hørelse. 

Eleven kan med 
modeller forklare 
om organismers 
samspil i naturen. 

Eleven har viden 
om enkle fødekæder 
og fødenet. 

Eleven kan fremstille 
modeller af vandets 
kredsløb. 

Eleven har viden om 
vandets kredsløb. 

Eleven kan med 
modeller fortælle 
om jordskælv og 
vulkanudbrud, her
under med digitale 
modeller. 

Eleven har viden 
om enkle principper 
i pladetektonikken. 

2. Eleven kan diskutere 
enkle modellers 
egnethed. 

Eleven har viden 
om muligheder 
og begrænsninger 
ved modeller. 

Eleven kan designe 
modeller af et 
produkt eller en 
produktion. 

Eleven har viden 
om modeller til at 
beskrive teknologi. 

Eleven kan opstille 
modeller om 
fordøjelsessystemet. 

Eleven har viden 
om fordøjelse. 

Eleven kan med 
enkle cykliske 
modeller fortælle 
om fotosyntese 
og respiration. 

Eleven har viden 
om organismers 
opbygning og 
nedbrydning 
af stof. 

Eleven kan med 
enkle modeller 
forklare enkelte 
stoffers molekyl
opbygning. 

Eleven har viden 
om nogle atomer 
og molekyler. 

Eleven kan fortælle 
om aktuelle natur
katastrofer og andre 
begivenheder ved 
brug af kort. 

Eleven har viden om 
atlas og digitale kort. 

Perspektivering Eleven kan 
perspektivere 
natur/teknologi 
til omverdenen 
og aktuelle 
hændelser. 

Perspektivering i naturfag Teknologi og ressourcer Mennesket Natur og miljø Stof og energi Jordklodens forandringer 

1. Eleven kan beskrive 
natur og teknologis 
anvendelse i 
samfundet og 
fremstilling i medier. 

Eleven har viden om 
centrale interesse
modsætninger. 

Eleven kan beskrive 
interessemodsæt
ninger ved produk
tionsforhold. 

Eleven har viden 
om produktioners 
afhængighed og 
påvirkning af 
naturgrundlaget. 

Eleven kan skelne 
mellem livsstils
faktorer og levevilkår. 

Eleven har viden om 
afgørende faktorer 
for livsstil og 
levevilkår. 

Eleven kan fortælle 
om livets udvikling. 

Eleven har viden 
om hovedtræk af 
livets udvikling. 

Eleven kan forklare 
om sammenhænge 
mellem energi
udnyttelse og 
drivhuseffekt. 

Eleven har viden 
om energiudnyttelse 
og drivhuseffekt. 

Eleven kan 
sammenholde 
naturkatastrofer 
til menneskers 
levevilkår. 

Eleven har viden 
om sammenhæng 
mellem pladetektonik 
og udbredelsen af 
naturkatastrofer. 

2. Eleven kan sætte 
anvendelse af natur 
og teknologi i et 
bæredygtigt 
perspektiv. 

Eleven har viden 
om enkle principper 
for bæredygtighed. 

Eleven kan iden
tificere ressource
besparende 
teknologier. 

Eleven har viden om 
enkel miljøvurdering 
af produkter og 
produktioner. 

Eleven kan vurdere 
enkle kost og 
motionsråd. 

Eleven har viden om 
kost og motionsråd. 

Eleven kan beskrive 
interessemodsæt
ninger i menneskers 
forvaltning af naturen 
lokalt og globalt. 

Eleven har viden 
om forskellige 
natursyn. 

Eleven kan diskutere 
energikilder i et 
bæredygtigheds
perspektiv. 

Eleven har viden 
om vedvarende og 
ikke vedvarende 
energikilder. 

Eleven kan beskrive 
hovedtræk af land
skabsdannelse 
i Danmark. 

Eleven har viden 
om vand, vejr og 
den sidste istids 
påvirkning på 
landskabsdannelse. 

Kommunikation Eleven kan kom-
munikere om natur 
og teknologi. 

Formidling Ordkendskab Faglig læsning og skrivning 

1. Eleven kan 
argumentere om 
enkle forhold inden 
for natur og 
teknologi. 

Eleven har viden 
om enkel naturfaglig 
argumentation. 

Eleven kan mundtligt 
og skriftligt udtrykke 
sig med brug af 
naturfaglige og 
teknologiske fagord 
og begreber. 

✓ 

Eleven har viden 
om naturfaglige og 
teknologiske fagord 
og begreber. 

✓ 

Eleven kan læse og 
skrive naturfaglige 
tekster. 

Eleven har viden om 
naturfaglige teksters 
formål og opbygning. 

2. Eleven kan diskutere 
enkle problem
stillinger om natur 
og teknologi. 

Eleven har viden 
om enkel naturfaglig 
kildekritik. 

Bindende rammer i Fælles Mål Vejledende færdigheds og vidensmål 
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Bier og blomster - del 1Naturteknologi 
Modul 4Efter 4. klassetrin 

Kompetence- Færdigheds- og vidensområder og -mål område Kompetencemål Faser 

Undersøgelse Eleven kan gen-
nemføre enkle 
undersøgelser på 
baggrund af egne 
forventninger. 

Undersøgelser i naturfag Teknologi og ressourcer Mennesket Naturen lokalt og globalt Vand, luft og vejr 

1. Eleven kan sortere 
og klassificere. 

Eleven har viden om 
naturfaglige kriterier 
for sortering. 

Eleven kan iden
tificere stoffer og 
materialer i produkter 
fra hverdagen. 

Eleven har viden om 
materialer og stoffer 
i produkter. 

Eleven kan deltage 
i dissektion af dyr. 

Eleven har viden 
om sammenlignende 
anatomi. 

Eleven kan indsamle 
og bestemme dyr, 
planter, svampe og 
sten, herunder med 
digitale databaser. 

Eleven har viden 
om hovedgrupper 
af sten og enkel 
klassifikation af dyr, 
planter og svampe. 

Eleven kan udføre 
enkle undersøgelser 
om atmosfærisk 
luft og lys. 

Eleven har viden 
om egenskaber 
ved atmosfærisk 
luft og lys. 

2. Eleven kan opstille 
forventninger, 
der kan testes 
i undersøgelser. 

Eleven har viden om 
enkle undersøgelsers 
muligheder og 
begrænsninger. 

Eleven kan designe 
og afprøve enkle 
produkter. 

Eleven har viden 
om enkel produkt
udvikling. 

Eleven kan 
undersøge åndedræt 
og blodkredsløb. 

Eleven har viden 
om åndedræt og 
blodkredsløb hos 
mennesker og dyr. 

Eleven kan under
søge dyrs og planters 
tilpasninger til 
naturen. 

Eleven har viden 
om dyrs og planters 
levesteder og 
livsbetingelser. 

Eleven kan gennem
føre enkle målinger af 
vejret, herunder med 
digitalt måleudstyr. 

Eleven har viden 
om nedbør, vind 
og temperatur. 

Modellering Eleven kan 
anvende modeller 
med stigende 
abstraktionsgrad. 

Modellering i naturfag Teknologi og ressourcer Mennesket Naturen lokalt og globalt Vand, luft og vejr Jorden og solsystemet 

1. Eleven kan 
konstruere enkle 
modeller. 

Eleven har viden 
om symbolsprog 
i modeller. 

Eleven kan lave 
elektriske kredsløb 
ud fra enkle 
diagrammer. 

Eleven har viden om 
elektriske kredsløb. 

Eleven kan med 
modeller fortælle om 
menneskers og dyrs 
indre og ydre 
opbygning. 

Eleven har viden 
om menneskers 
og dyrs indre og ydre 
opbygning. 

Eleven kan på enkle 
kort forklare signa
turers betydning, 
herunder på digitale 
kort. 

Eleven har viden om 
signaturer på kort. 

Eleven kan 
illustrere nedbør 
og temperatur 
over tid. 

Eleven har viden 
om enkle grafer 
til illustration 
af nedbørs og 
temperaturmålinger. 

Eleven kan med 
modeller fortælle 
om hovedtræk af 
Jordens, Månens og 
Solens indbyrdes 
bevægelser, herunder 
med animationer. 

Eleven har viden om 
Jordens, Månens 
og Solens indbyrdes 
bevægelser. 

2. Eleven kan anvende 
enkle modeller til at 
vise helheder og 
detaljer. 

Eleven har viden 
om modellers 
detaljeringsniveau. 

Eleven kan fremstille 
enkle modeller over 
en husstands 
forsyning med vand, 
el og varme samt 
spildevands og 
affaldshåndtering. 

Eleven har viden 
om lokalområdets 
forsynings og 
afledningssystemer. 

Eleven kan anvende 
flere typer modeller, 
der illustrerer 
blodkredsløbet. 

Eleven har viden 
om illustration af 
blodkredsløbet. 

Eleven kan på 
enkle kort udpege 
plantebælter og 
klimazoner, herunder 
på digitale kort. 

Eleven har viden 
om fordeling af 
kontinenter, hav, 
klimazoner og 
verdensdele. 

Eleven kan 
sammenholde egne 
vejrobservationer 
med en enkel 
vejrudsigt, herunder 
med digitale vejrkort. 

Eleven har viden 
om en vejrudsigts 
formål og struktur. 

Eleven kan med 
modeller sammen
ligne solsystemets 
planeter. 

Eleven har viden 
om hovedtræk 
af solsystemets 
opbygning. 

Perspektivering Eleven kan 
relatere natur 
og teknologi til 
andre kontekster. 

Perspektivering i naturfag Teknologi og ressourcer Mennesket Naturen lokalt og globalt Vand, luft og vejr Jorden og solsystemet 

1. Eleven kan relatere 
viden fra natur/ 
teknologi til andre 
regioner. 

Eleven har viden om 
regionale forskelle 
og ligheder i natur 
og teknologi. 

Eleven kan beskrive 
en proces fra 
ressource til færdigt 
produkt og fra 
produkt til ressource. 

Eleven har viden 
om enkle produk
tionskæder. 

Eleven kan sammen
ligne egne levevilkår 
med andres. 

Eleven har viden om 
levevilkår forskellige 
steder i verden. 

Eleven kan fortælle 
om dyre og planteliv 
andre steder på 
Jorden. 

Eleven har viden 
om naturområder. 

Eleven kan sammen
ligne vejrdata fra 
Danmark med 
vejrdata fra andre 
regioner. 

Eleven har viden om 
forskelle og ligheder 
i temperatur, nedbør 
og vindhastighed. 

Eleven kan skelne 
mellem astronomi 
og alternative 
forklaringer om 
solsystemets opståen 
og livets begyndelse. 

Eleven har viden om 
solsystemets opståen 
og livets begyndelse. 

2. Eleven kan sætte 
naturfaglig og 
teknologisk udvikling 
i historisk perspektiv. 

Eleven har viden om 
centrale naturfaglige 
og teknologiske 
udviklinger. 

Eleven kan beskrive 
sammenhæng 
mellem behov 
for og udvikling af 
et produkt. 

Eleven har viden om 
teknologiudvikling 
gennem tiden. 

Eleven kan diskutere 
årsager til sund og 
usund livsstil. 

Eleven har viden 
om sundheds
fremmende faktorer. 

Eleven kan fortælle 
om landskabets 
udvikling gennem 
tiden. 

Eleven har viden 
om menneskets 
påvirkning af 
naturområder 
gennem tiden. 

Kommunikation Eleven kan 
beskrive enkle 
naturfaglige og 
teknologiske 
problemstillinger. 

Formidling Ordkendskab Faglig læsning og skrivning 

1. Eleven kan formidle 
egne data mundtligt 
og skriftligt. 

Eleven har viden 
om medier og 
formidlingsformer. 

Eleven kan mundtligt 
og skriftligt anvende 
centrale fagord og 
begreber. ✓ 

Eleven har viden om 
fagord og begreber. 

✓ 
Eleven kan læse 
og skrive enkle 
naturfaglige tekster. 

Eleven har viden om 
enkle naturfaglige 
teksttypers formål 
og struktur. 2. 

Bindende rammer i Fælles Mål Vejledende færdigheds og vidensmål 
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Bier og blomster - del 1Naturteknologi 
Modul 4Efter 6. klassetrin 

Kompetence- Færdigheds- og vidensområder og -mål område Kompetencemål Faser 

Undersøgelse Eleven kan designe 
undersøgelser 
på baggrund af 
begyndende 
hypotesedannelse. 

Undersøgelser i naturfag Teknologi og ressourcer Mennesket Natur og miljø Stof og energi 

1. Eleven kan 
gennemføre enkle 
systematiske 
undersøgelser. 

Eleven har viden 
om variable i en 
undersøgelse. 

Eleven kan iden
tificere stoffer og 
materialer i 
produkter. 

Eleven har viden 
om stoffers 
og materialers 
egenskaber 
og kredsløb. 

Eleven kan gennem
føre fysiologiske 
forsøg ved brug af 
enkelt digitalt 
måleudstyr. 

Eleven har viden 
om motion. 

Eleven kan udføre 
enkle feltundersøg
elser i naturområder, 
herunder med digitalt 
måleudstyr. 

Eleven har viden 
om karakteristiske 
naturområder. 

Eleven kan 
gennemføre 
undersøgelser 
af energiformer. 

Eleverne har viden 
om energiformer. 

2. Eleven kan designe 
enkle undersøgelser. 

Eleven har viden om 
undersøgelsesdesign. 

Eleven kan udvikle 
enkle produkter. 

Eleven har viden 
om udvikling og 
vurdering af 
produkter. 

Eleven kan 
sammensætte 
et sundt måltid. 

Eleven har viden 
om kost og hygiejne, 
herunder hånd
hygiejne. 

Eleven kan beskrive 
et naturområde på 
baggrund af egne 
undersøgelser. 

Eleven har viden 
om faktorer til 
at beskrive 
naturområder. 

Modellering Eleven kan designe 
enkle modeller. 

Modellering i naturfag Teknologi og ressourcer Mennesket Natur og miljø Stof og energi Jordklodens forandringer 

1. Eleven kan anvende 
sammensatte 
modeller til at 
beskrive processer. 

Eleven har viden 
om sammensatte 
modeller. 

Eleven kan med 
enkle procesmodeller 
beskrive forsynings
produktion. 

Eleven har viden 
om forsynings
produktion. 

Eleven kan med 
modeller forklare 
ørets og øjets 
fysiologi og anatomi. 

Eleven har viden 
om syn og hørelse. 

Eleven kan med 
modeller forklare 
om organismers 
samspil i naturen. 

Eleven har viden 
om enkle fødekæder 
og fødenet. 

Eleven kan fremstille 
modeller af vandets 
kredsløb. 

Eleven har viden om 
vandets kredsløb. 

Eleven kan med 
modeller fortælle 
om jordskælv og 
vulkanudbrud, her
under med digitale 
modeller. 

Eleven har viden 
om enkle principper 
i pladetektonikken. 

2. Eleven kan diskutere 
enkle modellers 
egnethed. 

Eleven har viden 
om muligheder 
og begrænsninger 
ved modeller. 

Eleven kan designe 
modeller af et 
produkt eller en 
produktion. 

Eleven har viden 
om modeller til at 
beskrive teknologi. 

Eleven kan opstille 
modeller om 
fordøjelsessystemet. 

Eleven har viden 
om fordøjelse. 

Eleven kan med 
enkle cykliske 
modeller fortælle 
om fotosyntese 
og respiration. 

Eleven har viden 
om organismers 
opbygning og 
nedbrydning 
af stof. 

Eleven kan med 
enkle modeller 
forklare enkelte 
stoffers molekyl
opbygning. 

Eleven har viden 
om nogle atomer 
og molekyler. 

Eleven kan fortælle 
om aktuelle natur
katastrofer og andre 
begivenheder ved 
brug af kort. 

Eleven har viden om 
atlas og digitale kort. 

Perspektivering Eleven kan 
perspektivere 
natur/teknologi 
til omverdenen 
og aktuelle 
hændelser. 

Perspektivering i naturfag Teknologi og ressourcer Mennesket Natur og miljø Stof og energi Jordklodens forandringer 

1. Eleven kan beskrive 
natur og teknologis 
anvendelse i 
samfundet og 
fremstilling i medier. 

Eleven har viden om 
centrale interesse
modsætninger. 

Eleven kan beskrive 
interessemodsæt
ninger ved produk
tionsforhold. 

Eleven har viden 
om produktioners 
afhængighed og 
påvirkning af 
naturgrundlaget. 

Eleven kan skelne 
mellem livsstils
faktorer og levevilkår. 

Eleven har viden om 
afgørende faktorer 
for livsstil og 
levevilkår. 

Eleven kan fortælle 
om livets udvikling. 

Eleven har viden 
om hovedtræk af 
livets udvikling. 

Eleven kan forklare 
om sammenhænge 
mellem energi
udnyttelse og 
drivhuseffekt. 

Eleven har viden 
om energiudnyttelse 
og drivhuseffekt. 

Eleven kan 
sammenholde 
naturkatastrofer 
til menneskers 
levevilkår. 

Eleven har viden 
om sammenhæng 
mellem pladetektonik 
og udbredelsen af 
naturkatastrofer. 

2. Eleven kan sætte 
anvendelse af natur 
og teknologi i et 
bæredygtigt 
perspektiv. 

Eleven har viden 
om enkle principper 
for bæredygtighed. 

Eleven kan iden
tificere ressource
besparende 
teknologier. 

Eleven har viden om 
enkel miljøvurdering 
af produkter og 
produktioner. 

Eleven kan vurdere 
enkle kost og 
motionsråd. 

Eleven har viden om 
kost og motionsråd. 

Eleven kan beskrive 
interessemodsæt
ninger i menneskers 
forvaltning af naturen 
lokalt og globalt. 

Eleven har viden 
om forskellige 
natursyn. 

Eleven kan diskutere 
energikilder i et 
bæredygtigheds
perspektiv. 

Eleven har viden 
om vedvarende og 
ikke vedvarende 
energikilder. 

Eleven kan beskrive 
hovedtræk af land
skabsdannelse 
i Danmark. 

Eleven har viden 
om vand, vejr og 
den sidste istids 
påvirkning på 
landskabsdannelse. 

Kommunikation Eleven kan kom-
munikere om natur 
og teknologi. 

Formidling Ordkendskab Faglig læsning og skrivning 

1. Eleven kan 
argumentere om 
enkle forhold inden 
for natur og 
teknologi. ✓

Eleven har viden 
om enkel naturfaglig 
argumentation. 

Eleven kan mundtligt 
og skriftligt udtrykke 
sig med brug af 
naturfaglige og 
teknologiske fagord 
og begreber. 

✓ 

Eleven har viden 
om naturfaglige og 
teknologiske fagord 
og begreber. 

✓ 

Eleven kan læse og 
skrive naturfaglige 
tekster. 

Eleven har viden om 
naturfaglige teksters 
formål og opbygning. 

2. Eleven kan diskutere 
enkle problem
stillinger om natur 
og teknologi. ✓

Eleven har viden 
om enkel naturfaglig 
kildekritik. 

Bindende rammer i Fælles Mål Vejledende færdigheds og vidensmål 
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2/26/22, 11:13 AM Zoom ind på problemet - Naturvidenskabens ABC 

 

(https://naturvidenskabensabc.dk) 

 Søg...

Aktiviteter (/aktiviteter/) > Zoom ind på problemet 

Zoom ind på problemet 

Vejledning 

() 

() 

() 

Materialer og aktivitetsvejledning 

Faglig forklaring 

Elevernes udbytte 

Inspiration 

Ekstramaterialer til dig som lærer 

Zoom ind på problemet 
Fra forløbet: Bi-rig natur (https://naturvidenskabensabc.dk/undervisningsforlob/bi-rig-natur-short/) 

Mindre end 1 lektion 

5. til 6. klasse 

Eleverne bliver introduceret for de vilde biers fantastiske verden. Samtidig afdækkes elevernes 

forforståelse af bier og problemstillingen, at bier er under pres, slåes an. 

https://naturvidenskabensabc.dk/eksperiment/zoom-ind-pa-problemet/ 1/4 

https://naturvidenskabensabc.dk/
https://naturvidenskabensabc.dk/aktiviteter/
https://naturvidenskabensabc.dk/eksperiment/zoom-ind-pa-problemet/
https://naturvidenskabensabc.dk/eksperiment/zoom-ind-pa-problemet/
https://naturvidenskabensabc.dk/eksperiment/zoom-ind-pa-problemet/
https://naturvidenskabensabc.dk/undervisningsforlob/bi-rig-natur-short/
https://naturvidenskabensabc.dk/eksperiment/zoom-ind-pa-problemet


    

    

    

          

        

 

  

           

             

     

      

    

     

         

     

       

             

             

 

         

                   

        

                

          

                  

             

           

 

             

    

    

                   

   

              

          

       

              

          

          

2/26/22, 11:13 AM Zoom ind på problemet - Naturvidenskabens ABC 

Aktivitetsvejledning 

Varighed: 35 min. 

Organisering: Fælles på klassen 

Tidsrum Hvad gør eleven? Hvad gør læreren? 

Ca. 15 min. Lytter, ser film og reflekterer Afdækker forforståelse og introducerer emnet 

Ca. 20 min. Lytter og reflekterer Introducerer og engagerer i problemstillingen 

Mere viden 

Instruktion og vejledning 

Lærerens instruktion og vejledning undervejs i aktiviteten kan med fordel forløbe således: 

Afdæk elevernes forforståelse af bier, blomster og andre insekter, fx med udgangspunkt i boksen 

‘Spørgsmål om insekter, bier og blomster’. 

Spørgsmål om insekter, bier og blomster 

Hvad er et insekt? 

Hvilke andre insekter kender I? 

Hvor mange bier kender I? Hvilke bier kender I? 

Hvor har I set bier? 

På hvilken årstid har I set bier? 

Hvilke tre ting kommer I til at tænke på, når I tænker på bier? 

Introducer elever for de ‘vilde biers verden’, fx med udgangspunkt i boksen ‘Vilde bier’. 

Vilde bier 

I Danmark kendes der til 293 arter af bier. 

I hele verden er der beskrevet omkring 17.000 arter, men der menes at være helt op til 30.000 arter. 

Honningbien er kun én art ud af disse. 

De 292 andre arter af bier betegnes som vilde bier, heraf er de 262 enlige bier. 

Vilde bier kan deles op i enlige bier og humlebier. 

Honningbien er en konkurrent til alle de vilde bier (de lever begge af nektar og pollen fra de samme 

blomster). 

Giv eleverne et indblik i Blåhatjordbis fantastiske, unikke og specialiserede ‘verden’ ved at vise 

eleverne videoen Blåhatjordbi- v. Morten DD (https://youtu.be/ujY1E3w2xi4), hvor Morten DD taler 

blåhatjordbiens sag. 

Lad eleverne reflektere over filmen og dens faglige begreber, fx med udgangspunkt i boksen 

‘Refleksionsspørgsmål til video om Blåhatjordbi. 

Refleksionsspørgsmål til video om Blåhatjordbi 

Dyr har ofte navne efter, hvad de siger, hvordan de ser ud, hvor de lever eller hvad de spiser. Hvad 

fortæller blåhatjordbiens navn os? 

Blåhatjordbi bygger sin rede under jorden. Hvad er det, den indsamler til sin kommende rede? 

Forklar, hvordan den bygger sin rede. Hvor mange æg lægger den? 

Hvorfor tror I, at der bliver færre blåhatjordbier? 

Blåhathvepsebi er en parasit eller snylter på blåhatjordbi. Hvad forstår I ved en parasit eller 

snylter? 

Hvorfor tror I, parasit-bien er i endnu større tilbagegang end blåhatjordbien? 

Hvad tror I, man kan gøre for at redde begge bi-arter? 
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Fortæl eleverne, at bierne er truet, fx med udgangspunkt i boksen ‘Bierne er under pres’. 

Bierne er under pres 

Vilde bier er ligesom mange andre arter truet af, at deres levesteder forsvinder. Vi mennesker har taget 

pladsen, og i Danmark har vi fx brugt pladsen til landbrug samt til at bygge huse, veje mm. 

Når de vilde blomster bliver færre, så bliver de vilde bier også færre. Vi mennesker kan beslutte, om vi vil 

hjælpe de vilde bier. Bierne spiller en vigtig rolle i forhold til bestøvning af planter og træer. 

Hvis vi beslutter at give plads til mere natur, så får vi en natur, der er rig på biodiversitet. 

Præsenter eleverne for problemstillingen, der er omdrejningspunktet for dette forløb: 

‘Hvordan kan vi øge bi(o)diversiteten på vores skole?’ 

Forklar eleverne, hvad begrebet ‘biodiversitet’ betyder, fx ved at sige “biodiversitet er det mylder af 

liv, der findes overalt på kloden i form af dyr, planter, svampe, bakterier og alt levende. Det betyder, 

at når der er høj biodiversitet, så er der mange forskellige arter, og når der er lav biodiversitet, så er 

der få forskellige arter.“ 

Snak med eleverne om, at naturen ikke har nogen stemme til at tale sin sag. Naturens interesse kan 

kun varetages af mennesker, og det er her, eleverne kan være med til at gøre en forskel for bierne. 

Understreg, at alt det, klassen skal lave i forløbet, har med problemstillingen ‘Hvordan kan vi øge 

bi(o)diversiteten på vores skole?’ at gøre. 

Lad eleverne reflektere over, hvad det var, Morten DD gjorde for at tale blåhatjordbiens sag, fx med 

udgangspunkt i boksen ‘Spørgsmål til formidlerrollen’. 

Spørgsmål til formidlerrollen 

Hvem var det, der gjorde os klogere på blåhatjordbi – hvem er han? 

Hvorfor kunne han det? 

Hvor han sin viden fra? 

Morten DD er biolog. Hvad laver en biolog? 

Hvis ikke Morten DD fortalte os om blåhatjordbi, hvem kan så fortælle os det? 

Hvorfor lytter vi til ham? 

Introducér eleverne for yderligere en fantastisk historie fra biernes verden, fx med udgangspunkt i 

boksen ‘Pragtbuksebien som minearbejder’ og videoen ‘Buksebien 

(https://youtu.be/mk3cproxMTM)’. 

Pragtbuksebien som minearbejder 

Læg jer ned på knæ, og kig efter huller i gruset mellem fliserne. 

Leif H. Sørensen, naturvejleder ved Trente Mølle, fortæller i Ugeavisen Faaborg om pragtbuksebien: “Det 

er ikke kun myrer, der bor her. De er her også, men ser man ekstra godt efter, så sidder der ved de fleste 

af indgangene en flok bier, som er i fuld gang med at grave. Det er pragtbuksebierne, der er på spil. 

Unægteligt et lidt spøjst navn, men det hentyder til de meget behårede bagben, som den har. Her er det 

hunnerne, der har bukserne på, og hun er i gang med at grave et op til 80 centimeter dybt hul ned i 

sandet mellem stenene. Og ikke nok med det, der bliver også gravet adskillige gange ud til siderne – 

gange der senere skal blive lejligheder for hendes a�om. Hun er uhyre flittig, og der arbejdes på højtryk. 

Sjovt at iagttage, hvordan hun bakker ud fra hullerne og samtidig skovler de store mængder af sand op af 

hullet. Den adfærd har i øvrigt på engelsk givet pragtbuksebien det meget sigende navn: “Miner Bee”. 

Relaterede aktiviteter 
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