
 
 

       

Skolerne ud i naturen 
Mellemtrinnet 

Fag: Natur/teknologi 
Tema: Natur 
Undervisningsforløb: Bier og blomster - del 2 - blomsterne 

Lektioner Side 

Introduktion 1 

Modul I Lær om blomster 1 2 

Modul II Observér blomsters befrugtning 2-4 3 

Modul III Evalueringsmodul 2 4 

Læringsmål & bilag 5 

Introduktion 

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

Del 2 består af 3 moduler og kan gennemføres på 5-7 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 3 spørgsmål. 
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Skolerne ud i naturen 
Mellemtrinnet 

Fag: Natur/teknologi 
Tema: Natur 
Undervisningsforløb: Bier og blomster - del 2 - blomsterne 

Modul I 
Lær om blomster (1 lektion) 

Forberedelse: Medbring gerne nogle blomsterbøger fra skolebiblioteket. 

● Inddel eleverne i 4 grupper som skal læse om blomsters opbygning, blomsters 
køn, bestøvning og blomsterstand. Giv eventuelt hver gruppe en blomsterbog 
som de kan finde eksempler i. 

● Opsaml i klassen og lad grupperne fortælle hvad de har lært om deres emne. 

Tilvalg: En mere avanceret udgave af teksten om blomsters bestøvning findes her, hvis 
man for eksempel vil benytte modulet i udskolingen. 
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https://www.skoven-i-skolen.dk/content/blomster-og-best%C3%B8vning
https://www.skoven-i-skolen.dk/content/blomster-og-best%C3%B8vning
https://www.skoven-i-skolen.dk/content/tr%C3%A6er-og-buskes-blomstring-og-best%C3%B8vning


 
 

       

Skolerne ud i naturen 
Mellemtrinnet 

Fag: Natur/teknologi 
Tema: Natur 
Undervisningsforløb: Bier og blomster - del 2 - blomsterne 

Modul II 
Observér blomsters befrugtning (2-4 lektioner) 

Forberedelse: Udvælg et blomsterbed eller en græsplæne/eng med blomster. Variation 
er et plus men ikke et krav. Medbring gerne nogle blomster- og insektbøger fra 
skolebiblioteket. 

● Del eleverne op i små grupper på 3-4 personer. Eleverne skal vælge hvem der 
har hvilken opgave i gruppen: Tidstager, fotograf og sekretær. 

1) Tidstager dokumenterer hvor længe insekterne sidder i blomsten. 
2) Fotograf bruger sin telefon til at tage billeder af insekterne og blomsten. 
3) Sekretær udfylder skemaet. 

● Grupperne skal herefter finde en blomst som de vil observere, og varetage deres 
valgte opgaver. 

- Vælg om eleverne skal observere blomsterne i 5 eller 10 minutter. 
- Vælg hvor mange blomster hver gruppe skal observere. 

● Når eleverne er færdige med at observere det antal blomster som er valgt, skal 
eleverne se om de kan finde ud af hvilke blomster og insekter de har observeret. 
Giv dem gerne 10 minutter til det. 

● Opsaml fundene i klassen. Hvor mange forskellige insekter blev der fundet i alt? 
Hvor mange var bier? Hvilke blomster tiltrak flest insekter? 

● Snak med eleverne om selve undersøgelsen. Hvilke variabler var der? Hvordan 
kunne man designe undersøgelsen anderledes en anden gang? 

Vigtigt: Bed eleverne om at uploade blomster og insekt billeder i en fælles mappe, hvis 
I skal arbejde videre med del 3 af Bier og blomster forløbet. 
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https://docs.google.com/document/d/1AkG-BS66Ub2-E324y2utw5VT0lceAQy_JRmzgcUIlJA/edit?usp=sharing


 
 

       

Skolerne ud i naturen 
Mellemtrinnet 

Fag: Natur/teknologi 
Tema: Natur 
Undervisningsforløb: Bier og blomster - del 2 - blomsterne 

Modul III 
Evalueringsmodul (2 lektioner) 

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

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? 

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

● 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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Naturteknologi Bier og blomster - del 2 
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 
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 Naturteknologi Bier og blomster - del 2 
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 2Naturteknologi 
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 2Naturteknologi 
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 2Naturteknologi 
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 2Naturteknologi 
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 

FÆLLES MÅL Natur/teknologi 7 
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LEKSIKON 

Blomster og bestøvning 
Her kan du læse om, hvad en blomst er, og hvordan blomsterne bliver bestøvet. 

Klik på det du vil læse mere om: 

Hvorfor er der blomster? 

Blomsten 

Blomstens køn 

Bestøvning 

Blomsterstand 

Hvorfor er der blomster? 
Blomster 

De fleste blomsterplanter sætter blomster. De bruger dem, når de skal 
formere sig og blive til flere. Blomsterne er faktisk planternes kønsorganer. 
De gør at æg og sædceller fra to planter kan smelte sammen til et nyt 
individ med nye egenskaber. 

Blomsten 
Opbygning 

Blomster kan have mange former og farver, men hvis du ser nærmere efter, 
er de fleste blomster bygget op på nogenlunde samme måde: et skud med 

specielle blade der sidder i kranse på en blomsterbund. 

Her kan du se en skitse af en blomst. 

https://www.skoven-i-skolen.dk/content/blomster-og-bestøvning 1/7 
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Her er en skitse af en blomst. Den viser hvordan de hanlige og hunlige dele af en blomst 
kan se ud. Tegning: Eva Wulff. 

Støvblade 
Støvbladene er blomstens hanlige dele. De består af en støvtråd med en 

støvknap for oven (se tegning). Støvbladene laver blomsterstøv (pollen) som 
er en slags sædceller. 

Frugtanlæg 

I midten af blomsten sidder frugtanlægget. Det er blomstens hunlige del. Det 
består af en frugtknude med små frøanlæg i (se tegning). For oven sidder 
støvfanget. Støvfanget fanger de bittesmå pollen fra hanblomsten. Når et 
pollenkorn er fanget spirer det og vokser ned i maven af frugtanlæget - her 
befrugter det et af de små frøanlæg. Bum. Så er en lille ny plante skabt. 

Kronblade 

Kronbladene kan sidde i randen af blomsten. De kan have flotte farver, for 
at tiltrække insekter. 

Bægerblade 

Yderst sidder bægerbladene. De er tit grønne og gemmer sig nedenunder 
kronbladene, når blomsten er foldet ud. Det er dem der beskytter 
blomsterknoppen. 

Blomster som kendetegn 
Antallet af kronblade, bægerblade, støvblade og frugtanlæg er forskelligt alt 
efter hvilken plante-art du kigger på. Hvis du vil lære at kende planterne fra 
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hinanden, er blomsterne derfor gode at kigge på. Planter der tilhører den 

samme plante-familie, har også tit blomster, der ligner hinanden. 

Kig i en blomst - og se om du kan finde de forskellige dele. Det er meget let 
at se i en tulipan. 

Hvor mange støvdragere har tulipanen? Og hvor mange støvfang? 
Foto: Malene Bendix. 

Blomstens køn 
En blomst kan være: 

Tvekønnet – så har blomsten både støvblade og frugtanlæg. 

Enkønnet – så har blomsten enten kun støvblade og kaldes en 

hanblomst, eller også har den kun frugtanlæg og kaldes en 
hunblomst. 

En plante kan have flere slags blomster og kaldes: 

Enbo: hvis planten bærer både han- og hunblomster. 

Tvebo: hvis planten bærer enten hanblomster eller hunblomster. 

Flerbo: hvis planten bærer tvekønsblomster og han- eller 
hunblomster. 

Det er vigtigt for planterne at blande deres arve-anlæg med andre planter, 
så deres gener kan føres videre i nye individer, der har nye muligheder for 
at tilpasse sig ændringer i miljøet. Blomsterne giver planterne denne 

mulighed for at blande gener. Derfor kan det virke ulogisk at de fleste 
blomster har både hunlige og hanlige dele i samme blomst. For at undgå at 
bestøve sig selv, modner disse dele ofte på forskellige tidspunkter. 
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Lindeblomster. Se de mange hanlige støvblade omkring blomsten og det hunlige støvfang i 
midten. Foto: Janne Bavnhøj. 

Bestøvning 
Hvis en plante skal kunne sætte frø, skal den bestøves. Det vil sige, at 
blomsterstøv (pollen) fra de hanlige dele af en blomst skal flyttes over til de 
hunlige dele af en blomst på en anden plante. 

Da blomster ikke kan gå, er de nødt til at få hjælp til at blive bestøvet. De 

kan få hjælp af: 

Dyr: 
Især insekter bliver lokket af blomsternes farver, dufte og søde 
nektar til at bære blomsterstøv fra hanblomst til hunblomst. De 
planter der bliver bestøvet af insekter, sætter ofte smukke, 
farverige og duftende blomster. 

Vind: 
En del planter bruger i stedet for vinden til at bære blomsterstøv 
(pollen) fra hanblomsten til hunblomsten. De planter der bliver 
bestøvet af vinden behøver ikke at sætte flotte blomster. 
Græsserne og mange træer er eksempler på planter der bliver 
bestøvet af vinden. 

Mælkebøtten er en af de få planter, der kan sætte frø uden at være blevet bestøvet med 

pollen fra en anden mælkebøtte. Mælkebøtten er en kurveblomst. Den gule blomst vi 
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plukker består faktisk af mange bittesmå blomster, der sidder tæt sammen på en fælles 

blomsterbund - en kurv. Foto: Malene Bendix. 

Blomster som ikke skal bestøves 

Der findes faktisk også blomster som ikke skal bestøves. Den gule 
mælkebøtte er et eksempel på en blomst der kan sætte frø uden at blive 

bestøvet udefra. Selvom du kan finde smådyr som biller, bier og 
sommerfugle, der samler nektar og pollen i mælkebøtten - så bestøver de 

faktisk ikke de gule blomster. Mælkebøtterne sætter frø uden at være blevet 
bestøvet med pollen fra en anden mælkebøtte - og der sker ingen blanding 

af gener. Den kan få børn med sig selv. 

Blomsterstand 
Blomster kan sidde flere sammen i en blomsterstand. I botanikken bruger 
man en række ord for at beskrive hvordan en plante ser ud. På tegningen 
nedenfor kan du se de begreber, man bruger, når man beskriver den måde 

blomsterne sidder sammen i en blomsterstand. 

Blomsterne kan siddeflere sammen i en blomsterstand. Her kan du se forskellige 

blomsterstande. Tegning: Eva Wulff 

Man bruger også specielle udtryk til at beskrive resten af plantens 

udseende. Det vil fylde for meget at gengive dem her, men I kan finde dem i 
en almindelig flora, f.eks. ”Danske blomster” af Kirsten Tind, Gyldendal eller 
”Dansk Feltflora”, af Keld Hansen (red), Gyldendal. 
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Skovmærke. Her sidder de små hvide blomster sammen i kvaste. 
Foto: Eva Skytte. 

Hvem, hvad, hvor 

Fag: Biologi, 
Natur/Teknik 

Sted: Åbent land, Skov, 
Sø og å, By og 

kultur 

Årstid: Forår, Sommer, 
Efterår 

Kolofon 

Forfatter: Malene Bendix. 
Foto øverst: Eva Skytte. 
Tegninger: Eva Wulff. 

Læs også 

Træer og buskes blomstring og bestøvning 
Læs om blomster og bestøvning hos træer. 
LEKSIKON 
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Elevark 
Bier og blomster 
Modul II 

Navne på blomster og insekter kan udfyldes efter observationen. Husk at tage billeder af 
de blomster og insekter der observeres, så I kan slå dem op i bøger eller på internettet 
bagefter. 

Blomstens navn Antal insekter Insekternes navne Tid i blomst 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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