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• Præsentation af Bloom, Bloom Explore og Bloom School 
• Introduktion til undervisningsmateriale  
• Opgaver 
• Feedback og spørgsmål



Bloom – festival om natur og videnskab

27.–29. maj i Søndermarken   



Under duvende trækroner og i vildtvoksende natur kan du opleve nogle af vor tids 
skarpeste forskere, filosoffer, kunstnere og tænkere, der med afsæt i naturens processer og 
dimensioner kan give en forståelse af, hvordan verden hænger sammen.  

Bloom tilbyder noget for både hovedet og hjertet, hænderne og fødderne. Vi 
krydsbefrugter talks, walks og samtaler med koncerter, mad, kunst, litteratur og kreative 
åndehuller.  

Programmet byder på tankevækkende samtaler, naturnære vandringer og store idéer og 
teorier – fra livets opståen, DNA i luften og bevidsthedens mysterium til jagten på liv på 
fjerne exoplaneter.  

Årets festival finder sted i Søndermarken på Frederiksberg den 27.–29. maj. Det er gratis 
at være med. 

Læs mere her: www.bloom.ooo/festival 

http://www.bloom.ooo/festival




Bloom School – Blooms skoleprogram



Bloom School 2022: Er vi alene? 

25. maj i Søndermarken



Tag din klasse med til Bloom School og bliv klogere på universet, på verden og på jer selv. 

Midt i det grønne Søndermarken på Frederiksberg, kan eleverne møde nogle af landets 
dygtigste forskere og formidlere, hvis passion og begejstring for deres felt er så glødende, 
at det smitter og får nye tanker til at spire.  

Bloom School er målrettet elever i 7.-9. klasse.  

Det er gratis at deltage, men det kræver, du tilmelder din klasse på forhånd.  

Læs mere her: www.bloom.ooo/school

http://www.bloom.ooo/school


Bloom Explore – videoer, podcasts og essays om natur og videnskab 



I Blooms digitale magasin Bloom Explore udfolder vi videnskaben gennem videoer, 
podcasts, essay og kunst, og kombinerer perspektiver fra forskningens og kunstens verden. 

Læs med på www.bloom.ooo/explore

http://www.bloom.ooo/explore
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Den sjette  
masseuddøen

Professor Carsten Rahbek



Kortlægning  
af naturen 

Adjunkt Naia Morueta-Holme



Et nyt  
habitat 

Professor Menno Schilthuizen



Mekanisk fuglesang 
Kunstner Niels Lyhne Løkkegaard



En vild fremtid 
Professor Jens-Christian Svenning





Undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning 
• Undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning kaldes også Inquiry Based Science 

Education eller IBSE. Det er en tilgang, hvor elever udforsker eller undersøger egne 
hypoteser og problemstillinger. 

• Eleverne møder et autentisk problem, og de ”forsøger at løse eller besvare dette 
problem ved at ræsonnere, lede efter relevante kilder, observere, opstille hypoteser, 
samt indsamle og fortolke data igennem eksperimentelt eller teoretisk arbejde og 
diskussioner.” 

Kilde: Nielsen, J.A. 2014, s. 11 i Inquiry Based Science Education – IBSE, Termer, metoder, tankegange og erfaringer. 
https://emu.dk/sites/default/files/2021-07/Vidensnotat_grund_UBNU.pdf

https://emu.dk/sites/default/files/2021-07/Vidensnotat_grund_UBNU.pdf


Hvad får eleverne ud af at arbejde undersøgende? 

Forskning peger på, at den undersøgelsesbaserede tilgang kan have potentiale til at:

• Motivere og engagere eleverne i undervisningen
• Give eleverne en positiv holdning til og større interesse for naturen og naturfagene
• Øge elevernes læring og naturfaglige viden 
• Øge elevernes kompetencer til at argumentere, træffe beslutninger og styre 

processer.



Hvad gør læreren, når det virker?  

1. Undervisningens organisering 

Eleverne arbejder undersøgende i 
forskellige faser i undervisningen 

2. Lærerens rolle 

Læreren faciliterer elevernes 
undersøgende arbejde 

3. Læringsmiljøets betydning 

Læreren etablerer et miljø, hvor 
eleverne tør prøve sig frem



Undervisningsforløbet med udgangspunkt  
i 6F-modellen 



Reflektion 1 minut 

Hvad karakteriserer et godt 
undervisningsmateriale?







Biodiversitet i undervisningen 

• Hvordan arbejder vi med biodiversitet i 
fællesfaglige forløb?

• I hvor høj grad kan der komme fokus på 
udvikling af naturfaglig kompetence?



Definition af problemstilling 

• Af læseplanen fremgår det, at en problemstilling er en afgrænset formulering, der 
indkredser den forundring, det modsætningsforhold eller den udfordring, som 
klassen eller en enkelt elevgruppe arbejder med. En god problemstilling kræver 
viden, og derfor vil det være almindeligt, at problemstillingen ændrer sig, 
efterhånden som undervisningsforløbet skrider frem. En problemstilling kan fx 
afgrænses gennem undren, eksisterende viden og undersøgelser.
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Mulige problemstillinger  

• Hvordan kan vi beskytte biodiversiteten, og samtidig sikre forbedrede 
livsbetingelser og større fødevaresikkerhed i verden? 

• Hvordan kan vi skabe forbedrede livsbetingelser for insekter i lokalområdet, 
og samtidig sikre, at de fleste borgere være tilfredse med løsningerne?

• Hvordan sikrer vi bedre rammer og udviklingsmuligheder for turede og 
sårbare arter i Danmark?

•



Mulige  
arbejdsspørgsmål  

• Hvilken rolle spiller 
jordbunden i forhold til de 
arter, vi finder i vores 
område?

• Hvilken indbyrdes rolle 
spiller de forskellige arter 
for hinanden i vores 
område?

•



Opgave: 
Tegn et kort 
over området 

• Fremstil et kort eller en skitse over et afgrænset område med 
beskrivelser at plantevækst, mulige levesteder og fødekilder for 
insekter. Det kan være et område, I aftaler i klassen, eller det 
kan være skolegården el.lign. Husk, at der indgår insekter i både 
græsnings- og nedbryderfødekæder.

• Observer og beskriv menneskelige aktiviteter og tegn på 
menneskelig påvirkning i området, der kan have betydning for 
levevilkårene.



Undervisningsmateriale: www.forstå.dk/forloeb/biodiversitetskrisen/11322 (gratis med uni-login) 
Bloom: www.bloom.ooo 
Bloom Explore: www.bloom.ooo/explore 
Bloom School: www.bloom.ooo/school 
Stream ‘After Nature’ på CPH:DOX: www.doxonline.dk/film/after-nature/  
Nyhedsbrev med nye udgivelser: www.bloom.ooo/nyhedsbrev 
Blooms YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCW2XSPrVLO9VdXOrTFG4EZQ  
Kontakt: esther@bloom.ooo

Spørgsmål
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