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KONCEPT: Bestøvning 
 

1 - KORT BESKRIVELSE AF KONCEPTET 
 
Bestøvning er den proces, hvormed planter bliver befrugtet. Normalt, vil 
blomsterne kræver en ekstern medie til at cirkulere deres pollen fra den ene 
blomst til den næste.  Disse medier er vind, insekter, fugle, vand, flagermus 
eller andre dyr. Dyre eller insekter, der hjælper med at overføre pollen fra 
blomst til blomst, kaldes "bestøvere", og de mest berømte i vores kultur er 
bier. 
  
I tilfælde af insekter og dyr, hvad der normalt sker, er at når pollen forsøger at 
få adgang til nektar, bliver pollen fastgjort til bestøverens krop og bliver 
efterladt på den næste blomster stigma, hvilket kan resultere i en vellykket 
reproduktion af blomsten. 
 

Bestøvningsprocessen er central i alle økosystemer, da den ligger til grund for 

reproduktion af mange planter, der danner grundlag for  
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madpyramiden. En mangel ved bestøvning ville resultere i tab af mange 

planter og afgrøder over tid. 1 

 

 
Kilde 1: Freepik 

 
 
 

2 - Aktiviteter i LivingStem- projektet, der kan være 
relateret til dette koncept 
 
Udfordring (Gamifikation-system aktivitet): 'Bygning af et 
insekthotel' kunne forbindes med begrebet bestøvning, da en af 
hovedinteresserne ved at bygge dette hotel er at tiltrække bestøvere til 
det. Aktiviteten kunne være rettet mod bestøvning og dens betydning i 
permakulturhavens livscyklus. Melliferøse planter kunne også plantes omkring 
insekthotellet for at tiltrække endnu flere bestøvere. Eleverne kunne observere 
og lære at genkende bestøvere og bestøvningsprocesser i permakulturhaven 
og føre en observationsdagbog. Hele processen kan dokumenteres og 
forklares af eleverne via en video. 

                                                
1 Freepik License. (2019). Diagram showing pollination with flower and bee Free Vector. 
www.freepik.com. https://www.freepik.com/free-vector/diagram-showing-pollination-with-flower-
bee_6052414.htm#page=1&query=pollinate&position=0 
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Udfordring (Gamification-system aktivitet): "Design af en Mandala 
Have" kan også knyttes sammen, da det er vigtigt at tiltrække bestøvere for at 
producere et større udbytte. Melliferøse planter kan integreres i designet, 
f.eks. for at tiltrække bestøvere. Som i den foregående aktivitet kunne 
eleverne observere og lære at genkende bestøvere og bestøvningsprocesser i 
permakulturhaven og føre en observationsdagbog. Hele processen kan 
dokumenteres og forklares af eleverne via en video. 
  
Udfordring (Gamification-system aktivitet): Aktiviteten omkring honning og 
bier kan være forbundet med bestøvning, såvel som bier er bestøvere. Her er 
hele bestøvningspunktet centralt for aktiviteten allerede, da processen med at 
producere honning er sammenfaldende med bestøvningsprocessen. Begge 
aktiviteter kunne kombineres, og elevernes observation og dokumentation kan 
være den samme. Eleverne følger læreren i de forskellige aktiviteter relateret 
til honning, mens de noterer biernes adfærd og stiller spørgsmål under 
udflugterne. De noterer alle deres observationer i en dagbog og forklarer de 
forskellige trin på video. 
  
Ideel køkkenhave spillet: Begrebet bestøvning skal tages i betragtning, 
mens man designer sin ideale køkkenhave, da bestøvning af planterne vil give 
et større udbytte. Melliferøse planter kan sås for at tiltrække bier og 
bestøvere. Igen kunne eleverne observere og lære at genkende bestøvere og 
bestøvningsprocesser i permakulturhaven og føre en 
observationsdagbog. Hele processen kan dokumenteres og forklares af 
eleverne via en video. 
 

 

3 - Metodeforslag til gennemførelse af den ovenfor 
beskrevne aktivitet  
 
Her vil eleverne arbejde i grupper på 3 til 4 elever for at tænke på, hvordan 
man bedst arrangerer permakulturhaver, hvordan man laver et insekthotel, 
hvordan man laver honning osv. Alle aktiviteter foreslået ovenfor kan 
gennemføres og man kan undersøge, hvordan man forbinder planter med for 
at tiltrække bestøvere. 
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Der kunne foretages et eksperiment med at lægge nogle planter under et 
specielt net for at forhindre bestøvere i at komme på dem og plante nøjagtigt 
de samme planter, men fri til at blive bestøvet, og se derefter, hvad der sker 
med begge planter. 
Eleverne dokumenterer deres observationer, design, hypotese og 
eksperimenter og drager konklusioner fra hele processen og de observationer, 
de har foretaget, om vigtigheden af bestøvning. 
 
Under hele aktivitetsprocessen fortsatte eleverne med at optage og forklare, 
hvad der sker med deres egne ord til kameraet. 
  
Man kan lave en generel struktur til videoerne på forhånd, så at man kan 
optage et ensartet format. Her er et eksempel: 
  
Lav videoen som et interview i et tv-show (du kan endda opfinde et navn) 
  
- ”Lad os i dag udforske…. ( indsæt emne ) ”              
- Kort forklaring af konceptet              
- Hvad eleverne vil gøre som et eksperiment (eller hypotese)              
- De forskellige trin i processen, og hvorfor              
- Hvad er resultaterne?              
- Hvad er konklusionen?              
- "Tak fordi du så videon.!"              
  
 
 

4 - Børn involveret i aktiviteten  

Eleverne kommer med en hypotese om vigtigheden af bestøvning, når 
læreren har forklaret processen for dem. De vil derefter bestræbe sig på at 
lave eksperimenter for at observere processen og dens betydning. 
  
Videoerne giver seeren mulighed for at følge hele processen, fra vigtige 
observationer til gennemførelsen af en oprettet permakulturhave eller 
insekthotel afhængigt af den valgte aktivitet. Lærere vil ledsage eleverne ved 
at forklare dem bestøvningsprocessen og hvordan den påvirker økosystemet. 
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Eleverne arbejder i små grupper (3-4 elever), hvor en person udpeges til at 
registrere hele processen. Denne stilling som filminstruktør skal skiftes, så alle 
elever kan være i stand til at deltage i opgaverne og 
videofremstillingsprocessen ligeligt,  alt dette under korrekt tilsyn af læreren 
selvfølgelig. 
  
Læreren kan vælge at filme hele processen selv, hvis eleverne ønsker det. 

 

5 - Forbindelser mellem dette koncept, videnskab 

(STEAM) og permakultur  

 

Bestøvning er en naturlige proces i reproduktion af planter, som naturligvis er 
forbundet med permakultur gennem den rolle, som bestøvning skal spille i 
afgrødestrategier og generel planteforvaltning i permakulturhaven. Bestøvning 
og reproduktionssystemer af planter er også en del af biologi læseplanen 
(Videnskab). 
  

 

 
 
 
 


