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Kuffertens historie til elever

Kuffertens lange rejse
Kufferten her har et langt eventyr med sig i bagagen. Den har rejst rundt i 
hele verden, og har oplevet nogle af de ødeste øer, den frodigste regnskov, det 
koldeste snelandskab og den dejlige danske bøgeskov. Men da rejserne holdt op, 
blev kufferten gemt langt væk i et klædeskab på loftet. I mange, mange år stod 
kufferten i skabet og samlede støv. Måske kan I stadig se noget af det støv, den 
har samlet sammen? Eller måske I kan se på den, hvor gammel den er?

Der kom en dag, hvor to nysgerrige elever smugkiggede i det inderste af 
klædeskabet på loftet, og her fik de øje på kufferten. Eleverne syntes, det var 
synd, at den stod derinde, når den nu var så fin - og var fuld af gode fortællinger 
og læring. De to nysgerrige elever kunne ikke forstå, at en flot gammel kuffert 
skulle stå i et skab uden at blive brugt. Især ikke når den faktisk kunne komme ud 
i verden og blive genbrugt, igen og igen.

Derfor er kufferten havnet hos jer, og her begynder endnu et af kuffertens eventyr. 
Et eventyr, der leder jer udenfor, lader jer gå på opdagelse i vores alle sammens 
natur, giver jer nye oplevelser og nye evner. Pas godt på kufferten og hvad der 
er i den, og brug den som en hjælpende hånd, når I selv skal på eventyr i naturen 
inden længe. 

Stofposernes historie
Poserne, som I finder i kufferten, bringer også en helt særlig historie med sig. 
For det er ikke helt almindelige poser: Stoffet, som poserne er lavet af, er fra ”De 
Forenede Dampvaskerier” og stammer fra gamle duge, der er vasket og rene - 
men har været brugt til forskellige arrangementer i hele Danmark. Derefter har 
de fantastiske mennesker fra SOVI syet os de fine poser. SOVI er et sted, hvor 
mennesker med autisme, asperger eller andre udfordringer kan bruge deres unikke 
styrker og kompetencer:

Sovi fortæller: ”Det har været en fornøjelse at sy poserne! Alle har kunnet være 
med i større eller mindre omfang, så det er en opgave, alle vores medarbejdere 
har følt, de har været en del af... Det gør os stolte at være med i sådanne 
projekter, da vi går meget op i genbrug, upcycling og bæredygtighed her i SOVI.” 
- Ruth Skafte, instruktør i SOVI
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Introduktion til læreren

Den Grønne Kuffert er et undervisningsmateriale til indskolingen, som har til 
formål at understøtte elevernes grønne dannelse. Materialet kombinerer naturnær 
og oplevelsesbaseret undervisning med elementer af projektbaserede metoder i 
konkrete øvelser.

Verdensmål og bæredygtighed
Materialet i Den Grønne Kuffert bygger på en antagelse om, at positive oplevelser 
med og i naturen kan være med til at give børn en generel forståelse for, hvorfor 
vi også skal være med til at passe på den. Ved hver øvelse markeres hvilke af FN’s 
Verdensmål, øvelserne kan relateres til. Det beskrives ikke direkte, hvordan de 
enkelte verdensmål skal introduceres, men skal forstås som en læringsramme, hvor 
eleverne kan få en mere oplevelsesbaseret fornemmelse for forskellige aspekter af 
verdensmålene og bæredygtighed, hvor læreren selv finder det relevant.

Fag
Øvelserne henvender sig primært til natur og teknologi men kan også bruges i 
samspil med andre fag. For hvert tema er der 2-4 øvelser, som varierer i omfang og 
kompleksitet. Nogle øvelser kan udføres på en enkelt lektion, mens andre er mere 
omfattende og er bygget op som mindre forløb.

Ud i naturen
Mange af kuffertens øvelser skal udføres udenfor. Det har ikke den store betydning, 
om det er i en bøgeskov, på stranden, i en bypark eller på legepladsen. Det 
væsentlige er den nysgerrighed og forbundethed, der kan opstå, når eleven får tid 
til at opleve og mærke naturen på sin egen krop.

Arbejd videre
Den grønne tænketank CONCITO’s Klimaambassade har udviklet øvelserne i Den 
Grønne Kuffert; enkelte med inspiration fra skoven-i-skolen.dk, idéspejd.dk og 
andre aktører, som udbyder lærerige øvelser i naturen. Hvis du har mod på at lave 
flere øvelser i det fri, anbefaler vi derfor at give sider som disse et kig. Bagest i 
dette hæfte finder du en ressourcesamling med inspiration til det videre arbejde i 
naturen.

God fornøjelse!
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I en fremtid, vi endnu ikke kender, men som skal være mere bæredygtig, er det 
afgørende, at nutidens skoleelever udvikler de færdigheder og kompetencer, der 
skal til, for at deltage aktivt i den grønne omstilling. I CONCITO’s Klimaambassade 
peger vi på De Grønne Proceskompetencer (DGP) som et konkret bud på, hvad der 
er vigtigt at fokusere på i regi af grøn dannelse og bæredygtig uddannelse.

Øvelserne i Den Grønne Kuffert er bygget op om De Grønne Proceskompetencer 
ved at inddrage projektbaserede og innovative elementer i varierende grad. De 
kan dermed ses som en simpel indføring i projektbaseret læring, som i elevernes 
skolegang senere kan udvikles og uddybes. 

I hver øvelse udpeges én grøn proceskompetence, som er særligt relevant for 
øvelsen. I øvelsernes formålsbeskrivelser er det markeret, hvilken kompetence der 
bringes i spil. Øvelsesbeskrivelsen henviser desuden til relevante færdigheds- og 
vidensområder, samt hvilke fag der kan inddrages.

DGP-modellen til højre giver et grafisk overblik over kompetencerne. Modellen kan 
bl.a. bruges til at:
• udvikle et fælles sprog om innovationskompetencer, som går på tværs af 

skolefællesskabet 
• reflektere over og vurdere elevers innovative kompetencer
• spore elevens fremskridt over tid
• identificere opnåede læringsmål samt fastlægge nye udviklingsmuligheder
• være mere opmærksom på, hvornår elevernes innovative kompetencer sættes i 

spil

Læs mere om DGP-modellen og materialets øvrige didaktiske grundlag i bogen 
Projektbaseret læring og innovation i en åben skole (Andersen, 2020), samt i Den 
Grønne Rygrads didaktiske grundlag (dengronnerygrad.dk).

Didaktik
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Overblik over øvelserne

Undretime: Hvad er natur? (45 min), s. 10
Denne øvelse er et eksempel på filosofi med børn. Ved hjælp af Undrekortene skal 
eleverne reflektere over, hvad naturen egentlig er - og hvorfor det kan være svært 
at definere.

Tidsrejse i naturen (2x45 min), s. 12
I denne øvelse skal eleverne undersøge, hvordan naturen, samt vores forhold 
til den, har forandret sig over en eller to generationer, ved at interviewe deres 
bedsteforældre eller forældre. 

Frøbomber (2x90 min), s. 14
Øvelsen introducerer eleverne til biodiversitet og giver praktisk erfaring med 
planters udvikling. Eleverne skal i grupper fremstille frøbomber, som skal kastes et 
sted i lokalområdet. Senere skal de undersøge, om frøbomberne spirer, og hvad der 
kommer frem.

Insekthotel (3x90 min), s. 16 
I øvelsen bliver eleverne introduceret til biodiversitet og insekter gennem en 
praktisk og kreativ proces. Eleverne skal sætte sig ind i et specifikt insekts behov, 
og herudfra bygge et insekthotel i grupper. Efterfølgende skal de følge med i, om 
deres hotel får nye beboere.

Land-art (2x90 min), s. 18 
Eleverne skal i øvelsen indsamle viden om naturens mange former og mønstre, 
og anvende den indsamlede viden som grundlag for selv at skabe kunstværker af 
naturens materialer. 

Kram et træ (45 min), s. 20 
2-og-2 skal eleverne skiftevis kramme et træ med bind for øjnene. Den “seende” 
makker leder den “blinde” væk fra træet, og herefter skal den “blinde” - nu uden 
bind for øjnene finde samme træ. 

Lydlandskabet (45 min), s. 22 
Eleverne skal med god afstand sidde et sted i naturen og lytte opmærksomt. 
Lydene, de hører, tegner de herefter ind på et “lydlandskab”, som skal vise, hvad de 
hører, og i hvilken retning det kommer fra.
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Gå 1 kilometer (2x90 min), s. 24 
Sammen skal I gå præcis én kilometer. Turen opdeles i “etaper”, så eleverne får 
en fornemmelse af afstandsforhold. Ugen efter gentages turen, for at styrke den 
kropslige hukommelse og opmærksomheden på ændringer i naturen.

Vores sted (3-6x90 min), s. 26
I denne øvelse skal eleverne over flere gange undersøge og dokumentere, hvad et 
udvalgt stykke natur rummer af dyr, planter og svampe, og hvordan det ændrer sig i 
løbet af året. 

Naturbingo (1-2x45 min), s. 28 
I denne øvelse skal eleverne undersøge og udforske naturen med nye øjne ved at 
bruge en bankoplade til at finde dyr eller ting i naturen. Øvelsen kan udføres på 
to måder: Enten ved brug af udprintede skemaer, eller ved at eleverne laver deres 
egne.

Skrald i naturen (2x90 min), s. 30
Forskellige typer affald sømmes fast på et bræt, som graves ned og efterlades i en 
periode. Herefter graves brættet op igen, og eleverne undersøger, om resultaterne 
stemmer overens med deres forventninger - hvilke typer affald er tilbage på 
brættet?

Mini-naturfund (90 min), s. 32
I øvelsen skal eleverne fylde en lille æske med små genstande, de finder i naturen. 
De laver efterfølgende “databehandling” ved at regne på, og kategorisere, de 
genstande, de har fundet.

Sanke-skattejagt (2x90 min), s. 34
I denne øvelse skal eleverne bruge tid på at sætte sig ind i, hvilke spiselige planter 
de forventer at finde i det naturområde, de skal på opdagelse i. De beskriver og 
tegner derefter deres egen “sanke-guide” til turen.
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Undretime: Hvad er natur?

2 x 90 minutter

Introduktion

I denne øvelse skal eleverne via 
undersøgende dialog vurdere, om det, 
der er på Undrekortene, kan defineres 
som natur eller ej. I fællesskab placeres 
kortene på en skala fra ‘natur’ til ‘ikke 
natur’. Du kan som lærer udfordre 
deres idéer ved hjælp af spørgsmålene 
bag på kortet. I løbet af øvelsen viser 
det sig, at det kan være ganske svært 
at placere genstandene - og måske de 
kommer til at flytte sig løbende.

Introduktion til eleven

Et træ i skoven er natur - men hvad 
med potteplanten i vindueskarmen? 
I skal i fællesskab finde frem til, om 
I synes tingene på undrekortene er 
“natur” eller “ikke natur”. Husk: Det er 
okay at synes noget forskelligt, for der 
er ikke nogle forkerte svar.

Formål

• At åbne en nysgerrig samtale med
eleverne om naturforståelse

• At introducere eleverne for et
filosofisk spørgsmål, som ikke har
noget rigtigt eller forkert svar

• At præsentere eleverne for, hvordan
man kan udfordre sine umiddelbare
antagelser og lege med forskellige
muligheder

• At eleverne kan øve sig i at sætte
ord på egne tanker, og samtidig
lytte respektfuldt til andres.

Færdigheds- og vidensområder 

Natur/teknologi

• Perspektivering i naturfag
• Formidling
• Organismer
• Naturen lokalt og globalt

Dansk

• Dialog
• Sproglig bevidsthed

Kreativitetskompetence
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Sådan gør I

• Præsentér øvelsen for elverne og snak først kort om, hvad natur er.
Hvad er det modsatte af natur? Tegn en skala fra “natur” til “ikke
natur” på tavlen eller med kridt på jorden.

• Præsentér undrekortene for eleverne ét ad gangen. Det kan gøres på
én af de to følgende måder:

• Åben gruppesamtale: Hvor på skalaen skal Undrekortet placeres?
Sæt det op på tavlen/læg kortene på jorden.

• “Silent democracy”: Vælg to fysiske områder i hver sin ende, som
symboliserer “natur” og “ikke natur”. For hvert kort skal eleverne
i stilhed stille sig, hvor de mener, kortet hører til (også gerne
midt imellem).

• Tal om hvorfor eleverne har placeret kortet/stillet sig, som de har.
Brug evt. spørgsmålene på bagsiden af Undrekortene til at udfordre
elevernes umiddelbare tanker.

• Efter at have placeret kortene, kan I diskutere hvilke kort, der var
svære at placere, og om der er nogen, der skal flyttes rundt.

• Hvis I er flere voksne, kan eleverne med fordel inddeles i grupper.

• Ældre børn kan spille på egen hånd i mindre grupper.

Det skal I bruge

• Undrekort (et sæt findes i Den Grønne
Kuffert. Der ligger også en version på

sustainable.dk/folkeskole/kuffert, 
så du kan printe kortene)

• Evt. en tavle og små magneter eller
elefantsnot, så kortene kan sættes fast
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Generationsinterview

2 x 45 minutter

Introduktion

Gennem interview med bedsteforældre 
eller forældre skal eleverne undersøge, 
hvordan naturen og vores forhold 
til naturen har forandret sig over en 
eller to generationer. Men først skal 
eleverne selv reflektere over deres 
eget forhold til naturen. I hæftet med 
svarark findes interviewguide en til 
øvelsens to dele.

Introduktion til eleven

Naturen ændrer sig hele tiden. 
Hvordan så det ud, da dine 
bedsteforældre eller forældre var 
børn? Var der mere sne, regn eller sol 
end i dag? Var der flere blomster på 
marken og flere insekter i haven? 

Du skal undersøge, hvordan naturen 
har set ud tidligere ved at interviewe 
en voksen i din familie. Start med 
selv at svare på spørgsmålene i 
interviewarket og spørg derefter den 
voksne.

Formål

• At introducere eleverne for, at 
naturen er i konstant forandring, 
og at naturen kan ændre sig over 
få generationer.

• At styrke elevernes evne til 
at formidle egne tanker og 
refleksioner, både gennem ord og 
billeder.

• At styrke elevernes evne til at 
lytte effektivt, dokumentere og 
videregive et budskab.

Færdigheds- og vidensområder

Natur og teknologi

• Formidling
• Perspektivering
• Naturen lokalt og globalt 
• Vand, luft og vejr
• Teknologi og ressourcer

Dansk

• Læsning
• Dialog
• Håndskrift og layout

Formidlingskompetence
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Sådan gør I

Første lektion

• Eleverne skal reflektere over deres eget forhold til naturen ved at udfylde
interviewarket ”Til eleven”. Dette gøres på skolen.

• Fælles snak i klassen: Hvad har de svaret? Tror eleverne, at de voksne

kommer til at svare anderledes?

Hjemme

• Eleverne går hjem og interviewer en udvalgt voksen (f.eks. bedsteforældre
eller forældre). Undervejs udfylder de interviewarket ”Til den voksne”.
Det er eleven, der skal udfylde interviewarket - hvis de har brug for hjælp,
kan interviewpersonen hjælpe til. Hvis flere voksne interviewes, kan flere
interviewark printes.

Anden lektion, fælles opsamling

• Eleverne reflekterer over og diskuterer deres interviews.

• Følgende spørgsmål kan stilles: Hvad lagde I særligt mærke til ved
jeres interview? Har naturen ændret sig siden elevernes forældre/
bedsteforældre var børn? Havde deres forældre/bedsteforældre et andet
forhold til naturen, end eleverne har i dag?

      Det skal I bruge
• Printede skabeloner til elevark og 
voksen-interview (kan også printes fra

sustainable.dk/folkeskole/kuffert

• Blyant

Kopiark

i hæftet



14

Frøbomber

2 x 90 minutter

Introduktion

I øvelsen skal eleverne i grupper lave 
frøbomber, som efterfølgende skal 
kastes/lægges et sted i lokalområdet. 
Senere skal eleverne følge med i, 
hvordan det går med deres frøbomber. 
Det kunne for eksempel være på 
“Vores sted” (se s. 26), hvor eleverne 
observerer, om frøbomberne spirer. 
I hæftet med kopiark findes en 
opskrift til 12 frøbomber, hvilket passer 
til en gruppe på fire elever.
Læs mere om frøbomber og 
biodiversitet på s. 36. 

Introduktion til eleven

Naturen har brug for en masse 
forskellige planter og blomster, som 
f.eks. er rigtig godt for insekterne. 
I denne øvelse kan du være med til 
at sørge for det - ved at kaste små 
bomber fyldt med blomsterfrø! Du skal 
lave bomberne, kaste dem og til sidst 
finde ud af hvad der sker på det sted, 
de er landet.

Formål

• At introducere eleverne til begrebet 
biodiversitet og give praktisk 

erfaring med planters udvikling.

• At lade eleverne følge en 
proces, som både kræver at de i 
fællesskab træffer beslutninger, 
udfører deres “forsøg” og 
konkluderer på baggrund af deres 

observationer. 

• Øvelsen giver eleverne mulighed 
for at få jord under neglene og 
samtidig reflektere over, hvordan 
mennesker kan være med til at 
hjælpe naturen.

Færdigheds- og vidensområder

Natur og teknologi

• Undersøgelser i naturfag
• Organismer
• Naturen lokalt og globalt
• Ordkendskab

Samarbejdskompetence
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Sådan gør I

Første modul (forår eller efterår)

• Snak i plenum: Hvad er biodiversitet? Hvad er det gode ved blomster?

• Præsentér formålet med frøbomber og kig sammen på billeder af de 
blomster, der er i frøblandingen (blomsternavne står både på poser og 
på s. 36) 

• Eleverne beslutter i fællesskab, hvor de vil kaste frøbomberne, når de 
er færdige. Kan de komme i tanker om et sted tæt på skolen eller i 
lokalområdet, som kunne bruge nogle smukke blomster? 

• Obs: De bedste betingelser for frøene vil være områder med en vis 
grad af bar jord samt sol, og steder hvor de ikke vil blive forstyrret for 
meget. 

Andet modul (ugen efter)

• Frøbomberne kastes i det udvalgte område. Hver gruppe noterer i 
svararket, hvor de har kastet deres bomber.

Efterfølgende:

• Følg løbende med i, hvordan det går med de frøbomber eleverne har 
kastet. Det noteres i svararket, når en blomst fra frøbomben er spiret. 

• Hvis I ikke kan finde frøbombe-blomsterne, kan I tale om, hvad der 
kan have forhindret dem I at vokse.

Det skal I bruge

• Opskriften fra hæftet med kopiark

• Materialer ud fra opskriftens forskrift 

• Svararket fra hæftet med kopiark

• Blomsterfrø i kuffert

Kopiark 

i hæftet
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Insekthotel

3 x 90 minutter

Introduktion

I øvelsen bliver eleverne introduceret 
til biodiversitet og insekter gennem en 
praktisk og kreativ proces. Eleverne 
skal individuelt sætte sig ind i et 
insekts behov og herudfra udvikle 
og bygge et insekthotel i grupper. 
Efterfølgende skal de følge med i, om 
deres hotel har fået beboere, og om 
det var de beboere, de forventede ville 
flytte ind. 
Læs mere om insekthoteller på s. 37.

Introduktion til eleven
Insekter er vigtige for naturen. Men 
for at insekterne har det godt, skal de 
have nogle gode gemmesteder. I skal 
bygge et hotel, hvor insekterne kan bo. 
Bagefter skal I holde øje med, hvem 
der flytter ind i jeres insekthotel.

Formål

• At eleverne introduceres til 
begrebet biodiversitet.

• At eleverne øver sig i at 
samarbejde om at lege med 
muligheder, udvikle på idéer og 
vælge de bedste, så de kan skabe 
et godt insekthotel. 

• At eleverne introduceres til 
genanvendelse af ressourcer og 
materialer. 

• At eleverne prøver kræfter med at 
opstille en hypotese, observere og 
konkludere.

Færdigheds- og vidensområder   

Natur og teknologi

• Undersøgelser i naturfag
• Organismer
• Naturen lokalt og globalt
• Ordkendskab

Billedkunst

• Skulptur og arkitektur

Det skal I bruge

• Papir og blyant

• Indsamlede naturmaterialer 

• Genbrugsbyggematerialer (paller, 
mursten, kasser, brædder m.m.)

• Internet/computer/bøger til reseach 
på det valgte insekt.

Kreativitetskompetence
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Sådan gør I

Første modul:

• Introducér begrebet biodiversitet og tal om, hvorfor insekter er vigtige 
og hvordan et insekthotel fungerer.

• Hver elev vælger et insekt (se eksempler på side 37) og undersøger, hvad 
det foretrækker at bo i. 

• Eleverne sættes sammen i grupper, så hver gruppe repræsenterer 
forskellige insekter.

• I grupperne skal eleverne nu med papir og blyant designe et hotel, som 
skal bygges af de materialer, deres insekt foretrækker. 

• Eleverne skal nu opstille en hypotese: Hvilke dyr forventer 
eleverne, at der flytter ind i de forskellige dele af hotellet? Den skrives 
ned og gemmes.

Andet modul:

• Tag på en ekskursion ud i naturen for at samle materialer til hotellet - 
husk at det skal passe til tegningen. Hvis der er noget, eleverne ikke kan 
finde, kan de få til opgave at lede efter det hjemme og tage det med 
næste gang.

Tredje modul:

• Grupperne bygger deres insekthotel og placerer det et godt sted på 
skolens udeareal. Guides kan findes online - se s. 37.

Efterfølgende:

• Efter et stykke tid skal eleverne undersøge, hvilke dyr der er flyttet ind i 
deres hotel. 

• Passede deres hypotese?

• Hvilke fejlkilder kan der være?
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Land-art

2 x 90 minutter

Introduktion

I denne øvelse skal eleverne lade sig 
inspirere af naturens former, farver og 
mønstre til at fremstille et kunstværk 
af naturmaterialer.
Land-art er en kunstretning, hvor 
værkerne laves af - og med - naturen. 
Naturmaterialerne bruges til at skabe 
skulpturer, billeder og arkitektur 
på en måde, det indgår i det lokale 
økosystem.
Der findes mange sjove billeder af 
land-art på internettet, der kan bruges 
som inspiration. 

Introduktion til eleven

Naturen er fuld af mønstre, farver 

og former. I denne øvelse skal du 
først undersøge hvilke naturlige 
kunstværker, der gemmer sig derude. 
Bagefter skal du bruge ting fra naturen 
til at lave dit eget kunstværk.

Formål

• At introducere eleverne til naturens 
forskellige æstetiske potentialer, 
og lade dem identificere og 
dokumentere dette på en 
inspirationstur i naturen. 

• At give eleverne erfaring med at 
anvende en proces hvor indsamlet 
inspiration omdannes til egne 
værker. 

• At lade eleverne fordybe sig i en 
kreativ proces.

Færdigheds- og vidensområder

Natur og teknologi

• Undersøgelser i naturfag
• Organismer
• Naturen lokalt og globalt
• Formidling

Billedkunst

• Skulptur og arkitektur
• Digitale billeder
• Udstilling

Matematik

• Geometriske egenskaber og 
sammenhænge

• Geometrisk tegning

Navigationskompetence
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Sådan gør I 

Første modul: 

• Tal først om hvilke former, mønstre og farver eleverne kender til. 

• Inspirationsrunde i naturen: Eleverne skal lede efter naturens forskellige 
former, mønstre og farver (f.eks. spiraler, ringe, cylindre og symmetri). 
Eleverne tager billeder af det, de finder (alternativt kan eleverne tegne i 
steder for at tage billede).

Andet modul: 

• Eleverne udvælger og præsenterer deres yndlingsbillede fra sidste gang. 
Hvilke former, mønstre og farver kan de se i billedet? Hvorfor er det deres 
yndlingsbillede?

• Eleverne bruger tid på at tegne de former, der er på deres billeder. De 
kan eksperimentere med at klippe formerne ud, lave dem i store og 
små versioner osv. Formålet er, at de har et udkast, som de kan lade sig 
inspirere af, når de skal lave land-art i næste modul.

• Rund timen af med at vise et par billeder af land-art-værker. De kan let 
findes på Google.

Tredje modul:

• Inspireret af deres proces i de første to moduler, skal eleverne i grupper 
nu ud i naturen og skabe et stykke kunst med naturmaterialer. De skal 
forsøge at få så mange af formerne som muligt fra sidst med i værket.

• Obs: Eleverne må ikke knække grene af træerne eller rive planter op af 
jorden.

• Når værkerne er færdige, præsenterer grupperne deres værk for 
hinanden. I kan evt. tage billeder af de endelige værker og runde af med 
en udstilling på skolen.

Det skal I bruge

• Kameraer (eller telefoner med 
kamerafunktion)

• Naturmaterialer
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Kram et træ

45 minutter

Introduktion

I denne øvelse skal sanserne i spil. 
Eleven skal både føle, lugte og lytte sig 
frem for at gennemføre øvelsen. To og 
to skal eleverne skiftes til at kramme et 
træ med bind for øjnene. Den seende 
makker leder den blinde væk fra træet, 
og herefter skal den blinde - nu uden 
bind for øjnene - finde træet ved af 
mærke på træerne. Øvelsen udføres 
bedst i et sted med mange træer. 

Introduktion til eleven

Du skal sammen med en makker finde 
ud af, om du kan genkende et træ 
ved at lugte til det og mærke på det. 
Én af jer starter med at tage bind for 
øjnene. Din makker fører dig hen til et 
træ. Her skal du bruge dine sanser til 
at føle, lugte og lytte. Din makker fører 
dig væk fra træet igen. Nu kan du 
tage bindet af øjnene og se, om du kan 
finde tilbage til træet. 

Formål

• At eleverne får en anderledes 
sansning af naturen og får lov til 
at udforske, hvad der sker, når 
synssansen forsvinder. 

• Derudover styrker øvelsen tilliden 
mellem eleverne samt elevernes 
evne til at videreformidle, hvad de 
oplever og sanser. 

Færdigheds- og vidensområder

Natur og teknologi

• Mennesket
• Organismer
• Naturen lokalt og globalt
• Perspektivering

Samarbejdskompetence
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Det skal I bruge

• Bind for øjnene

• Et sted i naturen med mange træer

Sådan gør I 

• Find i fællesskab et sted, der kan være jeres base.

• Eleverne undersøger området på egen hånd og noterer sig, hvordan

det ser ud. I samles på basen efter 5-10 minutter.

• Eleverne sættes i par, og den ene får bind for øjnene.

• Eleven med bind for øjnene føres hen til et træ af sin makker - gerne
ad en omvej.

• Eleven skal nu føle, lugte og måske lytte, for at danne sig et indtryk af
træet.

• Efter et lille stykke tid føres eleven tilbage til basen.

• Eleven skal nu finde det samme træ - uden bind for øjnene.

• Rollerne byttes.

Opfølgende snak: 

• Sanser: Hvad var det, der gjorde, at man kunne fornemme, om det var
det rigtige træ? Hvad gjorde det svært? Hvilke sanser brugte I og
hvordan?

• Samarbejde: Hvordan var det at blive ledt af en anden? Hvordan var
det at være den, der ledte?

Inspiration til øvelsen er fundet på Skoven-i-skolen.dk (https://www.
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Lydlandskabet

45 minutter

Introduktion

Denne øvelse hjælper med at 
strukturere elevens oplevelse af 
naturens mange lyde. Eleverne skal 
sidde med god afstand et sted i 
naturen og lytte opmærksomt. Lydene, 
de hører, tegner de herefter ind på 
et “lydlandskab”, som viser, hvad de 
hører, og hvilken retning det kommer 
fra.

Introduktion til eleven

Sæt dig et dejligt sted i naturen, vær 
mussestille og lyt godt efter. Hvilke 
lyde kan du høre? Hvor kommer lydene 
fra? Er de tæt på eller langt væk? 
Når du kan høre noget, skal du tegne 
det ind i Lydlandskabet: Tegn dig 
selv i midten og tegn lydene omkring 
dig - er de bagved, foran, til højre eller 
venstre?

Formål

• At lade eleverne opleve naturen i 
et langsomt, men opmærksomt, 
tempo

• At introducere eleverne til naturens 
mange lyde, og hvad lyde kan 
fortælle om et naturområde

• At lade eleverne fordybe sig i en 
opgave uden forkerte svar

• At træne elevernes 
koncentrationsevne samt høresans.

• At træne elevernes formidling af 
egne oplevelser

Færdigheds- og vidensområder

Natur og teknologi

• Undersøgelser i naturfag
• Mennesket
• Organismer
• Naturen lokalt og globalt
• Perspektivering
• Formidling

Billedkunst

• Tegning og grafik

Formidlingskompetence
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Sådan gør I 

• Øvelsen skal foregå et sted i naturen - så langt fra menneskeskabt 
støj som muligt. Eleverne skal hver især finde et sted at sidde. Det er 
vigtigt, at eleverne under øvelsen ikke snakker sammen eller siger lyde.

• Eleverne skal lokalisere, hvad de hører omkring sig og tegne det ind i 
deres lydlandskab: 

• Sæt først et kryds i midten af det blanke papir. Krydset 
symboliserer, hvor eleven sidder.

• Eleverne skal tegne eller skrive lyden: Hvis lyden f.eks. kommer 
fra en fugl til højre for dem, tegner/skriver de en fugl til højre for 
krydset. De kan også tegne, om lyden er tæt på eller langt væk, om 
den er oppe eller nede og en beskrivelse af, hvordan det lyder. 

• Det er vigtigt, at de har god tid til at lave deres lydlandskab. 

Mindst 10 minutter anbefales.

• Afrunding: Sammenlign tegningerne, samlet eller i mindre grupper. I 
kan med fordel tale om skovens lyde, værdien af ro og fred i skoven, og 
hvilken følelse man får af at sidde stille i skoven og lytte.

Inspiration til øvelsen er fundet på Skoven-i-skolen.dk (https://www.skoven-
i-skolen.dk/content/lydkort)

Det skal I bruge

• Skriveredskaber og papir
• Evt. en fast tegneplade
• Evt. noget at sidde på

Formidlingskompetence
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Gå 1 km

2 x 90 minutter

Introduktion

Sammen skal I gå præcis én kilometer. 
Turen opdeles i “etaper”, så eleverne 
får en fornemmelse af afstandsforhold. 
Ugen efter gentages turen, for at 
styrke den kropslige hukommelse og 
opmærksomheden på ændringer i 
naturen.

Formål

• At eleverne får kropslig erfaring 
med afstandsforhold og samtidig 
træner opmærksomheden på den 
natur, de bevæger sig gennem

• At eleverne øver sig i at bemærke 
de relevante informationer fra 
omgivelserne, så de senere kan 
gentage øvelsen og vurdere 
afstanden alene ved hjælp af 
sansningen og den kropslige 
hukommelse.

• Eleverne skal dermed kunne 
håndtere en grad af usikkerhed, 
vurdere hvilke informationer der 
er relevante, samt træne evnen 
til at stole på egne idéer og 
fornemmelser

Introduktion til eleven

Kan du mærke i benene, hvornår du 
har gået præcis en kilometer? Hvis du 
går den samme tur flere gange, bliver 
det måske lettere at fornemme. I 
øvelsen skal du bruge omgivelserne og 
fornemmelsen i din krop til at finde ud 
af, hvor lang en kilometer er.

Færdigheds- og vidensområder

Natur og teknologi

• Undersøgelser i naturfag
• Mennesket
• Organismer
• Naturen lokalt og globalt
• Perspektivering

Idræt

• Krop og trivsel
• Fysisk aktivitet
• Samarbejde og ansvar

Matematik

• Måling
• Regnestrategier

Implementeringskompetence
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Sådan gør I 

Første modul:

• Indledningsvis kan I bruge et målebånd i skolegården, og undersøge 
forskellige kortere distancer.

• Begynd gåturen og stop ved 50, 200 og 500 meter

• Læg mærke til hvad der er omkring jer for hvert stop. I kan også 
lægge mærke til, om de forskellige distancer påvirker kroppen - får 
eleverne f.eks. trætte ben eller løbenæse?

• Eleverne siger til, når de tror, I har gået en kilometer. For de mindste 
elever kan det evt. være 500 m i stedet.

• Tjek det med app’en og find derefter det præcise sted.

• Tilbagevejen kan I bruge på forskellige regneøvelser, f.eks. ved at 
tælle hvor mange skridt man går på 50 m og dermed beregne hvor 
mange skridt man går på 1 km.

Andet modul (ugen efter):

• Gentag samme gåtur. Eleverne skal sige til, når de tror, I har gået 50 
m, 200 m, 500 m og 1 km. 

• Ved hvert stop tjekker I med app’en. I kan samtidig tale om, om 
noget har ændret sig siden sidste uge.

Det skal I bruge

• Udstyr til at måle distance, f.eks. 
et målehjul eller løbe-app på 

smartphone

• Evt. et langt målebånd



26

Vores sted
3-6 x 90 min

(kan varieres)

Introduktion

I denne øvelse skal klassen udvælge 
et sted i naturen, som bliver ‘jeres’. 
På naturstykket skal de undersøge og 
dokumentere hvilke dyr, planter og 
svampe, der lever på stedet. Øvelsen 
gentages flere gange om året; enten 
én gang hver årstid, eller blot i to 
forskellige årstider. På den måde 
får eleverne et indblik i årstidernes 
indvirkning på naturen.
“Vores sted” kan både være i en skov, 
en park, på legepladsen osv. - så længe 
der er en tilpas mængde natur at 
undersøge.

Introduktion til eleven

Når årstiderne ændrer sig, ændrer 
naturen sig også. I denne øvelse skal I 
ud og undersøge, hvilke planter, dyr, og 
svampe, der lever på ”Jeres sted” - et 
sted i naturen som I vælger sammen i 
klassen. 
Når årstiden er skiftet, skal I tilbage til 
det samme sted og se, hvordan det har 
ændret sig.

Formål

• At give eleverne erfaring med at 
indsamle, undersøge og klassificere 
dyr, planter og svampe

• At træne elevernes opmærksomhed 
og evne til at fordybe sig og blive 
fortrolige med et udvalgt stykke 
natur.

• At eleverne øver sig i at 
dokumentere og indsamle viden, 
for at reflektere kritisk over 
hvordan naturen ændrer sig

Færdigheds- og vidensområder

Natur og teknologi:

• Undersøgelser i naturfag
• Organismer
• Naturen lokalt og globalt
• Vand, luft og vejr
• Perspektivering i naturfag
• Formidling 
• Faglig læsning og skrivning

Navigationskompetence
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Det skal I bruge
• Dokumentationsark (se hæfte m. kopiark) 

• Skriveredskaber
• Hvide plastikpakker, forstørrelsesglas, termometre, små 

stofposer og hvid voksdug (findes i Den Grønne Kuffert)
• Bestemmelsesnøgler (findes i hæfte m. svarark og Den 

Grønne Kuffert)
• Div. remedier fra biologilokaletSådan gør I 

Første modul:

• Tag ud i naturen og vælg ”Vores sted” i fællesskab. I kan eventuelt 
opmåle stedet, så det er f.eks. 20x20 m. 

• Brug 5-10 minutter på at lade eleverne undersøge stedet hver for sig, 
så de kan danne sig et personlig indtryk.

• Tal sammen om stedet: Er der særlige kendetegn på stedet - et 
egetræ i det ene hjørne? En myretue? Ligger der et stort væltet træ 
midt i det hele? Er der blade på jorde? Osv.

Andet modul – gentages i forskellige årstider:

• I fællesskab: Mål vejret (temperatur, vind og sol/skyer). Alle noterer 
det i dokumentationsarket.

• I grupper undersøges områdets dyr, planter og svampe. 

• Eleverne kan samle planter/blade i en lille stofpose. Til sidst kan det 

undersøges på en hvid voksdug.

• Brug bestemmelsesnøglerne til at finde navnene på det, I finder. 

Ældre elever kan evt. bruge app’en Naturbasen.

• Eleverne udfylder løbende dokumentationsarket.

Opfølgning efter I har besøgt ”Vores sted” flere gange:

• Hvordan har naturen på jeres sted ændret sig i løbet af året?

• Hvor mange forskellige typer af blade, blomster, dyr, insekter, 
svampe har I fundet? Afhænger det af årstid?

• Er der mange forskellige typer indenfor hver kategori? Tror I, det er 
godt eller dårligt, hvis der er mange eller få forskellige typer?

Kopiark 

i hæftet
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Naturbingo

1-2 x 45 min

Introduktion

I denne øvelse skal eleverne undersøge 
og udforske naturen med nye øjne, 
ved at bruge en bankoplade til at 
finde dyr eller ting i naturen. Øvelsen 
kan udføres på to måder: Enten ved 
brug af udprintede plader, eller ved 
at eleverne laver deres egne. Øvelsen 
kan give anledning til en snak om de 
forskellige ting på bankopladerne, 
eller gøre eleverne opmærksomme på 
sammenhænge i naturen, de ikke har 
lagt mærke til før.

Introduktion til eleven

Naturen er fyldt med mange 
spændende ting, store som små, oppe 
og nede. Hvilke forskellige planter 
og dyr er gemt derude? I skal nu på 
opdagelse i naturen og se, om I kan få 
fire på stribe eller måske hele pladen 
fuld. 

Formål

• At lade eleverne udforske et 
naturområde på egen hånd.

• At træne elevernes evne til at 
acceptere en grad af usikkerhed, 
og samtidig træffe beslutninger 
på grundlag af egne vurderinger.

• At eleverne samarbejder om at 
få banko, og dermed øver sig i 
at fortolke og vurdere tingene de 
finder i fællesskab.

Færdigheds- og vidensområder

Natur og teknologi

• Organismer
• Naturen lokalt og globalt
• Undersøgelser i naturfag
• Perspektivering i naturfag

Billedkunst

• Tegning og grafik

Implementeringskompetence
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Sådan gør I 

• Eleverne skal i grupper have en bingoplade (de har evt. brugt en
lektion på selv lave dem, se idéer på s. 37-38).

• Eleverne skal nu ud i et naturområde og forsøge at få bingo. Inden
spillet går i gang, skal I blive enige om, hvornår man har bingo: Når
hele pladen er fuld, eller når man har tre på stribe vandret, lodret
eller diagonalt?

• Reglerne kan f.eks. være:
• Når eleverne finder en genstand fra pladen, krydses feltet af.
• Når en gruppe har bingo på én række, giver de tegn, og klassen

samles. I kan her tage en status: Hvad har grupperne indtil
videre fundet?

• Spillet fortsætter, indtil en gruppe har fuld plade. I kan også
sætte et stopur i stedet og tælle sammen, hvem der har fundet
flest genstande, når tiden er gået.

• Afslutningsvist kan I tale om: Hvad har I fundet? Var det nemt
at finde tingene på jeres bingoplader? Hvor fandt I de enkelte
genstande henne?

Det skal I bruge

• Naturbingo-plader, enten
udprintede fra nettet (se s. 37) eller 
hjemmelavede (skabelon i hæftet 

med kopiark)

• Evt. en tusch

Kopiark

i hæftet
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Skrald i naturen

2 x 90 minutter

Introduktion

I denne øvelse introduceres eleverne 
for udfordringen med affald i naturen 
gennem en konkret undersøgelse af 
nedbrydningstider for skrald. Forskellige 
typer affald sømmes fast på et bræt, 
som graves ned og efterlades. Efter 3-6 
måneder graves brættet op igen, og 
eleverne undersøger, om resultaterne 
stemmer overens med deres forventninger 
- hvilke typer affald er tilbage på
brættet?

Introduktion til eleven

Der ligger desværre alt for meget skrald 
ude i naturen. Men hvad sker der med 
skraldet, når det ikke bliver samlet op 
og smidt i skraldespanden? Det skal I 
undersøge i dette forsøg.

Formål

• At introducere eleverne for
begrebet nedbrydningstid og
problematikken med affald, f.eks.
plastik i naturen.

• Gennem en simpel forsøgsproces
at styrke de klassiske naturfaglige
kompetencer: hypotesedannelse,
forsøgsopstilling, dataindsamling,
fejlkilder, etc.

• At lade eleverne dokumentere
og reflektere kritisk over
forventninger og resultater.

Færdigheds- og vidensområder

Natur og teknologi:

• Undersøgelser i naturfag
• Teknologi og ressourcer
• Perspektivering i naturfag
• Biodiversitet

    Det skal I bruge

• 6-10 forskellige typer skrald, for eksempel
en bananskræl, tygget tyggegummi og

pap-, metal- eller plastikemballage. Det kan 
være skrald eleverne selv har fundet, enten i 

skolens skraldespande, eller i naturen.
• En spade
• Et bræt

• Hammer og søm

Navigationskompetence
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Sådan gør I 

Første modul:

• Sæt jer og kig på de forskellige typer skrald, og diskuter forskellen.
• Slå de forskellige typer skrald fast på brættet med hammer og søm. Her

kan I enten lave et samlet bræt for klassen, eller eleverne kan lave et hver
i mindre grupper.

• Tag et billede af brættet.
• Grav brættet ned. Hvis eleverne har lavet flere brædder, kan I f.eks.

forsøge jer med at komme ét i en balje med vand (gerne fra naturen, fx en
sø) eller komme ét i fryseren.

• Hvad tror eleverne, der sker med skraldet? Opstil en hypotese med
forventninger til nedbrydningstiden for de forskellige typer af skrald og
skriv den ned.

Andet modul (tre-seks måneder senere):

• Inden brættet graves op, finder eleverne deres hypotese frem og
gennemgår deres forventninger. Kig også på billederne, der blev taget,
inden brættet blev gravet ned.

• Når brættet graves op, kan I se, hvor langt de forskellige skraldetyper er i
nedbrydningsprocessen.

• Hvordan stemmer det overens med elevernes hypotese? Er der forskel på
de forskellige typer? Hvor lang tid er forskellige typer affald om at blive
nedbrudt?

• Hvis I har gemt et bræt i fryseren, kan I diskutere, hvordan temperaturen
og jordens organismer påvirker nedbrydningstider.

• Notér resultaterne i svararket og grav evt. brættet ned igen.
• Man har mulighed for at gemme brættene år for år. På den måde kan

affaldet følge eleverne gennem deres skolegang, så de løbende kan følge
med i, hvad der sker med genstandene.

Obs: Se s. 38 for info om forskellige nedbrydningstider.
Inspiration til øvelsen er fundet på Skoven-i-skolen.dk (https://www.skoven-i-
skolen.dk/content/fors%C3%B8g-med-nedbrydning)
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Mini-naturfund

90 minutter

Introduktion

I øvelsen skal eleverne gå på opdagelse 
i det fri - på egen hånd eller i grupper 
- og fylde en æske med små genstande
fundet i naturen. Æsken skal fyldes
med så mange forskellige små ting som
muligt (undgå at samle levende dyr
eller knække noget af planter). I kan
evt. lave øvelsen, så grupperne har to
æsker hver, hvor der i den ene samles
ting fra naturen, og i den anden noget,
der ikke hører til i naturen (affald).

Introduktion til eleven

Naturen er fyldt med mange 
spændende ting - store som små. Men 
hvad ligger der egentlig gemt derude? 
Og er der ting i naturen, som ikke hører 
til? I skal nu på opdagelse i naturen 
og fylde en lille æske med så mange 
forskellige ting som muligt.

Formål

• At vække elevernes nysgerrighed
for naturen ved at lade dem
fordybe sig og gå på opdagelse i
det fri (evt. på egen hånd).

• At starte en samtale om natur
og biodiversitet på baggrund af
elevernes indsamlede materiale.

• At introducere eleverne til en
undersøgelsesproces, som de
sammen skal dokumentere og
reflektere kritisk over.

Færdigheds- og vidensområder

Natur/teknologi

• Undersøgelser i naturfag
• Organismer
• Naturen lokalt og globalt

Matematik

• Regnestrategier
• Statistik

Navigationskompetence
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 Sådan gør I 

• Eleverne går på opdagelse og indsamler genstande indtil deres æske
er fyldt (eller i ca. 30 min).

• Eleverne tæller, hvor mange forskellige ting de hver især har fundet.
I fællesskab kan I f.eks. beregne:

• Hvor mange genstande der er i alt?

• Hvor mange er der i gennemsnit i hver æske?

• Hvor mange er der af en bestemt ting?

• Afslut med i fællesskab at tale om, hvor tingene hører til: Kommer
det fra et træ, fra skovbunden, hører det slet ikke til i naturen, osv.?

Inspiration til øvelsen er fundet på Idespejd.dk (http://www.idespejd.dk/
tndstiksken)

Det skal I bruge

• En lille æske, som ellers skulle
være smidt ud og som ikke

opløses for let, f.eks. bunden af en 
mælkekarton.

• Papir og blyant
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Sanke-skattejagt

2 x 90 minutter

Introduktion

Eleverne skal her sætte sig ind i 
udvalgte spiselige planter og herefter 
lave deres egen “vejledning”, som de 
følger på en efterfølgende sanketur. I 
hæftet med kopiark finder du svarark 
samt ark med info om udvalgte 
planter. Find evt. andre planter online, 
f.eks. på vildmad.dk/dk/ravarer.

Øvelsen kræver god voksenstyring, så 
eleverne ikke spiser noget, uden at det 
er godkendt. Det kan også være en 
god idé at undersøge området inden 
undervisningen, så du ved hvad, der er 
muligt at finde.

Introduktion til eleven

Har du prøvet at sanke? At sanke 
betyder at samle og plukke i naturens 
madkammer. For eksempel kan man 
finde frugter, nødder, urter eller 
blomster. 

I denne øvelse skal I på jagt efter de 
forskellige skatte, som naturen gemmer 
på. Husk at få en voksen til at se jeres 
skatte, inden I smager på det, I finder. 

Formål

• At introducere eleverne til den
spiselige natur og fordelene ved at
finde mad i naturen.

• At styrke elevernes evne til at få
ting til at ske og deres mod til at
acceptere en grad af usikkerhed.

• At træne elevernes kreative og
formidlende evner og evne til at
undersøge, vurdere og reflektere
over deres proces og det de finder.

• Øvelsen formidler desuden viden
om årstidernes skiften, da det ikke
er muligt at finde alle urter, frugter,
nødder, m.m. hele året rundt.

Færdigheds- og vidensområder

Natur og teknologi

• Undersøgelser i naturfag
• Perspektivering i naturfag
• Teknologi og ressourcer
• Organismer
• Naturen lokalt og globalt
• Formidling

Implementeringskompetence
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Sådan gør I 

Første modul: 

• I grupper læser eleverne om tre-fire spiselige planter, som på forhånd
er udvalgt, f.eks.:

• Forår/sommer: Skovsyre, brændenælde, æbler, birk
• Efterår/vinter: Æbler, brombær, hasselnødder, brændenælde

• Eleverne tegner og beskriver herefter, hvilken af planterne de vil lede
efter, samt hvor de vil lede (i skovbunden, på en busk, på et træ,
osv.). Dette gøres ved at eleverne udfylder svararket.

Andet modul:

• Eleverne skal nu følge deres “vejledning”.

• De sanker en smule af, det de finder. Det kan f.eks. opbevares i en lille
pose eller kurv. Obs: Se s. 40 for vejledning til at tappe birkesaft.

• Til en fælles opsamling kan I se, hvad I har fundet - brug evt. en hvid
voksdug til at samle alle skattene på.

• Først efter du har godkendt, at skattene er spiselige, kan eleverne
smage.

Det skal I bruge

• Kopiark og svarark +
skriveredskaber

• En pose til at sanke i

• Evt. en hvid voksdug

• Evt. sakse og handsker

Kopiark

i hæftet
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Læs mere om...

Her kan du få mere infoformation om nogle af de øvelser, som måske kræver lidt 
mere forklaring eller inspiration. Du kan finde den digitale version af dette hæfte på 
hjemmesiden sustainable.dk/folkeskole/kuffert og herfra klikke dig direkte ud på de 
forskellige inspirations-links.

Frøbomber

Hvad er biodiversitet og frøbomber?

Meget biodiversitet, dvs. en høj grad af forskellige arter og gener i et område, er 
vigtig for, at verdens økosystemer er i balance. Biodiversiteten kan bl.a. øges ved 
at så forskellige blomstrende planter, da de kan tiltrække en bred variation af 
insektarter, f.eks. bier og sommerfugle - og så gør de byens natur mere varieret og 
farverig.  

En frøbombe er en kugle af ler eller lerjord fyldt med blomsterfrø, som kan kastes 
steder, hvor man ønsker, at det skal begynde at spire. Når frøene er pakket ind i en 
lerkugle, er de beskyttet mod vind og fugle, indtil de er spiret. De bedste betingelser 
for frøene vil være områder med en vis grad af bar, fugtig jord samt sol; og steder 
hvor de ikke vil blive forstyrret for meget. 

Frøblandingen i Den Grønne Kuffert indeholder: 

Bibernelle, Esparsette, Purløg, Alm. Kællingetand, Pragtstjerne, Okseøje, Alm. 
Røllike, Rødkløver, Mølleblomst, Aftenstjerne, Kornblomst, Kornvalmue, Farvegåseurt, 
Boghvede og Blå hør

I nogle kommuner uddeles der i perioder gratis frøblandinger. Prøv derfor at høre 
din kommune, om de kan hjælpe med nye frø, når frøene i kufferten er brugt op. 
Ellers kan de købes flere steder online - søg f.eks. efter “vild engblanding”.

Læs mere om frøbomber og blomstersæsonen her:

https://www.groselv.dk/post/fr%C3%B8bomber  
https://www.dn.dk/nyheder/sa-blomster-i-efteraret-havesaesonen-er-langt-fra-forbi/
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Insekthotel

Hvad er et insekthotel?
Et insekthotel kan styrke biodiversiteten ved at tiltrække mange forskellige insekter. 
Det består af en masse materialer fra naturen eller byggematerialer (som f.eks. 
hullede mursten) og andet, der ligger stablet i en kasse. Det vigtigste er, at hotellet 
er fyldt med huller og huler, som insekterne kan gemme sig i. 

Forskellige materialer tiltrækker forskellige insekter. Eleverne kan for eksempel vælge 
at fokusere på et af disse tre insekter:
• Bier: Kan godt lide dybe huller (f.eks. hule bambuspinde eller et stykke træ med

huller i)
• Mariehøns: Kan godt lide forskellige typer hulrum (f.eks. bundter af kviste eller

mursten med huller i)
• Sommerfugle: Kan godt lide hulrum, der er lukket af for vinteren (f.eks. potteskår

eller stenbunker foret med halm, uld eller visne blade)

Læs mere om insekthoteller her

https://www.dn.dk/nyheder/guide-sadan-bygger-du-insekthoteller-til-din-have/

Få mere info om de enkelte insekters specifikke levesteder her:
https://www.science.ku.dk/vildcampus/doc/Insekthoteller.pdf 

Naturbingo

Man kan finde en masse forskellige bingoplader online, f.eks. her:

• Naturstyrelsen: https://naturstyrelsen.dk/lokale-enheder/nordsjaelland/
oplevelser-i-nordsjaellands-natur/insekter-og-smaadyr/

• NaturBingo: https://www.naturhandel.dk/blog/ideer-til-naturoplevelser/
naturbingo

• Magisketider.dk: https://magisketider.dk/naturbingo/
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Læs mere om...

Naturbingo (fortsat)

Hvis eleverne laver deres egen bingoplade, kan de f.eks. gå efter noget der... 

• er formet som et rør
• er formet som en spiral
• har mange ben
• ikke har ben
• ikke hører til i naturen
• stinker/dufter dejligt
• er blødt

Skrald i naturen

Nedbrydningstider i jorden:

• Døde dyr, madrester og hundelorte – 2 uger
• Mælkekartoner – 2 år
• Ispapir – 2 år
• Cigaretskodder – 4 år
• Tøj – 5 år
• Møbler – 13 år
• Kapsler – 100 år
• Plastikposer – 400 år
• Plastikflasker – 500 år
• Dåser – 500 år
• Cykler – mere end 1.000 år
• Flasker og glas – 4.000-1.000.000 år
• Tabte mobiltelefoner og batterier – mere end 1.000 år. De indeholder også giftige 

stoffer, som forurener naturen.
 
Kilde: https://www.affald.dk/da/5-6/henkastet-affald/artikler/179-affald-i-naturen-
nedbrydningstider.html

• har flere farver
• starter med et bestemt bogstav
• kommer fra et dyr
• kan flyde
• er skarpt
• kan spises
• er levende
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Sankeskattejagt

Hvad vil det sige at sanke?

Når man sanker, går man på jagt efter spiselige ting i naturen som urter, frugter, 
svampe, blomster, bær eller lignende. Selvom vi ikke længere behøver at samle mad 
fra naturen for at få noget at spise overleve, kan det både være sjovt, smagfuldt og 
lærerigt at sanke i naturen.

Hvilke regler er der?

Du må sanke alle de steder i naturen, hvor du i forvejen må opholde dig. Man må 
ikke sanke fra træer og planter på privat ejendom. I offentligt ejede skove må du 
indsamle overalt i skoven, mens du i private skove kun må tage det med, du kan nå 
fra vej og sti. Som tommelfingerregel må du samle så meget, at det kan være i en 
bærepose.

Hvor kan man sanke?

Man kan inddele den danske natur i fire sankelandskaber, som alle byder på 
forskellige oplevelser og spiselige gaver. 

• Skov deles typisk op i nåleskov og løvskov. Her finder du både svampe, spiselige
blade, skud, urter, bær og nødder.

• Byens sankeområder findes blandt andet i parker, mindre grønne områder,
havneløb, villaveje og cykelstier. Her kan du finde urter, planter og bær.

• Åbent land er det åbne landskab med hegn, grøfter og græsland, der kan være
fyldt med urter, nødder, frugter og bær.

• Vandnært er alle de spændende områder langs kyst, strandeng, vandløb og
søer. Her findes der både tang, græs, urter, hyben og havtorn.
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Læs mere om...

Sankeskattejagt (fortsat)

“Vild Mad”-app - godt værktøj til sankning

Man skal selvfølgelig huske, at det ikke er alt i naturen, der er spiseligt. For at 
undgå at komme til at samle noget giftigt, kan man støtte sig til en bog eller 
app, og holde sig til de planter og svampe, som man føler sig sikker ved. “Vild 
Mad”-appen guider dig igennem naturens spisekammer ved at vise, hvad du kan 
sanke fra naturen rundt i landet.

Sankning kræver god forberedelse. Her er forslag til steder du kan kigge, for at 
blive klædt på til at tage på sanketur:

• https://vildmad.dk/dk
• https://www.groselv.dk/post/sanketur
• http://sanker.dk/
• https://www.carrotstick.dk/

spis-vilde-planter-saadan-kommer-du-gang-sanke/
• http://www.oplevmere.nu/hvor-ma-jeg/samle/

Sankeskattejagt, variation: Birkesaft

Et mål for jeres sankeskattejagt kan være birkesaft. I Danmark vokser der mange 
birketræer, både i skove og byer. Når vinteren er forbi og foråret står for døren, 
begynder træerne at suge vand fra jorden og op gennem rødderne. Vandet 
blandes med sukkeret fra birketræets stamme og giver en frisk og sød saft, der 
kan drikkes direkte fra træet. 
Birkesaft kan tappes fra træerne fra starten af marts til midt maj. Et birketræ 
suger mange hundrede liter vand op af jorden i løbet af et døgn. Derfor tager 
birketræet ikke skade, når man tapper et par liter til eget forbrug. 
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Det skal I bruge

• En grensaks eller et træbor
• En plastikslange
• En ren flaske
• Snor
• Evt. et stykke stof eller kaffefilter

Sådan gør I

Vælg et birketræ der har en stor trækrone og en diameter på mindst 15 cm. 
Find en gren på omkring en fingers tykkelse og klip over med grensaksen. 
Sæt slangen ud over grenen og den anden ende af slangen ned i en flaske. 
Bind flasken fast til træet ved at binde en snor om flaskens hals.
Lad flasken hænge et par timer eller maks et døgn. 
Tag flasken og slangen af og lad grenen lukke såret af sig selv. 

Man kan også bore et hul i stammen og lade saften løbe herfra. Se mere på 
https://spejder.dk/how/tap-din-egen-birkesaft.

Ser saften lidt grumset ud, bør det filtreres gennem et kaffefilter, inden det 
drikkes. Saften kan drikkes direkte efter tapning eller holdes på køl i op til fem 
dage. 

I Naturstyrelsens skove må man klippe grene af træer der er over 10 meter høje. 
Husk at spørge om lov inden I tapper, hvis træet står på privat grund. Klip ikke 
mere end to grene af per birketræ. 

Kilde: https://www.okologienshave.dk/tappe-birkesaft https://spejder.dk/how/
tap-din-egen-birkesaft
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Kufferten indeholder...

7 poser med frøblanding til frøbomber
1 voksdug
2 termometre
8 luppeglas
3 hvide plastikbakker
10 stofposer til indsamling
1 plastikslange til birkesaft
1 sæt Undrekort
4 Bestemmelsesnøgler
1 hæfte med øvelser
1 hæfte med svarark


