
Et træ 

En sol

En plastikpose

En hund



Hvilken betydning har solen 
for naturen?

Hvordan kan man mærke 
solen?

Er der forskel på et træ der 
står i en have, og et træ ude  
i skoven?

Hvad med et træ der er 
væltet?

“Hvad sker der med en 
 plastikpose, der har ligget 
ude i naturen i mange år?”

Kan en hund klare sig uden 
mennesker?

Er en hund mere eller mindre 
natur end  en ulv?
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Et menneske

Luft

En havestol 
af træ 

En ko



Er der forskel på: 

Om man bor i byen eller ude 
på landet? 

Om man har tøj på eller er 
 nøgen?

Er luften mere naturlig hvis 
den er ude i en skov eller ved 
stranden, i forhold til luften i 
klasselokalet?

Havde det været anderledes,
hvis den var lavet af plastik?

Nogle køer står på en mark, 
og nogle står inde i en stald. 
Er der forskel?

Er en ko mere eller mindre 
natur end en hund?  

Hvad med en edderkop?

Den Grønne Kuffert



Et menneske

Luft

En havestol 
af træ 

En ko



Er der forskel på: 

Om man bor i byen eller ude 
på landet? 

Om man har tøj på eller er 
nøgen?

Er luften mere naturlig hvis 
den er ude i en skov eller ved 
stranden, i forhold til luften i 
klasselokalet?

Havde det været anderledes, 
hvis den var lavet af plastik?

Nogle køer står på en mark, 
og nogle står inde i en stald. 
Er der forskel?

Er en ko mere eller mindre 
natur end en hund?  

Hvad med en edderkop?

Den Grønne Kuffert



Et menneske

Luft

En havestol 
af træ 

En ko



Er der forskel på: 

Om man bor i byen eller ude 
på landet? 

Om man har tøj på eller er 
nøgen?

Er luften mere naturlig hvis 
den er ude i en skov eller ved 
stranden, i forhold til luften i 
klasselokalet?

Havde det været anderledes,
hvis den var lavet af plastik?

Nogle køer står på en mark, 
og nogle står inde i en stald. 
Er der forskel?

Er en ko mere eller mindre 
natur end en hund?  

Hvad med en edderkop?

Den Grønne Kuffert



Et menneske

Luft

En havestol 
af træ 

En ko



Er der forskel på: 

Om man bor i byen eller ude 
på landet? 

Om man har tøj på eller er 
nøgen?

Er luften mere naturlig hvis 
den er ude i en skov eller ved 
stranden, i forhold til luften i 
klasselokalet?

Havde det været anderledes,
hvis den var lavet af plastik?

Nogle køer står på en mark, 
og nogle står inde i en stald. 
Er der forskel?

Er en ko mere eller  mindre 
 natur end en hund?  

Hvad med en  edderkop?

Den Grønne Kuffert



En hundelort 

En edderkop

En potteplante

Havet 



Er hundelorten mere 
eller  mindre natur end en 
 fugleklat?

Er naturen altid smuk? 

Er der forskel på en edderkop 
i stuen, og en edderkop ude i 
skoven?

Ville det være noget andet, 
hvis blomsten ikke stod i en 
potte, men i stedet i jorden 
ude i haven?

Har I nogensinde stået og 
kigget ud på havet 
 - hvilken følelse får I? 

Er det den samme følelse som 
når man er inde i en skov?
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En æbletærte

Mælk 

En fodboldbane

En mark 



Tænk over, at tærten er lavet 
af æbler, mel, æg og andre 
ingredienser fra naturen.

Er et glas mælk mere eller 
mindre natur end en ko?

Skal noget være levende for 
at det kan være natur?

Nogle fodboldbaner er lavet 
af “kunstgræs” (plastik-græs) 
- er de mere eller mindre 
naturlige end  fodboldbaner 
med almindeligt græs?

Er det naturligt at bevæge 
sig?

Hvem har lavet marken? 

Kan noget godt være  natur, 
selv om det er lavet af 
mennesker?
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Ild 

Farven GRØN

En skole 

Farven RØD



Hvad er vigtigst for en skole?
- Bygningen? 
- Elever og lærere?

Kan man gå i skole ude i 
naturen?

Hvad er en farve? 

Kan man røre ved en farve?

Ild findes både på en 
 tændstik, i et bål og i en 
 i ldebrand. Er der forskel? 

Er naturen altid rar og god?

Er rød mere eller mindre natur 
end grøn?

Hvilke røde ting fra naturen 
kan I komme i tanke om?
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