
Skolerne ud i naturen 
Indskolingen 

Fag: Natur/teknologi 
Tema: Natur 
Undervisningsforløb: Natur for begyndere - del 3 - de mindste dyr 

Indhold 

Lektioner Side 

Introduktion 1 

Modul I Find de mindste dyr 3-5 2 

Modul II Lær om smådyrenes liv 4-8 3 

Læringsmål og bilag 4 

Introduktion 

Dette er del 3 af Naturlandets interaktive undervisningsforløb om Natur for begyndere. 
Denne del handler om små dyr og deres levevis, og kan gennemføres uafhængigt af de 
andre dele. 

Del 3 består af 2 moduler og kan gennemføres på 7-13 lektioner, alt efter hvordan du 
vælger at benytte materialet. 
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Skolerne ud i naturen 
Indskolingen 

Fag: Natur/teknologi 
Tema: Natur 
Undervisningsforløb: Natur for begyndere - del 3 - de mindste dyr 

Modul I 
Find de mindste dyr (3-5 lektioner) 

Forberedelse: Læreren skal finde en offentlig skov, som kan benyttes, så eleverne kan 
gå udenfor stierne. Hvis der kun er private skove i nærheden, skal der bruges tilladelse 
fra ejeren. Læs reglerne her 

● Snak om små dyr i klassen. Hvad er de mindste dyr, som eleverne kender til? 

● Tal i klassen om hvordan de små dyr lever; hvor har de set dem hende, og hvad 
laver de? Fx prøver de ofte at gemme sig, når man løfter en sten og finder en 
masse små kryb. 

● Kig på bentællernøglen og se hvor stor forskel, som der kan være, på de mange 
smådyr. Fortæl eleverne, at der er mange forskellige kategorier inden for de små 
dyr; nogle er for eksempel insekter, andre er spindlere og krebsdyr. 

● Brug guiden fra Skoven i skolen og find de små dyr i skoven, ved blandt andet at 
løfte sten, grene og undersøge jordbunden. 

● Bed eleverne tegne eller tage billeder af de små dyr, så I kan identificere dem i 
klassen. 

● Tilbage i klassen, skal I fælles kigge på de mange fund. Sorter dyrene efter 
bentællernøglen. Diskuter fundene i klassen: 

1. Hvor mange forskellige slags dyr fandt I? 
2. Hvor mange dyr havde vinger? Og hvor mange havde ben? 
3. Hvor fandt eleverne flest slags forskellige dyr? 
4. Hvor forskellige er dyrene? Tænk på form, størrelse og eventuelt hvad de spiser. 
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https://mst.dk/friluftsliv/hvad-maa-jeg-i-naturen/hvor-maa-jeg-faerdes/
https://www.okolariet.dk/media/cyjjdoag/bent%C3%A6llern%C3%B8glen-x2-kopiark.pdf
https://www.skoven-i-skolen.dk/content/kig-p%C3%A5-sm%C3%A5-dyr


Skolerne ud i naturen 
Indskolingen 

Fag: Natur/teknologi 
Tema: Natur 
Undervisningsforløb: Natur for begyndere - del 3 - de mindste dyr 

Modul II 
Lær om smådyrenes liv (4-8 lektioner) 

● Inddel eleverne i små grupper, som skal vælge ét af dyrene, som klassen fandt i 
skoven i første modul, som de vil lære mere om. 

● Aftal om der skal laves en PowerPoint, planche eller et andet produkt. Herefter 
skal grupperne forberede en lille præsentation, som besvarer følgende 
spørgsmål for deres dyr: 

1. Hvordan ser dyret ud? Kender vi flere forskellige slags? (Eksempel: Man kender 
sikkert flere forskellige slags edderkopper) 

2. Hvordan udvikler dyret sig i løbet af livet? (Eksempel: Måske starter det som en 
lille larve, der bliver til en flot sommerfugl) 

3. Hvor lever dyret? (Eksempler: På jordbunden, i træerne, i søer) 
4. Hvad spiser dyret? 
5. Hvilke fjender har dyret? (Eksempler: Mennesker, fugle, pindsvin) 
6. Hvor mange børn får dyret? 
7. Hvor gammelt kan det blive? 

● Alt efter elevernes niveau, kan der hentes bøger fra skolebiblioteket, som kan 
hjælpe dem med at lære mere om dyrene. 
Naturportalens leksion er et godt redskab; gennemgå eventuelt fagordene først, 
så eleverne forstår, hvad ord som kuld, føde, levesteder, nymfe og levealder 
betyder. Naturportalen har ofte er link til en lille video, som viser lidt om dyret og 
dets levested. 
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https://naturporten.dk/temaer/danmarks-dyr


 
  
    

  
   

  

 

 
    

 
    

 

   

  
 

         

 
 

        

 

 

    

 
Fælles Mål efter klassetrin

Natur for begyndere - del 3Naturteknologi 
Modul 1Efter 2. klassetrin 

Kompetence- Færdigheds- og vidensområder og -mål område Kompetencemål Faser 

Undersøgelse Eleven kan udføre 
enkle undersøgelser 
på baggrund af egne 
og andres spørgsmål. 

Undersøgelser i naturfag Teknologi og ressourcer Mennesket Organismer Vand, luft og vejr 

1. Eleven kan udføre enkle 
undersøgelser med brug 
af enkelt udstyr. ✓ 

Eleven har viden om 
enkle undersøgelses
metoder. 

Eleven kan undersøge, 
hvordan enkle 
mekanismer fra 
hverdagen fungerer. 

Eleven har viden om 
enkle mekanismer. 

Eleven kan undersøge 
sanser. 

Eleven har viden om 
menneskets sanser. 

Eleven kan indsamle og 
undersøge organismer 
i den nære natur. ✓ 

Eleven har viden om 
dyr, planter og svampe. 

✓ 
Eleven kan undersøge 
lys, vand og vejr i 
hverdagen. 

Eleven har viden om vejr, 
vands tilstandsformer 
og karakteristika ved lys. 

2. 

Modellering Eleven kan anvende 
naturtro modeller. 

Modellering i naturfag Teknologi og ressourcer Mennesket Organismer Vand, luft og vejr 

1. Eleven kan skelne 
mellem virkelighed 
og model. ✓ 

Eleven har viden om 
naturtro modeltyper. 

Eleven kan med skitser 
og billeder beskrive 
genstande fra hverdagen. 

Eleven har viden 
om afbildninger af 
genstande. 

Eleven kan fortælle om 
kropsdelene på en model 
af menneskekroppen. 

Eleven har viden om 
kroppens ydre 
opbygning. 

Eleven kan med enkle 
modeller fortælle om 
organismers opbygning. ✓ 

Eleven har viden om 
organismers opbygning. 

✓ 
Eleven kan illustrere vejr 
og årstider. 

Eleven har viden om 
dagslængde, temperatur 
og nedbør. 

2. 

Perspektivering Eleven kan genkende natur 
og teknologi i sin hverdag. 

Perspektivering i naturfag Teknologi og ressourcer Mennesket Organismer Vand, luft og vejr 

1. Eleven kan relatere viden 
fra natur/teknologi til sig 
selv og det nære område. 

Eleven har viden 
om natur og teknologi 
i det nære. 

Eleven kan fortælle 
om ressourcer fra 
hverdagen. 

Eleven har viden 
om ressourcer fra 
hverdagen. 

Eleven kan fortælle om 
enkle råd om sundhed i 
forhold til egen hverdag. 

Eleven har viden 
om enkle råd om 
sundhed. 

Eleven kan fortælle 
om ændringer i naturen 
knyttet til årstider. 

Eleven har viden om 
organismers årscyklus. 

Eleven kan fortælle om 
sammenhænge mellem 
sol, døgn og årstider. 

Eleven har viden 
om karakteristika ved 
årstider i Danmark. 

2. 

Kommunikation Eleven kan beskrive egne 
undersøgelser og modeller. 

Formidling Ordkendskab Faglig læsning og skrivning 

1. Eleven kan fortælle 
om egne resultater 
og erfaringer. 

Eleven har viden 
om enkle måder til at 
beskrive resultater. 

Eleven kan mundtligt 
og skriftligt anvende 
enkle fagord og begreber. 

Eleven har viden 
om enkle fagord og 
begreber. ✓ 

Eleven kan orientere 
sig i en enkel fagtekst. 

Eleven har viden 
om enkle naturfaglige 
teksters formål. 

2. 

Bindende rammer i Fælles Mål Vejledende færdigheds og vidensmål 

FÆLLES MÅL Natur/teknologi 5 



 
  

  
 

  

 
  

   
 

 

  
  

 

 
 

     
 

  
 

 
 

 

 

  
 

   
 

  
  

  

  
  

 
 

 

 

 
 

  
 

  

 

  
 

 

 

  
 

 

 

    
 

 
  

 

  

 
 

  

  

 
 

 
 

   
  
 

 
 

 

  
  

    

 

 
 

 
    

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

Natur for begyndere - del 3Naturteknologi 
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 

FÆLLES MÅL Natur/teknologi 6 



 
  
    

 
   

  

 

 
    

 
    

 

   

  
 

         

 
 

        

 

 

    

 
Fælles Mål efter klassetrin

Natur for begyndere - del 3Naturteknologi 
Modul 2Efter 2. klassetrin 

Kompetence- Færdigheds- og vidensområder og -mål område Kompetencemål Faser 

Undersøgelse Eleven kan udføre 
enkle undersøgelser 
på baggrund af egne 
og andres spørgsmål. 

Undersøgelser i naturfag Teknologi og ressourcer Mennesket Organismer Vand, luft og vejr 

1. Eleven kan udføre enkle 
undersøgelser med brug 
af enkelt udstyr. 

Eleven har viden om 
enkle undersøgelses
metoder. 

Eleven kan undersøge, 
hvordan enkle 
mekanismer fra 
hverdagen fungerer. 

Eleven har viden om 
enkle mekanismer. 

Eleven kan undersøge 
sanser. 

Eleven har viden om 
menneskets sanser. 

Eleven kan indsamle og 
undersøge organismer 
i den nære natur. 

Eleven har viden om 
dyr, planter og svampe. 

Eleven kan undersøge 
lys, vand og vejr i 
hverdagen. 

Eleven har viden om vejr, 
vands tilstandsformer 
og karakteristika ved lys. 

2. 

Modellering Eleven kan anvende 
naturtro modeller. 

Modellering i naturfag Teknologi og ressourcer Mennesket Organismer Vand, luft og vejr 

1. Eleven kan skelne 
mellem virkelighed 
og model. 

Eleven har viden om 
naturtro modeltyper. 

Eleven kan med skitser 
og billeder beskrive 
genstande fra hverdagen. 

Eleven har viden 
om afbildninger af 
genstande. 

Eleven kan fortælle om 
kropsdelene på en model 
af menneskekroppen. 

Eleven har viden om 
kroppens ydre 
opbygning. 

Eleven kan med enkle 
modeller fortælle om 
organismers opbygning. 

Eleven har viden om 
organismers opbygning. 

✓ 
Eleven kan illustrere vejr 
og årstider. 

Eleven har viden om 
dagslængde, temperatur 
og nedbør. 

2. 

Perspektivering Eleven kan genkende natur 
og teknologi i sin hverdag. 

Perspektivering i naturfag Teknologi og ressourcer Mennesket Organismer Vand, luft og vejr 

1. Eleven kan relatere viden 
fra natur/teknologi til sig 
selv og det nære område. 

Eleven har viden 
om natur og teknologi 
i det nære. 

Eleven kan fortælle 
om ressourcer fra 
hverdagen. 

Eleven har viden 
om ressourcer fra 
hverdagen. 

Eleven kan fortælle om 
enkle råd om sundhed i 
forhold til egen hverdag. 

Eleven har viden 
om enkle råd om 
sundhed. 

Eleven kan fortælle 
om ændringer i naturen 
knyttet til årstider. 

Eleven har viden om 
organismers årscyklus. 

Eleven kan fortælle om 
sammenhænge mellem 
sol, døgn og årstider. 

Eleven har viden 
om karakteristika ved 
årstider i Danmark. 

2. 

Kommunikation Eleven kan beskrive egne 
undersøgelser og modeller. 

Formidling Ordkendskab Faglig læsning og skrivning 

1. Eleven kan fortælle 
om egne resultater 
og erfaringer. ✓ 

Eleven har viden 
om enkle måder til at 
beskrive resultater. 

Eleven kan mundtligt 
og skriftligt anvende 
enkle fagord og begreber. ✓ 

Eleven har viden 
om enkle fagord og 
begreber. ✓ 

Eleven kan orientere 
sig i en enkel fagtekst. 

✓ 
Eleven har viden 
om enkle naturfaglige 
teksters formål. 

2. 

Bindende rammer i Fælles Mål Vejledende færdigheds og vidensmål 

FÆLLES MÅL Natur/teknologi 5 



 
  

  
 

  

 
  

   
 

 

  
  

 

 
 

     
 

  
 

 
 

 

 

  
 

   
 

  
  

  

  
  

 
 

 

 

 
 

  
 

  

 

  
 

 

 

  
 

 

 

    
 

 
  

 

  

 
 

  

  

 
 

 
 

   
  
 

 
 

 

  
  

    

 

 
 

 
    

 

    

  

 

 

 

 

 

 

  

  
  

Natur for begyndere - del 3Naturteknologi 
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 

FÆLLES MÅL Natur/teknologi 6 



  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bentællernøglen 



Små dyr i skoven 

humle-bi 

bænke-bider 

skolo-pender øren-tvist 

tusind-ben 

Ben-tæller-nøglen 

6 ben – insekter 
• bi  
• myg 
• bille 
• myre 
• øren-tvist 
• flue 
• hveps (gede-

hams) 
• tæge 
• blad-lus 
• sommer-fugl 
• græs-hoppe 

Hvad hedder den? 

Hvor bor den? 

Hvad laver den? 

Kan den noget sjovt? 

myg 
edder-kop 

marie-høne 

flue 

hveps 
larve 

bark-lus 

skov-flåt 
bark-bille 

skarn-
basse myre 

græs-hoppe 

skov-snegl 

regn-orm 

blad-lus 

8 ben – spindlere 
• edder-kop 
• mejer 
• mide 

mange ben 
• bænke-bider 
• tusind-ben 
• skolo-pender 

0 ben 
• orm 
• snegl 
• larve 
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AKTIVITETER 

Kig på små dyr 
Om hvor og hvordan du finder små dyr og kigger på dem. 

Beskrivelse 
Om hvor og hvordan du finder små dyr og kigger på dem. 

Lidt om aktiviteten 
Hvor er de 
Der lever masser af smådyr i skoven. De lever i oppe i træerne på blade og 

grene. De lever inde i træerne i huller, revner og sprækker. De lever i 
træstubbe og nedfaldne grene. Og de lever i skovbunden. Hvilke dyr du 

finder hvor, er afhængigt af træernes art og alder, af jordbunden – og en 
masse andre ting. Men små dyr vil du kunne finde det meste af året – 

undtagen måske om vinteren. 

Her nøjes vi med at beskrive hvordan du kan kigge på små dyr i 
skovbunden – men gå bare videre og kig efter små dyr alle de stede hvor 
du har lyst. 

Løft på sten og grene 
I skovbunden lever der mange små dyr – biller, edderkopper, myrer, 
bænkebidere, regnorm, snegle, tusindben – og en masse andre. De fleste 
af dem vil helst være hvor der er mørkt og fugtigt. Du kan derfor let finde 

dem ved at løfte sten eller grene i skovbunden. Du kan også kigge under de 
visne blade eller under barken på gamle træstubbe eller grene. Ude i margin 

https://www.skoven-i-skolen.dk/content/kig-på-små-dyr 1/3 
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kan du også finde en bentællernøgle, som du kan bruge til at hitte ud af, 
hvad det er for nogle kræ du har fanget. 

Sådan gør du 
Find dyr 
Løft langsomt stenen eller grenen – eller hvor du har valgt at kigge – og se 

om der er nogle små dyr der. De er lette at se for de vil krible og krable når 
de bliver forstyrret. Så skal du være klar med din æske. Tag alle de dyr du 

kan finde, og kom dem ned i din æske. Du kan let bruge fingrene. 

Tegn dyr 

Når du har fundet de dyr, der var på det sted, sætter du dig ned i 
skovbunden med din æske og din notesbog og tegner dem. Du kan bruge 

penslen til at flytte på et dyr nede i æsken. 

Bestem dyr 

Du kan også prøve at finde dyrene i din opslagsbog. Tit er det letteste at 
bladre igennem – og se om du kan finde et dyr der ligner. Hvis du finder ud 

af hvad det er for nogen, kan du skrive deres navne ud for din tegning. Hvis 
du har fået en lup med kan du også kigge på dyrene med den. 

Vær rar ved dyr 
Husk at behandle dyrene pænt så længe de er i din varetægt. 

Tag noter 
Det kan være en god ide at skrive hvor du fandt dyrene. Du kan skrive det 
ud fra dine tegninger. Skriv f.eks. Under stor gren i bøgeskov, Under sten i 
skovbrynet eller sådan noget. Lige så stille vil du kunne se, at nogle dyr 
lever mest under bøgegrene – og andre i skovbryn. 

Slip løs 
Når du har kigget på de dyr du ville, slipper du dyrene løs igen der hvor du 

fandt dem. Skoven er som et hav med øer for sådan nogle små dyr. Måske 
kan de lige præcist leve i det gamle egetræ, hvor du fandt dem – og ikke i 
granskoven rundt omkring. Derfor er det vigtigt de kommer tilbage på deres 
rette sted igen. 

Hvem, hvad, hvor 

Fag: Natur/Teknik 

Sted: Skov 

Årstid: Forår, Sommer, 
Efterår 

Grej 

Æske med låg 

Pensel 

https://www.skoven-i-skolen.dk/content/kig-på-små-dyr 2/3 
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Notesbog (evt. 
skovnotesbog) 

Blyant 

Opslagsbog – f.eks. 
Hvad finder jeg i 
skoven (Politiken) eller 
Smådyr i Skoven af 
Kurt Servé (Dalofolo) 

Et kopiark af smådyr 

Bentællernøglen 

Evt. en lup 

Tid 

1 time til 1 eftermiddag. 

Undervisningsmål 

Alle kan bruge ideen her -
børn, unge, voksne og 

gamle. Hvis du er lærer, 
kan ... 

Kopiark 

Bentællernøglen 

Små dyr i skoven 

Kolofon 

Forfatter: Malene Bendix. 
Tegning: Eva Wulff. 

Læs også 

Syv måder at fange små dyr 
Bentællernøgle og 7 fangst-metoder til smådyr. 
AKTIVITETER 
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