
Hvad hedder 
den? 

Hvad kan den?
Om at elske mangfoldigheden



Pædagog, 
naturvejleder og 
kratlusker

• Michael Winther

• Naturskolen i Viborg Kommune



Som barn 
var jeg ikke 
naturforskrækket!



Tværtimod var jeg 
”dyre-Verner”

»Det mærkelige, du gør som barn, og som andre griner ad, er det, som vil være 
din styrke senere i livet«.

Macy Gray



Som pædagog
i en

børnehave bør
man sørge for, 
at man bliver

udsat for dette
dagligt



Hvis man som pædagog eller lærer 
udviser ægte nysgerrighed og 
interesse for det børnene finder på 
legepladsen, vokser børnenes 
nysgerrighed og interesse. 

• No shit? Sherlock!

• Hvordan kan vi udfordre det i det 
daglige?



At formidle smådyr kommer bedst fra land 
ved, at vi først OPLEVER dem sammen.



Imitation
!



Leg, der giver en 
forståelse.



Den lille historie.



Opslagsbøger på legepladsen. 



At opdage forskelle



Jagten på 
den røde 

dværg



Skal man være bange for 
hele det der arts-halløj?
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Skal man være bange for 
hele det der arts-halløj?

• Næh, selv eksperter tager
fejl og I står næppe til
regnskab for nogen.

• “Jeg TROR det er en
Marksnabelsvirreflue, men 
jeg er ikke sikker. Kom, lad os
finde mere om den på
iPaden!”

• At dykke ned I arterne er at 
gøre verden større og livet
rigere.



Hvad hedder den?

• Børnene har nu fundet ud af, at vi måske kan finde
ud af, hvilken art det er.

• De opsøger en voksen med opslagsbøger og iPad.

• De råber begejstret når de finder noget, der ligner.

• De forsøger at blive enige.



Hvad kan den?

• Den voksne læser højt om arten.

• Der søges flere billeder og informationer på
iPaden, mens det fangede dyr nøje iagttages.

• Børnene fortæller andre børn om arten.

• Børnene husker bedre, hvis en egenskab kobles på
arten, f.eks. 

“den kan flyve langsomt rundt midt om dagen, 
selvom den er en natsværmer. Det kan den fordi den 
er giftig!”



Alle arter er fede!

• Hvad hedder den?

Almindelig Gødningsflue

• Hvad kan den?

Hannen kan sidde og se flot ud på en lort!



Alle arter noget særligt!

• Hvad hedder den?

Valsehjort

• Hvad kan den?

Hannerne kan slås med deres horn. De graver lange gange inde i træ og 
lever i parforhold!



At opdage nye arter med børnene er sindssygt
spændende!



Ej Michael! Skal vi ikke sortere dem i arter?
Citat: Sofie, 0. klasse, Møllehøjskolen, Bruunshåb



De gode navne

• Det hvide C

• Mellemfluen Oskar

• Blodnakke

• Blåvinget Pragtsnylteflue



Labre larver

• Bøgenonne

• Lille Penselspinder

• Ahornugle

• Dueurtsværmer



Få hjælp på 
Naturbasen 

App.



Tak for opmærksomheden!


