
1 
 

Byens natur – Den Åbne Skole/lærer. 
– Et undervisningsmateriale til Den Åbne Skole for folkeskolerne i Odder By – 

Parkvejens Skole og Vest Skolen afdeling Vestermarken og Skovbakken 
Parkvejens Skole 

 
 

 
 

 
 
 



2 
 

Indholdsfortegnelse: Byens Natur – Den Åbne Skole/lærer. 
 
Side 1: Forside 
Side 2: Indholdsfortegnelse 
Side 3: Forord 
Side 4: Lærerbaggrundsviden 
Side 7: Lærer: Eksempel: Bioblitz: sådan gør du 
Side 9: Lærervejledning til materialet 
Side 14: Naturområder, som I skal/kan undersøge på jeres skole 
Side 15: Kontaktpersoner til Byens Natur/ressourcepersoner 
Side 16: Bøger til bestemmelse af planter og dyr 
Side 17: Lærer-bilag: ”Tegn på læring” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

Byens Natur – Den Åbne Skole 
Et undervisningsmateriale for de kommunale byskoler i Odder – parkvejens Skole 

og Vest skolen afdeling Vestermarken og Skovbakken. 
 
 

Forord. 
Velkommen til dette undervisningsmateriale om Byen Natur.  
Ofte hører man at i byerne er der ingen natur, at man skal langt væk for byerne for at finde natur. 
Men naturen er lige uden for skoledøren og er overalt. Så med dette undervisningsmateriale vil vi 
se på den natur, der ligger lige ved skolerne – Byens Natur. 
 
I forbindelse med dette UV-materiale vil der blive afviklet inspirations-/kursusdag i brug af 
materialet. 
 
Tusind tak til lærerne Signe Vithner, Parkvejens Skole, Simon Lindemann Olsen, Vest skolen afd. 
Skovbakken og Morten Grau, Vest skolen afdeling Vestermarken for kvalitativ og kritisk sparring i 
forbindelse med udarbejdelse af dette UV- materiale. 
 
Selve materialet er firedelt: 

1. Lærerbaggrundsviden til materialet og beskrivelse af, hvordan materialet kan anvendes i 
forbindelse med undervisningsforløb. 

2. Elevdel med baggrundsviden om byens natur og begrebet biodiversitet. 
3. Lærer-/elevdelen med kopiark til selve undervisningsforløbet. 
4. Handleaspekt. Eleverne bliver ambassadører for egne lokale naturområder ved fx 

at plante skov, lave blomstereng, samle affald m.m. 
 
 
 
God fornøjelse! 
 
 
Med venlig hilsen 
Ole Sørensen, naturvejleder 
Moesgaard Museum, Afdeling Odder Museum 
Rosensgade 84, DK-8300 Odder  
+ 45 86540175 - 23447039 
os@moesgaardmuseum.dk 
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Byens Natur: Lærerbaggrundsviden 
 
Natur 
Naturen er overalt. Vi møder den i skoven, i engen, på græsplænen og i vores haver. Men I kraft af, 
at vi mennesker har dyrket jorden, har vi i den dyrkede natur bestemt, hvordan naturen skal se ud 
– at her har vi en bygmark, en rapsmark osv. Vi mennesker har i de sidste 20 – 30 år samlet os i 
byerne i øget grad. Vi rejser fra land til by. Det betyder, at byernes areal øges og samtidig med har 
vi også i de sidste år øget vejarealer væsentligt.  

Alt dette betyder, at naturen er trængt. Det meste af den natur vi har i Danmark er en natur, der 
op gennem historien har været påvirket af menneskelig aktivitet – om det er en skov, en eng, et 
overdrev – så er de alle påvirket af vi menneskers brug, så selv det som vi opfatter som ”uberørt” 
natur er påvirket af vi mennesker. Derfor kan vi kalde den danske natur for en kultur-natur, da 
den er kulturpåvirket af vi menneskers brug.     

Biodiversitet 
Hensigten med dette undervisningsmateriale er at jeres elever sammen med jer skal undersøge 
tre forskellige naturområder. Målet med denne undersøgelse er, at finde frem til at naturen er 
forskelligartet, at der er forskel på en skov, en græsplæne og et vandhul. Til at undersøge denne 
forskelligartethed indenfor de forskellige naturtyper/biotoper/levesteder, er det vigtigt, at vi får 
fat på begrebet biodiversitet.   

Biodiversitet kan oversættes til ”livets mangfoldighed.” Begrebet er udviklet for at have en måde 
at evaluere mangfoldigheden af dyr, planter og svampe indenfor et økosystem: jo flere arter, der 
findes i et område, jo større er områdets biodiversitet. 

Et økosystems biodiversitet er i høj grad styret af antallet af forskellige leveområder samt 
mængden af ressourcer indenfor systemet. Byer har ofte relativ lav biodiversitet, fordi de trods alt 
primært er tænkt som leve- og opholdssted for mennesker. Det skal samtidig også være nemt at 
holde byen pæn og ryddelig. Det betyder, at mange af de leveområder, som fugle, pattedyr og 
insekter har brug for, ikke længere er der. Men sådan behøver det ikke at være. Ved blot at 
gentænke byen kan vi gøre den mere grøn og mere levende, uden at det kommer til at ske på 
bekostning af vores egen tilstedeværelse. Byerne kan derved komme til at fungere som refugier 
for nogle af landets trængte arter og dermed være en aktiv del af den danske 
biodiversitetsforvaltning i stedet for blot at optræde som sorte huller på landkortet. 

Det summer mindre i naturen! 
I løbet af de sidste 30 år er en stor del af de flyvende insekter forsvundet. Dansk forsker kalder det 
skræmmende, men understreger, at insektdommedag ikke er nær! 

En sommerdag i Danmark med høj sol, dybblå himmel og enge med valmuer. Græsser og korn vil 
ikke være den samme uden den konstante summen fra bier, myg og fluer. Uden de flyvende 
insekter ville der ikke være det væld af blomster og grønt, da insekterne i høj grad bidrager til 
bestøvning. Desværre viser et nyt tysk studie viser, at mængden af flyvende insekter er faldet med 
75 % de sidste små 30 år. I Danmark har vi de samme naturtyper, den samme insektfauna og 
samme planter, som undersøgelsen i Tyskland undersøgte, så der er ingen grund til at tro, at det 
står bedre til i Danmark, siger forsker Thomas Pape.  
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Bien og blomsten er en velkendt fortælling, men ikke kun bier har betydning for bestøvningen. 
Inde i skoven, hvor der i skyggen kan være koldere, hjælper fluer, biller og myg nemlig også med 
bestøvningen. Mange af insekterne er også centrale i det store kredsløb, der foregår i naturen. Her 
arbejder blandt andet myg og fluer med at nedbryde det organiske materiale som rådne blade til 
en størrelse, hvor bakterierne tager over. 

Det er tydeligt at insekterne over en bred hat er vigtige for funktionen og trivslen af økosystemer, 
for naturen er skabt over millioner af år og har tilpasset sig til diversitet og klima, siger Thomas 
Pape. 

Forskere mener, at insekterne er omkring 500 millioner år gamle, så de har været på jorden i en 
del længere tid end os mennesker. Her indgår de i både bestøvningen og naturen kredsløb og 
spiller altså -hvor små og irriterende de end kan syntes – en vigtig rolle. Og hvis der bliver ændret 
noget i de detaljerede systemer, kan man risikere, at hele systemet forskubbes. 

Et stort fald i mængden af de flyvende insekter kan i sidste ende også få konsekvenser længere 
oppe i fødekæden for fx fuglene. Det kan få den konsekvens, at der bliver færre fugle. De flyvende 
insekter spiller en stor og vigtig rolle som føde for mange fugle, derfor vil det uden tvivl få 
konsekvenser for fuglene, hvis mængden af deres føde falder så drastisk. 

-Vi har ingen indikation af, at andre faktorer er på spil, end at vi mennesker må være involverede, 
siger Thomas Pape. Hvordan vi så er involverede, kan forskerne endnu ikke svare på. Og selvom 
insekterne forsvinder, maner den danske forsker til ro og besindighed. – Der er ikke noget, der 
giver os antydning af, at vi er på vej mod et dommedagsscenarie, men vi skal tage det meget 
alvorligt, mener Thomas Pape. Han tilføjer, at der hvor naturen får lov at passe sig selv og er stabil, 
har de danske insekter det glimrende, men at den bliver presset af, at naturarealerne skrumper – vi 
mennesker skal udnytte vores natur, men vi skal finde balancen! 

Bioblitz 
Bio betyder ”liv” og Blitz betyder at gøre noget hurtigt og intensivt. BioBlitz-begrebet stammer fra 
USA og blev oprindeligt udviklet til at være et arrangement, som varer 24 timer. BioBlitz-begrebet 
er meget fleksibelt og dækker over både større og helt små arrangementer af kortere varighed, så 
længe fokus er på en registrering af de arter, man finder på det område, man har udvalgt sig. 
Egnede områder kan være alt fra vild natur til byområder, bare der er dyr, planter, svampe og 
levesteder, at finde.(Statens Naturhistoriske Museum har en hjemmeside dedikeret til BioBlitz, 
hvor du kan læse mere.) 

Bioblitz for skolebørn                                                                                                                                                         
Bioblitz handler i høj grad om at opdage glæden ved at vide, at vi deler jorden med et mylder af 
andre arter.  
Der er ca. 40.000 arter i Danmark, og INGEN kender navnet på dem alle, ingen, ikke engang den 
dygtigste feltbiolog. Der er derfor INGEN der forventer at du som lærer kender dem alle. Og det 
skønne er, at det er ikke længere nødvendigt.  

Der var engang hvor udenadslære var nødvendigt for at sætte navn på hvad man fandt, sådan er 
det ikke mere. Med Internet og smartphones, er det nu muligt at undervise skolebørn i 
biodiversitet, natur, livsbetingelser og levevilkår uden nødvendigvis at kunne særligt mange 
artsnavne. 



6 
 

Bioblitzer kan gennemføres i alle slags naturtyper, inklusive bynatur/skolegården. Det handler 
simpelthen om at finde og identificere så mange arter som muligt indenfor en given tid, indenfor 
det givne areal. Arealstørrelse og tid bør naturligvis hænge sammen. 

Hvis man kun har kort tid kan man lave en blitz på en udvalgt orden/artsgruppe f.eks. en Bille-Blitz 
eller en Blomster-Blitz, dette er en fordel hvis man som lærer har særlige forudsætninger indenfor 
enkelte grupper. 

Læs mere: Bioblitz – sådan gør du på side 7 

På Danmarks Naturfredningsforenings hjemmeside kan I også gratis downloade materiale fra det 
store naturtjek under projekt Biodiversitet Nu, eller på Skoveniskolen.dk 

Materialet finder I på følgende link: http://www.skoven-i-skolen.dk/sites/skoven-i-
skolen.dk/files/filer/PDF-filer/bioblitz-guide-web.pdf 
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Byens natur. Lærer – eksempel på bioblitz: sådan gør du 
 

Sådan gør du 
Find et afgrænset område. Man kan afgrænse på mange måder, det letteste er at gøre det på et 
kort som sættes et synligt sted. Alle arter skal være fundet indenfor grænsen 

Inddel eleverne i hold med to eller tre på hver, send dem afsted med passende beholdere til at 
finde og fange planter og dyr. Sæt en tidsgrænse eller aftal et signal til, når de skal komme tilbage. 

Husk det er ikke nok at finde og fange, man skal også kunne sætte navne på, så tiden skal fordeles 
ca. 50/50 til fangst og bestemmelse. 

Ved ”basen” skal dyr og planter bestemmes til de niveau man har aftalt. 

Hertil bruges opslagsværker i det omfang man har, og internettet, som dog skal bruges med 
omtanke og god kildekritik.  

Når en art er identificeret skrives den på tavlen, eller tastens ind på www.fugleognatur.dk, pas på 
at siden ikke misbruges, da man så bliver udelukket. På tavlen kan man kun skrive én art én gang. 

Hvis man vælger at lave det som en konkurrence med flere hold, skal hvert hold naturligvis føre 
der eget scoretavle. 

Der er nogle elementer som skal være på plads for at gennemføre en bioblitz. 

Man skal kende til  

• Metoder til at indsamle arter 

• At anvende nøgler – og ikke at anvende nøgler 

• Metoder til anvendelse af indsamlede data 

Men ikke mindst, skal man være klar til at forundres og glædes med eleverne, hver gang de finder 
en ny art som endnu ikke er på listen 

  

 Årstid 

Hele året, men bedst fra maj til september 

Tidsforbrug 

Et sted imellem to og 24 timer 
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Forberedelse 

Der skal bruges et antal beholdere og plastposer til indsamling af dyr og planter. 

Godt Hjælpemiddel:  medtag gerne nogle lupper eller anden forstørrelsesglas, det kan være 
stereolupper, botaniklupper eller helt simple lupglas eller ”Sherlock Holmes” lupper! 

Forbered dagen med eleverne med introduktion til artsbegrebet. Det kan bl.a. gøres med nogle af 
de øvrige nationalparksopgaver – se litteraturlisten. 

Læreren kan med fordel installere ”Naturbase” appen og oprette sig som bruger 
på www.fugleognatur.dk. App’en og hjemmesiden kan bruges til opslag, spørgsmål og 
indrapportering af fund. 

Til registrering af arter skal man vælge enten at gøre det direkte på fuglognatur.dk eller bruge et 
par store ark papir og sprittusch.  

Hvis man vælger den manuelle løsning inddeles arkene i grupper f.eks. planter, snegle, biller etc. 
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Byens Natur: Lærervejledning 
 
Læringsmål: Eleverne skal: 
Læringsmålet retter sig dels mod fag-mål i de involverede fag i projektet: N/T, historie, dansk og 
billedkunst og dels mod øget trivsel, bedre sociale kompetencer gennem samarbejde og mere 
bevægelse. 
Hovedfokus i det faglige aspekt vil især ligge på faget N/T. Her vil læringsmål i projekt Byens Natur 
tage udgangspunkt i følgende elementer: 
a. Undersøgelse: Eleverne skal gennemføre undersøgelser dels på baggrund af egne 
    forventninger og dels på baggrund af begyndende hypotesedannelser. 
b. Modellering: Eleverne skal anvende og designe modeller. 
c. Perspektivering: Eleverne skal relatere byens natur til andre kontekster – til omverdenen. 
d. Kommunikation: Eleverne skal beskrive enkle naturfaglige problemstillinger. 
Læringsmålene for historie, dansk og billedkunst vil i projektet være understøttende i forhold til de 
overfornævnte læringsmål for N/T i projektet.   
Det er en del af læringsmålet, at børnene gennem deltagelse i undervisningsforløbet, vil skulle 
samarbejde om løsningen af de stillede opgaver. Løsningen af opgaverne vil kræve mange 
forskellige kompetencer, derved kommer børnene gruppevis til at indgå i forpligtigende 
fællesskaber, hvor alles færdigheder kommer i spil. Undervisningsforløbet vil foregå udenfor i de 
bynære naturområder i Byens Natur, der vil således også være meget bevægelse i forløbet. 
 
Læringsmål: Eleverne kan 

- undersøge mangfoldigheden af arter og diskutere undersøgelsesresultater. 

- lave undersøgelser i naturen til beskrivelse af dyre- og plantesamfund, herunder 

artsbestemmelse. 

- udføre enkle feltundersøgelser i naturområder. 

- beskrive et naturområde på baggrund af egne undersøgelser. 

Eleverne har viden om: 

- karakteristiske naturområder og levesteder. 

- naturfaglige fagord og begreber, som fx insekter, insektordener, fødekæde, nedbrydere, 

biodiversitet og økosystemer. 

 

Kommunikation - kan bruge den tilegnede viden til at: 

- perspektivere natur til omverdenen og aktuelle hændelser. 

- argumentere og kommunikere om enkle forhold inden for natur.  
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Forslag: Sådan gør du: 

KLASSETRIN 

4.-6. klasse  

FAG 

Natur/teknologi + (historie, dansk og billedkunst) 

ÅRSTID 

Undersøgelsen er velegnet i perioden: Sidst i april til oktober  

 

1. Hjemme i klasserummet 
 

Læringsmål - og ”Tegn på læring” 
Snak med eleverne om læringsmål for forløbet, brug gerne arbejdsark: ”Tegn på læring om 
bioblitz” – print fra litteraturliste.  Arbejdsarket bruges sammen med eleverne til at synliggøre 
læringsmål inden de kommer ud.  
Når eleverne kommer hjem, skal eleverne forholde sig til det, de har lært og deres faglige 
viden om biodiversitet og sætte flueben ved den læring, de har tilegnet sig om de forskellige 
naturtyper - økosystemer.  
 

Mange forskellige arter = høj biodiversitet 

Inden klassen undersøger de 3 naturområder/økosystemer for arter, kan det være en 

øjenåbner for eleverne at arbejde med spillekort til bioblitz. Spillekortene indeholder arter fra 

følgende økosystemer: løvskov, nåleskov,  ferskvand og skolegården. Spillekortene giver 

eleverne en forståelse af, at det findes mange forskellige arter og biodiversiteten i 

økosystemerne.  

Spillekortene kan fx bruges til:  
 Mix og match  
 Bioblitz-spil  
 Vendespil 

 (spillekortene kan downloades fra Nationalpark Thy: 

http://undervisning.nationalparkthy.dk/find-opgaver/thy28/ 

Det er nemmere at forklare arbejdsgangen i klasserummet end i uderummet. Forklar derfor 

hjemme, hvad der skal foregå når I skal ud og undersøge jeres naturområder, dvs. brug 

arbejdsark: ”Bioblitz - Registrering af arter” – finder du i elevdelen side 5! 
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Tal med eleverne om hvad der skal ske. 

I skal undersøge 3 forskellige økosystemer/naturtyper, og skrive resultaterne ind i skemaet 

”Bioblitz - registrering af arter”.  

I skal udfylde et skema for hvert økosystem, I undersøger. (Fx Skolegården, en boldbane, en 

græseng, en skov, et regnvandsbassin).  

 

Find alle de forskellige arter, der er i økosystemet. Hvilke planter, svampe, fugle, små og store dyr 

kan I finde? I skemaet skal I sætte kryds ved de arter, I finder.  

Til at indsamle små dyr og insekter skal I bruge fælder. Forskellige fangstmetoder kan finde i dette 

undervisningsmateriale.  

 

To gode råd 

1. Prøv at artsbestemme hjemmefra. 

Det kan være svært at artsbestemme og finde arten i opslagsbøger. Derfor er 

det givende for eleverne, at de i klasserummet har forsøgt at artsbestemme 

arter. Tag klassen med ud i skolegården og lad dem undersøge området for 

arter. Brug evt. arbejdsark: ”Bioblitz - Registrering af arter”, så de er bekendt 

med arbejdsarket. Gyldendals farveflora af Kirsten Tind ideholdeholder en 

overskuelig tilgang til det, at artsbestemme planter. Se litteraturliste for dyr m.m. 

2. Få hjælp af en biolog eller naturvejleder. 

Første gang I arbejder med bioblitz i felten, er det udbytterigt at have en stedkendt 

biolog/naturvejleder med til at artsbestemme.  

 

2. Ude i naturen 

Artsbestemmelse og udfyldelse af skema. 
Find navn på arterne ved at bruge opslagsbøger. Skriv 
artsnavn ind i skemaet og tegn en skitse af arten. 
 

Når I er færdige med at finde arter, skal I notere på arket, 
hvor mange forskellige arter, I har fundet.  
Sammenlign data fra de forskellige økosystemer.  Summer det 
af liv? Eller er der meget få arter i de økosystemer, I har 
undersøgt?   
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Fotografer arterne  
Lad evt. eleverne fotografere arterne sammen med en lille seddel, hvor artsnavnet er skrevet. 
Det giver mulighed for at lave en fotocollage/udstilling med alle de arter der er fundet, når I 
kommer hjem. Man kan også bruge foto, hvis der er planter/arter, man ikke lige kan 
bestemme.  
 
Opsamling og præsentationsøvelse 

Nogle af læringsmålene handler om at styrke elevernes kommunikative kompetencer. I denne 

øvelse skal eleverne formidle deres resultater fra arbejdsarket: ”Bioblitz - registrering af arter” 

for klassekammeraterne på to minutter. Inddel eleverne i grupper af 4-6 elever.    

  Gruppen øver: Hvad har vi lært om et økosystem ud fra deres resultater i arbejdsarket: ”Bioblitz - 

registrering af arter”.    

  Grupperne fremlægger for hinanden. Optag evt. fremlæggelserne, så der kan samles op på elevernes 

viden om mangfoldigheden af arter i et økosystem på klassen.  

 

3. Besøg af ressourceperson på undersøgelsesområdet 

Der er lavet aftale med ressourcepersoner, som I vil kunne trække på ved besøget på de 

enkelte natur-undersøgelsesområder: besøg af Lene fra Vej og Park, Merete, biolog fra Natur 

og Miljø, Odder Kommune, Ib Salomon fra Danmarks Naturfredningsforening, Svend Rask 

Lykkegård, Skov og Landskab og naturvejleder Ole Sørensen. Disse personer vil kunne være 

med til at nuancere elevernes forståelse af de enkelte naturområder og ligeledes give 

kommentarer på bioblitzen til de enkelte områder. 

 

4. Hjemme i klasserummet 

Afrunding og evaluering  

Det er vigtigt, at forløbet afrundes med en refleksion over det lærte, således at uderummet 

bliver et læringsrum, og så eleverne bliver bevidste om den læring, de har tilegnet sig gennem 

deres undersøgelse. Afslut eksempelvis læringsaktiviteterne med:   

 At se optagelserne med deres fremlæggelser  

 Brug billederne af de forskellige arter til at lave en planche eller port folio over de økosystemer, de 

har undersøgt.   

 At evaluere på læringsmålene. Er læringsmålene nået? 

 At indtaste observationerne ind i databasen på www.fugleognatur.dk. Så kan forskere og andre 

besøgende kan se, hvad der er observeret de steder, hvor I har lavet bioblitz. 
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5. Handleaspekt: Lave udstilling. Forældrearrangement med andre indbudte 

Det vil være en oplagt ide at eleverne laver plancher og videofremlæggelser 

Og inviterer forældre og de ressourcepersoner med til ferniseringen af udstillingen 

 

 

6. Handleaspekt for eleverne. 

Undervisningsforløbet Byen Natur rejser spørgsmålet om god og mindre god natur ud fra 
betragtningen om naturens mangfoldighed – biodiversitet. Det er vigtigt i forløbet at børnene får 
mulighed for at handle, at de selv kan gøre noget for at gøre naturen mere mangfoldig! 
Undervisningsforløbet Byens Natur leder frem til at man i de enkelte klasser kan lave følgende: 

a. Lave insekthoteller 
b. Lave blomstereng- så vilde frø-blandinger 
c. Bygge fuglekasser 
d. Samle affald 
e. Genoprette naturområde – fjerne uønsket beplantning 

Odder Kommune har vist sig meget velvillig overfor UV-projektet Byens Natur og har stillet tre 
forskellige naturområder til rådighed. Her er det meningen at hver af byens folkeskoler får et 
område, hvor de så med assistance af kommunens Vej og Park- afdeling planter skov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14 
 

 
 
 
Byens Natur: Undersøgelse-områder til Parkvejens Skole. 
 

 Naturtjekområder til Parkvejens Skole: 
 

1. Sportsplads på vestsiden af Nølevvej: 

 
 

 
2. Egholmgård - regnvandsbassin: 

 

 
 

3. Økologiens Have/skov: 
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Byens natur: Kontaktoplysninger til ressourcepersoner 
 

1. Biolog Merete Johannesen, Odder Kommune, 20905341, Merete.johannsen@odder.dk 
Merete vil gerne komme og besøge eleverne, når de er ude i et naturområde/økosystem 
og fortælle om naturen netop der. 

 
 

2. Driftsleder Lene Krogh Jensen Fugl, Odder Kommune afd. Drift og service, 87803663, 
lene.jensen@odder.dk, vil gerne komme og fortælle om kommunens drift at udvalgt 
naturområde fx en boldbane. 

 
 
3. Formand for Danmarks Naturfredningsforening Ib Salomon, 24443987, 

ibsalomon8300@gmail.com. Ib vil gerne komme og fortælle om foreningens syn på 
udvalgte naturområder og fortælle om projekt bi og insekthoteller. 

 

 

4. Svend Rask Lykkegaard, skovmand, 28690916, l@2flow.dk. Svend er skovuddannet og 
master i Friluftsliv og vil gerne komme og fortælle om skoven og de modsatte interesser 
der kan være i den. Hvad er en god skov og hvad er en dårlig skov. 

 

5. Ole Sørensen, Naturvejleder, Odder Museum, 23447039, os@moesgaardmuseum.dk.  I kan 
kontakte Ole til at lave intro/oplæg til UV-forløb med eleverne - som den der kommer med 
inspiration og ”energi” udefra! 
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Byens natur: Litteraturliste 
 
Grundbøger til elever på mellemtrinnet: 

 Gyldendals Farveflora af Kirsten Tind 
 Insekter i Danmark, Gyldendal af Ole Frank Jørgensen 
 Politikkens svampebog Af Henning Knudsen & Jens H. Petersen 

 
Til de mindre børn: 

 De små dyrs verden 
 
Bestemmelsesduge: 

 Skoven 
 Sø og vandløb 
 Træer og buske 
 M.m. 

 
Net-ressourcer: 
 

 Fugleognatur http://www.fugleognatur.dk/  
 Naturbasen 

http://www.fugleognatur.dk/forum/show_message.asp?MessageID=1314232&ForumID=50 
 Naturbasen App til iPhone; https://itunes.apple.com/dk/app/naturbasen/id531282316?mt=8&ign-

mpt=uo-3D4 
 Naturbasen App til Smartphone; 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.trifork.naturbasen 
 Biodiversitet.nu, naturtjek: http://www.biodiversitet.nu/registrer-online 
 Sommerfugleatlas;  https://www.sommerfugleatlas.dk/ 
 Guldsmedeatlas; https://www.guldsmedeatlas.dk/ 
 Svirreflueatlas; https://www.svirreflueatlas.dk/ 
 Billeatlas; https://www.billeatlas.dk/  
 Brøndegaards fortællinger om folk og fauna (også flora) 

http://www.ksla.se/anh/amnessokning/etnobiologi/folk-og-fauna/folk-og-fauna-1/ 
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 Allearter; http://www.allearter-databasen.dk/ 
 Link til ”Danmarks fauna”, bestemmelselitteratur på dansk 

http://www.biodiversitylibrary.org/bibliography/7406#/summary 
 Bestemmelse af biller – tysk side så vær opmærksom på at arter kan være for mange eller for få i 

forhold til Danmark, sprog kan sættes til engelsk; http://www.kerbtier.de/enindex.html 
 Myrejagten; http://snm.ku.dk/skoletjenesten/grundskole/materialer/myrejagten/ 
 Sigtemetode; 

http://www.fugleognatur.dk/forum/show_message.asp?page=1&MessageID=1111538&ForumID=
33 

 
 
 
 
 
Byens natur: Lærerbilag: Tegn på læring 
 
 
 

Tegn på læring 

Sæt  ved de mål, du får styr på under og efter forløbet om sten 

Sæt    Tegn på læring  

 Kan udføre enkle feltundersøgelser i naturområder. 

 
Kan lave undersøgelser i naturen, som kan beskrive dyre- og 
plantesamfund. 

 
Kan undersøge forskellige arter og artsbestemme ved brug af 
opslagsbøger. 

 Kan beskrive et naturområde på baggrund af egne undersøgelser 

 

Kan anvende naturfaglige fagord og begreber, som fx insekter, 
insektordener, fødekæde, nedbrydere, biodiversitet, levesteder 
og økosystemer. 

 
Kan argumentere og kommunikere om enkle forhold inden for 
natur. 
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