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KLASSETRIN
3. klasse (indskoling)

FAG
Natur/teknologi, dansk, håndværk/design, billedkunst

VERDENSMÅL
Mål 15: Liv på land og mål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund

OVERORDNEDE FAGMÅL
Fødekæder, levesteder, klimaforandringer, vild natur, insekter, bio-
diversitet, faglig læsning, billedfremstilling, design.

OVERORDNEDE KOMPETENCEOMRÅDER
Fremstilling, kommunikation, faglig læsning.

TVÆRGÅENDE EMNER
• Innovation & entreprenørskab
• Verdensmålene
• Globalt medborgerskab

KORT SKITSERING AF INDHOLDET I FORLØBET
Gennem forløbet får eleverne viden om verdensmål 15 og 11 og skal 
være med til at oplyse lokalområdet om målene. De arbejder med idé-
generering og kommer med forslag til at give en plads/et lokalområde/
skolegården mere insektvenlig vild natur samtidig med, at det bliver et 
rekreativt område for børn og voksne.

Opgaven kan gives af en ekstern samarbejdspartner. Det kan være den 
lokale miljøforening, Danmarks Naturfredningsforening eller Teknik- og 
Miljøforvaltningen i kommunen. Det kan også være skolen, der stiller op-
gaven, hvis det handler om skolens område.

Eleverne skal:
• Have oplæg om insekter og vild natur i byen. Det kan være gennem 

besøg hos eller besøg af en af Danmarks Naturfredningsforenings 
95 lokalafdelinger eller lignende. De kan besøge den lokale taghave 
(hvis det findes) eller en lokal grøntsagsavler eller gartner og få 
viden om, hvilken betydning insekterne har.

• På insektjagt i lokalområdet og finde ud af, hvilke insekter der alle-
rede er.

• Via faglitteratur have informationer om insekter og deres betyd-
ning. De skal arbejde med at finde information om emnet, så de 
kan bruge disse informationer, når de skal komme med idéer til at 
udvikle området. 



OVERSIGT OVER KOMPETENCEOMRÅDER OG LÆRINGSMÅL

FAG/EMNE KOMPETENCEOMRÅDER/MÅL LÆRINGSMÅL

Verdensmålene Verdensmål 11: Bæredygtige byer og lokalmiljø.
Delmål 11.4: Beskyt og bevar verdens kultur- og naturarv.
Verdensmål 15: Livet på land.
Delmål 15.5: Beskyt biodiversitet og naturlige levesteder.

Eleverne skal kende verdensmål 11 og 15. De skal aktivt arbejde med, hvordan de kan være med til at be-
skytte biodiversitet i deres lokalområde.

Innovation og entreprenørskab Handlingskompetence
Kreativitetskompetence
Omverdenskompetence

Eleverne etablerer udstilling af fælles projekt, de har viden om planlægning og målsætning.
Eleverne kan deltage i simple idégenereringsprocesser, de har viden om enkel idégenerering.
Eleverne kan samtale om udfordringer og muligheder i nærmiljøet, de har viden om institutioner i nærmil-
jøet.

Globalt Medborgerskab Handlinger, som kan foretages individuelt eller kollektivt
Undersøge mulige måder for aktivt at gøre vores verden et bed-
re sted at leve.

Eleverne skal: 
• Lære, hvordan vores valg og handlinger kan være med til at beskytte vores miljø
• Lære at samarbejde lokalt om virkelige projekter
• Lære at tage beslutninger og arbejde problemløsende.

Natur/teknologi Kommunikation
Eleverne kan beskrive enkle naturfaglige og teknologiske pro-
blemstillinger.
Faglig læsning og skrivning.

Eleverne skal:
• Lære at læse og forstå naturfaglige tekster.

Dansk Fremstilling og forberedelse
Eleverne kan udtrykke sig i skrift, lyd, tale og billeder i velkendte 
faglige situationer.

Eleverne skal: 
• Lære at udarbejde fagtekster. De skal kunne udtrykke sig via skreven tekst, billeder og/eller lyd.

Håndværk/design
Billedkunst

Design Eleverne skal:
• Lære at arbejde med enkle designprocesser knyttet til egen produktfremstilling.



INDLEDENDE BEMÆRKNINGER/VEJLEDNING TIL FORLØBET 
Eleverne skal på baggrund af undersøgelser, indhentning af viden 
og inspiration fra eksterne oplægsholdere komme med idéer til, 
hvordan der kan skabes bedre betingelser for insekter i lokalom-
rådet. 

• Eleverne introduceres til verdensmål 11 og 15 og delmål 
11.4 og 15.5 (evt. først til alle verdensmålene). De 2 ver-
densmål samt delmål danner baggrund for den kommende 
tids projekt og undervisning.

• For at eleverne kan få idéer til at udvikle området og kom-
me med bud på realiseringen af idéerne, skal de selv have 
viden om biodiversitet, klimaproblematikker, naturlige leve-
steder, dyrs tilpasning, vild natur/bynatur, insekter og deres 
levesteder. 

Undervisningen tilrettelægges ud fra innovationsmodellen FIRE 
design. Modellen består af 4 faser, som eleverne gennemgår i 
forløbet:

1. Forståelsesfasen (her bruges den allerede eksisterende vi-
den, og de undersøger ny viden).

2. Idéudviklingsfasen (eleverne genererer idéer til at formidle 
deres viden videre til andre og udvælger, hvilke idéer er de 
bedste).

3. Realiseringsfasen (eleverne præsenterer evt. deres idé til 
en ekstern partner, og sammen realiserer de idéen).

4. Evalueringsfasen (eleverne reflekterer over deres projekt 
og arbejdsindsats. De udveksler også deres erfaringer med 
den eksterne partner).

NB: Husk at tage fotos undervejs i forløbet. De skal bruges i evalueringsfasen.

Litteratur: Anja Lea Olsen & Lilian Rohde: ”Innovative elever. Undervisning i FIRE faser” (Akademisk Forlag).

KLASSENS OPGAVE
Hvordan kan vi udvikle en lokal plads, så vi be-
varer så mange insekter som muligt i byen (eller 
området/skolegården), samtidig med at stedet 
er et godt sted for både børn og voksne at være?



UDFOLDET LEKTIONSPLAN 

AKTIVITET ANSVAR/LOKATION MATERIALER
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Introduktion til verdensmål 11 og 15 samt delmålene.

Hvis klassen ikke har hørt om verdensmålene før, skal der påregnes ekstra tid 
til en overordnet introduktion af alle målene.  

Information om verdensmålene: 
www.verdensmaal.org

Undervisningsmaterialer til introduktion til verdensmåle-
ne: www.verdenstimen.dk/trin/indskoling

Introduktion til klassens opgave. Opgaven kan evt. stilles af den lokale miljøforening, 
Danmarks Naturfredningsforening, Miljø- og Teknik-
forvaltningen eller lign. 

Det kan også være læreren, der stiller opgaven ud fra 
delmål 15.5. 
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Kortlægning af viden

Klassen arbejder med den viden, de i forvejen har om insekter, naturlige leve-
steder, klimaproblematikker, bevaring af insekter i byen, etc.

I grupper tegner og skriver eleverne alt det, de ved om insekter. Giv f.eks. grup-
perne 5-10 min. Herefter deler grupperne deres viden med resten af klassen. 

Læreren skriver på en fælles planche. Planchen bliver første produkt på klas-
sens Vidensvæg (se bilag 1).

I klassen i grupper af 4 elever A3-papir 

Vidensvæg (bilag 1)

https://www.verdensmaal.org/
https://verdenstimen.dk/trin/indskoling/


AKTIVITET ANSVAR/LOKATION MATERIALER
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Kick off 

Fang elevernes interesse ved at vise ”Minuscule: The Ladybug” - en sjov lille ani-
mationsfilm om insekter.

I klassen Animationsfilm om mariehøns: youtu.be/Zy77SXP-nxY

Oplæg fra ekspert

Om insekter, deres betydning for livet på land og naturen i det hele taget. 

Oplæg i klassen fra en ekspert eller klassen på be-
søg hos ekspert.

Det kan være en natur/teknologilærer eller ekspert 
udefra: en naturvejleder, biolog eller en person fra 
f.eks. Friluftsrådet eller WWF.

På insektjagt

Eleverne skal ud og finde insekter og arbejde ”hands-on” med artbestemmelse 
og biodiversitet.

Tal om fødekæder og det svære ord ”biodiversitet”. Oplev, hvor stor biodiversite-
ten er i grønne områder. 

I lokalområdet (f.eks. en park, grønt areal eller en 
mark).

Eleverne kan også besøge ”vild natur i byen”, f.eks. 
taghaver eller grønne byoaser. Kontakt evt. den kom-
munale naturvejleder eller Danmarks Naturfrednings-
forenings lokalafdeling for idéer.

Bestemmelsesdug, net, insektsugere, plastbakker

Skoven i Skolen: Lav din egen insektsuger (aktivitet): 
www.skoven-i-skolen.dk/content/insektsuger

Skoven i Skolen: Smådyr i skovbunden (øvelse): www.
skoven-i-skolen.dk/content/sm%C3%A5dyr-i-skovbunden

Egen research

Lad eleverne arbejde med indsamling af viden i bøger og på internettet. Fælles 
læsning om insekter i f.eks. ”Kanon Natur”.

I klassen Naturstyrelsen: Kanon Natur - Insekter: 
www.naturstyrelsen.dk/media/nst/66874/
KanonNatur_Insekter.pdf

Naturporten: Smådyr (aktivitetsark):  
www.naturporten.dk/aktiviteter/aktivitetsark/tag/
eBooks/Emne%20-%20Smådyr

Fælles opsamling

Når eleverne har arbejdet med forløbene og fået ny viden, samles der op fælles 
i klassen. Den nye viden tilføjes til klassens vidensvæg (fotos, tekst, tegninger 
eller lign.).

I klassen

https://youtu.be/Zy77SXP-nxY
https://www.skoven-i-skolen.dk/content/insektsuger
https://www.skoven-i-skolen.dk/content/sm%C3%A5dyr-i-skovbunden
https://www.skoven-i-skolen.dk/content/sm%C3%A5dyr-i-skovbunden
https://naturstyrelsen.dk/media/nst/66874/KanonNatur_Insekter.pdf
https://naturstyrelsen.dk/media/nst/66874/KanonNatur_Insekter.pdf
http://naturporten.dk/aktiviteter/aktivitetsark/tag/eBooks/Emne%20-%20Smådyr
http://naturporten.dk/aktiviteter/aktivitetsark/tag/eBooks/Emne%20-%20Smådyr


AKTIVITET ANSVAR/LOKATION MATERIALER
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Find mariehøns

Arbejd med materialet ”Den store mariehønejagt”. Find mariehøns. Kan I se 
hvilken art, det er? Indberet evt. til danske- dyr.dk (der er åbent for indberetning 
hvert år i september).

I lokalområdet. Den store mariehønejagt: 
www.danske-dyr.dk/naturjagter/menu/Den%20store%20
Mariehønejagt%202019

Power of Ten

For at eleverne skal forstå problematikken i en større kontekst, skal klassen ar-
bejde med ”Power of Ten” (se bilag 2).

I klassen i grupper af ca. 3 elever. Power of Ten, (bilag 2)

Udformning af arbejdsspørgsmål

I klassen samles op på den samlede viden, og der udarbejdes et fælles spørgs-
mål.

Tal om, hvad klassen nu ved om insekter, biodiversitet, vild natur etc. Udarbejd 
et tydeligt arbejdsspørgsmål, som eleverne skal idégenerere på. Spørgsmålet 
skal:

• Klart vise, hvad problemet er.
• Have fokus på, at noget skal ændres og forberedes.

Arbejdsspørgsmålet hænges et sted i klassen, hvor det er synligt for alle. 

NB: Det er dette spørgsmål, der idégenereres ud fra i næste fase.

Eksempel på arbejdsspørgsmål:  
”Hvordan kan vi bevare så mange insekter som muligt i området/byen/sko-
legården, samtidig med det også er et godt sted for både børn og voksne at 
være?”

I klassen

https://danske-dyr.dk/naturjagter/menu/Den%20store%20Mariehønejagt%202019
https://danske-dyr.dk/naturjagter/menu/Den%20store%20Mariehønejagt%202019


AKTIVITET ANSVAR/LOKATION MATERIALER
Idé

ge
ne

re
rin

g
2 

-3
 le

kt
ion

er
Besøg området

Udforsk det område, der skal idégenereres på, så eleverne ved, hvor det er og 
får en idé om, hvor stort det er, og hvad der ellers er i området. 

• Lad eleverne måle området op ved hjælp af målehjul, skridt eller: Hvor 
mange kan vi stå fra en ende til en anden.

• Lad eleverne 2+2 indtegne de ting, der er i området i forvejen på en skitse, 
som læreren har lavet.

• Hvis det er muligt, så lav en fælles brainstorm, når I er i området (læreren 
skriver elevernes idéer ned på en fælles planche).

• Lad f.eks. eleverne spise madpakke i området, så opdager de måske nogle 
gode ting ved området, nogle mangler eller lignende.

I lokalområdet. Evt. målehjul.

Plancher eller A3-papir.
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Visuel brainstorm

Eleverne arbejder i par og tegner deres idéer på A-3 papir ift. arbejdsspørgsmå-
let

Hvert par fremlægger deres tegning for de andre par.

Parvis i klassen. A-3 papir.



AKTIVITET ANSVAR/LOKATION MATERIALER
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Vælg

I grupper af 3 elever vælges der, hvilke idéer gruppen vil bruge. Gruppen kan 
bygge videre på andres idéer. 

Hver gruppe får igen en tom skitse af pladsen. Gruppen tegner det, de bliver 
enige om, skal være i deres forslag til området. 

Læreren stiller spørgsmål til gruppens skitse: 

• Er forslagene realiserbare?
• Er der ting, som er lige til at lave? (lette løsninger)
• Er der noget som umiddelbart er meget dyrt?
• Opfylder løsningerne kravene?

I klassen i grupper af 3. En ”tom” A3-skitse af området.
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Prototype

Grupperne bygger en model af deres idé (se bilag 3).

I klassen/evt. billedkunstlokalet

Samme grupper som før.

Prototyper: Byg for at tænke, (bilag 3)



AKTIVITET ANSVAR/LOKATION MATERIALER
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Aflevering

Eleverne skal aflevere deres projekt til opgavestiller. Det kan være lokalforenin-
gen, Teknik- og Miljøforvaltningen, lokalpolitiker, Danmarks Naturfredningsfor-
ening, byplanlægger etc. 

Lad grupperne fremlægge deres løsning for området sammen med den viden, 
de har om biodiversitet og insekter. 

Opgavestilleren kommer med feedback til eleverne: Kan idéerne sættes i værk? 
Er det et realistisk bud, eleverne er kommet med?

I klassen
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Lad eleverne evaluere forløbet gennem fotorefleksion (se bilag 4). I klassen Fotorefleksion, (bilag 4)

 



BILAG 1

VIDENSVÆG 
BESKRIVELSE
For at skabe struktur og overblik over den viden, eleverne ind-
samler i forløbet, laves en fælles vidensvæg i klassen. Her hæn-
ges al den viden op, som klassen indsamler.

PRODUKT
En væg fyldt med klassens fælles viden.

MATERIALER
En tom væg. Elevernes viden i form af fotos, billeder, tegnin-
ger, tekst, tabeller, grafer, mindmaps, QR-koder til videoklip eller 
hjemmesider.

ARBEJDSGANG
1. Find en tom væg i klassen. Det skal være et sted, hvor ma-

terialerne kan hænge gennem hele forløbet. 
2. Eleverne hænger løbende den indsamlede viden op på 

væggen.
3. Saml op på den nye viden og henvis til ”gammel” viden un-

dervejs i forløbet. Det kan f.eks. være en god idé at begynde 
og runde dagen af med at ”løbe over” vidensvæggen.

4. Husk også at henvise grupperne til at bruge væggen løben-
de. Hvis en gruppe er gået i stå, kan den med fordel få nye 
idéer og inspiration ved vidensvæggen.

 



BILAG 2

POWER OF TEN
BESKRIVELSE
For at hjælpe eleverne til at forstå problemstillingen i en større 
kontekst, sættes den ind i en ny ramme: Hvad nu hvis… F.eks.: 
Hvad nu hvis denne ting var ti gange større, eller gik ti gange så 
hurtigt?

PRODUKT
Tegninger.

MATERIALER
Papir og blyanter.

ARBEJDSGANG
1. Inddel klassen i grupper af 3 eller lad dem arbejde 2+2.
2. Hver gruppe får et A3-papir, som de tegner på fælles.
3. Lad eleverne tegne deres svar på lærerens spørgsmål:

a. Hvad nu hvis der slet ikke fandtes insekter i morgen?
b. Hvad nu hvis vi havde 10 gange flere insekter, end vi 

har nu?
c. Hvad nu hvis vi ikke havde grønne områder?
d. Hvad nu hvis alt var grønt omkring os?
e. …?

4. Lad grupperne tegne i ca. 5 min. til hvert spørgsmål.
5. Efter hvert spørgsmål tales der kort om, hvad de forskellige 

grupper har tegnet.
6. Hæng tegningerne op på vidensvæggen.



PROTOTYPER: 
BYG FOR AT TÆNKE
BESKRIVELSE
Eleverne bygger en 3D-model af området. Modellen viser deres 
idéer til, hvordan området kan forandres, så der bevares flere in-
sekter samtidig med, at området også er et godt sted for børn 
og voksne. De skal bruge diverse materialer, der evt. er medbragt 
hjemmefra.

PRODUKT
En 3D-model over det område, der skal udvikles.

MATERIALER
Papir, blade, knapper, æggebakker, plastikemballage, garnrester, 
tapetrester, låg, småkviste, piberensere, pap, græs etc.

Efterlys det evt. på ugeplanen, så eleverne kan tage det med 
hjemmefra.

TIDSFORBRUG
8-10 lektioner.

ARBEJDSGANG
1. Eleverne arbejder sammen i grupper af 3 (samme grupper 

som under idéudvælgelsen)
2. Eleverne bygger sammen en model (prototype) af den idé, 

de har udvalgt og tegnet en skitse af
3. Når eleverne har bygget deres model, skal de fremlægge 

den for de andre grupper
4. Grupperne får efterfølgende feedback fra de andre grupper 

(jf. arbejdsspørgsmålet). Efter hver fremlæggelse, stiller læ-
reren følgende spørgsmål:
a. Hvor god er løsningen for:

i. Insekter?
ii. Børn?
iii. Voksne?

b. Er der noget, der kan gøres endnu bedre?
5. Lad grupperne ændre deres prototyper, hvis det er nødven-

digt.

BILAG 3



FOTOREFLEKSION
BESKRIVELSE
Fotos kan hjælpe eleverne til at reflektere over deres læringspro-
ces. De har lettere ved at huske forløbet, de har været igennem, 
og de kan måske huske, hvad de tænkte eller lærte i de enkelte 
situationer. 

PRODUKT
Fotos, der er taget undervejs i forløbet. Det kan f.eks. blive til en 
fotocollage, der sendes hjem som bilag til ugeplanerne eller læg-
ges i en portfoliomappe.

MATERIALER
Kamera, fotos

ARBEJDSGANG
1. Husk at tage fotos af eleverne og de aktiviteter, der arbejdes 

med undervejs i forløbet. Der skal være fotos af alle elever
2. Print alle fotos ud og hæng dem evt. løbende på videns- 

væggen. 
3. Lad eleverne vælge 3 fotos. Lad eleverne 2+2 fortælle hin-

anden, hvad de lærte, da fotoet blev taget. De skal herefter 
skrive en kort tekst til de fotos, de har valgt. Det kan gøres 
på computer eller med papir, lim og saks.

4. Ud fra elevernes fotos laver læreren et interview med alle 
elever i klassen, så de får fortalt, hvad de har lært af forlø-
bet. Det kan evt. sammen med de 3 fotos bruges til elevpla-
ner eller skole/hjemsamtaler. 

BILAG 4



WWW.FFE-YE.DK
find mange flere undervisningsmaterialer på

orcapress.ffe-ye.dk

god fornøjelse


