
 
 

 
 
Dette kompendium er lavet til at supplere VILDSKABS oplæg på 
BIGBANG konferencen 2022 med uddybende tekst og supplerende 
links.  

Mange børn og unge bruger for lidt tid udenfor og mangler kontakt med naturen. 
Det kan påvirke deres mentale og fysiske sundhed og distancere deres forhold til 
den natur, der mere end nogensinde har brug for, at vi tager stilling til den og giver 
plads til den. Vi har en global biodiversitetskrise, der ogsa ̊viser sig helt lokalt, og vi 
er nødt til at kigge efter nye steder at skabe plads til naturen, bad̊e i vores haver, i 
vores hoveder og hos vores børn. Her kan skolernes arealer inddrages, hvilket ikke 
kun vil gavne elevernes velbefindende og indlæringsevne men ogsa ̊gøre det 
nemmere for lærerne at tage ”ud i naturen”, hvis dette blot kræver, at de træder ud i 
deres egen skolegård.  

 

 

 



 
Biodiversitet er variationen af liv; alt det levende der omgiver os. Dette inkluderer alle arter af svampe, planter og dyr, der 
lever i skovene, i søerne, i havet og i vo- res haver. I dagens Danmark er mange af disse arter pressede af mangel pa ̊
plads til at leve, yngle og finde føde. En skoles hverdagsaktiviteter med undervisning og læringsmal̊ kan godt kombineres 
med at give plads til biodiversitet pa ̊skolens omrad̊e.  

Man kan skabe en vild skole med plads til vild natur ved at etablere forskelligartede levesteder 
og fødemuligheder pa ̊skolens omrad̊e. Der er næsten altid et hjørne, der kan bruges. Der skal 
ikke nødvendigvis være vild natur over det hele pa ̊en skole. I mange tilfælde vil det dog kunne 
kombineres, hvor f.eks. højbede kan bruges som rumdeler i skolegar̊den, der kan sta ̊vilde 
blomster langs med hækken, eller fuglekasser kan hænges op pa ̊skolens gavl.  

Første skridt mod en vild skole  

Noget af det mest lærerige ved at give plads til naturen, er at der ikke er noget facit. Det 
handler om at skabe nogle rammer og sa ̊se, hvad der sker. Nogle rammer vil give bedre 
mening end andre, alt efter hvilke arter, man ønsker at tilgodese. Der er f.eks. bestemte 
blomster, som giver føde til bestemte arter af sommerfugle, og andre blomster der slet ikke 
giver noget til insekterne. Men sa ̊længe ingen har besluttet at invitere naturen indenfor, sker 
der ihvertfald ingenting. Første skridt er at kigge rundt pa ̊skolens omrad̊e med et nyt syn, fra 
naturens perspektiv, og se hvad status er, og hvor der er mulighed for at gøre noget. Hvor er 
insekterne? Hvor er der hjørner, der ikke bruges? Er der græsarealer, som kunne fa ̊lov at 
blomstre? Kan der prioriteres hjemmehørende arter i en ny hæk? Og hvis jeg var en fugl, er 
der sa ̊mulighed for drikkevand i nærheden?  

Biodiversitet pa ̊skemaet  

At bruge tid pa ̊at undersøge og øge skolens lokale biodiversitet, giver mening i skolens naturvidenskabelige fag men 
kan ogsa ̊med lidt fantasi bruges i elevernes andre fag. Der er bad̊e læring og aktivitet i at skabe de rammer, som kan 
invitere naturen indenfor, og efterfølgende kan den indflyttede natur bruges i undervisningen. Der kan designes og 
konstrueres fuglekasser i kreative fag, arter kan identificeres og registreres i biologi, der kan regnes pa ̊overfladearealer 
af bihoteller i matematik, der kan hentes inspiration i ørentvistens udseende i billedkunst og laves sneglejagt i idræt. 
Biodiversitet, eksistensberettigelse og udfordringerne ved at finde plads til de marginalisere- de arter kan være emne i 
filosofiske og samfundsrelevante debatter, og der kan findes inspiration til digte og tegninger i selv den mindste 
bænkebider. Vi har noteret et par ideer fordelt på forskellige fag længere nede i kompendiet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mængden af arter i 
Danmark, efter 
www.arter.dk 

For at give plads til 
naturens arter kan man 
give plads til blomster 
(både træer, urter og 
buske), sten, gamle træer, 
vandhuller, langt og kort 
græs mm.. 



 
Kvasbunker og brændestakke  

Kvasbunker og brændestakke kan i man- ge tilfælde placeres, hvor de ikke ligger i vejen for den daglige gang pa ̊skolen. 
En brændestak eller en kvasbunke, som anlægges, vil med tiden synke sammen, efterhånden som materialet nedbrydes 
og komposteres, og man vil derfor med ar̊ene kunne fylde mere pa,̊ efterhan̊den som det nedbrydes. Mange steder bliver 
visne blade og afklip fra hække helt rutinemæssigt kørt til en genbrugsstation, men hvis der er mulighed for det, vil en 
sad̊an bunke ikke alene give læ og ly til mange smaf̊ugle, men ogsa ̊give fødemuligheder for bad̊e billelaver, svampe og 
et hav af mikroorganismer. Dødt plantemateriale er faktisk en mangel mange steder, fordi vi er sa ̊gode til at rydde op. 
Bad̊e visne blade, nedfaldne grene og gamle træer fældes og fjernes, og det er synd, for man fjerner derved føde til ned- 
bryderfødekæden. Især gamle træer der er godt slidte, fulde af huller og svampe er guld værd, da det tager tid at skabe 
sa-̊ danne gamle træer. Hvis der er risiko for ulykker, kan træerne lægges ned, men man bør bevare sa ̊meget dødt ved 
og sa ̊meget kvas, man kan pa ̊skolens omrad̊e. Hvis man ikke har en masse gamle  

halvdøde træer, vil man kunne efterligne dette ved at stable brændestakke af for- skellige typer af brændeknuder. Disse 
vil ogsa ̊give en masse sma ̊hulrum, som der kan flytte en masse kryb og krabledyr ind i. De kan stables, sa ̊de kan 
bruges til at skabe rum pa ̊skolens omrad̊e og kan være ret æstetiske og interessante at se pa.̊ Hvis man ikke har 
mulighed for en stor kvasbunke eller store brænde- stakke, kan man lægge tykke grene eller træstubbe i et hjørne eller 
under hækken, gerne bad̊e i sol og skygge.  

Grus, blomster og sten  

En stor grusbunke kan være ret billig at anlægge. Og sa ̊kan den være sjov at lege pa ̊for skolens mindste børn. En grus- 
bunke vil bad̊e give et varieret miljø med skygge, læ og sol. Og sa ̊er det et næringsfattigt vækstmiljø til enten en udsae̊t 
frøblanding, eller til blot at se hvad der kommer af sig selv. I mange tilfælde er de klassiske ukrudtsplanter udemærkede 
til insekterne, og efterhan̊den som ar̊ene gar̊, vil sammensætningen af blomster variere helt af sig selv. Der findes ogsa ̊
blomsterblandinger man kan sa ̊ud, men her bør man altid ga ̊efter hjemmehørende arter, da disse som 
tommelfingerregel vil kunne gøre gavn for flere insekter end eksotiske blomster. Ogsa ̊dette vil være et interessant tema 
for de ældre elever at arbejde med, da det handler om evolution og tilpasning, genetik og miljø. Man kan ogsa ̊sætte et 
par klassiske højbede op og, i stedet for eksotiske blomster, ga ̊efter fx blodrød storkenæb og almindelig knopurt. Disse 
er gode, da de er hjemmehørende og hhv. forårsblomstrende og sent blomstrende og dermed ikke nødvendigvis 
blomstrer lige midt i skolernes sommerferie, hvor der ikke er elever pa ̊skolen til at nyde dem, og hvor insekterne kan 
finde føde andre steder. Stenbunker, der ligger eksponeret i solen, vil især om forar̊et fungere som opvarmningsplads for 
f.eks. sommerfugle og krybdyr. Imellem og under stenene vil der være hulrum, der kan virke som hjemsted for 
skolopendre, skrubtudser og edderkopper.  

Græsplæner og blomstrende buske 
Nar̊ man anlægger nybyggerier, kan der ligeledes godt tænkes biodiversitet ind allerede fra starten. Den vilde natur er 
fuld af forskellige buske og træer, og ved at tilbyde et bredt udvalg af disse, vil der ogsa ̊indfinde sig et bredt udvalg af 
insekter og fugle. Man kan med fordel sætte bad̊e forar̊s-, sommer og senblomstrende arter, sa ̊man tilbyder føde en sa ̊
stor del af ar̊et som muligt. Ved at omlægge græsslan̊ingen kan man frem- me blomstrende urter i græsplæner, og 
ukrudt kan fa ̊lov at brede sig, hvor det ikke generer eller er problematisk. En kortklippet grøn græsplæne er god at spille 
bold pa,̊ men den er ikke god som levested for dyr og planter. Ved at lade græsset gro i hjørner, kanter og pa ̊skråninger 
kan man vække elevernes lyst til at ga ̊pa ̊opdagelse. Det er dog nødvendigt at sla ̊græsset pa ̊visse tids- punkter af ar̊et, 
afhængig af det enkelte omrad̊es beskaffenhed. Ellers ender man hurtigt med et tykt lag vissent og vad̊t græs (førne), 
der hverken indgyder til eventyr eller leverer føde til insekter- ne. Her kan man blive nødt til enten at søge vejledning eller 
prøve sig frem og se hvilken metoder, der giver flest blomster.  

 

 

 

 



 
Vand  

Bad̊e ude pa ̊landet og inde i byerne er vand en mangelvare. Mange af de sma ̊vandhuller er sløjfede, fordi de har lig- 
get i vejen for landbrug og bebyggelse, og der kan være rigtig langt mellem muligheden for at finde vand til at drikke, 
yngle eller leve i. Det er ikke altid muligt at anlægge hverken store eller sma ̊vandhuller pa ̊skolens omrad̊e, men hvis det 
er muligt, er det guld værd. Man kan evt. opstille nogle mindre beholdere med vand fx underskåle eller fade. Dette vil 
ikke nødvendigvis gavne dyr, der lever i vandet, men vil alligevel kunne give en masse liv til andre arter.  

Fuglekasser og insekthoteller  

Udover blomster der giver føde til fugle og insekter, er der mange steder ogsa ̊mangel pa ̊yngle- og redemuligheder. Her 
kan man inddrage eleverne i projekter, hvor man bygger forskellige typer af insekthoteller og fuglekasser. Dette kan 
være anledning til en snak om boligfor- hold og de enkelte arters krav til leve- steder og mangel pa ̊samme. Der findes 
manualer for udemærkede fuglekasser og insekthoteller mal̊rettet de solitære bier og fugle som stær og blam̊ejse. Men 
det er svært at ramme bad̊e opbygning og placering korrekt, og man ma ̊være realistisk med, at mange insekthoteller 
primært bliver indtaget af ørentviste og edderkopper. Det er dog ikke nødvendigvis en dar̊lig ting, da disse jo ogsa ̊skal 
have et sted at leve. Det handler om at skabe sa ̊mange hjørner og kroge som muligt, da der i de gængse skolegar̊de er 
meget langt mellem netop hjørner og kroge, hvor disse smad̊yr kan finde sig til rette. Der kan være en stor læring i, at ar- 
bejde med at invitere naturen indenfor. At kunne sættes sig ind i specifikke ar- ters levebehov, og lære at ikke alle orga- 
nismer lever med samme behov og vilkar̊ som vi mennesker. Bare det at forsta,̊ hvordan en citronsommerfugl overvintrer 
med frostvæske, eller hvordan en ørentvist kan lave yngelpleje, eller hvordan myrer kan sprede frø fra Rød Tvetand 
giver børn (og voksne) en forstae̊lse for naturen, og vækker en naturlig nysgerrig- hed. Dette kan være med til at gøre 
den lidt abstrakte biodiversitetskrise han̊d- gribelig, og hjælpe os med at træffe de naturvenlige valg som 
samfundsborgere.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elever kan være med til at plante hjemmehørende planter ud 



 

Når en skole skal give plads til naturen, og gentænke brugen af deres egne arealer, er det vigtigt at være enige om hvilke arealer der 
er i spil, vurdere hvad der er af nuværende naturværdier og hvad der kan forbedres. Der skal  sikres en langtidsholdbar plan ved at 
tænke både kort-sigtede (hvad skal ske her og nu)  og langsigtede (hvad gør vi de næste mange år). 

 
Generelle gode råd 
 

1. Undersøg, om der allerede er gode naturværdier på arealet. Det kan være gamle træer, kvasbunker, 
græsplæner med urter eller små vandhuller. 

2. Indtænk brugen af området i planlægningen. Det er ikke sjovt at spille fodbold i høje tidsler, men måske kan 
tidslerne være i udkanten af fodboldbanen. Du kan arbejde med lavt klippede stier, kanter, der vokser vildt, 
store stammer, der kan leges på, og andre måder at kombinere både rekreativt brug og natur. 

3. Undersøg arealet i forhold til sol og skygge, næringsindhold, og om det er tørt eller vådt. Det har stor betydning 
for, hvilke tiltag, det giver mening at anlægge. Hvis området er skyggefuldt med næringsrig muldjord, er det nok 
ikke der, man skal anlægge et næringsfattig solkrævende og sandet overdrev. 

4. Overvej, om tiltagene kræver, at der enten er fagfolk eller en kommunal myndighed indover. Sørg for at 
indhente nødvendige tilladelser, og brug gerne kommunens medarbejdere og fagfolk som sparring. 

5. Giv naturen tid. Det kan man gøre både ved at bevare allerede gamle elementer, men også ved at planlægge 
langsigtet. Gamle stammer er mange år om at blive nedbrudt, så læg dem et sted, hvor de kan få lov at ligge i 
mange år og give liv. 

6. Blomster er ikke kun noget, der foregår nede på jorden. Overvej, om det giver mere mening at tilplante et 
område med blomstrende buske og træer frem for urter. 

7. Når man skal udså blomsterfrø eller ny tilplante et område, er der som tommelfingerregel et højere 
biodiversitetspotentiale ved at vælge hjemmehørende arter frem for eksotiske arter.  

8. Overvej, om al haveaffaldet behøver at blive kørt på genbrugsstationen. Det kan give meget liv at lave bunker 
med kvas, grene og visne blade 

 
 
 
 
 
 
 
 
Når en skole skal give plads til naturen, og gentænke brugen af 
deres egne arealer, er det vigtigt at få alle med fra starten. 

 



 
 
 
Gode råd til skoler 
 

• Undlad at etablere bede med blomstrer der blomstrer i højsommeren. Det kræver vanding og eleverne er 
alligevel ikke på skolen til at bruge det. Tænk i stedet i forår- og efterårsblomstring, og tænk meget gerne i træer 
og buske, da disse generelt kræver mindre pleje end fx de klassiske ”sommerblomster” og faktisk kan give mere 
føde på tidspunkter hvor insekterne har svært ved at finde føde andre steder. 

• Undlad at etablere vandhuller hvor der er børn uden opsyn. Fyld evt. op med større sten. 
• Undlad at bygge de klassiske insekthoteller uden en faglig vejledning. Der er rigtig mange insekthoteller der 

ikke er fyldt korrekt, eller som hænges op i skyggen. Alle hjørner og kroge tæller, men det er sjovere hvis der 
rent faktisk flytter noget ind, især hvis man går efter den type med rør til bierne.  

• Fokuser på enkelte arter. Tiltag der fx gavner sommerfuglen Admiral, lille vand salamander eller flagermus vil 
også gavne en lang række andre arter. 

• Informer forældre om, hvad der er gang i. Lad fx eleverne selv lave en lille folder, en planche, en video, en 
TikTok eller lignende der fortæller hvilke tiltag de laver og hvorfor. 

• Sæt et skilt op på området.  
• Husk at gøre de vilde arealer tilgængelige med stubbe, siddepladser, stier etc så arealet ikke ”forsvinder” fra skolens 

daglige brug 
• Informer forældre om, hvad der er gang i. Lad fx eleverne selv lave en lille folder, en planche, en video, en TikTok eller 

lignende der fortæller hvilke tiltag de laver og hvorfor. 
• Husk at gøre de vilde arealer tilgængelige med stubbe, siddepladser, stier etc så arealet ikke ”forsvinder” fra skolens 

daglige brug 
• Man behøver ikke omlægge hele fodboldbanen til vild eng. Man kan gøre meget i et par højbede eller blot ved at lade et 

par kanter stå.  
• Sørg for at skolens personale Man behøver ikke omlægge hele fodboldbanen til vild eng. Man kan gøre meget i et par 

højbede eller blot ved at lade et par kanter stå er informeret, især det tekniske service personale, og inddrag dem 
meget gerne i processen. 

• Undlad at bruge honningbi hvis formålet er biodiversitet. Der er ingen faglig evidens for, at det at holde 
honningbier har en positiv betydning for den lokale biodiversitet. Hold fokus på de vilde bier og de andre 
30.000-40.000 arter vi har i DK.  

• Brug de lokale ressourcer. Måske der er forældre med merian, krydderurter, eller ”ukrudts” planter i haven der 
er gode for insekterne? Måske nogen har et gammel træ de alligevel skal af med? Måske nogen har en bunke 
sten liggende? 

• Gå efter hjemmehørende arter til skolens beplantning, men pas på med fx hvidtjørn, mirabel og slåen der alle har nogen 
trælser pikke, og derfor ikke er så sjove at bygge huler i 

• Naturen kan godt tåle slid, og bar jord er eftertragtet af vilde bier og sommerfugle, der laver redegange og finder 
varmepladser her 

• Brug den nærliggende natur som inspiration. Er der observeret interessante arter i nærheden? Er der en have vi 
kunne få dødt ved fra? Er der en særlig jordtype med en særlig flora sammensætning vi kan arbejde videre på? 
Der er en lokal naturstyrke i at arbejde videre på den type natur, der allerede omgiver skolen, og det øger 
chancen for succes.  

 
 
 
 
 



 
Inspiration til at indtænke biodiversitet i andre fag 
 
Natur/teknik/matematik 

• Bioblitz  
• Artskendskab og nøgling – 99 arter 
• Blomsten og bien. At forstå sammenspillet mellem insekterne der bestøver blomsterne kan trækkes videre til 

genetik og evolution.  
• Fra frø til blomst. Følg et frø fra det spire og til det blomstrer. Hvad sker der undervejs? Hvor kommer energien 

fra? Hvorfor er det grønt?  
• ”Jeg kigger på fugle…”. Hvor kan man forvente at se mange fugle? Sæt tid af (brug evt kikkert), hvor mange 

forskellige kan man se? Var der kendte/ukendte fugle?  
• Mikroforsker 
• Naturfagsfestival i uge 39 
• Hvilken forskel er der på sandet jord, og på leret jord i væske? Stil forsøg op og mål hvordan vandet løber 

igennem hhv sand og ler.  
• Visse mønstre hos blomster kan kun ses med UV-lys, hvordan kan det være?  
• Hvordan får planterne energi ud af solen?  
• Hvordan er kredsløbet af kvælstof i naturen?  
• Udregn vandmængder i en havedam 
• Mål træers højde 
• Tæl arter  
• Hvordan tæller man en hel græsplænens mængde af tusindfryd? Er der 

virkelig tusind?  
• Hvordan er fordelingen mellem insekter, pattedyr, krybdyr og padder ? 
• Bænkebidermatematik. Søg på Skoven-i-skolen for en forløbsbeskrivelse.  
• Bentællernøgle. Kan findes på Skoven-i-skolen.dk 

 
Dansk 

• Naturalfabet. Find ting i naturen/skolegården der begynder med forskellige 
bogstaver.  

• Skriv historier og digte om og i naturen/skolegården 
• Lav en reportage fra naturen. Hvad sker der lige nu?  
• Vælg og fortæl. Vælg en art at gå i dybden med, og fortæl resten af 

klassen om arten.  
• Hvad nu hvis… Der ikke var regnorme, rovdyr, sollys etc.  

 
 
Billedkunst 

• Fantasidyr: Find en masse dyr i naturen (eller i bøgerne) og skab dit eget fantasidyr. Hvad spiser det? Hvor bor 
det?  

• Collager af naturmaterialer. Visne blade, barkstykker, sommerfuglevinger kan skabe spændende og dramatiske 
collager.  

• Følg træet. Vælg et træ eller en busk, og observer og mal det 4 gange om året, så I får alle årstiderne med.  
• Modsætninger. Tag billeder i naturen af modsætninger (høj/lav, ensartet/mangfoldig, levende/dødt, grim/pæn, 

stor/lille, komplimentærfarver etc.) 
• Design natur med natur. Brug naturens materialer til at designe et edderkoppespind, et monster eller bare lavt 

et kunstværk af fri fantasi. Sæt evt begrænsninger på (kun én type materialer, kun én farve, på tid etc).  

Musik 
• Lyt til naturens lyde 
• Skab lyde af naturens materialer (visne blade, grene, sten) 
• Hvorfor syngene fuglene?  
• Lav små vers om livet i skolegården. Hvordan er elevens liv. Hvordan er bænkebiderens liv?  
• Lav pilefløjter af pilehegn (hjemmehørende pil er rigtig god at plante til insekterne) 



 
• Brug naturens lyde `dans og lær`, som er et projekt hvor man 

sætter musik til fuglestemmer (www.dansoglaer.dk). 
• Musik om arter. Find musiknumre der handler om arter og natur.   

Sløjd/design 
• Pileflet (pil er en plante der er nem at plante, vokser hurtigt og er 

god til insekterne) 
• Byg fuglekasser, flagermuskasser, insekthoteller og bihoteller 
• Byg højbede 
• Design vilde haver 
• Design og byg biotop i en kasse 

•  

Madkundskab 
• Sanketure og madlavning med vilde blomster og planter.  
• Vær obs på at rådføre jer med faglige folk, både med hensyn til 

hvor I sanker, hvad I sanker og hvordan I tilbereder.  
• Vildmad.dk for plantebeskrivelser og opskrifter  
• Start gerne med simple opskrifter og let-genkendelige arter som ramsløg-pesto, urtedelle, pandekager eller 

suppe.  

 
Samfundsfag 

• Hvad er naturbeskyttelse og hvordan har det udviklet sig de seneste 
100 år?  

• Hvorfor skal vi beskytte naturen?  
• Færdselsregler i naturen. Må man brække grene i naturen? Må man 

grave planter op? 
• Debat om problematiske arter. Evt sat op som ”træk en holdning” og 

øv debat og argumentation. 
• Eng-brandbæger der er giftig for heste med uundværlige for 

sommefuglen Blodplet er et interessant eksempel. Skal den så 
udryddes? Hvorfor/hvorfor ikke? 

• Den inavsive Rynket Rose er meget dyr at bekæmpe, hvor mange 
penge skal vi bruge på at bekæmpe den?  

 
 



 
Gode apps / artsportaler  

• Inaturalist 
• Seek (er en light-version af Inaturalist, der er god til børn) 
• Arter.dk 
• Plantnet 
• Fugleognatur.dk 
• Google lens 

 
Links til undervisningsmateriale og inspiration til at arbejde med natur i 
undervisningen 
 
Fortællinger om 99 udvalgte arter Der er bl.a. livscyklusser på en række alm. arter, youtube videoer til hver art og meget 
mere. 
https://www.99arter.dk/ 
 
”bil-spil” kort med de 99. To små forsøg med insekter.  
https://www.naturhistoriskmuseum.dk/nyheder/nyhedsvisning?Action=1&NewsId=638&M=NewsV2&PID=1301 
 
https://naturvidenskabsfestival.dk/tema-2021 
Årets naturvidenskabsfestival er ”Helt vildt”. Det er uge 39. Der ligger bl.a. et opgaveark om at skabe redesteder for 
bierne og et om at skabe levesteder til bierne. https://astra.dk/tildinundervisning/byg-levesteder-til-blomster-og-bier  
 
Rewild Skolegården og bliv mikroforsker:  
https://naturvidenskabsfestival.dk/sites/default/files/forloebsplan_til_rewild_skolegarden_og_bliv_mikroforsker_.pdf  
 
Lav et levested:  
https://astra.dk/tildinundervisning/lav-levested  
 
Krible-krable universet og mikroforsker, med vejledninger og videoer 
https://kriblekrable.dk/krible-krable-universet/ 
https://kriblekrable.dk/materialer/#inspiration-vejledninger 
http://kriblekrable.nu/ 
https://kriblekrable.dk/metoden/ 
 
Spejder-aktiviteter i samarbejde med WWF og Dyrenes Beskyttelse 
https://spejderne.dk/projekter/sammen-om-mere-biodiversitet/ 
https://kfumspejderne.dk/fileadmin/user_upload/projekter/Voresnatur/Goernogetvildt_medboernene_VORESNATUR.pdf 
 
Skoven i skolen 
Fantastisk portal med mange aktiviteter til mange forskellige læringsforløb 
https://www.skoven-i-skolen.dk/ 
 
 
Idekatalog til mere biodiversitet i Københavns Kommunes institutioner:  
https://online.fliphtml5.com/plfwx/trju/?fbclid=IwAR3JH1ZXE4cnO5Va4eo-8xHwBCH1KqV-
Mu5wwb3V2PLOBqglziIQNOsdVvA#p=2  
 
DN katalog over Vild natur på legepladsen 
https://www.naturensuge.dk/media/67690/inspirationsh%C3%A6ftet-2020-0-6-%C3%A5r.pdf  
 
Naturen hvor du bor  
https://issuu.com/danmarksnaturfredningsforening/docs/inspirationshaefte_nd_2015pdf  



 
 
Skoven-i-skolen: 
https://www.skoven-i-skolen.dk/content/biodiversitet?fbclid=IwAR19QMwUv0pihzhEnuf5GK-
TK_18Q2utzdJ1LJMEpCuybiniq6km8phqi8U  
 
”hvor vildt er det?!” er en bog med tilhørende hjemmeside, med aktiviteter målrettet børn i alderen 9-18 år, som sætter 
fokus på, hvordan vi kan engagere børn og unge i forhold til lokal biodiversitet og naturbeskyttelse.  
www.hvorvildt.dk    
 
Naturvejleder 
https://natur-vejleder.dk/wp-content/uploads/2016/05/NATURvejleder-2010-3-
Biodiversitet.pdf?fbclid=IwAR0kma_rzK4kbvXcR8AranFeRrYNYSZI6KLfrEmkWChBsIX_3DoPKi8nKgg  
 
Bioblitz 
https://snm.ku.dk/besoeg-os/skoletjenesten/materialer/bioblitz/hvad_er_bioblitz/  
 
Vild mad 
https://vildmad.dk/dk 
 
Små videoer hvor Katrine Tuner viser hvordan man kan gøre sin have/skolegård vild 
https://www.dr.dk/drtv/serie/vilde-haver-_-goer-det-selv_209321  
 
Sådan gør I skolegården vild 
www.groenskole.dk  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Inspiration til materiale om bynær biodiversitet generelt 
Listen er ikke udtømmende, der kommer hele tiden mere materiale til  

 


