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Emne
Med klimaforandringerne i dag står mange lande 
over for store udfordringer som oversvømmelser, 
tørke, sult, uddøende afgrøder og arter. Hvordan 
kan vi designe landskaber og byer sammen med 
naturen - og ikke imod naturen? Hvordan kan 
byplanlægning bidrage til at løse nogle af de 
miljøproblemer, som vi i dag ser over hele verden?

Baggrund: Ian Lennox McHarg, skotsk 
landskabsarkitekt, forfatter og tænker, var en af de 
vigtigste og mest indflydelsesrige personer inden 
for miljøbevægelsen. Fra 1960’erne var han en af de 
første, der med sit store værk Design with Nature 
(1969) bragte miljøhensyn og idéer om økologisk 

planlægning ud i den brede offentlighed og ind i 
politik. I denne bog argumenterede McHarg for, at 
den måde, hvorpå vi designer byer og landskaber, 
bør planlægges under nøje hensyntagen til både 
landskabet og dets karakteristika.

I denne aktivitet vil eleverne blive bekendt med 
den historiske person Ian McHarg og hans idéer om 
miljøplanlægning gennem historiefortælling, quiz 
og byggeri med LEGO-klodser. Byggeaktiviteten 
har til formål at give børnene en grundlæggende 
forståelse af, hvordan en landskabsarkitekt 
arbejder, og hvad vi skal overveje, når vi påbegynder 
et byggeprojekt i et bestemt geografisk område.  

Læringsmål
Ved afslutningen af denne aktivitet skal eleverne/deltagerne være i stand til at:
•  Kende Ian McHargs personlige historie og hans bog Design with Nature, dens 
grundlæggende idéer og dens relevans i dag.
•  Have et grundlæggende kendskab til en landskabsarkitekts arbejde.
•  Have en grundlæggende viden om de forskellige aspekter, der skal tages i betragtning, når 
man bygger et nyt sted.

• Klasseoplæsning/
fortælling

• Rollespil
• Samtale i klasseværelset
• Bygning med LEGO-

klodser

• Interaktiv læring
• Spilbaseret læring
• Projektbaseret læring

6 - 10 år
For ældre børn (op til 14 
år) henvises til afsnittet 
«Tilpasning til børn over 
10 år» i slutningen af 
denne aktivitetsplan.

Målgruppe Aktivitetstype

UndervisningsmetoderVarighed
120 minutter
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Trin 1: Historien om Ian McHarg (15 minutter)

Formålet med trin 1 er at lade børnene blive bekendt med Ian McHargs liv og de årsager, der førte til hans 
arbejde for miljøbevægelsen. Gennem historiefortælling er børnene mere tilbøjelige til at huske samt 
forstå ideerne og teorien bag bogen Design with Nature, som er grundlaget for de følgende aktiviteter.
• Bed børnene om at sætte sig på gulvet i en rundkreds. Hvis I er to lærere til stede, går den anden lærer 

udenfor og klæder sig ud som Ian McHarg. Hvis der kun er én lærer til stede, kan man klæde sig ud 
som Ian McHarg, inden timen begynder, eller man kan springe rollespillet over.

• Læs historien om Ian McHarg for børnene (bilag 1). Undervejs i historien skal børnene gætte forskellige 
svar på spørgsmål om handlingen. Giv børnene de forskellige muligheder, og lad dem gætte svaret. 
Afslør det rigtige svar ved at vise de matchende billeder (bilag 2). Mind børnene om, at det er vigtigt 
at huske så mange detaljer fra historien som muligt. De får brug for det til næste trin.

Gennem tre trin vil børnene lære om Ian 
McHargs liv og ideer og få en bevidsthed 
om de aspekter, der skal tages i 
betragtning, når man bygger et nyt sted.

Retningslinjer

1. Eleverne hører om Ian McHargs 
liv og historie.
2. Eleverne udforsker en 
landskabsarkitekts arbejde.
3. Eleverne bygger deres 
yndlingssted med LEGO® og reflekterer 
over fordele og ulemper ved at bygge nye 
steder.

• Bliv bekendt med den teoretiske baggrund for Modul 1 i læseplanen.
• Forbered og udskriv de materialer, der er nødvendige til de forskellige trin (se «Materialer»).
• Hvis det er muligt, er det en god idé at involvere to lærere i rollespillet i trin 2. Hvis der kun er én lærer 

til stede, kan man klæde sig ud som Ian McHarg, inden aktiviteten starter.
• Placer 4-5 borde og stole i aktivitetsrummet. Et stort bord placeres midt i rummet. Placer genstandene 

til trin 2 på bordet i midten af rummet og gem alle genstandene under et tæppe.

Forberedelser til aktiviteten
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Trin 2: Et møde med Ian McHarg (15 minutter)

Formålet med trin 2 er at lade børnene møde Ian McHarg «personligt» og præsentere dem for forskellige 
genstande og værktøjer, som en landskabsarkitekt typisk bruger i sit arbejde. Efter trin 1 præsenterer 
læreren, der er klædt ud som Ian McHarg, sig selv kort for børnene. (Hvis man arbejder med ældre børn, 
kan man springe rollespillet over.) McHarg afslører derefter genstandene under tæppet på bordet og beder 
børnene om at finde alle de genstande, som de mener repræsenterer Ian McHarg, hans idéer og hans liv. 
Børnene placerer genstandene ved siden af Ian McHarg og lader de genstande, som ikke repræsenterer 
McHarg, ligge på bordet.

Når børnene har valgt genstandene, kan de begynde at spørge Ian McHarg, om genstandene er placeret 
korrekt, og hvad han bruger hver genstand til. Spørgsmålene kunne være:
- Hvad tegner man i din skitsebog?
- Hvad hedder det? (f.eks. en kompas)
- Hvad bruger man den til? (f.eks. en vinkelmåler)

Trin 3: Mit yndlingssted (90 minutter)
Formålet med trin 3 er at introducere børnene til et af hovedkoncepterne bag Ian McHargs idé om at 
bygge med naturen. De skal reflektere over vigtigheden af at analysere et område og dets omgivelser, før 
man opfører nye bygninger, da det kan påvirke den eksisterende natur, mennesker, historiske steder osv.

1. Del børnene op i mindre grupper rundt om bordene og giv hver gruppe en pose LEGO-klodser.

2. Giv børnene følgende opgave, og lad dem arbejde med deres projekt i den næste time: Tænk på et sted 
i den by, hvor man bor, eller i de nærmeste omgivelser. Det skal være et offentligt sted: Det vil sige et sted, 
som alle har adgang til. Det kan være et sted, som man elsker at besøge alene, sammen med dine venner 
eller med din familie. Det kan være et museum, en sø, et marked, en legeplads, en skov, en park eller noget 
andet. Brug LEGO-klodserne til at bygge en model af dit yndlingssted.

3. Når børnene har bygget deres yndlingssted, skal man bede dem forestille sig en gruppe ingeniører, som 
ønsker at bygge en motorvej på samme sted som deres yndlingssted. Lad børnene diskutere i par (eller 
med læreren):
• Hvad ville der ske, hvis der blev bygget en 
motorvej der?
• Hvad vil blive berørt? Hvem vil blive berørt?
• Hvilke negative konsekvenser ville det have?
• Hvilke positive virkninger ville det have?

4. Ved aktivitetens afslutning præsenterer 
børnene deres LEGO® modeller og forklarer, 
hvorfor det er deres yndlingssted. Bed dem 
om at fortælle resten af klassen, hvad de har 
diskuteret parvis om virkningerne af at bygge 
en motorvej på samme sted.
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Vurdering
Uddel multiple-choice (bilag 5) til børnene. De 
kan svare på multiple choice-spørgsmålene 
individuelt eller parvis.

Tal om quizzen med børnene og tal med dem om, 
hvad de har lært i dag.

Tips
• Trin 1: Mens man læser historien om 
Ian McHarg højt for børnene, kan man 
overveje at tilføje nogle lydeffekter, 
baggrundsmusik eller billeder til de 
forskellige dele af historien, f.eks. lyde/
billeder af naturen (vind, skov, fugle), krig 
og storbyen. Hvis I er to lærere, kan den 
ene af jer læse teksten højt, mens den 
anden er ansvarlig for effekterne.

• Trin 3: Hvis man ikke har mange 
grønne LEGO-klodser, der repræsenterer 
vegetation, kan man også opfordre 
eleverne til at supplere deres LEGO 
klodsmodel med naturmaterialer for 
at inkorporere grønne områder i deres 
vision.

• Som en ekstra øvelse kan man tage 
børnene med ud på en tur i byen for at 
besøge de steder, som børnene har valgt 
som deres yndlingssteder.

• Lav en udstilling af børnenes LEGO 
klodsmodeller, så andre børn, lærere og 
forældre kan se dem.

Materiale
• Stole og borde
• Et stort tæppe  
• LEGO-klodser og LEGO-plader
• Kostume til udklædning som Ian McHarg: 
Et stort overskæg (bilag 2), et gråt eller sort 
jakkesæt, en hvid skjorte, et slips og elegante 
sko.
• Genstande, der repræsenterer Ian McHarg: 
Tegneredskaber (skitsebog, kuglepenne, 
blyanter eller tusser), matematik- og 
måleredskaber (lineal, vinkelmåler, kompas 
osv.), et kamera, et skotsk flag og trykte 
billeder og bogtitler fra bilag 3.
• Genstande, der ikke repræsenterer Ian 
McHarg: Et modeblad, en taske, et spansk flag, 
en tegneserie, forskellige plastikgenstande 
(f.eks. plastikbægre, plastikposer osv.), en 
Coca Cola, en mobiltelefon og trykte billeder 
og bogtitler fra bilag 4.

Ark til uddeling
• Bilag 1: Historien om Ian McHarg
• Bilag 2: Overskæg
• Bilag 3: Billeder og tekst, som 
repæsenterer Ian McHarg
• Bilag 4: Billeder og tekst, som ikke 
repræsenterer Ian McHarg
• Bilag 5: Multiple Choice
• Bilag 6: Løsninger (til læreren)

En skolegård, et bibliotek

Alternative rum
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Tilpasning til børn i alderen 10+
• Til trin 1: I stedet for at læse historien om Ian McHarg højt for børnene kan man lade dem læse den 

selv, enten individuelt eller parvis. Bed børnene om at markere de vigtige oplysninger om Ian McHarg 
i teksten.

• Til trin 2: Man kan springe rollespillet over og i stedet vise børnene en YouTube-video med den rigtige 
Ian McHarg (se linket nedenfor). Børnene kan måske forstå noget af det engelske sprog, men det 
vigtigste er, at de får en fornemmelse af Ian McHarg som en rigtig person.

En skolegård, et bibliotek

Nyttige links/videre læsning
Inspiration til Ian McHarg udklædning. 

Et billed af Ian McHarg: 
https://tclf.org/pioneer/ian-mcharg 

En landskabsarkitekts daglige redskaber:
https://dg2design.com/the-daily-tools-of-a-landscape-architect/

Video af Ian McHarg:
https://www.youtube.com/watch?v=0L6-cOWR3RA&ab_channel=waterbucket

Alternative rum
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Modul 1 // Aktivitet 1 // Bilag 1: Historien om Ian McHarg 

Man vil nu høre historien om Ian McHarg - en dreng, der boede i Skotland, hvor naturen er smuk og
betagende.

Hvis man har været i Skotland, vil man vide, hvordan landskabet ser ud. Hvis man ikke har været 
der, hvordan forestiller I jer, at det ser ud? Gæt det rigtige svar.

a) Er det barskt og vildt?
b) Er det varmt og solrigt?
c) Er den flad og rolig?

(giv børnene det rigtige svar ved at vise dem billederne på de følgende sider)

Naturen i Skotland er typisk barsk og vild. Som barn elskede Ian McHarg naturen. Han elskede også 
at tegne og arbejde i haven og hjælpe sin mor. Han gravede i jorden hver dag, og han undrede sig 
ofte over, hvad der mon gemte sig dybt under jordens overflade. Var der nogen planter? Var det 
varmt? Var det koldt? Var der noget vand? Hvilke dyr levede der?

Da Ian blev ældre, tog han ofte på vandreture på egen hånd i de grønne bakker og i de dybe skove. 
Han elskede landskabet.

En dag spurgte hans far ham: «Hvad vil man gerne være, når man bliver stor, min søn?» 

Hvad tror I, at Ian McHarg svarede?

a) Musiker?
b) Læge?
c) Landskabsarkitekt?

Ian McHarg ønskede at blive landskabsarkitekt. Det er en person, der måler jorden, laver kort og 
beslutter, hvad der skal bygges forskellige steder. Dette var Ian McHargs drøm. Men pludselig tog 
hans liv en drejning, og alting ændrede sig over hele verden. Hvad tror I, der skete?

a) Anden Verdenskrig brød ud?
b) Ians far mistede sit arbejde?
c) Skolerne blev lukket?

Anden Verdenskrig brød ud. Selv om Ian McHarg næsten stadig var et barn, skulle han nu være 
soldat og kæmpe i krigen.

Da krigen endelig var forbi, havde han set, hvor onde mennesker kan være, og han besluttede sig 
for at dedikere sit liv til at skabe en bedre verden. Han så også, at mange mennesker boede i fattige 
og usunde huse langt væk fra naturen, og det ville han ændre på.

Han blev landskabsarkitekt og flyttede til et land langt væk, hvor han allerede talte sproget. Hvor 
tror I, at han flyttede hen?

a) Australien?
b) Nordamerika
c) Irland?
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Ian flyttede til Nordamerika og begyndte at skrive en bog om, hvordan man kan bygge bedre 
byer uden at ødelægge naturen - og uden at ødelægge mennesker. Hvad tror I, at bogen hed?

a) Design med dine hænder?
b) Design med plastik?
c) Design med naturen?

Bogen hed Design med naturen. Den blev en kæmpe succes og har inspireret mennesker over 
hele verden lige til i dag.

Dette var historien om Ian McHarg - den skotske dreng, der elskede naturen, elskede livet og 
elskede mennesker.



13

Billede 1

Billede 2
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Billede 3

Billede 5

Billede 4
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Modul 1 // Aktivitet 1 // Bilag 2: Overskæg
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Modul 1 // Aktivitet 1 // Bilag 3: Billeder og titler, der 
repræsenterer Ian McHarg
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Design med naturen 
 
Miljøvenlige byer

Genanvendt vand

Økologi

Miljø
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Modul 1 // Aktivitet 1 // Bilag 4: Billeder og titler, som ikke 
repræsenterer Ian McHarg
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Design mod naturen  
 
Opbygning af industrielle byer 

Effektive pesticider til planter  
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Modul 1 // Aktivitet 1 // Bilag 5: Multiple Choice
Markér det rigtige svar på nedenstående spørgsmål:

   1. Hvor kom Ian McHarg fra?
a) Irland
b) USA
c) Skotland

    2. Hvad elskede Ian McHarg at lave, da han var ung?
a) At gå på vandretur i landskabet
b) At gå på indkøb
c) At se fjernsyn

3. Hvad ville Ian McHarg gerne være, når han blev voksen?
a) Arkæolog
b) Landskabsarkitekt
c) Landmand

4. Hvilke genstande hører typisk til en landskabsarkitekt?
a) Et mikroskop
b) Et kort
c) En fjernbetjening

5. Hvad var Ian McHargs ønske efter krigen?
a) For at skabe en bedre verden
b) At bo i storbyen
c) At blive læge

6. Hvad hedder McHargs berømte bog?
a) Design med blomster
b) Design med vand
c) Design med naturen

7. Hvorfor er Ian McHargs arbejde stadig vigtigt i dag?
a) Fordi det kan hjælpe os med at opbygge sundere byer
b) Fordi den kan lære os omSkotlands historie
c) Fordi det kan hjælpe os med at finde bedre job

8. Hvad er meget vigtigt at overveje, når man bygger en ny by?
a) Det naturlige landskab
b) Den nyeste mode
c) Turisme
 

Ordliste:
 
•    Erhverv: Hvad en  
      person arbejder med

• Arkæolog: En 
person, der studerer 
menneskets forhistorie

• Arkitekt: En person, 
der planlægger og 
designer opførelsen af 
bygninger

• Design: At tegne eller 
planlægge
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Modul 1 // Aktivitet 1 // Bilag 6: Løsninger (til læreren)

Bilag 1 (Historien om Ian McHarg)

1 = A

2 = C

3 = A

4 = B

5 = C

Bilag 6 (Multiple choice)

1 = C 

2 = A 

3 = B 

4 = B 

5 = A 

6 = C 

7 = A 

8 = A
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MODUL 1: 
Design med naturen: 
Ian McHargs teori om 
miljøplanlægning
AKTIVITET 2: Undersøgelse af landskabet
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Emne
Hvad gemmer der sig under jordoverfladen? Hvad 
kan der ske, hvis vi bygger en by i nærheden af 
bjergene? Eller en motorvej gennem en skov? 
Hvordan kan vi afgøre, hvilke zoner der er mest 
egnede til at bygge i og forårsager mindst skade på 
mennesker og dyreliv?

Baggrund: I sin bog Design with Nature udtrykte 
den skotske landskabsarkitekt Ian Lennox 
McHarg revolutionerende idéer og metoder til 
landskabsplanlægning. En af hans metoder var 
den såkaldte «lagkagemodel», hvor de forskellige 
naturlag i et geografisk område blev analyseret. 

Disse lag omfattede de forskellige typer af 
vegetation, jordbund, klipper, overfladevand, 
underjordisk vand samt menneskelige bebyggelser. 
Ved at kortlægge disse lag ville det være muligt at 
finde den bedste placering til at bygge og designe 
med naturen.

I denne aktivitet vil eleverne blive fortrolige med 
lagkagemodellen ved at identificere de forskellige 
lag gennem sanseleg og byggeri med LEGO-
klodser for at visualisere de forskellige geologiske 
informationer, der gemmer sig under (og over) 
jorden.

Læringsmål
Ved afslutningen af denne aktivitet skal eleverne/deltagerne være i stand til at: 
•  Have kendskab til de forskellige landskabslag
•  Forstå vigtigheden af at analysere lagene, når man bygger en by.
•  Illustrere lagene, når de arbejder med LEGO-klodser

Retningslinjer

• Sensorisk leg
• Bygning med LEGO-klodser
• Fælles snak / diskussion

• Projektbaseret læring
• Inmanktiv læringsmetode
• Interaktiv, sensorisk og 

spilbaseret læring

6 - 10 år
For ældre børn (op 
til 14 år) henvises til 
afsnittet «Tilpasning 
eller børn over 10 år» 
i slutningen af denne 
aktivitetsplan.

Målgruppe Aktivitetstype

UndervisningsmetoderVarighed
105 minutter

Gennem 3 trin vil deltagerne blive 
bekendt med forskellige typer jord, 
vand og andre elementer for at få 
en grundlæggende forståelse af 
komponenterne under jordoverfladen. 
De vil bruge denne viden i kreative 
aktiviteter ved hjælp af LEGO-klodser.

1. Eleverne gætter forskellige typer jord, 
vand og andre elementer og leger 
«Hvad er der i kassen?».

2. Eleverne bliver introduceret til 
lagkagemodellen.

3. Eleverne bruger deres viden til at bygge 
deres drømmehus på et bestemt sted 
ved hjælp af LEGO-klodser.
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•  Læs teorien for Modul 1.
• Placer 4-5 borde og yderligere stole i lokalet.
• Forbered det materiale, der er nødvendigt til 

aktiviteten (se
• «materiale»)
• Mærk beholderne/kasserne med tallene fra 1-12.
• Fyld kasserne/beholderne med de 12 forskellige 

materialer, og dæk hver beholder med et stykke 
stof. Stil beholderne på bordene.

Forberedelse til aktiviteten

Trin 1: Hvad er der i kassen? (30 minutter)

Formålet med trin 1 er at få børnene til at bruge deres følesans til at gætte 12 materialer, som repræsenterer 
forskellige lag på og under jorden. Den sanselige leg vil hjælpe børnene med at huske disse elementer 
senere, og det er en sjov og spændende øvelse for alle aldre.

1. Del børnene op i mindre grupper og giv dem et bord. Forklar den første øvelse: 
Stik hånden ind i kasserne på bordet uden at fjerne kluden for meget og uden at kigge i kasserne. Hvad 
tror man, der er inde i kassen? Diskuter det med din gruppe. Skriv ned (bilag 1), hvad man tror er det 
rigtige svar, og fortsæt til den næste kasse.
2. Når alle grupper har udfyldt papiret, spørger man børnene, hvad deres svar var. Når man har hørt 
svarene, afslører man indholdet af alle beholderne og sætter de korrekte etiketter ved siden af dem («ler», 
«jord» osv.)

Trin 2: Lagkagemodellen (15 minutter)

Formålet med trin 2 er at lade børnene blive fortrolige med Ian McHargs lagkagemodel (en forenklet 
version). Ved at placere materialerne fra trin 1 på modellen kan børnene visualisere de forskellige lag, og 
hvordan de er forbundet.
1. Bed børnene om at tage en lille «prøve» af de forskellige materialer ved hjælp af deres fingre eller en 

lille kop (til vandprøverne). 
2. Læg den trykte model med den forenklede lagkagemodel på gulvet (se bilag 3) og bed børnene om at 

placere deres prøver på den kategori, de hører til:
• Jordbund/geologi: Sand, ler, sten...
• Vand: Søvand (ferskvand), saltvand, varmt vand, koldt vand, iskoldt vand...
• Vegetation/dyreliv: Græs, blade, græs, fuglefjer...
• Menneskelige bosættelser: Mennesker, cykler, biler, bygninger osv.
• Fremtidige bygninger (nye byggeprojekter)
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Forberedelse til aktiviteten Trin 3: Bygning af et drømmehus (60 minutter)

Ideen med trin 3 er at få børnene til at visualisere, hvordan et landskab kan variere, og at gøre dem 
fortrolige med de 5 grundlæggende lag. De skal bygge ud fra fri fantasi og med kun lidt viden om 
forskellige jordtyper, vand osv. Hovedformålet er dog at gøre børnene opmærksomme på, at der altid er 
noget under jorden, når man bygger noget. Børnene skal illustrere disse lag ved hjælp af LEGO-klodser. 
Med større børn kan man starte en diskussion om, hvilke ingeniørmæssige udfordringer der kunne opstå, 
hvis man ville bygge i bjergene, ved havet osv.
1. Børnene bliver i de samme grupper som før. Uddel LEGO-klodser, LEGO-plader og den opgave, der 

er beskrevet i bilag 4. Forklar opgaven, inden de går i gang.
2. Lad børnene arbejde med deres model, og spørg dem undervejs, hvilke lag de bygger, og hvorfor 

de bruger gule klodser her, brune klodser der osv. Det behøver ikke at være et autentisk landskab. 
Hovedidéen er, at de reflekterer over det varierende landskab.

Efter en time (eller mere/mindre) beder man hver gruppe om at præsentere deres LEGO-modeller for 
resten af klassen.

Vurdering
Giv børnene den opgave, der er beskrevet i bilag 5, enten som en hjemmeopgave eller som dagens sidste 
aktivitet. Hvis man gennemfører denne evalueringsaktivitet ved slutningen af lektionen, kan man tage 
klassen med ud i skolegården eller i en park i nærheden.

Formålet med evalueringen er at lade børnene bruge den viden, som de har opnået i aktivitet 2. Det vil 
få børnene til at blive mere bevidste om deres egne omgivelser og om, hvor de kan finde de forskellige 
lag i deres hverdag (i deres have, på deres gade, i deres by, i deres hus). Opgaven vil også give en idé om, 
hvor meget børnene har lært af aktiviteten, og (hvis man har mere tid) er det en god måde at opsummere 
læringsresultatet på.

Tips
    •   Hvis din skole ligger tæt på 
en park eller en have, kan en ekstra 
øvelse være at tage klassen med 
udenfor og lade dem undersøge deres 
omgivelser og de forskellige jordlag (som 
i evalueringsøvelsen). Medbring små 
skovle, sakse og krukker og se, om det 
er muligt at finde og tage prøver af de 
samme typer jord, blade, vand osv. Dette 
ville også være meget velegnet for børn 
fra 10 år og opefter.

     •   Lav en udstilling af børnenes 
LEGO klodsmodeller og billeder fra 
evalueringsøvelsen, så andre børn, lærere 
og forældre kan se dem.
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Ark til uddeling
• Bilag 1: Hvad er der i kassen?
• Bilag 2: Etiketter til beholdere
• Bilag 3: Lagkagemodel
• Bilag 4: Opgavebeskrivelse
• Bilag 5: Lektier

Tilpasning til børn i alderen 10+
Trin 3: Når de er færdige med at bygge deres drømmehus, kan man spørge grupperne, hvilke 
fordele og ulemper der kan være ved at bygge på det valgte sted. Måske er jorden for sandet? 
Måske er den for blød? Eller måske er det den perfekte beliggenhed.

En park eller skolegården

Alternative rum

Indhold af beholdere: 
1. Sand
2. Ler
3. Småsten
4. «Søvand» (tilsæt græs, blade osv.)
5. Havvand (tilsæt noget sand, muslinger osv.)
6. Varmt vand
7. Græs
8. Blade
9. Fuglefjer
10. -12 Menneskelige bebyggelser (brug 

LEGO-klodser som f.eks. mennesker, biler, 
miniaturehuse osv.)

Materiale   
• Borde og stole
• LEGO-klodser og LEGO-plader
• 12 stykker stof
• Blyanter
• 12 ikke-gennemsigtige beholdere/skåle
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Modul 1 // Aktivitet 2 // Bilag 1: Hvad er der i kassen?

Kasse nummer Indhold: Hvad tror du er i 
kassen?

Beskrivelse: Hvordan føles 
materialet?

Eksempel Ler Vådt, koldt...

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
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Modul 1 // Aktivitet 2 // Bilag 2: Etiketter til beholdere

1. Sand

2. Ler

3. Småsten

4. «Vand fra søen”

5. «Havvand”

6. Varmt vand

7. Græs

8. Blade

9. Fuglefjer

10-12. Menneskelige bosættelser
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Modul 1 // Aktivitet 2 // Bilag 3: Lagkagemodellen
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Modul 1 // Aktivitet 2 // Bilag 4: Opgavebeskrivelse

Gruppe 1: Din familie elsker snesport og drømmer om at bygge deres nye hus tæt på 
bjergene. Byg landskabet og de lag, du tror, der gemmer sig under jorden. Derefter 
bygger du huset.

Gruppe 2: Din familie elsker at fiske og drømmer om at bygge deres nye hus tæt på 
en sø eller en flod. Byg landskabet og de lag, du tror, der gemmer sig under jorden. 
Derefter bygger du huset.

Gruppe 3: Din familie elsker at gå på vandreture og lave bål og drømmer om at bygge 
deres nye hus tæt på en skov. Byg landskabet og de lag, du tror, der gemmer sig 
under jorden. Derefter bygger du huset.

Gruppe 4: Din familie elsker at surfe og drømmer om at bygge deres nye hus tæt 
på kysten. Byg landskabet og de lag, du tror, der gemmer sig under jorden. Derefter 
bygger du huset.
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Modul 1 // Aktivitet 2 // Bilag 5: Lektier (eller en del af 
skoleaktiviteterne)

Tag 4 billeder (eller lav 4 tegninger) af din have, din gade eller det område, du bor 
i.

De fire billeder skal repræsentere:

• 1 jordtype: Det kan være: ler, jord, sten, sand, mudder...

• 1 type vand: Vandløb, vandhanevand fra vasken, regnvand, spildevand

• 1 type vegetation/vildt: Fugle, blade, blomster, græs, træer, et egern

• 1 type bebyggelse: En bolig, en butik, en legeplads, en vej, biler, der kører 
forbi, en togstation, et busstoppested

Undgå at tage nærbilleder af andre mennesker.

I næste time skal du præsentere dine billeder eller tegninger for resten af klassen.
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MODUL 1: 
Design med naturen: 
Ian McHargs teori om 
miljøplanlægning
AKTIVITET 3: Et nyt transportsystem
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Emne
Hvordan kan vi bygge bedre infrastruktur og skabe 
moderne løsninger i mindre samfund uden at gribe 
negativt ind i folks hverdag og dyreliv?

Baggrund: Den voksende urbanisering og 
modernisering er en udfordring for små samfund, 
som f.eks. mindre øer, der i mange tilfælde 
oplever, at deres hverdag og naturlige omgivelser 
ændrer sig hurtigt. Nye industrier, ekspanderende 
infrastruktur og store bygninger kan let udgøre en 
trussel mod det lokale miljø, fauna og dyreliv, og 
det er afgørende, at vi tager hensyn til værdien af 
det allerede eksisterende miljø i byplanlægningen, 
før vi begynder at bygge.

Denne aktivitet har til formål at tilskynde eleverne 
til at overveje positive og negative konsekvenser 
af landskabsdesign, baseret på den skotske 
landskabsarkitekt Ian Lennox McHargs kortteori.

Børnene skal lære at læse og analysere et simpelt 
kort og bruge disse oplysninger til at beslutte, hvor 
og hvad der skal bygges på en fiktiv ø for at give 
indbyggerne moderne muligheder og samtidig 
bevare naturen og dyrelivet.
 

Læringsmål
Ved afslutningen af denne aktivitet skal eleverne/deltagerne:
• Kunne læse et simpelt (fiktivt) kort og identificere forskellige karakteristika ved et landskab.
• Tænke på grønne løsninger til byggeprojekter, som er velegnede for både mennesker og natur. 
• Bruge deres viden og kreativitet til at bygge enkle LEGO klodsmodeller for at foreslå grønne 
og moderne løsninger.

• Undersøgelse af kort og 
forskellige landskaber

• At finde løsninger på en 
specifik sag

• Quizzing
• Bygning med LEGO-

klodser

• Spilbaseret læring
• Projektbaseret læring

6 - 10 år
For ældre børn (op til 14 
år) henvises til afsnittet 
«Tilpasning til børn over 
10 år» i slutningen af 
denne aktivitetsplan.

Målgruppe Aktivitetstype

UndervisningsmetoderVarighed
2,5 timer
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Trin 1: Et nyt transportsystem for øen (45 minutter)

Formålet med de følgende trin er at give børnene en konkret sag om et ingeniørprojekt, som kan påvirke 
naturen og de mennesker, der bor på øen. Børnene skal finde på løsninger til at lave et transportsystem, som 
påvirker omgivelserne mindst muligt, og som samtidig giver øens indbyggere moderne transportmuligheder.  

1. Inddel børnene i grupper og giv dem kortet over øen (bilag 1). Lad børnene studere kortet på egen 
hånd i 5 minutter. Hvad kendetegner øen? (klipper, bjerge, vand, skov, grønne områder, menneskelig 
bebyggelse).

2. Præsenter følgende sag for grupperne:

På kortet kan man se en ø med smukke strande, krystalklart vand, bakker og dale. Øen har et rigt dyreliv med 
mange fugle, hjorte, fisk, insekter og en masse andre arter. Der er to større byer på øen, by A og by B (markeret 
med et X), men der er ingen motorvej, så folk kan komme fra den ene side af øen til den anden.
En gruppe ingeniører ønsker at bygge et bedre transportsystem på øen. Men de lokale folk elsker det rolige og 
uforstyrrede liv, og de frygter, at et nyt transportsystem vil få negative konsekvenser for både mennesker og 
dyreliv på øen.
- Hvordan kan ingeniørerne løse dette problem med mindst mulig negativ indvirkning?
- Hvilken slags transportsystem kan de bygge til, og hvor skal de bygge det?

Gennem tre trin skal eleverne arbejde 
med en specifik sag om en fiktiv ø 
og bruge deres kreativitet til at finde 
grønne byudviklingsløsninger:

Retningslinjer

1. Eleverne skal studere kortet over en 
fiktiv ø og lokalisere de forskellige 
geografiske træk.

2. Eleverne får en specifik sag om et 
ingeniørprojekt på øen.

3. Eleverne skal bygge en model af 
deres løsninger på øen ved hjælp af 
LEGO-klodser.

• Læs teorien for Modul 1 i læseplanen.
• Forbered og udskriv de materialer, der er nødvendige for de forskellige trin (se «Materiale»).
• Placer 4-5 borde og stole i aktivitetsrummet.

Forberedelse til aktiviteten
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3. Giv børnene 15 minutter til at finde på en grøn løsning. Fortæl dem, at de kan finde på alle mulige 
løsninger - selv de skøre løsninger.
For eksempel:
• en motorvej på en bro, der går over landskabet
• en metro, der går under jorden
• et kanotransportsystem, der bruger de mange vandløb på øen.
• osv.

Lad børnene være så kreative og fantasifulde som muligt! Lad dem tænke ud af boksen.

Trin 3: Et grønt transportsystem (75 minutter)
1. Fordel LEGO-klodser og LEGO-plader på hvert bord.
2. Hver gruppe skal nu bygge deres løsning på et transportsystem på øen ved hjælp af LEGO-klodser. 

Lad børnene arbejde med deres løsninger og bruge deres frie fantasi.
3. Når alle grupperne er færdige med at bygge deres modeller af øen, skal man bede hver gruppe om at 

præsentere deres byggeprojekt og deres løsninger.

Vurdering (15 minutter)
Uddel multiple choice (bilag 2) til børnene. De kan 
svare på multiple choice- spørgsmålene individuelt 
eller parvis. Snak efterfølgende quizzen igennem 
med børnene, og tal med dem om, hvad de har lært 
i dag.

Materiale
• Stole og borde
• LEGO-klodser og LEGO-plader

Ark til uddeling
• Bilag 1: Kort over øen
• Bilag 2: Multiple choice
• Bilag 3: Løsninger (til læreren)

Tips
•  Man kan også vælge en autentisk ø fra 

dit hjemland og bruge den som case i 
stedet for den fiktive ø. Man kan finde 
kort på Googlemaps, der viser landskabet, 
kulturelle omgivelser osv.

•  Hvis man ikke har mange grønne LEGO-
klodser, der kan repræsentere vegetation, 
kan man også opfordre eleverne til at 
supplere deres LEGO klodsmodel med 
naturmaterialer for at inkorporere grønne 
områder i deres vision.

•  Lav en udstilling af børnenes LEGO 
klodsmodeller, så andre børn, lærere og 
forældre kan se dem.
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Modul 1 // Aktivitet 3 // Bilag 1: Kort over øen
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Modul 1 // Aktivitet 3 // Bilag 2: Multiple Choice

1. Hvorfor er det nødvendigt at studere kort, før man påbegynder et nyt byggeprojekt?

a. Fordi kort er smukke

b. Fordi man kan finde det mest velegnede sted at bygge

c. Fordi ingeniører elsker at studere kort

2. Hvad manglede der på den ø, som man har arbejdet med?

a. Dyreliv

b. Vand

c. Et moderne transportsystem

3. Hvilke negative konsekvenser kan et nyt transportsystem have for øen? (mere end ét 
rigtigt svar)

a. Det kan tiltrække flere vilde dyr

b. Det kan forårsage mere støj

c. Det kan forårsage mere forurening

4. Hvilke positive konsekvenser kan et nyt transportsystem have for øen? (mere end ét 
rigtigt svar)

a. Det vil være lettere at komme rundt

b. Det kan skræmme dyr væk

c. Det vil give befolkningen moderne faciliteter til at komme rundt

5. Hvad er et grønt transportsystem?

a. Et system, der har en meget lille negativ indvirkning på miljøet

b. Grønne togspor

c. Et system skabt til turister



38

Modul 1 // Aktivitet 3 // Bilag 3: Løsninger (til læreren)

Løsninger til multiple choice: 

1: B 

2: C 

3: B og C 

4: A og C

5. A
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MODUL 2: 
Træer og skove
Aktivitet 1: Skove og urbanisering? Der er 

grænser!
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Emne
Skove fascinerer os, og jo mere vi lærer om dem, 
jo mere bliver vi bevidste om deres kompleksitet, 
deres mange kommunikationsnetværk og 
økosystemer og deres vigtige rolle i bevarelsen af 
miljøet. Skove fungerer som store «grønne byer» 
med fabrikker til produktion af fødevarer og energi, 
og de er en af de vigtigste forudsætninger for livet 
på planeten.

Baggrund: Skovforvaltning er afgørende selv for 
byernes liv og deres indbyggere, hvor balancen 
mellem bevarelse af naturværdier og produktivitet 
er afgørende for miljømæssig, økonomisk og social 
bæredygtighed.

Denne aktivitet har til formål at hjælpe eleverne 
med at erkende skovens og naturområdernes 
betydning og funktioner, også i byerne, og at øge 
bevidstheden om, hvordan byplanlægning og 
miljøkvalitet kan forenes. Gennem øvelserne vil 
eleverne blive bekendt med økosystemernes rolle 
og funktioner og bevarelse af økologiske tjenester 
i lyset af den demografiske vækst og den deraf 
følgende byudvidelser.

 

Læringsmål
Ved afslutningen af denne aktivitet skal eleverne/deltagerne være i stand til at:
• Identificere betydningen af dyreliv naturlige levesteder og økosystemtjenester
• Forstå miljøpolitikker og bæredygtig byplanlægning
• Skelne mellem miljøpåvirkninger og faktorer vedrørende det økologiske fodaftryk
• Udvikle kritisk tænkning med henblik på bevarelse af naturarven, naturbeskyttelse og bevaring 
af territorier.

• Undersøgelsesbaseret læring
• Spilbaseret læring
• Interaktive metoder
• Demonstrations- og 

replikationsmetoder

• Pædagogisk spil
• Quiz
• Dynamik i byggeriet
• Debat og diskussion

6 - 10 år
For ældre børn (op til 14 
år) henvises til afsnittet 
«Tilpasning til børn over 
10 år» i slutningen af 
denne aktivitetsplan.

Målgruppe Aktivitetstype

UndervisningsmetoderVarighed
90 minutter
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Trin 1: Introduktion (5-10 minutter)

• Introduktion til skovenes funktion og kendetegn.
• Diagnose af elevernes viden om skoven gennem debat.
• Udvikling af begreber om skovtyper, økosystemtjenester og naturbeskyttelse.
• Spørg eleverne om planlægning og organisering af området (demografisk vækst, sundhed og fritid 

osv.).

Retningslinjer

• Forbered en plade på 50 cm x 50 cm, som man skal bygge en LEGO-model af en skov på. Pladen skal 
have et markeret gitter med felter på 10 cm x 10 cm med lodret identifikation af kolonnerne A-E og 
vandrette rækker 1-5, hvilket giver i alt 25 firkantede felter (svarende til det omtrentlige antal elever 
pr. klasse).

• Forbered/byg en model af en meget simpel skov over hele pladen med LEGO-klodser, der 
repræsenterer de forskellige elementer, der kan udgøre en skov (træer, vand, jord, buske, sten osv.).

• Placer modellen i midten af klasseværelset.
• I kasser, der er forberedt til formålet, skal der ligge LEGO-klodser i forskellige størrelser og farver til 

rådighed med karakteristika i forbindelse med skove og andre elementer i forbindelse med opførelse 
af strukturer og bygninger.

Forberedelse til aktiviteten

Trin 2: Introduktion af spillet (50-70 minutter)

Forklar spillereglerne (3 min). Del klassen op i to grupper. Gruppe 1 - GRØN («skovens venner») og gruppe 
2 - GRÅ («bygherrer»). Tjek skabelonkortene i bilaget.  Udlever kortene til de respektive felter til eleverne 
(2 min).

Trin 3:  
Runde 1:
Start den første runde med, at de «GRØNNE» har 5 minutter til at omforme/styrke/ændre deres felt/
område. Hvert barn skal individuelt ændre sit område (f.eks. B5) med skovelementer for at forbedre 
miljøet og den økologiske betydning (f.eks. tilføj flere træer eller en sø). Dernæst har de ”GRÅ” 5 minutter 
til individuelt at bygge på deres egne felter. (De GRÅ vil ikke bygge på de GRØNNEs felter)

Gennem det følgende spil giver denne aktivitet 
eleverne et indblik i betydningen af skove og 
naturlige levesteder: 

Eleverne reflekterer over begreberne skov, 
økosystemer og naturbeskyttelse.
Eleverne udvikler idéer til, hvordan man kan 
forbedre og ombygge steder.
Eleverne reflekterer kritisk over virkningerne 
af udviklingsidéerne.

1.

2. 

3. 
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Runde 2:
Efter diskussionen sættes eleverne sammen i par. To elever ad gangen har nu 5 minutter til at ændre deres 
terræn i overensstemmelse med debatten i første runde. I denne nye runde kan de tale og spørge deres 
kolleger på det samme hold om deres mening. GRØNNE elever arbejder i grønne områder, og GRÅ elever 
arbejder i grå områder. Når alle har deltaget, er der endnu en pause til debat. 
• I slutningen af anden runde stimuleres en ny analyse/debat om skovens omdannelse, idet der peges 

på miljøproblemerne og konsekvenserne af de foretagne ændringer, samt de forskellige løsninger. 

Runde 3: 
Lav grupper af fire elever (2 GRØNNE og 2 GRÅ) og bed de GRØNNE elever lave ændringer (tilføj, erstat 
eller fjern elementer) på de GRÅ elevers felter, og bed de GRÅ elever lave ændringer på de GRØNNE 
elevers terræn (5 minutter). Når alle har lavet ændringer er der endnu en pause til debat. 
• I slutningen af tredje runde stimuleres en ny analyse/debat om skovens omdannelse, idet der peges 

på miljøproblemerne og konsekvenserne af de foretagne ændringer, samt de forskellige løsninger. 

Runde 4: (10 minutter)
Lav grupper af ti elever (5 GRØNE og 5 GRÅ). Denne gang skal alle ændringer (omrokering, ændring  eller 
fjernelse) bestemmes i gruppen og kan kun blive udført med enighed fra gruppen. Hver gruppe kan kun 
lave ændringer i deres eget område (grøn eller grå). 
• Når alle har handlet (to grupper), er der igen pause til debat. Læg særlig vægt på naturbeskyttelsens 

rolle og betydning, og på samme tid bør der være fokus på overvejelser om byudvidelse og ødelæggelse 
af skove.

Runde 5:
Spørg hvilke endelige ændringer eleverne kunne 
foretage for at opnå en sund skov, der leverer en 
række forskellige økosystemtjenester. Målet er 
at fremme en kritisk ånd for bevarelse af naturen 
og naturarven samt bevidsthed om bevarelse 
af naturlige levesteder og mere bæredygtige 
miljøpolitikker i form af fysisk planlægning.
• BEMÆRK: Registrer/fotografér resultatet af de 

ændringer, der er foretaget i hver runde, så de 
kan projiceres ved aktivitetens afslutning som 
en evaluering af resultaterne.

Ved afslutningen af denne første runde skal man tilrettelægge en analyse/debat om skovomdannelse. 
Faciliter diskussionerne ved at spørge eleverne om virkningerne af forandringerne på skoven og 
identificer problemer forårsaget af forandringerne, frem miljøbevidstheden og øg bevidstheden om 
værdien af økosystemtjenester. Diskussionen om mulige løsninger på de problemer, der er forårsaget af 
forandringerne, bør også fremmes. Se de emner til debat, der findes i bilaget.
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Tips
• Undersøg, om skolens lokaler har det 
nødvendige rum og de nødvendige betingelser for 
at gennemføre aktiviteten.

• Sikr, at alle elever deltager, forbliver fokuserede 
og motiverede.

• Støt børn, der har sværere ved at udføre 
opgaverne.

• Ved afslutningen skal man indsamle analysen af 
workshoppen, billeder og resultatet af den viden, 
som eleverne har delt med hinanden.

   

Materiale
• Forberedt plade 50x50 med 10cm 
x 10 cm gitterfelter (bilag)

• LEGO-klodser
• Kamera
• Spillekort
• USB-stik eller computer (til at gemme 
billederne)

Tilpasning til børn i alderen 10+

Nyttige links/videre læsning
Inpirerende videoer - Conservation Strategy Fund:
https://www.youtube.com/c/ConservationStrategyFund/playlists

Hvis workshoppen skal afholdes med elever i alderen 10-14 år, skal sproget og 
begreberne være mere komplekse og tættere på virkelige miljøpolitikker og fysiske 
planlægningssituationer.

Vurdering
I forbindelse med evalueringen af workshoppen bed 
da hver elev om at beskrive fem faktorer, der fremmer 
bevarelse af skoven, og fem faktorer, der gør skoven 
mere sårbar over for tab eller nedbrydning af den.
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MODUL 2: 
Træer og skove
AKTIVITET 2: Fremskridtsfelter
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Emne
Grønne områder i byerne har afgørende funktioner 
for den sociale, følelsesmæssige og økonomiske 
livskvalitet i byerne. Det er derfor vigtigt at 
anerkende og værdsætte disse naturværdier, lige 
fra et enkelt træ til grupper af træer.

Baggrund: Byspredning definerer den ubegrænsede 
vækst af boliger, industrier, kommerciel udvikling 
og veje i byområder og forstæder. Byspredning 
sker uden stor hensyntagen til byplanlægning og 
kan have negative konsekvenser for mennesker og 
miljø.

Denne aktivitet har til formål at hjælpe eleverne 
med at blive bevidste om disse konsekvenser 
og virkningerne for miljøet, biodiversiteten, 
sundheden, økonomien, byforvaltningen og 
samfundet
 

 

Læringsmål
Ved afslutningen af denne aktivitet skal eleverne/deltagerne være i stand til at:
•   Forstå og identificere årsagerne til byspredning
•   Udarbejde et sæt foranstaltninger til imødegåelse af byspredning. 
• lntroducere begreberne jord, der er egnet til forskellige træarter, træmonokulturer, 
landbrugsarealer og imprægnering af byjord
• Forstå begreberne landskabsfragmentering, landskabsmatrix, økologiske korridorer og deres 
indvirkning på biodiversiteten
• Diskutere de konsekvenser, som byspredning har for miljøet, biodiversiteten, sundheden, 
økonomien, byforvaltningen og samfundet

• Problembaseret læring 
• Spilbaseret læring
• Interaktive metoder
• Forespørgselsmetoder

• Pædagogisk spil
• Byggeaktivitet
• Quiz

6 - 10 år
For ældre børn (op til 14 
år) henvises til afsnittet 
«Tilpasning til børn over 
10 år» i slutningen af 
denne aktivitetsplan.

Målgruppe Aktivitetstype

UndervisningsmetoderVarighed
120 minutter
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Introduktion (5-10 minutter)

1. Saml hele gruppen, og start med at forklare aktiviteten:
2. Forklar, at spillet er bygget op for at simulere virkeligheden, og at deltagerne derfor skal være 

opmærksomme på begreber som skov, biodiversitet, forbindelser, landbrug, byplanlægning, 
naturkatastrofer og årsagssammenhænge med menneskelige aktiviteter.

3. Bland de 25 koordinatkort (fra A1-A5, B1-B5,...E1-E5) og tildel et til hvert barn; kortene angiver både 
rækkefølgen af spillet og den brik, som hver elev skal håndtere under hele aktiviteten.

4. Bland og forklar kort jokerkortenes funktion i spillet: oversvømmelser, skovbrande, jordskred, 
hedebølge, og intet sker. Jokerkortene er selvforklarende, men jokerkortenes virkninger kan 
kontrolleres i regelbogen. Jokereffekten skal løses i den rækkefølge, der er i spillet (fra A1-A5, B1-B5, 
...E1- E5);

5. Præcisering af spillets grundlæggende træk. Dette er et spil med 6 runder, og rækkefølgen bestemmes 
af de koordinatkort, der er angivet ovenfor (fra A1-A5, B1-B5,...E1-E5). En runde slutter, når alle 
deltagere (fra 1 op til 25) har foretaget deres træk (at gøre ingenting betragtes også som et træk, men 
skal angives). I begyndelsen af hver runde, undtagen den første tur, trækkes et jokerkort, som afsløres 
og får sin virkning i dette øjeblik;  

Retningslinjer

• Forbered en plade på 50 cm x 50 cm, som man skal bygge en LEGO-model af et landskab 
på. Pladen skal have et gitter af 10 cm x 10 cm store felter med lodret identifikation af 
kolonner A-E og vandrette rækker 1-5, der i alt danner 25 firkantede felter (svarende til det 
omtrentlige antal elever i en klasse).

• Placer felterne, der ligner et landskab med en flod, sletter og bakker, på pladen.
• Hav et oplyst rum klar med et bord i midten og placer modellen på det.

Forberedelser til aktiviteten

Ved brug af det følgende spil giver denne aktivitet 
eleverne viden om konsekvenserne af byspredning:

1. Eleverne vil få viden om bæredygtig fysisk 
planlægning.

2. Eleverne vil blive opmærksomme på farerne ved 
dårlig fysisk planlægning.

3. Gennem spillet og brugen af LEGO-klodser vil 
eleverne reflektere over løsninger, der kan hjælpe 
med at forebygge katastrofer.
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Spillet (90 minutter)  
Formålet med dette spil er at få eleverne til at forstå og være opmærksomme på farerne ved dårlig 
landplanlægning, f.eks. monokulturer, byggeri på stejle bakker og i nærheden af floder, ingen inddragelse 
af træer og skove i byplanlægningen osv. - så deres tanker om bæredygtig byplanlægning vil udvikle sig i 
løbet af aktiviteten.

Spillertræk

For hver tur kan deltagerne forbedre/ændre deres brik (eller lade være). Hver tur bør ikke tage mere end 
end 10 minutter. Spillet kan slutte efter 10 omgange.

Underviserens rolle under spillet
Demonstrer en forbedring/ændring af en brik: Vælg en tilfældig flise, og forklar, hvordan eleverne kan 
omorganisere den, idet hver forbedring foretages på en flise med LEGO klodser. Forklar med andre ord, 
hvordan eleverne kan ændre de LEGO-klodser, der er på deres flise, ved at tilføje nye, ændre positioner 
eller fjerne brikker. Risikoen ved at have boliger eller andre konstruktioner på bestemte steder (stejle 
bakker, nær floder, tæt på skovbrugsmonokulturer) bør også forklares, idet dette relateres til forklaringen 
om de jokere, der er lavet tidligere. Bemærk, at træer og skove vil forhindre de tab, som jokerkortene kan 
give. 
 

Lad spillet køre, og agér som «fortæller»: læs jokerkortene op, forklar, hvad der sker, kommenter på 
elevernes valg og hjælp til at løse eventuelle tvivlsspørgsmål.

Noter, hvor mange gange deltagerne lider tab og udfyld «tabstabellen over tab».

Vinderen(e)

Valgfrit: Angiv vinderen efter de 10 runder. 

Vinderen (vinderne) er den (de) spiller(e), der har lidt færrest virkninger af jokerkortene, ved at have 
planlagt deres brik korrekt og bevidst. 

Konklusion (10 minutter)

Gennemgå projektets endelige tilstand og snak om de begivenheder, der er sket i løbet af hele spillet med 
særligt øje for den bæredygtige planlægning.

Du kan diskutere de måder, som spillerne kunne have spillet for at undgå visse situationer, eller de bedste 
træk de gjorde, idet I anerkender træernes og skovens betydning for at forebygge katastrofer. 

Vurderingen (se næste side) består af en kort snak om de begreber, som eleverne har lært ved hjælp af 
logisk slutning og den spørgende metode.

Pak sammen og gør rent. 
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Vurdering
Ved afslutningen af aktiviteten, bør undervisren 
sikre sig at eleverne har forstået hovedbegreberne. 
Spørg indtil begreberne og deres betydning.

Der kan tages billeder ved hver runde i spillet 
for at diskutere ændringerne efter jokerkortene 
yderligere.  

Tips
• For begyndere anbefaler vi at starte med nogle få 

elever (højst 10) for at styre spillet.

• Hvis alderen er mellem 6 og 8 år, skal spillet 
forenkles, og observatøren skal angive alt, hvad der 
vil ske for hvert valg i alle spillets øjeblikke.

• Kontroller, om skolens lokaler har den nødvendige 
plads og de nødvendige betingelser for at 
gennemføre aktiviteten.

• Læreren skal sikre, at alle elever deltager, forbliver 
fokuserede og motiverede og støtte de børn, der 
har sværere ved at udføre opgaverne.

• Ved afslutningen skal observatøren indsamle 
analysen af workshoppen og resultaterne af den 
viden, der er delt med eleverne, fra læreren.

 

Materiale 
• Et på forhånd bygget LEGO-landskab på 
50x50cm, med brikker til skov(træer) og en by 
(små og store huser).
• 1 kartonmåtte 60x60cm med 50x50cm gitter 
med påtrykte tal fra A-E til 1-5
- 1 sæt med 25 koordinatkort (fra A1-A5, 
B1-B5,...E1-E5)
• 1 sæt jokerkort (oversvømmelse, skovbrande,
   jordskred, hedebølge og ‘intet sker’)
• Ark med påtrykt tabeller med oversigt over 
tabsofre
• USB eller computer (til at opbevare billederne)

Tilpasning til børn i alderen 10+
For børn på 10+ er observatøren kun til stede for at forklare spillets grundprincipper og for at løse 
problemer, der opstår i forbindelse med spillet.
 

Nyttige links/videre læsning
Artikler: 
• «Charaterization of Forest Fragmentation and Urban Sprawl Using the Time Sequential Landsat 

Imagery»
•  «Monitoring, Causes And Consequences Of Urban Sprawl In Al-Bayda, Libya» 

Videospil:
• Cities Skylines 
• Tropico 6 
• Besiege 

Brætspil: 
• The Settlers of Catan
• Game of Thrones brætspillet

Ark til uddeling

• Bilag 1: Regelbog for jokerkort
• Bilag 2: Tabeller over tabsofre
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Modul 2 // Aktivitet 2 // Bilag 1: Regelbog for jokertegn

Vejledning om jokerkort

Nogle indledende noter:

• Jokerkort er en tilfældig effekt, som kan (eller ikke kan) påvirke eleven i spillet. Jokerkortspillet, 
der indeholder mindst 3 jokerkort af hver type, skal blandes i begyndelsen af hvert spil og 
derefter placeres i venstre side af spillepladen.

• Jokerkort skal trækkes i begyndelsen af hver runde, undtagen i runde 1.
• For hver runde, der går, skal observatøren notere på tabellerne over tabsofre ved at markere 

med et X, om eleven har lidt eller ikke har lidt et tab.

Kortenes effekter:

Intet sker: Der sker ikke noget i denne omgang.

Oversvømmelser: Elever, der har felter på hver side af floden* (margen), lider tab og skal fjerne alle 
bygninger i det berørte område (dvs. hvor floden går imellem). Dette kort påvirker kun bygninger og 
ikke træer.

Skovbrande: Elever, der har 2 eller flere træer af samme art (samme type LEGO klods), vil få disse træer 
ødelagt og fjernet og dermed blive ramt af en ulykke.

Hedebølge: This card only takes effect if there are more than 5 tiles with buildings in game. In this way 
everyone suffers a casualty, not removing any game structure.

Jordskred: Students that have houses, or other buildings, on hills* will have them destroyed.

Bemærk: Træer og skove kan forebygge eller stoppe tab. Forklar dette til eleverne, når der forekommer 
forskellige mulige tab eller forbedringer på deres felt. 

*Placeringen af floden og bakkerne afhænger af måden, hvorpå læreren bygger landskabsmodellen. 
Hver gang spillet startes bør placeringen af floden og bakkerne fremhæves og være synlig for alle 
eleverne. 
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Modul 2 // Aktivitet 2 // Bilag 2: Tabeller over tabsofre
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MODUL 2: 
Træer og skove
AKTIVITET 3: Din grønne skolegård
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Emne
Bæredygtig byplanlægning bør tage hensyn til 
betydningen af gadetræer, bevarelse af økologiske 
korridorer og den økologiske funktionalitet af både 
byen og dens omgivelser.

Baggrund: Gadetræer er kendt for deres mange 
fordele for mennesker, dyreliv og miljøet i byerne. 
Gadetræer påvirker os på mange positive måder: 
De skaber skygge på varme sommerdage, de 
sveder og afgiver vanddamp fra deres blade, hvilket 

skaber en kølende effekt, de er smukke at se på og 
giver os rekreative områder, de beskytter os mod 
biler på vejene, mod storme og oversvømmelser, 
og de er hjemsted for mange mindre arter (insekter, 
egern, fugle). I denne aktivitet vil eleverne lære om 
byplanlægning, økologiske korridorer og bytræer og 
blive opmærksomme på vegetationens økologiske 
betydning i bymæssig sammenhæng samt på de 
forskellige «menneskelige» fordele, som byens 
grønne områder giver.

Læringsmål
Ved afslutningen af denne aktivitet skal eleverne/deltagerne være i stand til at:
• Forstå betydningen af reguleringstjenester i byer.
• Udvikle argumentations- og konstruktionsfærdigheder.
• Skabe alternativer til byggeri og planlægning i byorganisationen.
• Opdage økosystemtjenesterne, som de grønne korridorer leverer, f.eks. ved at reducere luft- 
og støjforurening.
• Erkende, hvordan velplejede grønne naturområder kan bidrage til at forbedre livskvaliteten i 
byerne.

Byggeaktivitet

• Spilbaseret læring
• Undersøgelsesbaseret 

læring

6 - 10 år
For ældre børn (op til 14 
år) henvises til afsnittet 
«Tilpasning til børn over 
10 år» i slutningen af 
denne aktivitetsplan.

Målgruppe Aktivitetstype

UndervisningsmetoderVarighed
Omkring 180 minutter
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Selve aktiviteten (150 minutter)

1. Forklar vigtigheden af forbindelsen mellem naturlige og grønne områder i byen.
2. Demonstrer planlægningstiltag, der kan gennemføres for at fremme økologiske forbindelser, 

f.eks. anlæg og beplantning af grønne korridorer (se eksempler i de nyttige links nedenfor). 
3. Forklar på en enkel måde vigtigheden af bæredygtig fysisk planlægning, hvor der er plads til 

naturen og forbindelser før der bygges (man kan finde eksempler på aktuelle løsninger for 
byplanlægning vedrørende grønne korridorer i de nyttige links nedenfor). 

4. Vis nogle gode eksempler på grønne strukturer, der er bygget med henblik på at yde 
nyttige tjenester som f.eks. støjreduktion, luftfiltrering og vandrensning (eksempler findes i 
nedenstående links). 

5. Frem diskussionen om menneskeskabte problemer i forbindelse med byer uden grønne 
områder (vandforvaltning, støj- og luftforurening, sundhedsspørgsmål, tab af biodiversitet), 
og vær opmærksom på elevernes reaktioner på menneskets pres på miljøet i byplanlægningen 
(ødelæggelse af grønne områder, vandaflejring af jordbunden, tab af landskaber osv.) 

6. Inddel eleverne i to grupper. 
7. Ask one group to build a 3D model, sized about 50cm X 50cm, in LEGO bricks, of a known 

semi-urban area or urban neighbourhood.
8. Ask the second group to plan a 50cm X 50cm already considering green corridors and 

ecological connectivity.
9. Allow a good time for construction and thinking. After the constructions are done, swap 

the groups and models, and ask the students to build green corridors around or throughout 
the models (this should happen mostly on the known urban model), bearing the previous 
discussions and concepts in mind.

Forberedelse til aktiviteten

Retningslinjer

Forberede materialerne, LEGO-klodserne og undervisningslokalet.

Introduktion (10 minutter)
• Forklar sessionens mål (tema) - «Grønne forbindelser».
• Diagnosticer elevernes viden om emner som grønne korridorer og de tjenester, de kan yde i forbindelse 

med byplanlægning.

Ved hjælp af den følgende leg giver denne 
aktivitet eleverne viden om konsekvenserne af 
byspredning:

1. Eleverne vil få viden om bæredygtig fysisk 
planlægning.

2. Eleverne vil blive opmærksomme på farerne ved 
dårlig fysisk planlægning.

3. Gennem spillet og brugen af LEGO-klodser 
vil eleverne reflektere over løsninger, der kan 
hjælpe med at forebygge katastrofer.
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10. Hjælp med planlægningen af den grønne forbindelse og genopbygning af byernes grønne 
områder.

11. Efter ændringerne kan børnene reflektere over vanskelighederne (og omkostningerne) ved at 
ændre en allerede bygget by og fordelene ved at bygge i første omgang og allerede i første 
omgang tage hensyn til bæredygtighed.

12. Analyser modellen og diskuter betydningen af de forbedringer, der er foretaget, ud fra et 
livskvalitetssynspunkt.

Konklusion (10 minutter) 
• Sammenfat de grundlæggende emner, der er omfattet af aktiviteten.
• Klarlæg den viden, som de studerende har ervhervet sig.
• Afklar tvivlspørgsmål
• Ryd op og organiser rummet, som det var før aktiviteten (eleverne kan hjælpe!).
• Afslutning.

Vurdering
• Validering af funktionaliteten af de foreslåede grønne korridorer.
• At få tre rigtige svar på vurderingen af den viden, som eleverne har tilegnet sig, ved aktivitetens 

afslutning.

Tips
    •    Kontroller, om skolens lokaler har 
den nødvendige plads og de nødvendige 
betingelser for at gennemføre aktiviteten.

    •    Sikr at alle elever deltager, forbliver 
fokuserede og motiverede.

    •       Støt børn, der har sværere ved at 
udføre opgaverne.

    • Til sidst skal analysen af workshoppen 
og resultaterne af aktiviteten indsamles.
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Nyttige links/Videre Læsning

«Medellín Green Corridors»:
https://www.youtube.com/watch?v=Kv0m2MSIo2s

«New York City’s Green Revolution»:
https://www.youtube.com/watch?v=Bfj75Wi87tg 

«China’s GREEN Corridors - URBAN LANDSCAPING» :
https://www.youtube.com/watch?v=XoiMHSMLKC8

“Green Corridor in Sao Paulo—a Gray City Going Green»:
https://www.youtube.com/watch?v=217wFk0FZyY

Figure: «Ecosystem-services provided by green and blue infrastructure»:
https://www.researchgate.net/figure/Ecosystem-services-provided-by-green-and-blue-infrastructure-a-
regulation-of_fig1_348592833 

«What is an urban forest?»:
https://cities4forests.com/lg-urban-forests/what-is-an-urban-forest/ 

«Urban Forests and Trees: a reference book»:
https://www.researchgate.net/publication/267330299_Urban_Forests_and_Trees_a_reference_book 

«The magic of urban trees»:
https://www.cnu.org/publicsquare/2020/08/10/magic-urban-trees

«The role of green corridors for wildlife conservation in urban landscape: A literature review»:
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/18/1/012093 

«Green Corridors – Essential urban walking and natural infrastructure»:
https://naturalwalkingcities.com/green-corridors-essential-urban-walking-and-natural-infrastructure/ 

«Green spaces and corridors in urban areas»:
https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/adaptation-options/green-spaces-and-corridors-in-
urban-areas
 
«Green corridors, how to take care of the environment in cities?»:
https://www.iberdrola.com/sustainability/green-corridor 

«Urban green networks, corridors and linkages»:
https://www.forestresearch.gov.uk/tools-and-resources/fthr/urban-regeneration-and-greenspace-
partnership/greenspace-in-practice/planning-integrated-landscapes/urban-green-networks-corridors-
and-linkages/ 

•  LEGO-klodser

Materiale
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MODUL 3: 
Urban mobilitet, 
sundhedsmæssige 
fordele, forbindelsen ml. 
menneske og natur
AKTIVITET 1: Vores parkeringshus
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Emne
Efterhånden som de indre byer omdannes til mindre 
bilafhængige områder, vil den infrastruktur, der i 
øjeblikket er forbeholdt biler, blive tilgængelig til 
andre formål. Denne aktivitet vil opfordre eleverne 
til at tænke på byen som et åbent mulighedsrum 
og til at forestille sig mere behagelige og sundere 
bymiljøer, der gør det lettere for folk at komme i 
kontakt med hinanden.

Baggrund: Parkeringspladser optager en stor del 
af pladsen i vores bymiljø. Næsten alle gader er 
omkranset af parkerede biler på den ene eller begge 
sider. Parkeringspladser og parkeringshuse kan 
være optaget af butikskunder om eftermiddagen 
eller om lørdagen, men er normalt tomme, hvis 
butikker og kontorer er lukkede. Let og til tider 
endda gratis parkering i byens centrum gør det 
endnu sværere at motivere bilisterne til at skifte 
til offentlig transport. I USA er der 500 millioner 
parkeringspladser til 326 millioner borgere!

Hvis vi ser fremad og tænker på en fremtid, 
hvor det er lykkedes at ændre bilafhængigheden 
til klimavenlig mobilitet, hvad skal vi så gøre 
med resterne af denindividuellemotoriserede 
bilisme? Dette er ikke nogen hypotese. Den 
mest klimavenlige måde at skabe plads i byen 
på er at bruge eksisterende strukturer, og det er 
arkitekterne udmærket klar over: https://www. 
archdaily.com/899598/transforming-the-parking- 
garages-of-today-into-the-housing-of-tomorrow. 
Til yderligere inspiration findes billeder i bilag 1.

Et parkeringshus i flere etager er en struktur, som 
findes i enhver indre by. Samtidig kan den tjene 
som et tomt lærred for elevernes 3D-fantasi, hvis 
alle biler fjernes fra denne bygning og giver plads 
til børnenes behov.

Læringsmål
Ved afslutningen af denne aktivitet skal eleverne/deltagerne være i stand til at:
•   Reflektere over, hvor meget byrummet tjener bilinfrastruktur.
•   Vurdere, hvordan deres bymiljø tjener deres egne behov.
•   Reflektere over, hvordan andre formål med det offentlige rum i byerne kan forbedres ved 
at tage plads fra bilerne.
•    Reflektere over, hvad de gerne vil opleve i byerne
•  Udtrykke, hvordan de ønsker, at byens rum skal forvandles til deres behov gennem 
modelbygning. 

• Stedbaseret læring 
• Udflugt alternativt aktiv 

/ bevægelsesspil
• Kunstbaseret 

udforskning / Visuel 
registrering

• Opbygning af 
modeller

• Lærercentreret undersøgelse 
• Spilbaseret læring

6 - 10 år
For ældre børn (op til 14 
år) henvises til afsnittet 
«Tilpasning til børn over 
10 år» i slutningen af 
denne aktivitetsplan.

Målgruppe Aktivitetstype

UndervisningsmetodeVarighed
2 timer eller mere
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Trin 1 (30-45 minutter):
Formålet med trin 1 er at få eleverne til at reflektere over, hvilke aspekter af byen der er nyttige for dem, 
og hvilke aspekter der er børnefjendske. Ved afslutningen af det første trin bør der være en visuel samling 
af, hvad eleverne sætter pris på i byerne, og hvad de ønsker mere af.
Afhængigt af din klasse kan dette ske...
a) ... gennem en udflugt til byens centrum eller til skolens bymæssige omgivelser. Eleverne registrerer 
med billeder, hvad de kan lide, og hvad de ikke kan lide. De fotograferer steder ved hjælp af en rød 
papramme for det de ikke kunne lide og en grøn papramme for det de kunne lide. Samtidig samler de ideer 
til, hvad de ellers gerne vil opleve i byen. Dette kunne også omfatte et besøg i et rigtigt parkeringshus, 
hvor børnene næsten ikke kan bevæge sig rundt uden at komme i fare.
b) ... gennem en collage med billeder fra deres by. Eleverne manipulerer billederne med maleri, 
collager og kommentarer, der forklarer deres arbejde. Bagefter præsenterer de deres collager/malerier for 
deres kammerater, og læreren samler de ting, som eleverne savner i deres by, op på tavlen.
... gennem tegninger eller fotografier, som eleverne udarbejder som lektier. Eleverne bliver bedt om at lave 
en tegning eller tage billeder af ting, som de kan lide eller ikke kan lide i byen.

Step 2 (at least 20 minutes): 
Formålet med det andet trin er at opleve en parkeringsbils dimensioner fysisk i forhold til et barn/en 

person. Dette kan gøres i grupper eller med hele klassen:
1. Find ud af, hvor meget plads en parkeret bil fylder. Hvor lang er en normal bil, og hvor bred er den? 
Hvor lang og bred er en parkeringsplads til en bil? Hvis eleverne har brug for flere instruktioner (f.eks. 
tæl dine skridt eller find en pind til at måle det), bør læreren hjælpe dem. Dette kan gennemføres på 
skolens parkeringsplads. Hvis der er tid nok, kan man også lade eleverne estimere, hvor stor en bil og en 
parkeringsplads er på forhånd ved at lade dem tape de 

Gennem tre trin opfordres eleverne til at 
reflektere over byernes børnevenlighed, 
vurdere den nuværende byggepraksis og 
skabe en vision for en ændret bæredygtig by:

Retningslinjer

1.

2. 

3. 

Eleverne undersøger, hvad de kan lide og 
ikke kan lide ved byer, og hvad de savner 
i byerne.
Eleverne undersøger, hvordan byrummet 
i dag overvejende er formet af 
bilinfrastruktur.
Eleverne omlægger byens rum ved at 
omdanne et parkeringshus til et fælles 
rum.

estimerede mål op på gulvet i klasseværelset.
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Vurdering
Som i trin 3 af aktiviteten er eleverne relativt frie 
til at udvikle, hvad de vil, men det er nødvendigt, 
at læreren overvåger fremskridtene. Læreren 
kan vejlede eleverne ved at stille spørgsmål, der 
relaterer til resultaterne af trin 1 og 2, så eleverne 
tager hensyn til deres jævnaldrendes perspektiver.

I denne aktivitet er eleverne de bedste til at 
bedømme, om hinandens ideer er børnevenlige, så 
giv tid til peer-evaluering i slutningen af lektionen. 
Påpeg dog, at der ikke er nogen rigtig eller forkert 
løsning, og at et levende fællesskab er en fordel for 
flere perspektiver og forskellige ideers rigdom.

Hvis de byggede LEGO-modeller giver mulighed for 
det, kan man også påpege forskellige parametre for 
bæredygtige byer som forklaret i pensummet, f.eks. 
håndtering af regnvand gennem grønne tage eller 
grønne vægge til at køle bygninger ned.

Tips
    •    Hvis man ikke har mange grønne LEGO- 
 klodser, der repræsenterer vegetation, kan man  
 også opfordre eleverne til at supplere deres  
 LEGO® med naturmaterialer for at inkorporere  
 grønne områder i deres vision.

     •    Tag chancen, hvis man kan, og forbind   
 denne aktivitet med en situation i det   
 virkelige liv: Skolen ønsker at omdanne   
 sin parkeringsplads? Prøv at genskabe   
 situationen i modellen! Er der et parkeringshus  
 eller en parkeringsplads i din by, hvis fremtidige  
 anvendelse er uklar? Vælg netop den!

• Man kan bruge elevernes modeller til at 
organisere en udstilling. Eleverne kan være 
eksperter, der forklarer deres modeller og viser, 
hvordan de lever op til deres forventninger 
til byrummet. Invitér skolesamfundet og også 
interessenter, hvis de virkelige miljøer bliver 
omdannet (se tip ovenfor).

2. Hver gruppe / hele klassen markerer størrelsen af en parkeringsplads på gulvet med tape. Hvis 
klasseværelset er for lille, hvilket er sandsynligt, hvis I laver det i grupper, kan I gå ud i skolegården og 
bruge kridt.

3. Til den næste opgave kan grupperne arbejde sammen og bruge rekvisitter (stole, pinde osv.), som 
de kan finde i klasseværelset/skolegården. Hvor mange personer kan få plads på en parkeringsplads 
stående? Lad som om parkeringspladsen i stedet er en bus - hvor mange personer kan sidde i bussen? 
Forestil jer, at parkeringspladsen er et børneværelse (man kan bruge stole til at stille møbler op). Til sidst 
giver man hver gruppe / hele klassen til opgave at blive enige om en af de ting, de gerne vil gøre i byen 

som (brainstormet ovenfor) og udspille den på deres plads.

Trin 3 (60 minutter):  
Læreren forbereder en model af et simpelt parkeringshus med LEGO (se bilag 2). Denne skal opdeles 
i lodrette segmenter (antallet afhænger af, hvor mange grupper der dannes). Hver gruppe får så et af 
segmenterne og har mindst 40 minutter til at omdanne det. Læreren beder eleverne om at forestille 
sig, at dette parkeringshus lå i deres bymidte, og at de kunne gøre, hvad de ville med pladsen. Hver 
gruppe får nok LEGO-klodser til at omdanne deres segment. Læreren bør overvåge og også støtte 
ved at påpege de idéer, som de fik på første trin. Læreren kan også hjælpe ved at forklare, hvor meget 
plads de har til at opfinde: «Husk, at vi ikke kunne få plads til tre biler i vores klasseværelse, så dette er 
størrelsen på vores klasseværelse» osv. I slutningen af lektionen samler eleverne deres segmenter og 
samles omkring den komplette fælles garage. Hver gruppe kan dele deres byggede idéer, og eleverne 
kan påpege, hvad de kan lide ved de andres arbejde.

Hvis lærerne ikke har tid nok til at forberede et parkeringshus, kan eleverne også parvis arbejde på 
en LEGO-model af en enkelt parkeringsplads (man kan bruge LEGO-plader med 6x16 stolper til det, 
hvilket i skala svarer til en parkeringsplads på ca. 2,20 m x 5,70 m). Til sidst kunne man sætte dem alle 
sammen på række, tage et billede og photoshoppe det ind på en rigtig gade i din by.
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Materiale              Ark til uddeling
Bilag 1: Billeder som inspiration til
omdannet parkeringsplads.

Bilag 2: Instruktioner til lærerne om, hvordan 
man bygger en simpel parkeringshusstruktur.

•   Mindst ét kamera/mobiltelefon
•    Et sæt papbilleder pr. kamera
rammer i rød og grøn (A3)
• Tape eller kridt til at markere 
parkeringspladsens mål på gulvet
• Forberedte segmenter af et LEGO® 
parkeringshus, en masse LEGO-klodser

Tilpasning til børn 10+ 
Til trin 1: Hver elev får et kort over den by eller det kvarter, de bor i. De markerer, hvilke steder i byen 
de kan lide, og hvilke steder de ikke kan lide. De præsenterer deres kort i grupper og brainstormer om, 
hvad de savner ved byen. Man kan også scanne alle kort og bruge et billedredigeringsprogram til at skabe 
et lagdelt billede af alle kort kombineret. På den måde får man et samlet kort over klassens yndlings- og 
mindst yndlingssteder.

Til trin 2: Brug matematik til at illustrere forholdet mellem mennesker og biler. Lad eleverne f.eks. 
beregne, hvor mange kvadratmeter en bil skal have for at parkere, og hvad elevernes gennemsnitlige 
boligareal er. En anden idé til at inddrage matematik er at lade eleverne beregne skalaen på LEGO-
modellerne: Hvor stor er en parkeringsplads i LEGO®-skala. Brug en LEGO-figur som reference. Hvor 
mange biler kan parkere i modellen?

By, klasseværelse, skolegård, parkeringsplads

Alternative rum

Nyttige links/videre læsning
Omdannelse af det øverste dæk i et parkeringshus på et hospital i Houston til en zenhave for 
hospitalets patienter:
https://inhabitat.com/intexure-architects-transform-parking-garage-into-a-rooftop-zen-
garden/greenbriar-rooftop-garden-1/

Omdannelse af en parkeringsplads til et offentligt rum for samfundet: 
https://www.shareable.net/interviewed-david-bollier-on-patterns-of-commoning/

Kun for tysklæsende: Omdannelse af parkeringshuse til boligareal: 
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/technologie/bauboom-klimafolgen-101.html
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Modul 3 // Aktivitet 1 // Bilag 1: Klassiske parkeringshuse:

Kilde: 
Red parking garage af Jeramey Jannene på flickr.com
Insight the parking deck af liebeslakritze på flickr.com
Endless Garage af Eric Kilby på flickr.com
1111 Parking Garage af Phillip Pesar på flickr.com
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Omdannet parkeringsplads: 

Parkeringsdag i Leipzig, 
Tyskland: 
En gang om året kan alle 
besætte en parkeringsplads en 
dag og bruge den, som de vil.. 

Klide: Ökolöwe – Umweltbund 
Leipzig e.V.

The Spot 4MKE i Milwaukee, USA:
Parkeringsplads blev omdannet til et fælleshus
Klide: Courtesy of Project for Public Spaces
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•  Opbyg en enkel struktur, som eleverne kan omdanne 
•  Hold dig til neutrale farver som grå, beige, hvid og sort for at efterligne beton.
•  LEGO®-skalaen er ca. 1:42 (1 cm i LEGO-modellen er 42 cm i virkeligheden)
•  Højden på 8 LEGO-klodser svarer til ca. 3,20 m loftshøjde. 
•  Indbyg segmenter, så eleverne kan arbejde i grupper..

• Hvis man kan, skal man medtage detaljer som gelænder og nedkørsler. 
• En nem måde at gøre dette på er at bruge mindre LEGO-plader og forbinde dem til gulvet med 
fleksible hængsler.                                                                                                                                            

  Modul 3 // Aktivitet 1 // Bilag 2:
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• En god måde at illustrere skalaen (1:42) på er ved at markere nogle parkeringspladser.
• Med LEGO®-skalaen ville den voksne på billedet have en højde på ca. 1,80 m og barnet
1,55m
• En parkeringsplads i modellen er på 7 x 14 knopper, hvilket omtrent svarer til den minimale størrelse 
af en parkeringsplads på 2,50 m x 5 m.  

• Hvis man ikke har LEGO ressourcer til at bygge et komplet parkeringshus, kan man bruge andre 
materialer.
• En god måde at efterligne søjlerne på er at genbruge toiletruller.
• Til parkeringsdækkene kan man også bruge tykt karton og lade eleverne bygge deres idéer på små 
LEGO-plader og fastgøre dem på kartonen med dobbeltklæbende tape.
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MODUL 3: 
Urban mobilitet, sundhedsmæssige 

fordele og forbindelsen mellem 

menneske og natur

AKTIVITET 2: Din vej til skole 
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Emne
Hvordan kommer eleverne i skole? Især i de 
første skoleår er det normalt ikke op til børnene 
at bestemme, hvordan de kommer i skole. 
Transportformen vælges af forældrene og er 
underlagt forskellige overvejelser, som dels er 
pragmatiske og dels vanemæssige. Men da disse 
beslutninger har betydning for børnenes liv, ønsker 
vi at tilskynde eleverne til at reflektere over disse 
transportformer og vurdere dem på baggrund af 
deres egne behov.
Forskning har vist (se yderligere læsning), at 
børn, der går eller cykler til skole, har langt 
bedre oplevelser end børn, der kommer i bil til 
skole. Dette blev tydeligt, da børnene som led i 
undersøgelsen blev bedt om at tegne deres vej til 
skole: Børn, der gik eller cyklede til skole, huskede 
en lang række detaljer, herunder plante- og dyreliv 
langs ruten, mens børn, der fik et lift, mest huskede 
bilinfrastruktur som trafiklys og vejbaner

Ud over at det er en rigere oplevelse at komme i 
skole uden bil har det også en masse andre fordele, 
f.eks:

•  Børn skaber en forbindelse til deres bymiljø
• De træner deres orientering og deres   
    kompetencer til at interagere med trafikken på  
    en sikker måde.   
• Regelmæssig bevægelse i det fri 
forbedrer sundheden og konditionen samt 
koncentrationsevnen.

Denne aktivitet animerer eleverne til at gennemgå 
deres egen vej til skolen. Afhængigt af hvordan de 
kommer i skole, vil der være en række aktiviteter 
til at reflektere over, hvordan man kan forbedre 
denne rutine ved at ændre miljøet, forbedre 
infrastrukturen for offentlig transport, skabe mere 
multisensuelle oplevelser og en ramme, der giver 
mulighed for mere social interaktion. 

• Stedbaseret læring
• Udflugt alternativt aktiv/

bevægelsesspil
• Kunstbaseret udforskning 

/ Visuel
• Optagelse
• Opbygning af modeller

• Lærercentreret undersøgelse 
• Spilbaseret læring

6 – 10 år
For ældre børn (op til 14 
år) henvises til afsnittet 
«Tilpasning til børn over 10 
år» i slutningen af denne 
aktivitetsplan.

Målgruppe Type af aktivitet

UndervisningsmetoderVarighed
2 timer eller mere

Læringsmål
Ved afslutningen af denne aktivitet skal eleverne/deltagerne være i stand til at: 
•   Reflektere over deres egen måde at komme i skole på
•   Vurdere, hvad de kan lide ved deres skolevej, og hvad de ikke kan lide
•   Udtrykke deres visioner gennem LEGO-modelbygning
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Trin 1 (30 minutter eller mere):
Det første trin i aktiviteten har til formål at tilskynde eleverne til at reflektere over, hvordan de 
kommer i skole. Afhængigt af skolens kontekst kan man gøre dette på en af følgende måder:
a) Eleverne bliver individuelt bedt om at tegne deres vej til skolen. Dette kan også 
gøres som en hjemmeopgave som forberedelse til sessionen. Læreren beder eleverne om at 
præsentere deres billede og stiller spørgsmål som: «Hvilken del kan man bedst lide ved din 
skolevej?», «Hvilken transportform bruger man til at komme i skole?», «Hvilken del er kedelig? 
Hvorfor?», «Hvilken del føles farlig? Hvorfor?», «Hvem møder man på din vej til skole?» osv.
b) Alternativt kan lærerne også tage eleverne med udenfor for at udforske gadeområdet 
omkring skolen. Eleverne kan pege på særlige steder eller fortælle om situationer, de har 
oplevet. Til at registrere resultaterne kan klassen bruge den visuelle registreringsteknik, der 
er beskrevet for Act. 1. Med ældre elever kan læreren også give dem et simpelt kort over 
gaderummet (helst i A2 eller A1) og markere stederne med farver, symboler eller emojis. Vær 
dog opmærksom på, at det kan være svært for yngre elever at læse kort.
c) For at få et nyt perspektiv, som ofte er et godt udgangspunkt for at blive kreativ, 
kan eleverne som lektier interviewe deres forældre om, hvordan de kom i skole, og derefter 
visualisere dette gennem en tegning. Hvis skolen har et partnerskab med en anden skole i 
udlandet, kan eleverne der også blive bedt om at fortælle om deres skolevej. Dette åbner op for 
forskellige muligheder for at komme i skole. Måske har en forælder været nødt til at krydse en 
bæk for at komme i skole, eller eleverne på en partnerskole samler altid flere andre elever op på 
deres vej til skole.

Trin 2 (20 minutter): 
Tilbage i klasseværelset samles I omkring tegningerne/billederne/kortene og brainstormer om, 
hvad de ellers gerne vil lave på vej til skole. Hvilke aktiviteter vil de gerne kunne lave (f.eks. 
skateboard, lege)? Hvad ville de gerne kunne lugte på deres vej til skole? Hvem vil de gerne 
møde på vej til skole? Hvad kunne de godt tænke sig at høre? Hvad kunne de godt tænke sig 
at opdage? Hvilke dyr kunne de godt tænke sig at se? Hvilke planter kunne de godt tænke sig 
at se? Hvordan skal jorden se ud? Hvordan vil de gerne have, at deres busstoppested skal se 
ud? Hvordan skal deres cykelstativer se ud? Hvem vil de gerne dele deres skolevej med? Og så 
videre.
Med hvert bidrag tegner eleverne et ikon på en plakat/tavle, så vi ender med en samling af 
aspekter af, hvordan eleverne gerne vil have, at deres skolevej skal være.

Gennem tre trin opfordres eleverne til at 
reflektere over deres egen skolevej, til at 
udforske alternative måder at komme i 
skole på og til at designe en byinfrastruktur 
til selvstændig bevægelse

Retningslinjer

1.

2. 

3. 

Eleverne reflekterer over deres 
egen vej til skolen.
Eleverne udvikler idéer til, hvordan 
de kan forbedre deres skolevej.
Eleverne omdanner en gademodel 
i overensstemmelse med deres 
tidligere opdagelser.
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Vurdering
I trin 3 bør læreren overvåge elevernes fremskridt 
og vejlede dem i deres skabelser ved at påpege deres 
resultater fra trin 1 og 2, så eleverne også tager hensyn 
til deres jævnaldrende elevers perspektiver. Giv tid i 
slutningen af lektionen til peer-evaluering. Det ledende 
spørgsmål her kan være, om eleverne føler, at den 
byggede model vil tilskynde dem til at bevæge sig 
selvstændigt i det offentlige rum.
Hvis de byggede LEGO-modeller giver mulighed for 
det, kan man også pege på forskellige parametre for 
bæredygtige byer som forklaret i læseplanen, f.eks. 
korridorer for dyrenes vandring eller gadetræer, der 
køler temperaturen i byerne.
Læreren bør også vende tilbage til klassens resultater fra 
trin 1 og 2 for at se, om de byggede modeller tager højde 
for elevernes egne krav. På dette tidspunkt kan læreren 
også påpege, at forskellige menneskers forventninger 
også kan være meget forskellige, og at god byplanlægning 
derfor altid er multifunktionel planlægning. En rampe, 
der kan tjene til at flytte en person i kørestol, kan også 
være en skateboardrampe.
 

Trin 3 (60 minutter) :
Eleverne fordeles derefter i grupper. Hver gruppe får en LEGO®-bygget gade, der ligner en typisk 
gade omkring skolen. Dette kan i høj grad overføres til det virkelige miljø, men kan også udføres 
mere generelt (se bilag 1). Eleverne bliver bedt om at omdanne gaden i overensstemmelse med deres 
visioner. Læreren kan støtte grupperne ved at påpege de aspekter, der blev nævnt tidligere. I slutningen 
af lektionen samler eleverne deres segmenter og samles omkring. Hver gruppe kan dele de idéer, de 
har bygget, og eleverne kan påpege, hvad de kan lide ved deres kammeraters arbejde. 

Tips
• Ofte er der særlige situationer, der gør det 
vanskeligt for børnene at bevæge sig uafhængigt 
rundt på skolen. Det kan være en hovedvej med 
flere spor, som mange elever skal krydse, eller en 
manglende cykelsti på vej til skolen. Hvis man er 
opmærksom på den slags problemer i det virkelige 
liv, er det en god idé at koncentrere sig om dem og 
lade eleverne finde løsninger på disse specifikke 
situationer..

•  Man kan også bruge denne aktivitet til at 
introducere begrebet «gående skolebusser». Det er 
en god måde at øge den sociale kontakt og skabe en 
mere sikker vej til skolen. Man kan finde mere om 
dette i afsnittet Yderligere læsning nedenfor.

• De opbyggede resultater kan være et godt 
udgangspunkt for en samtale på et forældremøde. 
De visuelle resultater parret med deres børns udsagn 
om deres skolevej kan få dem til at overveje deres 
mobilitetsvalg. Hvis elevernes modeller omhandler et 
problem fra det virkelige liv, kan man invitere byens 
lovgivere til en udstilling, hvor børnenes løsninger 
præsenteres.

Materiale Ark til uddeling             
Bilag 1: Instruktioner til lærere om, hvordan 
man bygger en simpel LEGO®-gademodel.
Bilag 2: Eksempler på Superblocks i Barcelona 
som børnevenlige og fodgængervenlige 
omdannede gader.

•  Evt. stort kort over skolens omgivelser (A2 
eller A1)
• Evt. grønne og røde billedrammer som 
beskrevet i aktivitet 1
• Kamera eller flere kameraer eller 
smartphones 
• Hvid tavle eller plakat
•  LEGO®-gademodel
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Tilpasning til børn 10+ 
•  Ældre børn har ofte længere rejsetid for at komme i skole. Derfor er de ofte afhængige

• Til trin 2: Elever 10+ kunne visualisere, hvad de gerne vil opleve på deres vej til skole 

• Fiktiv undersøgelse er en samarbejdsbaseret, participatorisk designteknik, som også kan anvendes i 

Skolens omgivelser eller klasseværelse 

Nyttige links/videre læsning
Rissotto, A. and Tonucci, F. (2002). Freedom of Movement and Environmental Knowledge in 
Elementary School Children. Journal of Environmental Psychology. March 2002 (22/1-2).

Starting a Walking School Bus: The Basics:
http://www.walkingschoolbus.org/WalkingSchoolBus_pdf.pdf
 

Alternative rum

af offentlig transport. I stedet for at designe deres vej til skolen kan eleverne vurdere og omdesigne 
den offentlige transport, hvad enten det er busstoppestedet, metrostationen eller selve køretøjerne. 
Det overordnede spørgsmål er: Hvordan kan den offentlige transport blive mere attraktiv og nemmere 
for unge mennesker med alle evner til at bruge den uafhængigt?

gennem Comic Boarding. Dette er en teknik, hvor man giver børnene en tom tegneserieskabelon, 
som er indrammet med et indledende panel (derhjemme) og et afsluttende panel (ved ankomsten til 
skolen), og panelerne i mellem er tomme, så eleverne kan udfylde dem.

klasseværelset til at skabe innovative idéer til offentlig transport. Undersøgelsen foregår i en fiktiv 
situation, som kræver, at man tager hensyn til visse parametre, når man skaber en designvision. For 
eksempel: Rumvæsner lander i dit nabolag og bliver lukket ind på din skole. Rumvæsnerne har ingen 
øjne, og klassen skal designe måder, hvorpå de kan komme sikkert til skolen. Gennem denne strategi 
bliver virkelige forhindringer og indlysende løsninger omgået til fordel for mere visionære tilgange.
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Modul 3 // Aktivitet 2 // Bilag 1:

•   Byg en gade i segmenter, så forskellige grupper kan bygge dele af den og derefter sætte 
dem sammen til en stor gademodel, enten i hele gadens bredde eller en halv gade, som det ses 
i eksemplerne.                   

•  Som reference kan man sætte en bil ind og sætte bygningsfacader.                        

•  Man kan definere én bygning som «hjem» og én som «skole».                 
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Modul 3 // Aktivitet 2 // Bilag 2:
Superillas – Superblokke i  Barcelona
Kilde: Ajuntament de Barcelona
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MODULE 3: 
Urban mobilitet, sundhedsmæssige 

fordele og forbindelsen mellem 

menneske og natur

AKTIVITET 3: Din grønne skolegård
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Emne
Skolegårde er ofte udformet efter princippet om lav vedligeholdelse. Hvordan ville en skolegård se ud, 
som skaber bånd mellem børn og natur? Lad os spørge dem! Ved hjælp af elevcentreret undersøgelse 
trækker denne aktivitet elevernes fokus på, hvordan de oplever naturen, og hvilke aspekter de kan lide 
ved den. De vurderer også deres egen skolegård ud fra disse parametre og får mulighed for at skabe et nyt 
design til den, som kan uddybe deres forbindelse til naturen og styrke deres økologiske identitet

• Stedbaseret læring
• Børneledet rundvisning 

Bevægelse Spil
• Kunstbaseret udforskning 

/ Visuel Optagelse
• Opbygning af modeller

• Lærercentreret undersøgelse 
• Spilbaseret læring

6 – 10 år
For ældre børn (op til 14 
år) henvises til afsnittet 
«Tilpasning til børn over 10 
år» i slutningen af denne 
aktivitetsplan.

Målgruppe Type af aktiviteter

UndervisningsmetoderVarighed
120 minutter

Læringsrmål
Ved afslutningen af denne aktivitet skal eleverne/deltagerne være i stand til at:
•  Identificere, hvordan de kan opleve naturen i deres nærmiljø..
•  Identificere, hvordan det kan bidrage til deres trivsel og give dem mulighed for at lege.
•  Vurdere deres skolemiljø for at finde muligheder for at opleve naturen.
•  Udtrykke deres vision om en grøn skolegård med LEGO-modelbygning.

Gennem tre trin giver denne aktivitet eleverne mulighed for at udforske, hvordan 
naturen kan berige deres hverdagsoplevelser:

Retningslinjer

1.

2. 

3. 

Eleverne undersøger, hvilke faciliteter deres nuværende skolegård tilbyder for 
at fremme deres bånd med naturen.
Eleverne udforsker, hvordan naturelementer kan berige børnenes oplevelse af 
skolegården.
Eleverne visualiserer med LEGO-modelbyggeri en biofilisk skolegård
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Trin 1 (30 minutter): 
Alle samles i skolegården. I grupper bliver eleverne 
udstyret med kort i forskellige farver med spørgsmål på 
(bilag 1). Med spørgsmålene udforsker eleverne...

... hvilke elementer af naturlige levesteder deres 
nuværende skolegård indeholder.
... hvilke aspekter af leg med naturen der kan praktiseres 
i deres nuværende skolegård.
... på hvilken måde den nuværende skolegård kan 
forbedre trivsel og socialt samvær.

Eleverne skal kun dele de kort ud, som de kan finde 
en plads til (giv dem besked om at lægge små sten på 
kortene, så de ikke flyver væk!). Når alle er færdige, går 
hele klassen en tur rundt i skolegården og undersøger 
alle de steder, hvor eleverne har lagt kort. Eleverne kan 
vise, hvordan de løber, hvad de opdager, hvordan de 
ligger på jorden og kigger op i himlen osv.

Trin 2 (30 minutter): 
Tilbage i klasseværelset samles I bagerst i klasseværelset (eller udendørs) og peger læreren på det, som 
eleverne ikke syntes, de kunne finde i deres skolegårde, f.eks. at der ikke var et godt sted at gemme 
sig. Hver gruppe får derefter tildelt et af disse aspekter og får materiale til at lave et collagedesign til 
dette sted (alternativt en tegning eller en kombination af begge dele, afhængigt af evnerne). Eleverne 
præsenterer derefter deres tegning under vejledning af læreren (f.eks. sted at gemme sig: Og hvorfor 
kan ingen se dig der? Hvor mange kan gemme sig der? Etc.).

Trin 3 (60 minutter):
Efter præsentationen af alle elevernes idéer bliver de bedt om at bygge deres drømmeskolegård i grupper. 
Læreren kan stille enkle modeller af den faktiske skolegård til rådighed, eller de kan få tomme LEGO-
plader, hvis dette er for meget forberedelsesarbejde for læreren. I begge tilfælde bør læreren gå rundt og 
påpege de aspekter, der blev drøftet før. Den visuelle samling fra trin 2 tjener som et kollektivt idébank 
for eleverne. I slutningen af lektionen samles alle eleverne omkring alle modellerne. Hver gruppe kan dele 
deres opbyggede idéer, og eleverne kan påpege, hvad de kan lide ved deres kammeraters arbejde. De kan 
også stille hinanden spørgsmål for at få forklaringer på specifikke elementer. Læreren understreger dog, 
at der ikke er nogen rigtig eller bedste måde at gøre det på, men opfordrer snarere til at komplimentere 
hinanden for det, de kan lide ved deres kammeraters arbejde.

Vurdering
I trin 3 bør læreren overvåge elevernes fremskridt og vejlede dem i deres skabelser ved at påpege deres 
resultater fra trin 1 og 2, så eleverne også tager hensyn til deres jævnaldrende elevers perspektiver. Giv 
tid i slutningen af lektionen til peer-evaluering. Det ledende spørgsmål her kan være, om eleverne føler, at 
den byggede model giver mulighed for alle aspekter af trin 1.
Hvis de byggede LEGO-modeller giver mulighed for det, kan man også pege på forskellige parametre for 
bæredygtige byområder som forklaret i læseplanen, f.eks. korridorer for dyrenes vandring eller træer til at 
nedkøle temperaturen i byerne
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Tips
• Hvis der er et konkret sted i skolegården, 
som vil blive renoveret i den nærmeste fremtid, 
er
denne aktivitet en fantastisk måde at skabe 
samarbejde og deltage i praksis på. LEGO-
modellerne kan være udgangspunktet for en 
diskussion i skolefællesskabet.

• Hvis man ønsker en mere 
samarbejdsorienteret tilgang, kan skolegården 
også opdeles i flere sektioner, som 
repræsenteres af små LEGO-plader. Hver 
gruppe elever bidrager så med en del af den 
planlagte skolegård, og hele modellen vil så 
repræsentere et kollektivt resultat.

Materiale

•   Bilag 1: 1 sæt kort til hver gruppe
•   Bilag 2: LEGO-model af den faktiske 
skolegård eller 1 tom LEGO-plade pr. gruppe 
•   Bilag 3: Eksempler på omdannede grønne 
skolegårde

            Art til uddeling
Bilag 1: Spørgsmålskort til aktivitetens trin 1. 

Tilpasning til børn 10+ 
•  Fokus i den ovenfor beskrevne aktivitet er fokuseret på de individuelle oplevelser og krav, 

som eleverne har. Med ældre elever kan man også inddrage andre aspekter i spørgsmålene i trin 1, 
som er forankret i deres naturvidenskabelige undervisning og er tæt forbundet med andre aspekter af 
en bæredygtig infrastruktur, f.eks: Hvor kan vandet opsamles efter et kraftigt regnskyl? Hvordan kan 
insekter vandre fra den ene ende af skolegården til den anden? osv.

Nyttige links/videre læsning
The OASIS approach. OASIS schoolyards as a driver for Healthier & Cohesive Neighbourhoods: 
https://www.youtube.com/watch?v=FC_GmeQwHUI

Green School Yard Movement:
https://static1.squarespace.com/static/57682b81725e25259d8396e3/t/578578fa29687ff48
a7c42ea/1468365053369/GSA-1-Danks-CNN-WhyGreenSchoolyards_4-16-15rs.pdf 

What is a green schoolyard? From Children & Nature Network:
https://www.youtube.com/watch?v=T3HmUZPf2FQ

Trin 1 fortrinsvis i skolegården, trin 2 og 3 kan 
også udføres i klasseværelset

Alternative rum
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Modul 3 // Aktivitet 3 // Bilag 1:

HVOR KAN DU LIDE AT 
LØBE?

HVOR KAN DU LIDE AT 
KLATRE?

HVOR KAN MAN SE 
SVAMPE VOKSE?

HVOR KAN MAN 
OBSERVERE DYR?

HVOR BYGGER FUGLENE REDE?
HVILKET STED ER BEDST 

OM VINTEREN??
HVILKE PLANTER KAN DU 

LIDE?

HVOR KAN DU LIDE AT 
GEMME DIG?

HVOR KAN DU OPDAGE 
NOGET, SOM DU IKKE HAR 

SET FØR?

HVOR FÅR MAN MEGET SOL?

HVOR LUGTER DET GODT? HVOR KAN MAN FINDE LY I 
SOMMERVARMEN?

HVOR KAN VILDE BIER 
FINDE POLLEN?

HVOR KAN MAN UNDERSØGE 
TRÆER?

HVOR KAN MAN LEGE I 
JORDEN?
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HVOR KAN MAN FINDE 
SPISELIGE PLANTER? 

(FORSIGTIG!)

HVOR KAN DYRENE 
GEMME SIG?

HVOR KAN
MAN BYGGE NOGET?

HVOR KAN MAN MØDE 
VENNER?

HVOR KAN MAN SLAPPE AF 
PÅ EGEN HÅND?

HVOR ER DIT 
YNDLINGSSTED

I SKOLEGÅRDEN?

HVOR KAN DU SPISE DIN 
MADPAKKE?

HVOR KAN MAN SE 
SKOLEGÅRDEN FRA OVEN?

HVOR HAR DU ALDRIG 
VÆRET

I SKOLEGÅRDEN?

HVOR KAN MAN GLIDE 
HENNE?

HVOR KAN MAN
DYRKE  BJERGBESTIGNING?

HVOR VIL DU GERNE LIGGE 
PÅ RYGGEN OG KIGGE PÅ 

SKYERNE?

HVOR KAN MAN ØVE SIG 
I AT BALANCERE?

HVOR KAN FUGLE 
DRIKKE?

HVOR KAN MAN HØRE 
VINDEN I BLADENE PÅ EN 

BUSK ELLER ET TRÆ?
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Modul 3 // Aktivitet 3 // Bilag 2:

•  Til denne aktivitet kan man altid bare forberede tomme plader og lade eleverne selv skabe.                  

• Man kan også forberede en simpel standard skolegård som den ovenfor med nogle detaljer 
som skolens indgang, bordtennisborde, sandkasse, klatrestillads, bænke osv. Så vil det være 
lettere at få ideer til omdannelsen.      
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Modul 3 // Aktivitet 3 // Bilag 3:
Grønne skolegårde i Thüringen, Tyskland
Klide: Daria Junggeburth / Deutsche Umwelthilfe (DUH)
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Greenbriar Rooftop Garden, Houston, US: 
Omdannelse af et hospitals parkeringshustag til en 
have for hospitalets patienter

Alternativ anvendelse af tagterrasser:
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CopenHill by BIG Architects: 
Et affaldsforbrændingsanlæg i 
København fungerer samtidig 
som et center for urban 
bjergsport.

Klide: Skiing in Amager Bakke, 
Copenhagen by Kallerna on 
Wikimedia Commons

Østergro fælleshave, 
København, Danmark

Klide: Simon Krabbe

Camping på en tagterrasse 
i the Warehouse District of 
Minneapolis, Minnesota

Klide: Bradleypjohnson on Flickr
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MODUL 4: 
Pas på vandet
AKTIVITET 1: Vandforurening
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Emne
To tredjedele af jordens overflade er dækket af 
vand. Vand er den vigtigste forudsætning for liv, da 
menneskeliv, dyreliv og planteliv er dybt afhængige 
af vand. Alligevel lever mange mennesker i verden 
uden adgang til rent vand.

Baggrund: Vand er en vigtig ressource for 
menneskeheden. Ændringer i vandcyklusmønstre 
forårsaget af klimaændringer gør det imidlertid 
vanskeligere at få adgang til og sikre sikkert 
drikkevand. Det stigende havniveau gør ferskvand 

salt, og de stigende temperaturer kan forårsage 
bakterier i ferskvandsressourcerne. Samtidig 
kan lokale problemer som landbrug, industrier 
og menneskers vaner i dagligdagen forårsage 
forurening af vores vandforsyninger.
I denne aktivitet vil børnene lære om forskellige 
kilder til forurening af drikkevand og arbejde med 
løsninger på disse udfordringer.

Læringsmål
Ved afslutningen af denne aktivitet skal eleverne/deltagerne være i stand til at:  
   •    Identificere forskellige typer vandforurening og deres karakteristika.
   •  Identificere forskellige årsager til vandforurening.
   •     Have en bevidsthed om og forståelse for vigtigheden af at beskytte vores drikkevand.       
   •   Bruge deres viden og kreativitet til at bygge LEGO-klodsmodeller til at illustrere disse 
emner.

• Diskussion i klassen
• Fotoanalyse/beskrivelse
• Arbejde i grupper
• Bygning af modeller 

med LEGO-klodser

• Sensorisk indlæring
• Spilbaseret læring
• Lærercentreret undersøgelse

6 – 10 år
For ældre børn (op til 14 
år) henvises til afsnittet 
«Tilpasning til børn over 
10 år» i slutningen af 
denne aktivitetsplan.

Målgruppe Type af aktivitet

UndervisningsmetoderVarighed
120 minutter



85

Forberedelse af aktiviteten

• Læs teorien for Modul 4 i læseplanen.
• Sørg for borde og stole til deltagerne.
• Forbered de forskellige materialer til aktiviteten (se «Materiale» nedenfor)

Introduktion: (15 minutter)
 
The Introduktionen vil starte aktiviteten med en sanseleg, hvor børnene bliver opmærksomme på 
egenskaberne ved (rent) vand. Dette fører til en snak om, hvorfor vand er vigtigt for os, hvor vi får vores 
rene vand fra, hvad der sker, hvis vandet bliver forurenet osv.

1. Saml børnene i en rundkreds på gulvet eller på stole, og giv hver deltager et glas koldt vand. Undgå 
at bruge engangskopper (plastikkopper), og vælg i stedet gennemsigtige glas. Dette vil give børnene 
mulighed for at observere vandet bedre, og det er vigtigt at lære børnene fra en tidlig alder, at vi bør 
undgå brug af plastik, når det er muligt.

2. Sig til børnene, at de blot skal holde glasset og ikke drikke af det endnu. Begynd en samtale med 
børnene og stil dem følgende spørgsmål:
• Beskriv, hvad der er i glasset, dets temperatur, dets farve osv.
• Hvad bruger vi vand til?
• Hvor kan vi finde vand?
• Hvilke typer vand kan vi finde i verden? (saltvand, ferskvand...)
• Hvor meget vand drikker man i løbet af en dag?
• Hvad sker der, hvis vi ikke drikker nok vand?
• Hvor kommer vandet fra vores vandhaner fra?
• Hvad sker der, hvis vi drikker vand fra vandhanerne, som er snavset?

3. Samtalen vil forhåbentlig føre til emnet «vandforurening». Hvis børnene ikke kender ordet, kan man 
forklare det for dem med en simpel forklaring, f.eks: Vandforurening er, når der kommer noget i 
vandet, som gør det usikkert for mennesker (og nogle gange dyr og planter) at drikke.

4.   Børnene får derefter lov til at drikke vandet.

Gennem tre trin vil deltagerne blive 
opmærksomme på vigtigheden af rent 
drikkevand, hvad der kan forårsage 
vandforurening, og hvordan forurening 
ser ud.
Børnene vil bruge denne viden 
til at bygge LEGO-klodsmodeller 
af små kvarterer, der forhindrer 
vandforurening.

Retningslinjer
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Trin 1: (15 minutter)

For at gøre børnene opmærksomme på de forskellige kilder til vandforurening, skal man vise billederne 
fra bilag 1 og spørge børnene, hvordan de tror, at de forskellige aktiviteter på billederne kan påvirke vores 
drikkevand. Forklar det yderligere.

Trin 2: (30 minutter)

Formålet med trin 2 er at begynde at reflektere over de forskellige typer forurening ved at lade børnene 
visualisere forurenet vand.

1. Del klassen op i fire grupper, og lad hver gruppe vælge, hvilken forurening de ønsker at illustrere i 
vandskålen: Forurening fra byerne, forurening fra gårde, haver, fabrikker osv. Giv hver gruppe 1 glasskål 
med rent vand, forskellige frugtfarver og forskellige genstande til at forurene vandet (se «Materiale»). 
Hver gruppe skal nu forsøge at illustrere forureningen.

2. Når alle grupperne er færdige med at blande forureningen, skal de andre grupper gætte, hvor 
forureningen kommer fra.

3. Spørg børnene, om de kan komme i tanke om måder at undgå vandforurening på.For eksempel: Hvordan 
kan vi holde vores byer rene? Hvad kan vi gøre i vores haver? Hvordan kan vi spare mere vand i vores 
dagligdag?

Trin 3: (60 minutter)

Formålet med trin 3 er at lade børnene reflektere over og demonstrere forskellige løsninger på 
vandforurening ved hjælp af LEGO-klodser.

1. Fordel LEGO-klodser ved hvert bord og giv grupperne opgavebeskrivelsen (bilag 2). Hvis børnene er 
meget små, kan man i stedet forklare opgaven.

2. Øvelsen går ud på at bygge et hus eller et lille samfund i LEGO-klodser med grundvand, der løber under 
jordoverfladen. De skal indbygge løsninger for at forhindre vandforurening. Ideer kunne være:
• at give folk adgang til at sortere deres affald
• genbrugsstationer, hvor folk kan aflevere kemikalier og farligt affald.
• bygge fuglekasser/redekasser og flagermusekasser. Både fugle og flagermus kan være med til 
at æde de insekter, der æder grøntsagerne i haverne. Dette kan være med til at minimere brugen af 
pesticider eller endda helt undgå brugen af dem.

3. Lad børnene bruge deres frie fantasi. Løsningerne behøver ikke at være realistiske. Det vigtige er, at 
de bliver kreative og reflekterer over, 
hvordan vand kan blive forurenet.

4. Ved slutningen af sessionen 
præsenterer alle grupper deres 
LEGO-klodsmodeller og forklarer, 
hvilke foranstaltninger de har truffet 
for at forhindre, at vandet bliver 
forurenet.
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Vurdering
• Uddel bilag 3 («Match bogstaverne med tallene»). Lad børnene arbejde i par.
• Efterfølgende retter man papiret sammen med børnene og taler med dem om dagens lektion, og hvad 

de har lært. Har de lært noget, som de ikke vidste før?

Materiale
•  Borde og stole
• LEGO-klodser og LEGO-plader
• Glas med frisk koldt vand til hver deltager.
• Små gennemsigtige glasskåle fyldt med vand 

til hver gruppe
• Renseservietter og papirhåndklæder (til 

vandskåle og frugtfarver)
• Små genstande, der kan bruges som forurening, 

f.eks. i havene og søerne: Stumper af 
plastikposer, metalstykker fra sodavandsdåser 
osv.

• Naturlige frugtfarver (til bagning)
• Groft salt (til illustration af forurening af 

drikkevand fra havet)
• Batterier, plastikposer osv. (til illustration af 

byens affald)

•  Bilag 1: Billeder af kilder til vandforurening
  Bilag 2: Opgavebeskrivelse
• Bilag 3: Match bogstaverne med tallene
• Bilag 4: Løsninger (til læreren)
• Bilag 5: Interview om drikkevand

Alternative rum

Ark til uddeling

En yderligere øvelse, som børnene kan lave efter 
denne aktivitet, kunne være at tage dem med ud 
og besøge et lokalt vandværk.
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Tips
•Byggeriet kan være ret kompliceret. Det er 
en god idé at hjælpe grupperne undervejs og 
tale med dem om løsninger til at forhindre 
vandforurening. Deres løsninger behøver ikke 
nødvendigvis at være realistiske, så længe de 
afspejler en bevidsthed om vand som noget, 
vi skal beskytte

• Hvis man ikke har mange grønne LEGO-
klodser, der repræsenterer vegetation, kan 
man også opfordre eleverne til at supplere 
deres LEGO klodsmodel med naturmaterialer 
for at inkorporere grønne områder i deres 
vision.

• Lav en udstilling af børnenes LEGO 
klodsmodeller, så andre børn, lærere og 
forældre kan se dem.

Tilpasning til børn 10+
• Interview om drikkevand (bilag 5): Hvis man 
arbejder med større børn, kan man som en ekstra 
øvelse lade børnene interviewe en klassekammerat 
eller deres forældre om emnet drikkevand. Denne 
opgave tilskynder børnene til at være nysgerrige 
på vandet og vandkvaliteten i deres eget hjem. 
Det kan være med til at starte en samtale med 
deres venner eller forældre om emnet og øge 
bevidstheden om, at rent drikkevand ikke er noget, 
der skal tages for givet.

• Vandets rejse: En anden øvelse, som man kan lave 
med større børn, er at vise dem en kort tegnefilm 
(på engelsk), som illustrerer rejsen fra vandkilden 
til vandhanen samt risikoen for forurening: 
h t t p s : // w w w .y o u t u b e . c o m / w a t c h ? v = -
bvZCdMecEo. 
(Dette kræver adgang til en skærm eller en tablet.)

•Man kan sætte videoen på pause en 
gang imellem og spørge børnene, hvad de 
mener, at videoen illustrerer. Hvis børnenes 
engelskkundskaber ikke er så avancerede, 
kan man forklare indholdet og besvare deres 
spørgsmål. Videoen kan stadig give dem en 
grundlæggende forståelse af vandets rejse og 
problemet med vandforurening.

Nyttige links/videre 
læsning
• Kort tegnefilm, der viser rejsen fra vandkilden 

til vandhanen og risikoen for forurening (på 
engelsk): ube.com/watch?v=-bvZCdMecEo

Alternative rum
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Modul 4 // Aktivitet 1 // Bilag 1: Billeder af kilder til 
vandforurening

Billede 1: En gård/landbrugsm
arker
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Billede 2: En fabrik
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Billede 3: Byens skrald
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Billede 4: Kloak
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Billede 5: H
avvand
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Billede 6: Plantebeskyttelsesm
idler i haven
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Billede 7: Et vandvæ
rk
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Modul 4 // Aktivitet 1 // Bilag 2: Opgavebeskrivelse

Byg et hus eller et lille kvarter ved hjælp af LEGO-klodser. Tænk på løsninger 
til at undgå vandforurening, og tilføj dem til din model.

For eksempel:
• Sørg for, at folk har adgang til affaldsbeholdere

• Forskellige affaldsbeholdere til sortering af affald

• Undgå plantebeskyttelsesmidler i haven - hvad kan man bruge i 
stedet?

• Byg fuglekasser (fuglene kan være med til at spise de insekter, der 
æder grøntsagerne i haven). På denne måde kan man undgå pesticider.

• Byg en genbrugsstation, hvor folk kan aflevere batterier, kemikalier 
osv. til genbrug.
• 

Sørg for at illustrere jorden og det grundvand, der løber under dit hus eller 
kvarter.



97

Modul 4 // Aktivitet 1 // Bilag 3: Match bogstaverne med 
tallene
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Vurdering:

A = 3
B = 2
C = 1
D= 4
E = 5

Modul 4 // Aktivitet 1 // Bilag 4: Løsninger (til læreren)
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Modul 4 // Aktivitet 1 // Bilag 5: Interview om drikkevand

Tal med din familie derhjemme eller en klassekammerat om 
følgende spørgsmål:

a) Ved du, hvorfra I får vandet i dit hjem? Hvis ikke, hvordan kan I så finde ud af det?

b) Hvad bruger man vand til i dit hjem?
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c) Drikker I vand fra vandhanen, eller køber man vand på flaske i supermarkedet?

d) Ville I drikke vandet fra vandhanen på offentlige steder? Hvorfor/hvorfor ikke?e) 

e) Ved man, hvordan vand kan blive forurenet?

f) Hvad sker der, hvis man drikker forurenet vand?
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MODUL 4: 
Pas på vandet
AKTIVITET 2: Tørke og vandmangel
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Emne
Hvad sker der under en tørke, og hvorfor bliver tørke 
hyppigere og hyppigere i hele verden? Og hvad kan 
vi som enkeltpersoner gøre for at beskytte vores 
vand bedre?

Baggrund:  I takt med klimaændringerne og 
at verdens befolkning vokser, bliver tørke og 
vandknaphed hyppigere og mere alvorlige. Nogle 
samfund, især i Mellemøsten og Nordafrika, er 
tvunget til at forlade deres hjem og migrere for at 
finde nye vandressourcer.

Formålet med aktivitet 2 er at gøre børnene mere 
bevidste om vand som en begrænset ressource, 
som vi skal passe på i vores hverdag. Med LEGO-
klodser skal de demonstrere forskellige kreative 
løsninger til at genbruge og sikre vand på en 
bæredygtig måde.

Læringsmål
Ved afslutningen af denne aktivitet skal eleverne/deltagerne være i stand til at::  
   •    Have et grundlæggende kendskab til udfordringerne ved globale vejrændringer, som kan  
 forårsage tørke og vandknaphed.  
   •  Forstå de skader, som tørke og vandknaphed kan forårsage på mennesker og miljø.   
  •     Brug deres viden og kreativitet til at bygge LEGO-modeller, der illustrerer idéer om,  
 hvordan vi kan beskytte vores vandressourcer i vores dagligdag.

• Sensorisk leg
• Fotoanalyse/ 

beskrivelse 
• Samtale i klassen 

Arbejde i grupper 
• Bygning af modeller 

med LEGO-klodser 
• Quiz

• Projektbaseret læring 
• Sensorisk indlæring 
• Spilbaseret læring 
• Lærercentreret 

undersøgelse

6 – 10 år
For ældre børn (op til 14 
år) henvises til afsnittet 
«Tilpasning til børn over 
10 år» i slutningen af 
denne aktivitetsplan

Målgruppe Type af aktivitet

UndervisningsmetoderVarighed
90 minutter
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Forberedelse af aktiviteten
• Læs teorien for Modul 4 i læseplanen.
• Sørg for borde og stole til deltagerne.
• Forbered de forskellige materialer til aktiviteten (se «Materiale»’)

Trin 1: (15 minutter)

Trin 1 er en sensorisk leg med forskellige genstande og elementer, som kan bruges som en måde at 
starte samtalen om vandets betydning for mennesker, planter og dyr.
1.    Saml klassen i en rundkreds og sæt jer på gulvet. Bed børnene om at lukke øjnene og sende   
       følgende materialer rundt:

• Tørt sand
• Tør jord
• Tørre blade
• En tom vandflaske
• Et stykke tørt ler (hvis man har adgang til det)
• Et tørret æble eller andre tørrede grøntsager eller afgrøder
• En død plante

2. Bed børnene om at holde øjnene lukkede og spørg dem, hvad de kommer i tanke om, og hvad 
genstandene mangler. Når materialerne er blevet sendt rundt, beder man børnene åbne øjnene og 
se på genstandene. Styr samtalen hen imod emnerne tørke og vandknaphed. 

Gennem tre trin vil børnene lære om tørke og 
vandknaphed og reflektere over forskellige måder at 
beskytte vandressourcerne på.. 

1. Eleverne vil blive introduceret til de to   
 fænomener tørke og vandknaphed.
2. Eleverne skal reflektere over vandknaphed, og  
 hvordan det påvirker mennesker og dyr.
3. Eleverne skal bygge en landsby med   
 alternative  og grønne løsninger til at genbruge  
 og beskytte vandet.

Retningslinjer
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Trin 2: (15 minutter) 

I trin 2 vil deltagerne blive præsenteret for forskellige scenarier, hvor vandmangel forårsager skade på 
mennesker og miljø. Vis billederne af tørke og vandknaphed (bilag 1) og stil børnene spørgsmål som f.eks:
• Hvad kan man se på billedet?
• Hvilket sted i verden tror man, at billedet er fra?
• Hvad kan forårsage tørke?
• Hvad kan der ske med mennesker, dyr og planter under en tørke?
• Hvad betyder vandknaphed?
• Hvorfor er vand så vigtigt for os?
• I hvilke lande mener man, at vandknaphed er et problem?
• Hvad kan vi gøre i vores hverdag for at beskytte vandet?
...og så videre

Trin 3: (60 minutter)

Formålet med trin 3 er at lade børnene komme i tanker om forskellige måder at spare på og beskytte 
vandet i en by. Projektet er inspireret af den danske by Nye, som bruger overfladevand til toiletter og 
vaskemaskiner for at begrænse forbruget af grundvandsressourcerne. Regn- og overfladevand fra tage, 
veje og de omkringliggende grønne områder ledes gennem dræn og kanaler og ud i en regnvandssø. 
Derfra ledes vandet til et rensningsanlæg, som renser vandet og derefter distribuerer rent vand til byens 
toiletter og vaskemaskiner gennem et separat vandrørssystem.

Børnene har ikke nødvendigvis brug for at høre om Nye som eksempel. Hovedformålet med dette trin er 
at lade dem lege med LEGO-klodser, finde kreative løsninger og bruge deres frie fantasi. 

1.  Del børnene op i 4 grupper. Hver gruppe bygger 1 eller 2 huse med en have. (I slutningen af  
 aktiviteten sætter I alle husene sammen og skaber en lille landsby/by).
2. Uddel LEGO-klodser til hver gruppe og uddel den trykte opgave fra bilag 2 eller læs   
 instruktionerne højt.
3. Når alle grupperne er færdige med at bygge deres modeller, samles de omkring et bord og  
 sætter husene sammen til en stor by. Lad alle  
 grupper præsentere deres huse og løsninger.

Hvis man har mulighed for det, kan man give børnene 
mere tid til dette trin og lade dem gå i detaljer med deres 
model.

Vurdering
• Uddel bilag 3 («Match bogstaverne med 

tallene»). Lad børnene arbejde i par eller alene.

• Ret papiret sammen med børnene og tal med 
dem om dagens lektion, og hvad de har lært. 
Har de lært noget, som de ikke vidste før?
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Materiale
• Borde og stole til hver gruppe
• LEGO-koldser og LEGO-plader
 

Tips
• Mens børnene arbejder på deres 
modeller, er det vigtigt at gå rundt og 
hjælpe grupperne med deres løsninger, 
give dem forslag, men også lade dem 
komme med alle mulige idéer. Det er et 
ret komplekst emne, og det er vigtigt, at 
børnene bruger deres frie fantasi. Deres 
løsninger behøver ikke nødvendigvis at 
være realistiske, så længe de kommer ind 
i processen med at tænke på vigtigheden 
af at beskytte vores vand.

• Hvis man ikke har mange grønne 
LEGO-klodser, der repræsenterer 
vegetation, kan man også opfordre 
eleverne til at supplere deres LEGO 
klodsmodel med naturmaterialer for 
at inkorporere grønne områder i deres 
vision..

• Lav en udstilling af børnenes LEGO 
klodsmodeller, så andre børn, lærere og 
forældre kan se dem.

• Bilag 1: Billeder af tørke og vandknaphed
• Bilag 2: Opgavebeskrivelse
• Bilag 3: Match bogstaverne med tallene
• Bilag 4: Løsninger (for lærerne)

Tilpasning til børn 10+
• Med større børn kan man bede børnene om at skrive ned, hvor mange minutter de lader vandet 

løbe om dagen, mens de: a) tager et brusebad b) laver mad c) børster tænder.

• En anden passende og sjov øvelse for større børn er at anlægge en dam til dyreliv på deres skole 
som en skoleaktivitet eller i deres baghave som en familieaktivitet. Dambrug er meget vigtige, men 
truede levesteder. De er både et levested med stor biodiversitet og er vigtige for de reproduktion 
af mange planter og dyr. De bidrager også til at kontrollere oversvømmelser, lagrer CO2 og andre 
økosystemtjenester.

• Man kan finde en vejledning til denne aktivitet online på 
https://imprintplus.org/documents/section/1  (Report del III - side 24).

Nyttige links/videre læsning
Læringsvideo for børn om tørke og vandknaphed: :
https://www.youtube.com/watch?v=O5a6yHSI0L0

Ark til uddeling
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Modul 4 // Aktivitet 2 // Bilag 1: Billeder af tørke og 
vandmangel

Billede 1: Tørke og vegetation
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Billede 2: Vandm
angel i Bangladesh
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Billede 3: Tom
m

e vandflasker
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Billede 4: Skovbrand
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Billede 5: D
yr og vandm

angel
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Billede 6: Vandm
angel i Afrika
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Billede 7: Tørre m
arker
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Billede 8: Vandforbrug i husene
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Modul 4 // Aktivitet 2 // Bilag 2: Opgavebeskrivelse

En gruppe på fire familier drømmer om at bygge en lille landsby, hvor alle bekymrer sig om 
at beskytte vandet. De ønsker, at alle (mennesker, dyr og planter) skal have nok vand, selv 
om sommeren. Hjælp familierne med at bygge byen i LEGO-klodser og tænk over følgende 
spørgsmål:
• Hvad kan familierne gøre for at samle vand i løbet af året, så de har nok til de tørre  
 perioder?
• Hvad kan de gøre for at bruge så små mængder vand som muligt?
• Hvor kan dyrene (fugle, insekter og større dyr) drikke vand om sommeren?

Billeder til inspiration:

Billede 1: Regnvandstønde Billede 2: Grønne tage og altaner 

Billede 3: Toilet, der skyller regnvand Billede 4: Vaskemaskiner, der bruger 
regnvand

Billeder 6: Fuglebade Billede 5: Udendørs toiletter uden 
skylning 
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Module 4 // Activity 2 // Annex 3: Match the letters with the 
numbers

Match bogstaverne i den venstre kolonne med den højre kolonne ved at tegne 
en streg fra bogstavet til det passende nummer
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Match den venstre kolonne med den højre kolonne ved at trække 
en linje fra bogstaverne til tallene.

A = 5
B = 1
C = 6
D= 2
E = 4
F = 3

Modul 4 // Aktivitet 2 // Bilag 3: Match bogstaverne med 
tallene
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MODUL 4: 
Pas på vandet
AKTIVITET 3: Oversvømmelser
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Emne
Oversvømmelser er den hyppigste type 
naturkatastrofe, som medfører tab af menneskeliv 
og skader på personlige ejendele og kritisk 
infrastruktur inden for folkesundhed.

Baggrund: Oversvømmelser opstår, når en 
oversvømmelse af vand oversvømmer et sted, 
der normalt er tørt. Oversvømmelser kan skyldes 
kraftig nedbør, hurtig afsmeltning af sne eller is eller 
store storme eller tsunamier. De kan være yderst 
skadelige og have alvorlige sociale, økonomiske 
og miljømæssige konsekvenser. De tre mest 

almindelige typer af oversvømmelser er stormflod, 
flodoversvømmelser og kystoversvømmelser, som er 
blevet intensiveret som følge af klimaændringerne.
I denne aktivitet vil eleverne blive introduceret til 
de forskellige typer af oversvømmelser. De vil også 
blive opfordret til at tænke på kreative og grønne 
løsninger til at forebygge fænomenet, som vil blive 
visualiseret i LEGO klodsmodeller.

Læringsmål
Ved afslutningen af denne aktivitet skal eleverne/deltagerne være i stand til at:
•  Identificere de forskellige typer af oversvømmelser, og hvad der kendetegner dem.
•  Have en grundlæggende forståelse af de trusler og skader, der er forbundet med   
     oversvømmelser.
•  Bruge deres viden og kreativitet til at bygge modeller af LEGO-klodser for at illustrere   
     løsninger til at forhindre oversvømmelser.

• Diskussion i klassen 
• Fotoanalyse/ 

beskrivelse 
• Arbejde i grupper
• Bygning af modeller 

med LEGO-klodser
• Quiz

• Projektbaseret læring 
• Sensorisk indlæring 
• Spilbaseret læring
• Lærercentreret 

undersøgelse

6 – 10 år
For ældre børn (op til 14 
år) henvises til afsnittet 
«Tilpasning til børn over 
10 år» i slutningen af 
denne aktivitetsplan.

Målgruppe Type af aktivitet

UndervisningsmetoderVarighed
120 minutter
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Forberedelse af aktiviteten

• Læs teorien for Modul 4 i læseplanen.
• Sørg for borde og stole til deltagerne.
• Forbered de forskellige materialer til aktiviteten (se «Materiale»)

trin 1 (20 minutter): 

1. Saml klassen i en cirkel på gulvet eller på stole. Begynd med at vise billederne fra bilag 1 af 
de forskellige typer oversvømmelser.

2. Spørg børnene, hvad de tror, der kan forårsage de forskellige typer oversvømmelser (se 
forslag nedenfor), og tal om, hvordan klimaændringerne bidrager til disse hændelser.

• Note - billede 1: Oversvømmelser med lavvande
 Årsager: ekstreme nedbørsmængder, der skaber en oversvømmelse, som ikke er   
forbundet med et oversvømmende vandområde, kraftig regn i længere perioder, kraftig regn 
på kort tid, dårlige afløbssystemer i byen, mangel på grønne områder i byerne til at absorbere 
vandet.

• Note - billede 2: Oversvømmelser i kystområderne
Årsager: kraftige storme, smeltende is fra isbjerge, tsunamier, ødelagte dæmninger, mangel på 
grønne områder i byerne til at absorbere regn.

• Note - billede 3: Oversvømmelser af floder
Årsager: kraftig regn i længere perioder, smeltende is fra bjerge og gletsjere. Manglende grønne 
områder i byerne til at absorbere regn.

Trin 2 (60 minutter):

Formålet med trin 2 er at lade børnene komme med løsninger til at forebygge oversvømmelser i byerne 
på baggrund af deres viden om forskellige typer oversvømmelser. Børnene har lov til at være kreative og 
behøver ikke at have meget detaljerede oplysninger om bekæmpelse af oversvømmelser. Læreren kan 
dog hjælpe grupperne med idéer og hjælpe dem undervejs i processen. (Se opgavebeskrivelse i bilag 2

Gennem tre trin lærer børnene om oversvømmelser, 
deres oprindelse og deres konsekvenser.
1. Eleverne introduceres til forskellige typer af   
 oversvømmelser. 
2. Eleverne skal finde på måder at forebygge   
 oversvømmelser på ved at arbejde med LEGO-  
 klodser. 
3. Eleverne skal afprøve løsningerne med et   
 vandeksperiment, som skal illustrere, hvad der  
 sker under de forskellige typer oversvømmelse.

Retningslinjer
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1. Del børnene op i tre grupper. Grupperne kan sidde på en pude på gulvet eller ved bordene.  
 Fordel  LEGO-klodser, en tom plastikboks og 1-2 store byggeklodser eller felter til hver gruppe
2. Giv grupperne de opgaver, der er beskrevet i bilag 2. Bilaget kan udskrives og uddeles til   
 grupperne eller læses højt for dem.
3. De tre grupper skal hver især skabe en LEGO®-by, der forhindrer henholdsvis oversvømmelser  
 fra regnvand, kystoversvømmelser og flodoversvømmelser.

Trin 3 (40 minutter):

På tredje trin skal børnene afprøve deres LEGO-modeller med rigtigt vand for at illustrere, hvad 
der sker under en oversvømmelse. Gruppernes løsninger fungerer ikke nødvendigvis perfekt. 
Hovedformålet er at illustrere oversvømmelser og idéen bag forebyggelse af oversvømmelser. 
Bemærk, at man også kan lave denne øvelse som en simpel snak med grupperne om deres 
løsninger og om, hvad de tror, der vil ske i tilfælde af oversvømmelse.
1. Når alle grupperne er færdige med at bygge deres modeller, beder man dem om at  
 samles omkring et større bord, hvor man har placeret en stor tom plastkasse i midten.
2. Gruppe 1 (oversvømmelser) placerer deres model i den tomme plastkasse og begynder  
 at hælde vand på deres model med en vandkande for at illustrere, hvad der sker under  
 en oversvømmelse. Vil modellen forhindre en oversvømmelse i at ske? Diskuter   
 resultatet.
3. Efter «vandprøven» fjerner gruppe 1 sin model igen, så der er plads til gruppe 2. Gruppe  
 2 (havoversvømmelser) placerer nu sin model på en mursten i plastkassen (eller på   
 noget, der forhindrer modellen i at røre bunden af plastkassen). De kan fylde vand  i  
         kassen, så modellen og «havet» er næsten på samme niveau. Med deres hænder begynder  
 børnene nu at lave bølger i vandet, hvilket illustrerer en storm eller en tsunami. Vil   
 modellen forhindre en oversvømmelse i at ske? Diskuter resultatet.
4. Herefter placerer gruppe 3 (flodoversvømmelser) deres to dele af byen på to store   
 mursten i plastkassen - på hver side, så floden løber gennem byen. Nu placerer gruppen  
 en håndfuld isterninger i vandet (for at illustrere en smeltende gletcher) eller begynder  
 at hælde vand i kassen med vandkanden (for at illustrere kraftig regn). Vil løsningerne  
 forhindre oversvømmelsen? Diskuter resultatet.
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Vurdering
• Uddel bilag 3 («Match bogstaverne med tallene»). 
Lad børnene arbejde i par eller alene.
• Ret papiret sammen med børnene og tal med 
dem om dagens lektion, og hvad de har lært. Har 
de lært noget, som de ikke vidste før?

Materiale
• Borde, hynder og stole
• LEGO-klodser og LEGO-plader
• 1 stor gennemsigtig rektangulær plastkasse 
(ca. 45 x 35 cm). Den skal være stor nok til at 
indeholde en LEGO plade.
• 1-2 store mursten eller noget, der kan løfte 
LEGO modellerne op
• Isterninger
• 1 stor vandkande med vand
• Håndklæder

Tips
• Trin 2 og 3 kan også udføres 
uden vandforsøg. Børnene kan 
illustrere konceptet for deres 
oversvømmelseskontrol ved blot at 
præsentere deres modeller. Vandforsøget 
er kun for at gøre øvelsen sjovere for 
børnene, men det kræver dog adgang til 
mere udstyr.

• Hvis man ikke har en masse grønne 
LEGO-klodser til at bygge træer og 
vegetation, kan man også opfordre 
eleverne til at supplere deres model med 
naturmaterialer for at inkorporere grønne 
områder i deres vision.

• Lav en udstilling af børnenes LEGO 
klodsmodeller, så andre børn, lærere og 
forældre kan se dem.

• Bilag 1: Billeder af forskellige typer 
oversvømmelse
• Bilag 2: Opgavebeskrivelse
• Bilag 3: Match bogstaverne med tallene
• Bilag 4: Løsninger (for lærerne)

• Tilpasning til børn 10+Ark til uddeling
Man kan gøre aktiviteten mere udfordrende for ældre 
børn ved at gå dybere ind i emnet. 

Nyttige links/videre læsning
Video for børn om forskellige typer oversvømmelser:
https://www.youtube.com/watch?v=udRNUBHbE0o
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Modul 4 // Aktivitet 3 // Bilag 1: Billeder af forskellige typer af 
oversvømmelser

Billede 1: Regnfaldsoversvøm
m

elser/styrtflodsoversvøm
m

elser
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Billede 2: O
versvøm

m
elser fra havet

(kystoversvøm
m

elser)
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Billede 3: Flodoversvøm
m

else
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Modul 4 // Aktivitet 3 // Bilag 2: Beskrivelse af opgaverne

Gruppe 1: Regnfaldsoversvømmelse

Byg en lille by, og beskyt den mod oversvømmelser ved kraftig regn.

Hvad kan man tilføje til din model for at forhindre vandet i at oversvømme byen?

Gruppe 2: Havoversvømmelse

Byg en lille by ved kysten, og beskyt den mod oversvømmelser fra havet.

Hvad kan man tilføje til din model for at forhindre vandet i at oversvømme byen?

Gruppe 3: Flodoversvømmelse

Byg en lille by, og beskyt den mod oversvømmelser fra floden. Byg byen i to dele på to mindre 
LEGO® plader, så floden kan løbe gennem byen.

Hvad kan man tilføje til din model for at forhindre vandet i at oversvømme byen?
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Modul 4 // Aktivitet 3 // Bilag 3: Match bogstaverne med 
tallene
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Match bogstaverne med tallene - løsninger

A = 4
B = 6
C = 3
D = 2
E = 1
F = 5

Modul 4 // Aktivitet 3 // Bilag 4: Løsninger (til læreren)
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MODUL 5 :  
Sammenhæng og 
dyrenes migration
AKTIVITET 1: Trækfugle i mit område



129

Emne
Dyrenes migration er individuelle dyrs relativt 
lange flytning over store afstande, som regel på 
sæsonbasis.  Det er den mest almindelige form 
for migration i økologien og findes hos alle større 
dyregrupper, herunder fugle, pattedyr, fisk, 
krybdyr, padder, insekter og krebsdyr. I denne 
aktivitet undersøges fænomenet træk blandt fugle, 
dets årsager og hvordan menneskelige aktiviteter 
påvirker trækmønstrene.

Baggrund:  Dyrenes migration forekommer, 
fordi den giver dyrene mulighed for at udnytte 

ressourcerne, hvor og hvornår de er mest rigelige, 
ved at bevæge sig sæsonmæssigt mellem forskellige 
levesteder. Hvor mennesker har udnyttet, nydt eller 
på anden måde draget fordel af vandrende arter, 
udnytter vi også de sæsonbestemte rigdomme i 
fjerne økosystemer.

Denne aktivitet har til formål at lære eleverne om 
trækfuglenes betydning for lokalsamfundet og 
byområderne. I børnenes kreative arbejde fokuserer 
aktiviteten også på at skabe en bevidsthed om 
vigtigheden af at genbruge materialer.

• Sensorisk leg
• Workshop
• Bygning med LEGO
• Fotoanalyse/beskrivelse

• Interaktive metoder
• Induktiv læringsmetode
• Demonstrations- og 
replikationsmetoder
• Spilbaseret læring

6- 10 år 
For ældre børn (op til 14 
år) henvises til afsnittet 
«Tilpasning til børn over 10 
år» i slutningen af denne 
aktivitetsplan.

Målgruppe Type af aktivitet

UndervisningsmetoderVarighed
Ca. 1 time og 30 
minutter

Læringsmål
Ved afslutningen af denne aktivitet skal eleverne/deltagerne være i stand til at:
•  Identificere mulighederne for at genbruge materialer til at skabe fuglefigurer
•  Identificere trækfuglenes betydning for samfundet og byområderne
•  Udvikling af arbejdshukommelse, finmotorik, fantasi og visuel opfattelse

Gennem de følgende trin giver denne aktivitet eleverne et indblik i trækfuglenes 
betydning i byområder:

Retningslinjer

1.

2. 

3. 

Eleverne vil blive introduceret til, hvorfor fugle trækker, og hvorfor det er 
vigtigt for miljøet.
Eleverne skal bruge denne viden til at lave kopier af trækfugle med LEGO-
klodser og genbrugsmaterialer.
Eleverne skal reflektere over, hvorfor det er vigtigt at beskytte fugle i 
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Forberedelse af aktiviteten:

• For at gennemføre denne aktivitet skal man på 
forhånd forberede følgende materiale til
20 deltagere: printede billeder af dine lokale 
trækfugle, LEGO-klodser, pap, tuscher eller andre 
materialer til at male med, saks, pinde og lim.
• Før man laver denne aktivitet, skal man kontakte 
børnenes forældre, så de kan medbringe så meget 
genbrugsmateriale som muligt. (se «Materialer»)
• Før aktiviteten kan man vælge, hvilke typer 
trækfugle, der er vigtige for den lokale kontekst, 
man kan bruge (det er også en mulighed for at 
opdele deltagerne i grupper, en anden mulighed er 
tilfældige farver).
• Se powerpoint-præsentationen som forberedelse 
af aktiviteten, eller brug den til at introducere 
aktiviteten for eleverne.  Man kan justere den 
under hensyntagen til deres alder./ Bilag 1
• Gør lokalet klar, inddel områderne i 4 grupper på 
ca. 5 børn, og læg materialerne til hver gruppe.
• Udskriv eksempler på lokale trækfugle, som 
man kan finde i bilag 2, eller vis dem på en bærbar 
computer, pc eller projektor.

Introduktion (20 minutter): 

GiveGiv en Introduktion. Før aktiviteten påbegyndes, skal børnene gøres opmærksom på trækfuglenes 
betydning for miljøet og for byernes biodiversitet, hvilke trusler og risici der er for dem, og hvordan vi kan 
hjælpe dem (se bilag 1).

Saml hele gruppen, og del børnene op i fire grupper (man kan bruge tilfældig opdeling eller opdele dem 
efter farve, fugl osv.). 2 grupper skal arbejde med LEGO, og 2 grupper skal arbejde med genbrugsmaterialer. 
Spørg børnene og indled følgende diskussion:
 • Hvorfor er fugle vigtige for os og for miljøet?
 • Hvorfor er de vigtige i byområderne?
 • Hvad er fugletræk, og hvorfor trækker fugle?
 • Hvilke typer trækfugle findes i vores samfund?
 • Hvordan kan vi beskytte trækfuglene?

Vis eksempler på trækfugle fra den lokale kontekst (se bilag 2) - man kan printe dem ud eller have dem 
på en pc/laptop. Kontroller den grundlæggende viden, som børnene har om emnet, så de kan justere de 
begreber, der bruges i aktiviteten.
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Vurdering
Læreren foretager vurderingen af aktiviteten 
«Trækfugle i mit samfund» ved at bede børnene 
besvare spørgsmål ved hjælp af metoden med 
ufærdige sætninger:

• I løbet af aktiviteten lærte jeg...
• I dag var min vigtigste opdagelse...
• Det materiale/den information, jeg fik under  
 aktiviteten, vil hjælpe mig/vil være nyttig...
• Jeg vil også gerne lære, erhverve...
 Børnene kan også skrive ord eller sætninger,  
 som de har lært af denne aktivitet, på 
 post-it- sedler og derefter sætte dem på  
 tavlen.

Gennemførelse af aktiviteten (45 minutter):

1. Før man starter aktiviteten, skal man bede børnene om at være forsigtige, når de bruger   
 materialerne, så de ikke kommer til skade, og om at følge anvisningerne nøje.
2. Før aktiviteten påbegyndes, skal man gøre børnene opmærksom på, at det er nødvendigt at lave  
 kopier af trækfuglene fra deres lokalsamfund ud fra de eksisterende materialer.
3. Uddel de trykte udgaver af fuglene til grupperne.
4. Hvis vejret er godt udenfor, kan man udskrive fuglene på papir og sætte dem udenfor og flytte  
 gruppearbejdet udenfor (hvis ikke, kan man fortsætte indendørs).
5. Under aktiviteten skal man tilskynde til holdarbejde.
6. For grupper, der arbejder med LEGO-klodser, skal man påpege, at det er nødvendigt at bruge  
 LEGO-klodser for at skabe trækfugle ud fra de trykte skabeloner. Lad dem designe og skabe og  
 hjælpe andre grupper.
7. For grupper, der arbejder med genbrugsmaterialer (karton), skal de først angive, at de skal tegne  
 fuglen ud fra den trykte udgave.
8. Derefter skal de med tuscher og andet farvemateriale farvelægge fuglen, som den skal være i  
 virkeligheden.
9. Når de har gjort det, skal man give dem instrukser om at klippe fuglen ud af kartonen, sætte den  
 på en pind og placere den i de omkringliggende haver eller områder på skolen.
10. Når de grupper, der arbejder med LEGO-klodser, har gjort det samme, placerer de fuglene i  
 skoleområdet, og man går sammen med alle børnene ud i gården, hvor fuglene vil være placeret,  
 og diskuterer igen vigtigheden af trækfuglene og deres beskyttelse.

Afslutning (15 minutter):

1. Lav en opsummering af de emner, der er blevet behandlet, og spørg børnene, hvorfor det er vigtigt at 
beskytte fugle i by- og landområder.

2. Evaluering - spørg børnene, hvad de synes om aktiviteten, om den er nyttig, praktisk osv.
3. Afslutning.
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Tips
• Introducer børnene til trinene, før 
aktiviteten begynder
• Denne aktivitet kan forbindes med 
aktiviteten Mini-haver for bestøvere, 
og man kan sammenlægge 
produkkterne.
• Tilrettelæg et sikkert arbejdsmiljø
• Pas på ikke at skade nogen, og 
hold styr på tiden
• Vær opmærksom på vejret, hvis 
man skal udføre aktiviteten udendørs
• Skab en behagelig atmosfære, og 
inddrag alle børn i diskussionen
• Under aktiviteten skal man 
tilskynde til holdarbejde
• Denne aktivitet supplerer 
aktiviteterne «Hotel for bier» og 
«Minihave for bestøvere».  

Materiale

•   10-15 printede billeder af lokale 
trækfugle. (Der findes trækfugle (samme 
arter i hele Europa), som kan bruges som 
eksempler)
•   LEGO-klodser (5 kg)                                                                                                         
•   10 ark karton
•   Tuscher og farveblyanter
•   Sakse
•    Pinde 
•   Lim

            Ark til uddeling
Bilag 1: Power Point-præsentation
Bilag 2: Eksempler på trækfugle

Tilpasning til børn 10+
•  Bed børnene om at undersøge, hvilke typer reder trækfuglene i deres samfund bruger
•  Lav reder og fuglefoderautomater ved hjælp af genbrugsmaterialer
•  Giv dem tid til at fremlægge de endelige resultater

Nyttige links/videre læsning
LEGO® ideer - Fugle. 
https://ideas.lego.com/projects/73dec92c-e4f4-4e38-8c6e-82bf1e51a28b

Inspiration YouTube-video - LEGO Speed Build: 
https://www.youtube.com/watch?v=6v_4DQiul2E

Trækfugle - YouTube: 
https://www.youtube.com/watch?v=yUtdC4QPcns 

Hvis vejret udenfor ikke er godt, kan fuglene sættes op i klasseværelset i et passende rum 
(simulér et træ eller en rede).

Alternative rum
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Modul 5 // Aktivitet 1 // Bilag 1: Power Point-præsentation



134

Modul 5 // Aktivitet 1 // Bilag 1: Eksempler på trækfugle
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Modul 5 // Aktivitet 1 // Bilag 1: Power Point-præsentation
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Modul 5 // Aktivitet 1 // Bilag 1: Power Point-præsentation
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Modul 5 // Aktivitet 1 // Bilag 1: Power Point-præsentation
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Modul 5 // Aktivitet 1 // Bilag 1: Power Point-præsentation
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Modul 5 // Aktivitet 1 // Bilag 1: Power Point-præsentation
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Modul 5 // Aktivitet 1 // Bilag 1: Power Point-præsentation
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Modul 5 // Aktivitet 1 // Bilag 1: Power Point-præsentation
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Modul 5 // Aktivitet 1 // Bilag 1: Power Point-præsentation
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MODUL 5 :  
Sammenhæng og dyrenes 
migration
AKTIVITE 2: Hotel for bier
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Emne
Bestøverarter er ansvarlige for ca. 1/3 af den mad, 
vi spiser hver dag. Alligevel befinder bestøverne sig 
på et kritisk punkt i forhold til arternes overlevelse. 
Der er mange årsager til denne kraftige nedgang, 
men eksperter er enige om, at plantning af flere 
hjemmehørende nektar- og pollenkilder vil have 
en positiv indvirkning på deres sundhed og 
overlevelsesrate.

Baggrund: Bestøvere er dyr, der bevæger sig fra 
plante til plante på jagt efter proteinrig pollen eller 
energirig nektar til at spise. Når de forlader en 

blomst, bliver de bestøvet af pollen og bevæger 
sig til den næste blomst, befrugter planten og 
giver den mulighed for at formere sig og danne 
frø, bær, frugter og andre plantefødevarer, der 
danner grundlaget for fødekæden for andre arter - 
herunder mennesker.
Denne aktivitet har til formål at lære eleverne 
om biernes betydning for økosystemerne ved at 
skabe et hotel for bierne. Aktiviteten opfordrer 
eleverne til at bruge deres kreativitet og til at være 
opmærksomme på vigtigheden af at genbruge 
materialer.

• Pædagogisk aktivitet
• Workshop
• Byggeaktivitet

• Direkte instruktion
• Interaktive metoder
• Demonstrations- og 
replikationsmetoder.

6– 10 år
For ældre børn (op til 14 
år) henvises til afsnittet 
«Tilpasning til børn over 10 
år» i slutningen af denne 
aktivitetsplan.

Målgruppe Type af aktivitet

UndervisningsmetoderVarighed
1 time and 30 minutter

Læringsmål
Ved afslutningen af denne aktivitet skal eleverne/deltagerne være i stand til at:  
•  Identificere mulighederne for at genbruge materialer til at skabe et hotel for bier 
•  Identificere biernes betydning for miljøet
•  Udvikling af arbejdshukommelse, finmotorik, fantasi og visuel opfattelse

Gennem de følgende trin giver denne aktivitet eleverne et indblik i biernes 
betydning for miljøet:

Retningslinjer

1.
2. 

3. 

Eleverne vil blive introduceret til, hvorfor bier er vigtige for miljøet.
Eleverne skal bruge denne viden til at bygge hjem til bier med LEGO-klodser 
og genbrugsmaterialer.
Eleverne skal reflektere over, hvorfor det er vigtigt at beskytte og hjælpe bier.
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Forberedelse af aktiviteten:

• For at gennemføre denne aktivitet skal man 
på forhånd forberede følgende materiale til 24 
deltagere: LEGO-klodser (5 kg), mellemstore dåser 
- 750 ml (5-6 stk.), 10 ruller toiletpapir (tomme), 
papirark, børnevenlig lim, tape, maling til dåsen 
(valgfrit), tuscher, blyanter.

• Se powerpoint-præsentationen (bilag 1).  Man kan 
selv forberede aktiviteten, eller man kan bruge 
powerpointen til at introducere aktiviteten for 
eleverne. Man kan tilpasse den til deltagernes 
alder.

• Før man laver denne aktivitet, skal man kontakte 
børnenes forældre, så de kan medbringe så meget 
genbrugsmateriale som muligt.

• Gør lokalet klar, inddel området i 6 grupper og 
forbered materialerne til hver gruppe.

• Udskriv eksempler på hjemmelavede hoteller/
boliger for bier, som man kan finde i bilag 2, eller 
vis dem på en bærbar computer, pc eller projektor.

Introduktion (20 minutter): 

Give Giv en Introduktion. Før aktiviteten startes, skal man gøre børnene opmærksom på biernes betydning 
for miljøet og for byernes biodiversitet, hvilke trusler og risici der er for dem, og hvordan vi kan hjælpe 
dem.
Saml hele gruppen og del børnene op i 6 grupper (man kan bruge tilfældig opdeling eller man kan dele 
dem op efter blomster osv. (3 grupper, der skal arbejde med LEGO® og 3 grupper, der skal arbejde med 
genanvendelige materialer - plastik)
Spørg børnene og indled følgende diskussion:
• Hvorfor er bier vigtige for miljøet,
• Hvorfor er de vigtige i byområder?
• Hvordan kan vi bruge LEGO-klodser og plastik til at skabe hoteller og boliger til bierne?

Vis eksempler på hoteller/boliger for bier (bilag 2). Man kan printe dem ud eller vise dem på en pc/bærbar. 
Kontroller den grundlæggende viden, som børnene har om emnet, med henblik på at justere de begreber, 
der anvendes i aktiviteten. Før aktiviteten fortsættes, skal man gøre børnene opmærksom på vigtigheden 
af byernes biodiversitet og bier, hvordan det vil bidrage til udviklingen af biodiversiteten i byområder, men 
også på muligheden for at genbruge materialer/plast i udviklingen af miljøløsninger.

Gennemførelse af aktiviteten (45 minutter):
1. Før man starter aktiviteten, skal man bede børnene om at være forsigtige, når de bruger materialerne,  
    så de ikke kommer til skade, og om at følge anvisningerne nøje.
2. Før aktiviteten påbegyndes, skal man gøre børnene opmærksom på, at det er nødvendigt at lave hoteller    
     og boliger til bierne ud fra de eksisterende materialer, som, når de kombineres, vil danne et bisamfund.
3. Uddel de trykte udgaver af bihjem/hoteller til alle grupper og bed børnene om at forestille sig, hvordan     
    de kan skabe deres eget bihjem.
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Vurdering
Læreren foretager vurderingen af aktiviteten 
«Hotel for bier» ved at bede børnene om at besvare 
spørgsmål ved hjælp af ufærdige sætninger:
• I løbet af aktiviteten lærte jeg...
• I dag var min vigtigste opdagelse...
• Det materiale/den information, jeg fik under  
 aktiviteten, vil hjælpe mig/vil være nyttig...
• Jeg vil også gerne lære, erhverve...

Børnene kan også skrive ord eller sætninger, som 
de har lært af denne aktivitet, på post-it-sedler og 
derefter sætte dem på tavlen.

4. Giv børnene retningslinjer for at skabe en fuld version af bihjemmet (hvis det er muligt).
5. For grupper, der arbejder med LEGO-klodser, skal man påpege, at det er nødvendigt at bruge LEGO-

klodser for at lave bihuse, der er store nok eller har samme størrelse som rigtige bier. Lad dem designe 
og skabe og hjælpe andre grupper.

6. Grupperne, der arbejder med LEGO, skal først få instruktionerne til at lave bikubens bund, derefter 
skal de lave væggene og slutte af med bikubens tag. Hvis det er muligt, og der er nok klodser, kan de 
lave bistadets indre.

7. For grupper, der arbejder med genbrugsmaterialer, kan man give instruktioner om at male dåserne på 
forskellige måder.

8. Mål længden af hver dåse, og klip papiret på en sådan måde, at papirrullens længde passer ind i dåsen.
9. Papirrullen skal være halvt så langt som et A4 ark. Målet er at få en rulle med mindst 5 lag. Klip papiret 

så effektivt som muligt, og giv børnene besked om at gøre det samme.
10. Rul papiret rundt om en blyant for at få den rigtige form, og tape papirbåndets kant fast til rullen for at 

bevare diameteren, og fjern blyanten. Man skal bruge i gennemsnit 25 ruller, afhængigt af størrelsen 
på din dåse og papirruller.

11. Når man er færdig med rullerne, kan man påføre et tyndt lag lim i bunden af dåsen. Placer toiletpapirruller, 
hvor man ønsker det, inde i dåsen, og fyld det tomme rum op med papirruller.

12. Når man er færdig, ryster man dåsen lidt, så man sikrer dig, at alt bliver på plads. Tilføj mere lim i 
bunden eller flere papirruller for at holde det hele stabilt, hvis det er nødvendigt.

13. Når I har gjort alt dette, skal I sammen med alle børnene gå ud i haven og sætte de skabte bihuse 
sammen og skabe et bisamfund.

Afslutning (15 minutter):
1. Lav en opsummering af de emner, der er blevet behandlet, spørg børnene, hvorfor det er vigtigt at 

beskytte og hjælpe bierne, gør børnene opmærksom på betydningen af byernes biodiversitet og bier, 
men også på muligheden for at genbruge materialer/plast i udviklingen af miljøløsninger.

2. Evaluering - spørg børnene, hvad de synes om aktiviteten, om den er nyttig, praktisk osv. Stil dem også 
spørgsmål, der er relevante for emnet, f.eks.: hvad er biernes betydning, hvad er biernes livscyklus, 
hvorfor bestøvning er vigtig, hvordan kan vi hjælpe bierne osv.

3. Afslutning 
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Tips
• Introducer børnene til trinene, før  
aktiviteten begynder
• Skab et sikkert arbejdsmiljø
• Pas på ikke at skade nogen, og 
hold styr på tiden
• Vær opmærksom på vejret, hvis 
man behov for at udføre aktiviteten 
i det fri
• Skab en behagelig atmosfære og
Inddrag alle børn i diskussionen
• Under aktiviteten skal man 
tilskynde til holdarbejde
• Denne aktivitet supplerer
med aktiviteterne «Trækfugle i mit 
samfund» 

Materiale

•   LEGO-klodser
•   Mellemstore dåser (5-6 stykker)                                                                                           
•   10 toiletpapirsuller (tomme)
•   papir ark 
•   Børnevenlig lim
•    Tape 
•   Tusher og blyanter
•   Maling til dåsen (valgfrit)

            Ark til uddeling
Bilag 1: Power Point-præsentation
Bilag 2: Eksempler på hoteller for bier

Tilpasning til børn 10+
•  Bed børnene om at undersøge, hvilke typer reder trækfuglene i dit samfund bruger
• Lav reder og fuglefoderautomater ved hjælp af genbrugsmaterialer
• Planlægning af en bihave (med hjemmehørende blomster) kan også være en god tilføjelse for større 
børn - i forbindelse med aktiviteten med bestøver-haven.
• Giv dem tid til at fremlægge de endelige resultater

Nyttige links/videre læsning
Hådan laver man et honningbi-hus med plastflasker
https://www.youtube.com/watch?v=S7gAbu5_6U0 

Inspirationsvideo - Bikube bygget af LEGO-klodser 
https://www.youtube.com/watch?v=BFh3cO8KrgY

Inspirationsvideo - Beehive Made of LEGOs Houses 30,000 Bees: 
https://www.youtube.com/watch?v=xQYCQ5ujqPU  

Hvis vejret udenfor ikke er godt, kan bihusene opstilles på overdækkede terrasser.

Alternative rum
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Modul 5 // Aktivitet 2 // Bilag 1: Power Point-præsentation
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Modul 5 // Aktivitet 2 // Bilag 2: Eksempler på hoteller for bier
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MODUL 5 :  
Sammenhæng og dyrenes 
migration
Aktivitet 3: Mini-have for bestøvere
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Emne
«Forestil dig, at alle haver, parker og skolegårde havde 
bivenlige blomster, og at vi dyrkede vilde blomster på 
vores rundkørsler og vejkanter; vores byer kunne blive 
store naturreservater for bestøvere.»
- Ekspert i bier, professor Dave Goulson 

BBaggrund: Bibefolkninger er under alvorligt 
stress. Siden Anden Verdenskrig har vi mistet 97 % 
af vores enge med vilde blomster, som er et vigtigt 
levested, som bestøverne er afhængige af for at 
få føde og skjul. Det er derfor blevet ekstremt 

vigtigt at genoprette disse levesteder ved at plante 
blomstermarker og byhaver.
Denne aktivitet har til formål at skabe en 
bevidsthed om betydningen af bier, planter og 
haver blandt elever. Det vigtigste er at beskytte de 
eksisterende naturlige levesteder, og det er vigtigt 
at lære børnene, at selv et lille skridt i den retning 
kan være med til at genoprette biodiversiteten. En 
anden fordel ved dette er, at grønne områder har 
en positiv indvirkning på vores mentale og fysiske 
sundhed og velvære.

• Pædagogisk aktivitet
• Workshop
• Byggeaktivitet

• Direkte instruktion
• Interaktive metoder
• Demonstrations- og 
replikationsmetoder

6– 10 år
For ældre børn (op til 14 
år) henvises til afsnittet 
«Tilpasning til børn over 10 
år» i slutningen af denne 
aktivitetsplan.

Målgruppe Type af aktivtet

UndervisningsmetoderVarighed
1 time og 30 minutter

Læringsmål
Ved afslutningen af denne aktivitet skal eleverne/deltagerne være i stand til at:
•  Identificere mulighederne for at genbruge materialer til at skabe haver for bestøvere
•  Identificere betydningen af planter og bestøvere i miljøet
•  Udvikling af arbejdshukommelse, finmotorik, fantasi og visuel opfattelse
•  Skabe forskellige typer byløsninger til mini byhaver

Gennem de følgende trin giver denne aktivitet eleverne et indblik i planternes og 
bestøvernes betydning for miljøet:

Retningslinjer

1.

2. 
3. 

Eleverne vil blive introduceret til, hvorfor planter og blomster er vigtige for 
miljøet.
Eleverne skal bruge denne viden til at lave en mini byhave.
Eleverne vil reflektere over, hvorfor det er vigtigt at skabe minihaver i byerne 
for bestøvere.
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Forberedelse af aktiviteten:

• Se powerpoint-præsentationen (bilag 1). Man kan 
selv forberede aktiviteten, eller man kan bruge 
powerpointen til at introducere aktiviteten for 
eleverne. Man kan tilpasse den til deltagernes alder.

• For at gennemføre denne aktivitet skal man på 
forhånd forberede følgende materiale til 24 deltagere: 
jord til plantning, LEGO-klodser, blomster/planter 
til plantning (se bilag 1), plastikflasker, tuscher eller 
andre materialer til maling, saks, karton, vand, pinde 
og lim.

• Før man laver denne aktivitet, skal man kontakte 
børnenes forældre, så de kan medbringe så meget 
genbrugsmateriale som muligt.

• Før aktiviteten kan man vælge, hvilken type blomster 
man vil bruge (dette kan også være en måde at 
opdele deltagerne i grupper på).

• Gør lokalet klar, inddel området i 6 grupper og 
forbered materialerne til hver gruppe.

• Udskriv eksempler på blomster/planter til bestøvere 
(se Bilag 2).

• Udskriv eksempler på mini-haver (se bilag 3) eller vis 
dem på en bærbar computer, pc eller projektor.

Introduktion (20 minutter): 
Lav en Introduktion. Før aktiviteten startes, skal man gøre børnene opmærksom på betydningen af 
byernes biodiversitet, planter og blomster, og hvordan det vil bidrage til udviklingen af biodiversiteten i 
byområder, men også på muligheden for at genbruge materialer/plast i udviklingen af miljøløsninger. (Se 
bilag 1) Saml hele gruppen, og del børnene op i 6 grupper (man kan bruge tilfældig opdeling, eller man 
kan dele dem op efter blomster osv.) 3 grupper skal arbejde med LEGO® og 3 grupper skal arbejde med 
genanvendelige materialer - plastik.
Spørg børnene og indled følgende diskussion:
• Hvorfor er blomster og planter vigtige i miljøet?
• Hvorfor er de vigtige i byområder?
• Hvilke typer af truede dyr og insekter bruger blomsterne og hvorfor?
• Hvordan kan vi bruge LEGO-klodser og plastik til at skabe minihaver i byerne?

Vis eksempler på blomster og planter til bestøvere (bilag 2) og eksempler på minihaver (bilag 3). Man kan 
printe dem ud eller vise dem på en pc/bærbar.
Sørg for at kontrollere den grundlæggende viden, som børnene har om emnet, så de kan justere de 
begreber, der bruges i aktiviteten

Gennemførelse af aktiviteten (45 minutter):
1. Før man starter aktiviteten, skal man bede børnene om at være forsigtige, når de bruger materialerne, 

så de ikke kommer til skade, og om at følge anvisningerne nøje.
2. Før man starter aktiviteten, skal man påpege over for børnene, at det er nødvendigt at lave 

blomsterkrukker af de eksisterende materialer, som, når de kombineres, vil danne en mini byhave.
3. Uddel de trykte haveversioner til alle grupper, og bed børnene om at forestille sig en potte, som de 

ønsker at skabe. Giv dem papir og blyant/farver til at skabe den på papiret.
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Vurdering
Læreren foretager vurderingen af aktiviteten «Mini-
have for bestøvere» ved at bede børnene besvare 
spørgsmål ved hjælp af metoden med ufærdige 
sætninger:
• I løbet af aktiviteten lærte jeg...
• I dag var min vigtigste opdagelse...
• Det materiale/den information, jeg fik under 
aktiviteten, vil hjælpe mig/vil være nyttig...
• Jeg vil også gerne lære, erhverve...

Børnene kan også skrive ord eller sætninger, som 
de har lært af denne aktivitet, på post-it-sedler og 
derefter sætte dem på tavlen.

4. Giv børnene retningslinjer for at skabe en fuld version af potten.
5. For grupper, der arbejder med LEGO-klodser, skal man påpege, at det er nødvendigt at bruge LEGO-

klodser til at lave potter, der er store nok til at putte jord i og plante eller så blomster. Lad dem designe 
og skabe og hjælpe andre grupper.

6. For grupper, der arbejder med genbrugsmaterialer, skal man først fortælle, at de skal halvere flasken 
(hjælp dem med det).

7. Derefter er det nødvendigt at lave huller på de nederste dele af flasken ved hjælp af en saks, så 
overskydende vand kan løbe ud. (Det er en god idé og sikrere, hvis læreren hjælper dem og laver 
hullerne for børnene).

8. Når de har gjort det, skal man give dem instrukser om at dekorere flaskerne (potterne) med de 
materialer, der er til rådighed.

9. Når alle grupperne er færdige med at lave krukkerne, skal man bede dem om at komme jord i krukkerne 
og plante de blomster/planter, som de har i grupperne sammen. Det er vigtigt at gøre det klart, hvilke 
plantearter der plantes/sås og hvorfor, og hvordan haven skal passes bagefter.

10. Skriv derefter på små ark eller kort, hvilken blomst der er plantet, og sæt den på en pind, og sæt den 
i hver potte.

11. Når man har gjort alt dette sammen med alle børnene, skal man gå ud i haven og sætte de skabte 
potter sammen og skabe en mini byhave.

12. Vand blomsterne sammen med børnene.

Afslutning (15 minutter):

1. Lav en opsummering af de emner, der er blevet behandlet, og spørg børnene, hvorfor det er vigtigt at 
anlægge minihaver i byerne. Påpeg over for børnene vigtigheden af byernes biodiversitet, planter og 
blomster, og hvordan det vil bidrage til udviklingen af biodiversitet i byområder, men også muligheden 
for at genbruge materialer/plast i udviklingen af miljøløsninger.

2. Evaluering - spørg børnene, hvad de synes om aktiviteten: er den nyttig, praktisk, osv. Derudover kan 
man forberede en quiz (individuel eller på holdet) i forbindelse med emnet. F.eks.: hvad er biodiversitet, 
hvorfor er biodiversitet vigtig, hvad betyder bestøvning, fortæl nogle fakta om nogle af bestøverne 
osv. Quizzen kan være skriftlig eller mundtlig ved hjælp af klistermærker.

3. Afslutning
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Tips
• Introducer børnene til trinene, før 
aktiviteten begynder 
• Skab et sikkert arbejdsmiljø
• Pas på ikke at skade nogen, og 
hold styr på tiden
• Vær opmærksom på vejret, hvis 
man skal udføre aktiviteten udendørs 
• Skab en behagelig atmosfære, og 
inddrag alle børn i diskussionen
• Under aktiviteten skal man 
tilskynde til holdarbejde
• Denne aktivitet supplerer 
aktiviteterne «Trækfugle i mit 
samfund» og «Hotel for bier».

Materiale

•   LEGO-klodser
•   Blomster til udplantning til 15-20 
potter (brug bestøvere og blomster, der er 
velegnede til bier)                                                
•   Plastflasker og vand
•   Kartin
•   Børnevenlig lim
•    Sakse og pinde 
•   Tuhser og blyanter  
•   Papir
•   20 printede ark til uddeling/eksempler på 
minihaver/potter

            Ark til uddeling
Bilag 1: Power Point-præsentation
Bilag 2: Liste over blomster/planter til 
bestøvere 
Bilag 3: Eksempler på mini byhaver

Tilpasning til børn 10+
•  Bed børnene om at undersøge, hvilke typer dyr/insekter der kan leve i disse minihaver.
• Fokuser mere på at bruge genbrugsmaterialer
• Giv dem præsentationstid til at præsentere haven og dens rolle

Nyttige links/videre læsning
MINI GØR-DET-SELV LEGO® PLANTEKASSER: SJOVT PLANTEPROJEKT FOR BØRN 
https://www.hellowonderful.co/post/mini-diy-lego-planters-fun-planting-project-for-kids/ 

Inspirationsvideo - Sådan laver man mini-potteplanter af LEGO-klodser:
https://www.youtube.com/watch?v=iLAHZdiRVzo 

Inspirationsvideo - Genbrug af plastflasker til små havekrukker:
https://www.youtube.com/watch?v=XifYCLIdYeI 

Hvis vejret ikke er godt udenfor, kan krukkerne stilles op i klasseværelset. Der skal i så fald 
bruges yderligere materialer som f.eks. plader til bunden af potterne (til vandet).

Alternative rum
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Modul 5 // Aktivitet 3 // Bilag 1: Power Point-præsentation
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Modul 5 / Aktivitet 3 / Bilag 2: Liste over blomster/planter til 
bestøvere

1. Allium
Kæmpe Allium er som lysende lanterner for bier og sommerfugle. Blomsten fanger dem og 
forbedrer bestøvningen af haven. De spreder sig hurtigt i haven, men ikke så hurtigt, at de 
tager overhånd, så de kan stå på det samme sted i årevis.

2. Aromatisk aster
Aromatisk Aster (Symphyotrichum oblongifolium) er tusindfrydlignende stauder med et 
stjerneformet blomsterhoved. De er alsidige, letvoksende bunddækkeplanter til tørre, solrige 
steder og er en indfødt, flerårig vildblomst, der bliver 1-3 meter høj.
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3. Dobbelt hestemynte
Deres unikke udseende kan hjælpe dig med hurtigt at identificere en dobbelt hestemynte 
(Monarda didyma) plante. De findes grundlæggende i lyserøde, røde og hvide farver. 
Planterne er almindelige flerårige urteagtige stauder.

4. Falsk indigo
Falsk vildindigo (Baptisia australis) er en gruppe af store, langlivede stauder. De tilføjer en lang 
sæson af interesse fra blomster og blade, og arten ændrer højde og bredde. Nogle arter bliver 
ikke mere end 1 til 2 meter høje.
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5. Knapbusk
Almindelig knapbusk (Cephalanthus occidentalis) er en busk med flere stilke, der vokser
2-3 m eller med jævne mellemrum højere, og stammerne er ofte snoede. Deres polerede og 
mørkegrønne blade mangler vital efterårsfarve. Desuden er de langtidsholdbare, og de 3 cm store 
kugler og bizarre blomster er hvide eller lyserøde. Bagefter hænger afrundede masser af nøddeknolde 
ved vinteren over.

6. Sommerfuglebusk
Sommerfuglebusken (Buddleja davidii) er et kært valg blandt gartnere. Planten er 
ukompliceret at dyrke. I en veldrænet jord kan den tåle et bredt spektrum af klimaer, fra 
meget vådt til meget tørt. Den har en lang blomstringssæson, som regel i løbet af foråret og 
sommeren, og i varmere klimaer kan de nå ind i efteråret.
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7. Kattemynte
Kattemynte (faassen nepeta) er et medlem af myntefamilien, men man skal ikke hurtigt fjerne 
denne attraktive staude, hvis man tidligere har haft problemer med invasiv mynte. Denne 
plante er meget mere naturlig at dyrke og velopdragen.

8. Havenellike
Gartnere med små områder at fylde og solrige steder vil gøre klogt i at prøve at dyrke 
havenellike (Dianthus caryophyllus) blomster. Ikke alene har planterne en uigennemsigtig 
fjerform, men de forførende, duftende blomster har en lang urtehistorie - både i medicin og 
som spiselig pynt og smagsgiver.
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9. Kornblomst
Kornblomst (Centaurea cyanus) bliver 1-3 meter høj med smalle grågrønne blade. De 
producerer papiragtige blomsterhoveder omgivet af støtteblade. Blomsterhovederne har blå, 
lyserøde eller hvide stråleblomster, som er attraktive for sommerfugle.

10. Daglilje
Dagliljer (Hemerocallis citrina Baroni) er måske de meste coole af blomstrende stauder. 
Planterne vokser hurtigt og er langtidsholdbare. De blomstrer i næsten alle jordbundsklasser, 
vokser i sol eller skygge og er sjældent plaget af skadedyr eller sygdomme.
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Modul 5 // Aktivitet 3 // Bilag 3: Eksempler på minihaver i 
byerne
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MODUL 6 
Bylandbrug
Aktivitet 1: Design af miljøvenlige bygninger i 

bymiljøer
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Emne
Bylandbrug er blevet meget interessant i forsøget 
på at finde nye svar på, hvordan byer kan klare 
de seneste sociale, økonomiske og økologiske 
udfordringer. Desuden betragtes det som en 
strategi til sikring af et levebrød, der gør det muligt 
for og tilskynder borgerne til at forsørge sig selv.
Baggrund: I dag er vores byer centre for information, 
opfindsomhed og samarbejde. Vi ser nye tilgange 
til boliger, beskæftigelse og serviceydelser (såsom 
vand, transport, uddannelse og sundhedspleje), 
hvilket skaber en konstant udvikling og vækst i 
byerne. Men for at opfylde målene for bæredygtig 
udvikling og vækstgrænserne i byerne har vi brug 
for intelligent, bæredygtig og inklusiv byudvikling. 

Bylandbrug er anerkendt på den internationale 
dagsorden som en del af en omfattende løsning på 
problemerne med den voldsomme vækst i byerne. 
Det kan antage mange forskellige former. Det 
omfatter f.eks. private, skole- og fælleshaver samt 
taghaver, vertikale og indendørs landbrug.
I denne aktivitet vil eleverne blive opmærksomme 
på betydningen af bylandbrug, grønne områder og 
det naturlige miljø og få en dybere forståelse af 
måder at skabe bæredygtighed i byerne på.

Varighed
120 minutter

Læringsmål
Ved afslutningen af denne aktivitet skal eleverne/deltagerne være i stand til at:
Indarbejdelse af STEAM-aktiviteter i undervisningen
 
VIDENSKAB:
•  Have en medfølende og respektfuld holdning til 
det naturlige og sociale miljø.. 
•  Udvikle energieffektive måder at bygge på
•  Skelne mellem de forskellige bæredygtige 
måder at dyrke have på og anvende dem praktisk i 
dagligdagen

SPROG:
•  Forstå tekster med visuel støtte.
•  Interagere med en partner
•  Udvikle et omfattende ordforrådsrepertoire i en 
sammenhæng

KUNST OG IKT:
• Brug af computere, tablets og onlineværktøjer.
•  Iagttage og tænke.
• Skabe og designe.

21st CENTURY SKILLS:
•  Lære innovationsevner: at finde en løsning 
gennem samarbejde mellem elever.
•  Udvikle kritisk tænkning: at foretage deres egen 
forskning for at fortolke betydningen af udvalgte 
emner.
•  Udvikling af kreativitet og innovation: at fremme 
kreativitet og innovation ved at engagere eleverne i 
forskellige aktiviteter.
•  Samarbejde: at arbejde i grupper

Målgruppe
6– 10 år
For ældre børn (op til 14 
år) henvises til afsnittet 
«Tilpasning til børn over 10 
år» i slutningen af denne 
aktivitetsplan.
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Introduktion (20 minutter): 

1. Spørg eleverne, hvad de forstår ved bæredygtig urbanisering. Diskuter med dem ved hjælp af det 
relevante afsnit («Design af miljøvenlige bygninger i bymiljøer») i Modul 6 i læseplanen.

2. Bed eleverne om at lave en model af deres hus med LEGO-klodser og spørg dem, om de kan påpege 
eventuelle fejl med hensyn til energieffektiviteten. Man kan f.eks. hjælpe eleverne med at tage fat på 
problemet med manglende miljødesign i forbindelse med udvikling af infrastrukturprojekter i Limassol 
på Cypern. Vis dem billede 1 i bilag 1.

3. Vis et billede af en miljøvenlig by, og bed eleverne om at diskutere og finde ud af måder på og systemer 
til energieffektivitet og miljøvenlige boliger. Vis dem billede 2 i bilag 1.

4. Tag landbrugets rolle i miljøvenlige boliger op til diskussion, og hvordan det kan støtte udviklingen af 
energieffektive og miljøvenlige boliger.

Retningslinjer

Gennem de følgende trin giver denne 
aktivitet eleverne mulighed for at udforske 
begrebet bæredygtig urbanisering: 
Eleverne vil blive introduceret til begrebet 
miljøvenligt design af infrastruktur.

Eleverne skal designe en miljøvenlig 
bæredygtig bygning ved hjælp af LEGO-
klodser.

Eleverne skal reflektere over fordele 
og ulemper ved at designe boliger med 
lodrette haver.

1.

2. 

3. 

• Forskning
• Færdiggørelse
• Læsning
• Forståelse
• Pædagogisk spil
• Workshop
• Quiz
• Byggeaktivitet
• Modellering
• Udformning af
• Online spil
• Hands on-aktiviteter
• 

Type af aktivitetUndervisningsmetoder
• Direkte instruktion
• Undersøgelsesbaseret 

læring
• Spilbaseret læring
• Interaktive metoder
• Demonstration- 

Replikationsmetoder
• Kinæstetisk læring: 

Håndværk (modeller 
af aeroponiske 
og hydroponiske 
havesystemer), bygning 
med LEGO-klodser

• Peer to peer-læring
• Modellering
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Vurdering
• Mundtlig vurdering
• Spørgsmål om refleksion
• Forskning
• Peer to peer-arbejde
• Individuel vurdering
• Afslutningsbilletter (reflekterende spørgsmål)

Gennemførelse af aktiviteten (90 minutter):

1. Vis en video om de 6 mest berømte miljøvenlige bæredygtige bygninger med lodrette haver i verden: 
https://www.youtube.com/watch?v=dK1NXVdRVag

2. Introducer tips til at designe miljøvenlige boliger: 
• https://www.salterspiralstair.com/blog/eco-friendly-home-design-ideas/
• https://ecospaints.net/-impressive-green-design-tips-for-an-eco-friendly-home
• https://www.homebuilderdigest.com/eco-friendly-home-tips/

3. Diskuter med eleverne om de variabler, der er involveret i tippene. Giv tid til at diskutere.
4. Bed eleverne om at designe en miljøvenlig bæredygtig bygning ved hjælp af LEGO-klodser. Opmuntr 

dem til at gå ud over det sædvanlige og tænke ud af boksen, når de designer deres bygning.
5. Fordel derefter eleverne i grupper på 3 eller 4 og bed dem om at:

• bruge deres fantasi til at designe et ideelt hjem, der er så miljøvenligt som muligt og indeholder 
elementer af vertikal havebrug.
• tænke på et hjem og de rum, der er nødvendige for en familie på fire personer, herunder størrelsen
• Ideer til opvarmning/afkøling, alternativer
• Apparater i hjemmet, anvendt teknologi
• Hvad skal boligen bygges af, hvilke materialer anvendes
• System, der er beregnet til genanvendelse/genbrug af affaldsprodukter.

6. Lad eleverne begynde at undersøge og udvikle energibesparelser ved hjælp af internettet og andre 
tilgængelige kilder og finde energibesparelser i forhold til almindelige boliger. Mens eleverne arbejder, 
skal man minde dem om at dele og respektere hvert gruppemedlems idéer og input, forslag osv. Man 
kan foreslå, at hver gruppe kan tildele hvert medlem en rolle, f.eks. at 2 medlemmer er ansvarlige for 
design og tegning, mens andre laver research osv.

7. Når eleverne har afsluttet projektet, skal man bede dem om at præsentere det endelige miljøvenlige 
hjem for klassen i en præsentationsrunde.

8. Opmuntr eleverne til at stemme på det mest miljøvenlige hjem baseret på antallet af miljøvenlige 
elementer i deres design, samt hvordan de har brugt elementer af lodret havebrug, som blev diskuteret 
i begyndelsen af denne aktivitet. Den bygning, som eleverne stemme rom nummer 1, skal de designe 
hjælp af LEGO-klodser.

Afslutning (10 minutter):

• Diskuter fordele og ulemper ved at designe 
miljøvenlige hjem med lodrette haver. Vis dem 
billede 3 i bilag 1.

• Uddel en udgangsbillet. Udskriv så mange 
eksemplarer som nødvendigt (bilag 2).
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Tips
• Læreren kan giveeleverne den 

opgave at tænke på deres hjem 
og at finde mindst 3 idéer eller 
måder at tilpasse deres hjem så 
det bliver mere miljøvenligt.

• Det anbefales at have adgang til 
Minecraft Emancation Edition. 
Hvis dette ikke er muligt, kan 
dine elever blot tegne deres 
bygninger.

Materiale 

•   LEGO-klodser
•   Computerer
•   Internet
•   Interaktive Whiteboard
•   “Minecraft Education Edition” -
Nødvendig tilladelse

            Ark til udlevering
Bilag 1: Billeder
Bilag 2: Udgangsbillet

Tilpasning til børn 10+
I udviklingsfasen af denne aktivitet kan man, efter at man har fordelt eleverne i grupper på 3-4 elever 
og bedt dem om at designe en ideel bygning, der er så miljøvenlig som muligt, forklare dem, at de også 
skal lave en detaljeret tegning af deres ideelle miljøvenlige hjem i «Minecraft Emancation Edition» med 
labels, der viser hjemmets miljøvenlige funktioner, detaljer osv. Forventningerne til at designe miljøvenlige 
bæredygtige bygninger vil også være mere avancerede.

Nyttige links/videre læsning
Miljøvenlige boligdesigns: 
https://www.salterspiralstair.com/blog/eco-friendly-home-design-ideas/

10 imponerende grønne designtips til et miljøvenligt hjem: 
https://ecospaints.net/-impressive-green-design-tips-for-an-eco-friendly-home

Energieffektivt hjem: 8 tips til at bygge et miljøvenligt hjem:  
https://www.homebuilderdigest.com/eco-friendly-home-tips/

De 6 mest berømte lodrette haver i verden: 
https://www.youtube.com/watch?v=dK1NXVdRVag

Adgang til nye teknologier: Giv tilladelse til at bruge “Minecraft Education Edition

Alternative rum
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Modul 6 // Aktivitet 1 // Bilag 1: Billeder
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Modul 6 // Aktivitet 1 // Bilag 2: Forslag til udgangsbillet
(engelsk)
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MODUL 6 :  
Bylandbrug
Aktivitet 2: Min grønne LEGO® by
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Emne
Bylandbrug findes overalt, hvor folk kan finde 
selv den mindste plads til at plante et par frø. Det 
bidrager til en bedre ernæringsmæssig sundhed, 
især i fattige familier, og kan frigøre en del af 
indkomsten til andre udgifter, f.eks. uddannelse. 
Bylandbrug omfatter også kommercielle aktiviteter, 
hvor der produceres fødevarer i drivhuse og andre 
rum, men er oftest i mindre skala og spredt rundt 
omkring i byen.

Baggrund: Der findes forskellige former for 
bylandbrug, f.eks. familiehaver, kolonihaver, 
undervisningshaver, fælleshaver og fritidshaver. 
Mange eksperter mener, at bylandbrug bør 

fremmes i alle skoler i hele Europa, fordi det ifølge 
forskningen øger læring og engagement og skaber 
bevidsthed blandt eleverne om trivsel og grønne 
spørgsmål.

I denne aktivitet skal eleverne finde ud af, hvad 
bylandbrug er, lære at skelne mellem de forskellige 
typer landbrug og forstå fordelene ved det. De skal 
anvende denne viden til at arbejde kreativt med 
LEGO-klodser for at illustrere bæredygtige byer.

• Direct Instruction 
• Inquiry-based Learning 
• Game-based Learning
• Interactive methods 

(building with Lego)

• Introduktionsvideo
• Pædagogisk spil/

udfordring
• Byggeaktivitet (med 

LEGO®)

9– 10 år
For ældre børn (op til 14 
år) henvises til afsnittet 
«Tilpasning til børn over 10 
år» i slutningen af denne 
aktivitetsplan.

Målgruppe Type af aktivitet

UndervisningsmetoderVarighed
40 minutter

Læringsmål
Ved afslutningen af denne aktivitet skal eleverne/deltagerne være i stand til at:
•  Identificere, hvad bylandbrug er
•  Identificere fordelene ved bylandbrug
•  Skelne mellem de forskellige typer bylandbrug og deres grundlæggende karakteristika
•  Anerkende af betydningen af at lægge pres på for at indføre skolehave- og landbrugsmetoder 
i byskolerne med henblik på erfaringsbaseret læring.
•  Bruge inspiration fra andre byer rundt om i verden til inddragelse i deres byplanlægning
• Foretage undersøgelser og identificere måder, hvorpå de kan forbedre deres planlægning 
yderligere for at skabe en mere bæredygtig by
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Introduktion (5 minutter):

Saml hele gruppen i klassen, og del eleverne op i grupper på 3 eller 4. Bed dem om at sætte sig på deres 
pladser. Spørg børnene, hvad vi mener, når vi siger «bylandbrug», og spørg om relevante definitioner. Sørg 
for at kontrollere den grundlæggende viden, som børnene har om emnet, så de kan justere de begreber, 
der anvendes i aktiviteterne.

Afspil  videoen «Urban Farming Is for Kids. . Let’s Get Growing!» på YouTube. Giv eleverne udleveringsfolderne 
med definitionerne (bilag 1), og drøft dem.

Retningslinjer
Gennem de følgende trin giver denne aktivitet eleverne mulighed for at udforske 
begrebet bylandbrug:

Eleverne vil blive introduceret til betydningen af bylandbrug.
Eleverne skal skabe deres egen bæredygtige by med byhaver ved hjælp af 
LEGO-klodser.
Eleverne vil reflektere over vedvarende energikilder, korridorer for vilde dyr og 
planter og bæredygtig transportinfrastruktur.

1.
2. 

3. 

Forberedelse af aktiviteten:

• Gør projektor, højttalere og følgende video klar::  «Urban Farming Is for Kids. . Let’s Get Growing!» 
på YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=JbB2Mqp2Lzw 

• Sæt bordene i grupper. Eleverne inddeles i grupper på 3 eller 4
• Stil en kasse med LEGO-klodser på hver gruppes bord
• Hav trykte ark til uddeling liggende parat på dit bord (en af hver til hver elev)
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Vurdering
• Når aktiviteten er afsluttet, skal man bede 

eleverne om at nedskrive 3 fordele ved 
bylandbrug.

• Når aktiviteten er afsluttet, skal man bede 
eleverne om at nedskrive 5 fordele ved at lære 
med LEGO-klodser.

Gennemførelse af aktiviteten (30 minutter):

1.  Spørg eleverne, om de mener, at bylandbrug har positive aspekter for byerne, enkeltpersoner  
 eller verden. Bed dem begrunde deres holdning.
2. Introducer klassen til udfordringen «Min grønne LEGO®-by».
3. Forklar de tre faser i udfordringen
• Eleverne vil skabe deres egen plan for en bæredygtig by med byhaver/gårde
• Eleverne skal skabe en 3D-model af deres by (ved hjælp af LEGO®)
• Eleverne udarbejder et byreglement for indbyggerne i deres by
4. Saml eleverne i deres grupper og bed dem om at gennemgå «Planlægning af min grønne   
 LEGO®-by» (bilag 2). Dette arbejdsark vil hjælpe dem med at lære, hvad de skal have med i  
 deres bæredygtige by, og hvad indbyggerne i deres by har brug for for at kunne bo der.
5. Bed eleverne om at lave en plan for deres byer (ved hjælp af A4-papirerne) og derefter bruge  
 deres LEGO-klodser til at skabe deres grønne LEGO®-byer.
6. Sørg for at forklare, at deres grønne LEGO®-byer skal:
 - drives ved hjælp af vedvarende energikilder
 - bruge bylandbrug til at producere nok mad til indbyggerne
 - have grønne områder og «korridorer for vilde dyr og planter
 - have en bæredygtig transportinfrastruktur: Biler, busser, tog og sporvogne, både på  
  floder,  gangstier for fodgængere og cykelstier i balance.

 - Genbrugsbeholdere i hele byen

Afslutning (5 minutter):

1. Resumér af de behandlede emner. / Diskussion.
2. Refleksion. Lad hver gruppe af elever præsentere deres arbejde for klassen og få klassen til at 

kommentere det (positive og negative aspekter).
3. Afslutning
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Tips
• Sørg for at give plads til diskussion 
og til, at eleverne kan dele deres 
egne erfaringer (dvs. om de 
nogensinde har set eksempler på 
bylandbrug, om de selv kan lide at 
dyrke havebrug osv.). På den måde 
vil de kunne skabe en forbindelse 
mellem lektionen og det virkelige liv.

Materiale  

•   3-4 A4 parpir
•   25 Uddelingsark (1.1)
•   25 Uddelingsark (1.2)
•   Projektor
•   Computer
•   Højtalere
•   LEGO-klodser

            Ark til uddeling
Bilag 1: Planlægning af min grønne LEGO by
Bilag 2: Nyttige definitioner

Tilpasning til børn 10+
• Man kan diskutere fordelene ved at lære i naturen og udvikle et sideprojekt med eleverne. Lav f.eks. 
en udendørsaktivitet hver uge.

Nyttige links/videre læsning
Hjemmeside: 
https://www.lego.com/en-us/kids/city

Software:
https://www.bricklink.com/v3/studio/download.page#xlink

Video: 
https://www.youtube.com/watch?v=JbB2Mqp2Lzw

Materiale:
https://resources4rethinking.ca/en/resource/my-green-city

Hvis man ikke har de nødvendige LEGO®-sæt, kan man bede eleverne om at designe deres 
byer på papir i første omgang eller bruge LEGO® Digital Designer-softwaren til at gøre det 
digitalt. I dette tilfælde skal man bruge tablets til eleverne.

Alternative rum
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Modul 6 // Aktivitet 2 // Bilag 1: Planlægning af min grønne 
LEGO by
Hvordan kan man bygge en bæredygtig by?
Din bæredygtige by skal indeholde planer for at producere energi, forsyne indbyggerne med mad, 
håndtere affald effektivt, transportere mennesker og produkter rundt i byen og samtidig sikre, at 
naturen er velkommen og støttes i din by.

1. Energi
Folk forventer en højere levestandard, og de nyeste apparater sluger energi. Vi bruger stadig en 
masse fossile brændstoffer som olie, kul og gas. I de sidste 200 år har vi allerede brugt så mange af 
verdens ressourcer, at vi er nødt til at bruge mere vedvarende energi.
Hvordan vil du forsyne din by med strøm?

2.  

Mad
Vi har alle brug for at spise, men hvor skal vi få det hele fra i en verden med flere 
og flere mennesker? Det er dyrt at transportere fødevarer langt væk fra og det 

forurener miljøet. Vi spilder også en masse mad; alene i Storbritannien smides ca. 30 % af al mad i 
skraldespanden! Hvordan og hvor vil du dyrke nok mad til dine indbyggere?
Hvordan kan du sikre dig, at man bruger så meget af maden som muligt uden at spilde den?



195

3.  Natur
Vi skal huske, at mennesket ikke er det eneste levende væsen på planeten, og at vi 
har brug for planter og dyr for at kunne overleve. Når du planlægger din by, skal du 
huske at inddrage grønne områder og hjælpe dyrelivet med at bevæge sig rundt i 
din i «vildtkorridorer». Vildtkorridorer er områder med beplantning, der hjælper de 

grønne områder i din by med at forbinde dem til gavn for dyrelivet. Det kan være nogle planter 
i kanten af en vej eller endda folks haver. Blomstrende planter er med til at tilskynde bestøvere 
til at komme ind i din by; de vil hjælpe dine grøntsager med at vokse og øge din høst af 
fødevarer. Det er også blevet bevist, at hvis folk kan se naturen hver dag og ikke kun bygninger, 
er de meget gladere og sundere.
Prøv at tænke på, hvorfor man måske har brug for forskellige planter og dyr, så du kan sikre dig, 
at du har det hele i din by. Hvordan vil du sikre, at naturen fremmes i din by?

4.  Transport
TDen måde, hvorpå befolkningen bevæger sig rundt i byen, er afgørende for bylivet. 
Bevægelse på et sted, hvor der bor og arbejder så mange mennesker, er vanskeligt, 

så det skal udformes omhyggeligt. Biler, busser, tog og sporvogne, både på floder samt 
gangstier for fodgængere og cykelstier - du skal sørge for, at der er faciliteter til rådighed for 
den perfekte balance mellem hver enkelt af dem.

Nogle af de største byer i verden har endda flyttet deres transportmidler af vejen ved hjælp af 
undergrundstog og højbanesystemer, f.eks. har Las Vegas motorveje under sine bygninger.
Prøv at tænke på nye måder, hvorpå du kan hjælpe med infrastrukturen i din by. I mange byer 
rundt om i verden kan gaderne blive lige så berømte som nogle af bygningerne.
Hvordan vil du hjælpe dine indbyggere med at bevæge sig rundt?
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5. Affald
I hele verden smider vi over 2 milliarder tons affald ud hvert år. Meget af dette affald 
rådner ikke op, og det er et alvorligt problem at finde et sted at lægge alt affaldet.
Vi spilder faktisk mere energi ved ikke at genanvende. F.eks. er drikkedåser fremstillet 

af aluminium, og der skal 95 % mere energi til at fremstille en ny aluminiumsdåse end en, der er 
fremstillet ved genbrug af andre dåser. Ved genanvendelse undgår man også en meget dyr og 
forurenende aktivitet, nemlig udvinding af aluminium.
Hvordan vil du tilskynde folk i din by til at genbruge mere og reducere deres affald?
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Modul 6 / Aktivitet 2 / Bilag 2: Nyttige definitioner

Hvad er bylandbrug?

Bylandbrug omfatter alle aktører, fællesskaber, aktiviteter, steder og økonomier, der 
fokuserer på biologisk produktion i en rumlig kontekst, som - i henhold til lokale standarder - 
kategoriseres som «bylandbrug». Bylandbrug finder sted i intra- og peri-urbane områder (dvs. 
inden for eller i udkanten af en by eller en metropol), og et af dets vigtigste kendetegn er, at 
det er dybere integreret i bysystemet sammenlignet med andet landbrug. Bylandbruget er 
strukturelt indlejret i bystrukturen; det er integreret i byens sociale og kulturelle liv, økonomi 
og stofskifte.

Hvad er Urban fødevaredyrkning?

Urban fødevaredyrkning omfatter landbrugsaktiviteter med generelt lav økonomisk 
afhængighed af materielle resultater, samtidig med at produktionen af fødevarer anvendes 
til at nå andre, for det meste sociale, mål. I dette tilfælde skelnes der mellem områder med 
individuel produktion f.eks. kolonihaver og private haver, og områder med mere kollektive 
aktiviteter, f.eks. undervisningshaver, terapeutiske haver og fælleshaver.

Hvad er bylandbrug?

Bylandbrug henviser til bevidste forretningsmodeller, der udnytter nærheden til byen ved at 
tilbyde lokale eller regionale landbrugsprodukter eller tjenesteydelser. Dette begreb gælder 
ikke for alt landbrug, der finder sted i større byområder. I dette tilfælde er områderne blevet 
opdelt i forskellige typer, f.eks. områder, der er knyttet til tjenester på stedet (f.eks. fritids- og 
undervisningshaver), og andre, der omfatter lokale fødevarefarme. Sidstnævnte har en mere 
direkte forbindelse til forbrugerne og opererer gennem korte fødevareleveringskæder.
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MODUL 6 :  
Bylandbrug
Aktivitet 3: Min skolehave
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Emne
I takt med at byområderne vokser i befolkningstal, 
udvider de sig udad og overvælder ofte det 
naturlige miljø, ødelægger økosystemer og trækker 
ressourcer langt ud over deres definerede grænser. 
Det er vigtigt at lære om økosystemer og vores 
indvirkning på miljøet fra en tidlig alder, hvis vi 
ønsker at ændre den måde, vi lever på i byerne. 
Indførelse af bylandbrug i skolerne er en god måde at 
starte en bevidsthed blandt unge mennesker på, og 
det er af stor pædagogisk såvel som følelsesmæssig 
værdi for børn.

Baggrund: Byernes afhængighed af import af 

fødevarer, energi og andre ressourcer fra fjerne 
områder og ofte af eksport af affald til disse 
områder har alvorlige negative konsekvenser for 
miljøet og har længe været et problem i hele verden. 
Selv om det ikke vil løse de økologiske problemer i 
de voksende byer, kan bylandbrug være en vigtig 
måde at genoprette balancen og beskytte miljøet 
på.
Denne aktivitet har til formål at gøre eleverne 
fortrolige med begrebet bylandbrug og hjælpe dem 
med at forestille sig og designe en undervisningshave 
til deres skole.

• Learning by doing
• «Peer» læring
• Byggeaktivitet
• Feltarbejde

• Direkte instruktion
• Undersøgelsesbaseret læring
• Interaktive metoder

7– 10 år.
For ældre børn (op til 14 
år) henvises til afsnittet 
«Tilpasning til børn på over 
10 år» i slutningen af denne 
aktivitetsplan.

Målgruppe Type af aktivitet

UndervisningsmetoderVarighed
190 minutter

Læringsmål
•  Identificere de grundlæggende elementer i bylandbrug
•  Skelne mellem de forskellige typer af bylandbrug
•  Udtrykke deres tanker og følelser om, hvordan bylandbrug kan hjælpe os med at få et bedre 
og mere produktivt liv
•  Samarbejde og sammenfatte deres hovedargumenter i fællesskab
•  Anvende den nye viden, de har fået ved at bruge LEGO-klodserne
•  llustrere den nye viden i deres design af deres imaginære skolehaver
•  Analysere de fordele, de kan få ud af denne uddannelsesoplevelse
•  Påpege, hvordan deres skolehave kan forbedre den pædagogiske læring
•  Syntetisere og præsentere deres plan for andre
•  Vurdere, hvad de har lært af denne aktivitet
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Introduktion (35 minutter): 

1. Saml hele gruppen, og start en diskussion om, hvad bylandbrug er. Man kan bruge Modul 6 
Introduktion og enhed 6.1 til at fremme denne diskussion.

2. Del eleverne op i grupper på 3-4 personer og bed dem om at skrive og/eller tegne på farverige 
post-it-sedler og/eller papir, hvordan bylandbrug kan hjælpe os med at få et bedre liv og bedre 
hverdagsaktiviteter. Stil dem nogle vejledende spørgsmål, som I alle kan diskutere i den store 
gruppe. For eksempel:

• Forestil dig, at der tæt på dit hus/din lejlighed er en fælles have, hvor man kan plante grønt og 
blomster sammen med venner og naboer. Hvordan får det dig til at føle?
• Forestil dig, at nogle af dine slægtninge ikke har et arbejde og er meget bekymrede over, at de ikke 
vil kunne sikre deres husstand madforsyning. Tror du, at en familiehave eller en kolonihave vil få dem 
til at udvikle en følelse af værd og selvrespekt?
• Forestil dig, at du bor i en boligblok. Føler du, at hvis der var en bygård (uddannelsesmæssig/ 
rekreativ/ miljømæssig/social) tæt på dig, ville du besøge den ofte? Hvilken slags aktiviteter ville du 
lave der?

Retningslinjer
Gennem de følgende trin giver denne aktivitet eleverne mulighed for at forestille 
sig og designe en undervisningshave til deres skole: 

Eleverne vil reflektere over, hvordan bylandbrug kan bidrage til at forbedre 
livet og daglige aktiviteter.
Eleverne skal designe og skabe en pædagogisk have til deres skole ved hjælp 
af LEGO-klodser.

1.

2.
  

Forberedelse af aktiviteten:

Læs Modul 6 omhyggeligt i læseplanen for at gøre diskussionerne lettere..
Lav stationer til hver gruppe ved at sætte to skriveborde sammen. Sørg for, at der er en vis afstand 
mellem grupperne. Forbered alt materialet på forhånd.

.
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Vurdering
• Man kan bruge det spørgeskema til evaluering af 

virkningen, som er udviklet af projektkonsortiet, 
hvor eleverne kan markere, hvad de mener 
om visse enkle udsagn (1-5 Like-skala med 
emojis i stedet for tal); noter, hvad de har lært 
af aktiviteten; reflekter over brugen af LEGO® 
til bedre at forstå de emner, de blev undervist 
i; fremhæv, hvilke problemer/vanskeligheder de 
stødte på under gennemførelsen af aktiviteten; 
skriv, hvad de ikke kunne lide; foreslå forbedringer 
til denne aktivitet.

Gennemførelse af aktiviteten (90 minutter):

1. Fortæl eleverne, at de skal arbejde i de grupper, som allerede er oprettet i den indledende del af 
denne aktivitet. Hver gruppe har en opgave: at forestille sig, designe og udvikle en pædagogisk have 
til deres skole ved hjælp af LEGO-klodserne.

2. Saml eleverne, og fortæl dem, at I sammen vil gå en tur rundt på skolens område. Fortæl dem, at de 
vil gå med deres grupper og skal diskutere indbyrdes, hvorfor det er vigtigt at have en pædagogisk 
skolehave, og hvor de kunne anlægge denne have.

3. Når I vender tilbage til klasseværelset, skal man bede eleverne om at begynde at designe deres 
skolehave med udgangspunkt i det, de har diskuteret og bemærket under deres gåtur. Giv hver gruppe 
ark 1 samt flipoverpapir og farvestrålende tuscher og bed dem om at designe og senere bygge deres 
have efter de foreslåede trin.

4. Giv dem derefter tid nok til at bygge deres skolebygning, herunder den imaginære skolehave, ved 
hjælp af LEGO-klodserne.

5. Når hver gruppe er færdig, giver man dem ark 2 og beder dem om at udfylde det sammen med deres 
gruppe.

6. Herefter præsenterer hver gruppe deres skolehave for hele klassen med begge ark som vejledning.
7. Opmuntr eleverne til at samle alle deres meninger og følelser om vigtigheden af at have en pædagogisk 

skolehave og aflever det endelige dokument til skolens ledelse og forældre-/lærerforeningen/
forældre- og værgeforeningen for at lægge pres på for at få oprettet en skolehave.

Afslutning (30 minutter):

1. Lav en collage med alle holdninger og følelser om vigtigheden af at have en pædagogisk skolehave, 
herunder billeder fra både design- og udviklingsfasen af den «nye» skole med en pædagogisk skolehave, 
og diskuter samtidig vigtige erfaringer, der er gjort.

2. Vurder den nye viden og de nye færdigheder, der er erhvervet.
3. Afslut aktiviteten ved at takke alle for deres deltagelse og værdifulde idéer
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Tips
• Hold det maksimale antal 

deltagere i hver gruppe til 4 
elever.

• Tillad eleverne at udtrykke sig 
frit i indledningen af aktiviteten, 
men vær opmærksom på at lette 
diskussionen ud fra indholdet af 
Modul 6

• Sørg for, at alle elever deler deres 
meninger og bliver respekteret i 
den lille gruppe. 

Materiale  

•   Farvede post-it-sedler og/eller A4-papir 
til introduktionen til aktiviteten
•   Flipover
•   Tuscher
•   Sakse og lim
•   Farvet papir, som de kan bruge til at 
klippe stykker ud til deres have
•   Trykte kopier af bilag (1 pr. gruppe)
•   LEGO-klodser 
•   1 A2-kartonark til den endelige collage

            Ark til uddeling
Bilag 1: Tjekliste
Bilag 2: Min skolehave

Tilpasning til børn 10+
Denne aktivitet kan gentages for +10 børn, da den er fleksibel i forhold til forskellige læringsbehov og 
undervisningsniveauer. I indledningen til aktiviteten kan man f.eks. diskutere mere komplicerede emner, 
såsom den voksende befolkning i storbyerne eller betydningen af bylandbrug for kvinders økonomiske 
selvstændighed. Alle disse spørgsmål kan findes i Modul 6, herunder tal og geografiske data.

I stedet for at lave en collage med meninger og følelser kan man desuden ved afslutningen af denne 
aktivitet sammen med eleverne udarbejde et dokument med en politikbeskrivelse/politisk anbefaling og 
aflevere det til skolens ledelse.

Nyttige links/videre læsning
Man kan bruge alle links og bibliografier, der er foreslået i Modul 6. For eksempel:

Følgende video er en Introduktionsvideo til bylandbrug og modstandsdygtig havebrug for og 
med børn. Den er meget inspirerende og kan bruges i undervisningen. Urban Farming Is for Kids. 
. Let’s Get Growing!

Følgende essay af Kirsten Berhan kan give dig en fantastisk indsigt i, hvordan man kan bruge 
skolehaven som et undervisnings- og læringsredskab:  «The Garden, A Master Teacher»

Dyk ned i den fantastiske verden af  Life Lab! Life Lab Science Program er en national leder inden 
for havebaseret undervisning og er dedikeret til at udvikle og bruge skolehaver som «levende 
laboratorier», hvor eleverne kan integrere og anvende det, de lærer i klasseværelset.

En vejledning i how to start a school garden.
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Modul 6 // Aktivitet 3 // Bilag 1: Tjekliste

Tjekliste, som man skal være opmærksom på, når man planlægger 
og anlægger sin have

* Følgende liste indeholder de trin, som man bør tage i betragtning, når man udvikler sin model. 
Efter hvert trin skal man skrive sine tanker og bemærkninger i feltet.

1. Skab en havekomité: En havekomité træffer beslutninger om, hvordan skolens have skal se 
ud, hvad den skal bruges til, og hvordan den skal fungere. Udvalget bør ideelt set bestå af 5-10 
medlemmer, der repræsenterer følgende områder:
• Din skoles administration
• Undervisere
• Elever
• Forældre
• Frivillige fra lokalsamfundet (kommune, NGO‘er, landbrugsforeninger osv.)

Hvem vil deltage i jeres haveudvalg?

2.  Bestem målene for din have: Når du har fået dit udvalg på plads, er det vigtigt at fastsætte 
mål for din have som et vigtigt næste skridt. Skoler anlægger haver af forskellige årsager. Her er 
nogle fælles mål og målsætninger.
• At tilbyde udendørs, praktisk læring.
• At dyrke mad til skoleprogrammer.
• At sende frisk frugt og grøntsager med eleverne hjem.
• At reducere det madspild, der produceres på skolen.
• At skabe et terapeutisk rum for børn og unge.
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Når du har identificeret målene for din have, kan du nemmere bestemme, hvilken størrelse 
og stil du har brug for. Når du har en fornemmelse af, hvilken retning din have skal gå, kan du 
overveje følgende spørgsmål for at finpudse din vision yderligere:
• Hvem skal bruge haven?
• Hvor ofte vil eleverne bruge haven? Hvem vil være ansvarlig for planlægningen?
• Hvem er der ellers brug for for at nå dine mål?
Hvad er målene for din have? Svar kort på ovenstående spørgsmål for at hjælpe dig med at 
bestemme din vision.

3.  Find dit sted: Nu, hvor du kender hovedformålet med din have, skal du gennemgå de 
tilgængelige steder og finde ud af, hvilket sted der passer til dine behov. HUSK vores gåtur 
rundt på skolens område. Undervejs skal du overveje følgende spørgsmål:
• Hvor meget plads har du brug for for at nå dine mål?
• Er der nok sol?
• Hvor er din adgang til vand?
• Hvilken type jord er der på stedet?
• Er stedet sikkert?
Svar kort på ovenstående spørgsmål. Spørg din lærer om hjælp, hvis du har brug for det.
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4.  Planlæg og design dit sted: Overvej følgende elementer, når du begynder designprocessen. 
Hvilke af dem vil supplere din have? Spørg din lærer om eventuelle præciseringer eller 
spørgsmål, og skriv i boksen nedenfor, hvordan du forestiller dig din have. Brug flipover og 
tuscher til at tegne den.

5. Overvej materialer: Med dit nye design i hånden skal du overveje, hvilke materialer elever 
og undervisere skal bruge for at få mest muligt ud af din have. Dette omfatter overvejelser om 
både bygge- og driftsfasen. Overvej følgende forslag, og skriv dine materialer ned:
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• Hvis din have skal indeholde højbede, hvad skal de så være lavet af? Genbrugsplast eller 
træ?

• Jord
• Gødningsstoffer: Kemisk gødning kan give planterne et hurtigt fix, men det har vist sig, at 

de udtømmer jorden på lang sigt. Giv i stedet dine planter og din jord næring på samme tid 
med en organisk gødning til alle formål.

• Vanding: Der findes forskellige vandingssystemer, som passer til forskellige havedesigns.
• Værktøjer: Da de fleste haver er beregnet til at blive besøgt af én klasse ad gangen, vil 

antallet af redskaber normalt afspejle den gennemsnitlige klassestørrelse på din skole. For 
eksempel: Vandkande (3); håndskol (25-30); rund skovl (2); flad skovl (2); havehakke (2); 
havegreb (2); slange til drikkevand (1); havesnor (1 rulle på 200 fod); havehandsker (25-30); 
planteetiketter (50); 1 trillebør; 1 sprøjtepistol

• Indhegning: Skolehaver har gavn af et sikkert hegn. Trådnet med træ- eller metalstolper er 
normalt mere omkostningseffektivt end lamelhegn eller stakithegn af træ.

NU ER DU KLAR TIL AT BYGGE DIN SKOLEHAVE MED 
LEGO-KLODSER!!
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Modul 6 // Aktivitet 3 // Bilag 2: Min skolehave

Refleksioner efter design og opbygning af min skolehave

1. Hvilke elementer har du tilføjet til din skolehave? Grøntsager, frugttræer, blomster? Hvorfor 
valgte du disse elementer?

2.  Tror du, at du kan bruge din skolehave til at lære mere om havebrug og botanik, ernæring, 
forbrugsundervisning og landbrug? Hvordan?
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3. Beskriv noget, som man kan lære af din skolehave. Tænk på at lære i naturen, observere 
sammen med dine klassekammerater, bruge teknikker til at dyrke din have, spise produkterne, 
lære, hvor vores mad kommer fra, lære, hvordan man kan leve et godt liv, hvis man dyrker sin 
egen mad osv.

 

4.  Føler du, at det er vigtigt at have din egen skolehave? Hvorfor?


