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Sådan læser du bogen
Undervejs i bogen møder du ord, der er markeret  

med fed og blå skrifttype. Det betyder, at du kan 

finde en forklaring på ordet på side 84-87. De ord, 

der bliver forklaret på side 84-87 er fremhævet med 

blå farve og fed tekst første gang, de optræder i 

bogen. Så hvis du ikke læser hele bogen, men kun et 

kapitel, kan du altid prøve at se i ordforklaringen, om 

der er hjælp at hente. Bagerst i bogen er der et stik-

ordsregister, hvor du kan lede efter bestemte emner.
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Ligesom ved udarbejdelsen af bogen »Besøg et vand-

hul« har jeg også ved denne bog fået en uvurderlig 

hjælp af en række mennesker, såvel fagligt som  

pædagogisk.  Det drejer sig om cand. mag Morten 

Terkildsen, Århus, museumsinspektør seniorforsker 

lic.scient Poul Hansen, Naturhistorisk Museum, 

Århus, mag.scient Preben Bügel Jørgensen, Skander-

borg, faglig konsulent Kåre Øster, Amtscentret for 

undervisning, Skanderborg, bibliotekar og overlærer 

Ole Windsholt, Århus, redaktør ved Turbineforlaget 

cand. mag. Jesper Tolstrup, Århus og tegneren cand. 

polyt. og arkitekt Peter Terkildsen, Vejle.

 For lån af bestemmelsesnøglen bagerst i bogen 

takkes Per Egnell, Chef/Manager VWR International 

AB, KEBO Undervisning/Science Education, SE-163 

94 Stockholm, Sverige.

 Endvidere vil jeg sige tak til de mange skoleele-

ver og lærerstuderende, som gennem tiderne har 

haft lejlighed til at afprøve bogens mange praktiske 

og pædagogiske tiltag.



Det kommer vel ikke som nogen overraskel-

se for dig, at man oplever dyr og planter på 

den bedste måde i naturen. Det er meget 

bedre end at læse om dem eller se dem på 

TV.

 Bogen, tænker jeg, at du skal bruge som 

en forberedelse til besøg i skoven. Og det 

gælder ikke kun om at læse bogens tekst, 

men især også om at se på dens billeder.                                                                                                                                  

Bogen lægger op til, at du skal ud og opleve, 

at træerne springer ud, og at urterne og 

dyrene kommer frem. Den opfordrer dig til, 

med en insektsuger og en lup, at gå på jagt 

efter små dyr i skoven på steder, hvor græs-

strå er ligeså høje som træer, og hvor vand-

dråber er som fine små skovsøer. Bogen 

fortæller dig også, hvordan du kan opleve 

skovens fugle. 

 Oplev, at naturen har mange dyr og 

planter. Tæl, hvor mange forskellige krible- 

krable dyr du kan finde. Hvad hedder de, 

og hvor lever de? Prøv at finde ud af, hvor-

dan de forsøger at undgå at blive spist af 

andre dyr. Hvad spiser de? Kan de noget 

sjovt? 

 Lær, hvordan man får fat i de små dyr. 

Lær at kende forskel på dem. Se, hvordan de 

forskellige dyr er tilpasset deres levested. 

Her hjælper bogen dig på vej.

 Lær at opleve naturen med alle dine san-

ser. Se og lyt til fuglene. Rør ved træerne. 

Find ud af deres alder. Lugt til skovens jord. 

 Der findes mange dyr i skoven, men de 

store dyr som mus, egern, rådyr og ræve ser 

vi sjældent. Vi vil forsøge at gå på jagt efter 

dyrene og prøve at finde spor efter dem.
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Ud i naturen – hvorfor?
Forord

Skoven er et udmærket eksempel på et 

stykke ægte natur. Du kan nemt komme 

til den. I skoven kan du finde fred og ro og 

samtidig plads nok til at røre dig på. Du vil 

komme til bedre at forstå, hvordan du kan 

være med til at beskytte naturen.

 I skoven oplever du mange farver, for-

skellige former og masser af lys. Du kan 

høre kendte og ukendte lyde og lugte til 

mange dufte. Din fantasi vil blive større.                                                                                                                                        

 Naturen giver dig ideer til at skabe no-

get selv. Det kan være af materialer, som 

man finder der.

 Og så kan skoven være med til at for-

andre dig som menneske, ved at åbne dine 

øjne for det smukke og levende i den. Den 

kan gøre dig gladere, gøre dig interesseret i 

at gå på opdagelse. Den kan give dig større 

lyst til at være sammen med andre menne-

sker. Tænk dig, hvor meget man kan have at 

snakke sammen om gennem de fælles ople-

velser, man kan få i skoven.

Så velkommen i skoven om foråret!

Finn Terkildsen
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Kender du skovens dyr og planter?
Find svarene på side 96
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Rådyr

Vorterod

Skovmærke

Majblomst

Bingelurt

Lad som om, du befinder dig i den virke-

lige skov. Du går på opdagelse i den, går 

tæt på dens træer, på dens urter og dyr.                                             

Det er forår nu. Skoven vågner ligesom af 

en dyb søvn. Foråret har afløst den mørke 

og til tider kolde vinter. Alting myldrer frem. 

Der er mange planter om pladsen – og de 

kæmper alle om lyset. 

 Træerne står nøgne. De mangler deres 

blade. Det er først senere, at knopperne 

springer ud, og bladene kommer frem. 

•	 »Læs« skovbilledet på de forrige sider, 

som om det var en tekst. Hvad afslører 

billedets mange detaljer?

•	 Hvor findes de forskellige dyr og  

planter?

•	 Hvad laver dyrene? 

•	 Hvad hedder dyrene og planterne? 

Måske har du svært ved at finde svar på alle 

spørgsmålene. Svarene findes i denne bog, 

blandt andet på side 96. Senere vil du må-

ske også kunne finde dem ude i skoven, når 

du selv går på opdagelse.      

Bøgeskoven som levested
I bøgeskoven er bøgetræet det vigtigste 

træ. Der findes mange forskellige steder i 

den, hvor dyrene og planterne kan leve. På 

en måde er levestederne inddelt i etager 

ligesom et højhus.

 Der findes levesteder ved træernes rød-

der, i underskoven, på og i træernes stam-

mer og i deres kroner. Hver etage har sit 

eget dyreliv. 

 Levestederne er forskellige. Dyrene lever 

for det meste der, hvor de klarer sig bedst. 

Vi siger, at de er tilpasset deres levested. 

Det kan ses på deres bygning, men også på 

den måde, de lever på. 

 Kig på billedet på de forrige sider. Kan du 

finde bygningstræk hos nogle af dyrene, der 

fortæller, at de er tilpasset deres leve sted?

En lysning i skoven
I lysninger i skoven kan du også finde dyr, 

som du kan se på billedet på de forrige si-

der. Kan du forklare, hvorfor det kan være 

vanskeligt at se rådyr om dagen?

 På tegningen kan du se et rådyr, der er 

i gang med et eller andet. Hvad tror du, at 

det foretager sig? Hvad sker der, når råbuk-

ken »fejer« sin opsats?  

Skovbunden som levested
Her om foråret er skovbunden dækket af 

mange hvide blomster. De bliver senere 

afløst af andre planter. Det kan være vor-

terod, skovmærke, majblomst og bingelurt.                                                                                   

Vi kan også finde krible-krable-smådyr og 

insekter i den. De er ved at vågne af deres 

vinterdvale.

Kan du hjælpe børnene med svar?
Kan du hjælpe nogle børn, som tit besøger 

skoven, med at svare på deres spørgsmål? 

Børnene har opdaget, at der ofte findes 

mange små dyr i de rådne træstubbe eller 

under skovbundens blade.

 De har også lagt mærke til, at mange 

smådyr kun opholder sig i kort tid på over-

fladen, hvorefter de forsvinder hurtigt ned 

mellem bladene.

 Hvorfor opfører de sig mon sådan?

 Børnene har også fundet nogle gran-

kogler, der er blevet gnavet i af dyr. Men 

hvad har dyrene forsøgt at få fat i?

 Børnene har set, hvordan nogle snegle, 

der har et hus på ryggen, har lukket sig inde 

i deres hus. Hvorfor gør de mon det?

 Børnene har opdaget spor i skovbunden 

efter et dyr med to tæer. De mener, at spo-

ret er lavet af et rådyr. Men rådyret har da 

fire tæer?

 Gå selv på opdagelse i skoven. Men tag 

hensyn til den. Det er altid spændende at 

lege naturdetektiver og opklare nogle af 

skovens mysterier. Husk at passe på både 

dyr og planter.

 Hvis man vil opleve naturen på den bed-

ste måde, skal man tage hensyn til den.                                                                                                            

Du skal vide, at ophold og færdsel i skoven 

sker på eget ansvar. Undgå at lave for me-

get larm og uro. Og kom kun de steder, hvor 

det er tilladt.

 Ryk ikke blomster op med rod, og bræk 

ikke grene af de levende træer. Skær heller 

ikke i træerne. Det er sjovt at komme tæt 

på dyrene for at opleve dem bedre, men rør 

ikke ved deres æg eller unger.

 Se på eventuelle skilte, inden du går ind i 

skoven. Er det en offentlig eller privat skov? 

Du må gerne samle nødder, bær, svampe, 

lav, mos og planter i de offentlige skove. 

Cirka så meget, som der kan være i en bæ-

repose. I de private skove må du kun samle i 

nærheden af stier eller veje.

 Når du forlader skoven, så tag dit affald 

med, eller læg det i de opstillede skralde-

spande. 

Naturoplevelser: 
Mød skoven i skolen



Få endnu mere viden 
– forbered mødet med skoven
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I naturen kan du undersøge, hvordan plan-

terne og dyrene er bygget, hvordan de vok-

ser, og hvordan de lever.

 I naturen kan du få lejlighed til at gå 

meget tæt på nogle af dyrene. Det kan ske 

ved at bruge en dåselup. Den består af en 

plastdåse, hvor der i låget er indbygget en 

lup, som kan forstørre fem gange. I bunden 

af dåsen findes en påtrykt lineal, så du kan 

måle dyrene.

 Og så kan du tegne og skrive om dyrene 

i din naturdagbog i stedet for at slæbe dem 

med hjem.

Selvfølgelig kan du opleve naturen uden at 

forberede dig hjemmefra. Men hvis du væl-

ger hjælpemidler ud fra, hvad du vil under-

søge, og hvordan undersøgelsen skal ske, 

kan du få endnu mere viden og dermed en 

større oplevelse. 

 Beslut dig også for, om du vil indsamle 

noget til yderligere undersøgelse derhjem-

me. Og om de fundne ting måske skal indgå 

i et naturværksted?

Bestem dig også for, om dine iagttagelser 

og undersøgelser evt. skal gives videre til 

andre.

Her er vist tegninger af ting, man kan få 

brug for ved mange undersøgelser. Det dre-

jer sig om en lup eller dåselup til iagttagelse 

af små dyr, en plastikpose til evt. indsamling 

af ting, en naturdagbog (en Kina bog i A5- 

format er velegnet), måske også et digital-

kamera.

 En skuldertaske er en udmærket ting at 

have alle hjælpemidlerne i. 
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Vi oplever og undersøger



Et første besøg i skoven kunne udmærket 

være for at se nærmere på bøgetræerne. 

Skuldertasken er blevet pakket med de ting, 

som vi kan få brug for. I tasken er der:                                                   

•	 naturdagbogen (»Kinabog«)

•	 en blyant              

•	 måske en lille havesaks 

•	 plastikposer

•	 en pincet

•	 en snor på en meters længde

•	 bagepapir

•	 tape

•	 farvekridt

Måske også et digitalkamera eller en mobil-

telefon, der kan fotografere.  

Træer
Du ved, at alle træer er forskellige, 

men alligevel har nogle ting tilfæl-

les. Foroven er der grenene, som har 

blade på om sommeren, og som dan-

ner træets krone. Gran og fyr er nåle-

træer, som beholder deres blade hele 

året. Nåletræernes blade hedder nåle. 

Grenene sidder på en stamme, som 

holdes på plads af rødderne. Rødder 

suger også vand og næring op i træet.

I skoven:
I bøgeskovens udkant møder du ofte træ-

erne som en stor, gennemsigtig mur. De 

store træer har endnu ikke fået blade. Man 

kan stadig kigge et stykke ind i skoven, hvor 

træerne står med deres høje stammer. De 

ligner søjler i et kirkerum.          

 Bøgetræerne kan blive høje, ofte dob-

belt så høje som en almindelig flagstang på 

10 meter. Træernes rødder er godt plantet 

i jorden. Gennem dem bliver der suget over 

100 liter vand op hver dag. Det svarer til 

indholdet i 10 store vandkander.

 Hvor gamle kan de høje træer være? Find 

evt. en fældet bøg eller en træstub, og tæl 

årringene på den. På den måde kan man 

bestemme det fældede træs præcise alder.

Bøg

Gran

Fyr
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På opdagelsesrejse i bøgeskoven

Årringe
Du har måske hørt noget om årringe på 

skolen. Men hvad er en årring egentlig? 

Og hvad kan de fortælle os?   

 Hvert år bliver træets stamme  

tykkere. Det skyldes, at træet ligesom  

»murer« en ring på stammen og grenene.   

 En årring består af en bredere, lys 

ring. Den er dannet om foråret. Den lyse 

ring glider over i en mindre, mørkere og 

mere fast ring, der ligner en streg. Det 

er det område, der er blevet dannet om 

sommeren og efteråret, hvor træet ikke 

vokser så hurtigt.

 Et træ er lige så gammelt som antal-

let af dets årringe. Prøv at finde en træ-

stub og tæl!

 Smalle årringe fortæller, at træet er 

vokset mindre end ellers. Det skyldes 

måske tørke. 

 Træet kræver lys, vand og næring for 

at kunne leve. Træerne forsøger at udnyt-

te lyset bedst muligt ved at vende deres 

blade efter lyset. På solsiden, det vil sige 

den side, der vender mod syd, udvikles 

der flere grene og flere blade end på si-

den, der vender mod nord.

 En træstub kan også fortælle os, hvor 

verdenshjørnerne findes. Mod syd er år-

ringene bredere end mod nord. Det skyl-

des, at væksten kræver mere vand og næ-

ring på denne side. Det sørger træet for 

ved at danne bredere årringe mod syd.

Bøgeskov før løvspring Bøgekævle. Kan du se årringene?



Det er nu, du kan få brug for din natur-

dagbog. I den kan du skrive ned, tegne eller 

indsætte fotografier. 

 Fotografierne kan man printe ud på sko-

len og lime ind i bogen eller på karton for at 

fortælle en historie om træerne om foråret. 

 Det samme kan man gøre ved de tre 

andre årstider. Når året er gået, kan man 

fremstille fire store fotoplancher som en fin 

udstilling, der fortæller om bøgetræerne og 

deres liv gennem et år. 

 Det er let at gå rundt i en bøgeskov. I 

den er der flest bøgetræer. De er oftest me-

get høje og slanke. Der findes kun få små 

buske og andre slags træer i den. Her om 

foråret er skovens jord dækket af en mæng-

de hvide blomster. De ligner et helt tæppe.   

 Der er mange steder i skoven, hvor dyrene 

kan finde føde og skjule sig. Der findes også 

mange steder, hvor de kan bygge deres reder, 

eller hvor de kan føde deres unger i fred. 

Gå tæt på et bøgetræ
Vi lader træet fortælle om sig selv. Bogens 

aktiviteter er forslag til, hvad du kan un-

dersøge. De kan lære dig meget mere om 

træet, dets bygning og levevis.             

 Se på et bøgetræs omrids. Det kalder 

man også for træets silhuet. Se på træets 

krone. Sam men lign flere bøgetræer med 

hinanden. Ser de ens ud? Har de den samme 

størrelse og form?

 Tegn måske i din naturdagbog omridset 

af tre bøgetræers kroner, hvor det ene træ 
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nem. Bladene giver også læ og kan forhin-

dre, at det blæser meget i skoven. 

Først knopper, så blade – og så 
oplever du en anderledes skov 
Oplev skoven gennem dine sanser. Før 

bladene folder sig ud af knopperne, er 

der meget lys i skoven. Senere bliver der 

 mindre lys. 

 Denne forskel i mængden af lys kan du 

selv opleve. Se op mod himlen, før bladene 

er kommet frem. Kan du se himlen? Gør det 

samme, når bladene er kommet frem. En 

lysmåler kan også afsløre forskellen.

 Bladene danner en slags tag hen over 

skovbunden. Regnen har nu svært ved at nå 

jorden og gøre os våde. Og det føles noget 

Bøg

står i udkanten af skoven. Et andet træ står 

mellem andre bøgetræer inde midt i skoven. 

Og et tredje træ, der står helt frit med god 

afstand til andre træer.        

 Træernes måde at udvikle sig på er be-

stemt af, hvor træerne står, og hvor tæt de 

står. Et træ, der står frit, kan få lys fra alle 

sider, og det vil få en krone med mange ned-

hængende grene. I skoven står træerne så 

tæt, at de nederste grene intet lys får. De 

visner derfor og falder af.

 Træerne i skoven får på den måde ofte 

en glat og en mere lige stamme, fordi den 

stræber opad mod lyset. Træerne i skovens 

udkant får kun lys fra den side, der vender 

væk fra skoven. Derfor bliver træerne her 

ofte skæve. Det gælder særligt den slags 

træer, der kræver meget lys.

 Du kan kende forskel på de forskellige 

slags træer ved at se på deres knopper, 

blade og frugter.

 Kig på træet som et hus med flere eta-

ger og ikke bare som et helt træ. Undersøg 

nu en gren-etage i din mavehøjde. Gren-

etagen er helt flad! Læg mærke til, hvor 

knopperne sidder på grenen. Der er forskel 

på deres størrelse, på deres længde og tyk-

kelse.

 De lange og spidse knopper indeholder 

blade. Hvad indeholder mon de korte og 

tykke? Undersøg en af dem med en pincet.

 Tegn eller fotografer knoppernes place-

ring på en gren. Senere kan du indsætte bil-

lederne i din naturdagbog.

 Bladene på grenen fylder hinandens mel-

lemrum ud, ligesom brikkerne i et puslespil 

eller i et mosaik-billede. De danner en flade. 

Vi siger ofte, at de danner en blad-mosaik, 

som lyset har svært ved at trænge igen-

Bladstillingen på en grenetage med synlige blomster og knopper

På opdagelsesrejse i bøgeskoven
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