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

med blå tekstfarve. Det betyder, at du kan finde en 

forklaring på ordet på side 49-51. De ord, der bliver 

forklaret på side 49-51 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. Ellers kan du bruge indeks på side 52.

 

Andre steder møder du ord med fed skrift med sort 

farve. Det betyder bare, at der nu kommer en lidt 

nærmere beskrivelse af den dyreart eller den plante, 

der er fremhævet med fed skrift.

 

Øverst på alle sider er der en bjælke med vissengrøn 

farve. Ude til højre i bjælken er der på hver anden 

side en liste med dyrenavne, plantenavne og lig-

nende. Det er de emner, du kan læse om på netop de 

to sider, bogen er slået op på. På den måde kan du 

hurtigt få et overblik over sidernes indhold.

 

Bagerst i bogen er der et indeks, hvor du kan lede 

efter bestemte emner.



Du vil sikkert give mig ret i, at hvis man vil 

opleve dyr og planter, så bør det ske først 

og fremmest i naturen. Vi kan ikke opleve 

dyrene rigtigt, ved kun at læse om dem eller 

se dem på computeren eller TV. 

 Naturen kan give os næsten alt. Der er 

ofte fred og ro, god plads, mange farver, 

forskellige former, kendte og ukendte lyde, 

masser af lys og dufte. I naturen finder man 

også forskellige slags naturmaterialer.

 Naturen kan også have en anden betyd-

ning. Den kan være med til at forandre dig 

som menneske. Den kan få dig til at åbne 

øjnene mere, gøre dig gladere, give dig lyst 

til at opleve og udforske. Den kan være med 

til at skabe et større fællesskab med din fa-

milie eller dine kammerater. Man har noget 

mere at tale sammen om gennem de fælles 

oplevelser.

 I denne bog er vandhullet valgt som ek-

sempel på et stykke ægte natur. Den kan 

bruges, når du går på opdagelse i naturen 

på egen hånd, men også når du er af sted 

sammen med andre i skolen. Valget af vand-

hullet har den fordel, at det ofte ligger i en 

rimelig afstand fra hjemmet eller skolen. 

Med andre ord – man kan næsten altid finde 

et vandhul. 

deres fjender? Hvordan trækker de vejret 

under vandet? Hvordan forvandler dyrene 

sig, når de vokser? 

 Det er bare nogle af de spørgsmål, du 

vil blive klogere på, når du har været på 

opdagelse i vandhullet, og når du har læst i 

denne bog.

Er du klar til at besøge vandhullet? Ved du, 

om du må komme hen til vandhullet? Gå 

kun til steder, hvor det er tilladt at komme.
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Besøg et vandhul om foråret, og kom tæt 

på nogle af vandhullets små dyr og se, hvor-

dan de lever.

 Solen har igen fået magt. Vandet er ble-

vet varmere. På dage hvor det ikke blæser, 

er vandet helt stille og blankt som en glas-

plade. Alt ser fredeligt ud, men det skal du 

ikke lade dig narre af! 

 Nok bevæger de små dyr i vandhullet sig 

lydløst omkring, men kigger du nærmere 

efter under den blanke overflade, vil du op-

leve, at mange af dem kæmper en voldsom 

kamp mod hinanden. 

 De glubske rovdyr er ikke bange for no-

gen. De er ikke engang bange for dyr, der er 

større end dem selv. De er så glubske, at de 

endog kan finde på at angribe og æde løs af 

andre fra deres egen familie. 

Gå på opdagelse: Hvem lever over, under 

og på overfladen? Hvordan undgår dyrene 

Ud i naturen – hvorfor? Det myldrer med liv i vandhullet

Døgnfluelarve.



Guldsmedelarve

Vandkalvelarve

Skorpiontæge

Pas dog lidt på. Det kan være både fugtigt 

og pløret omkring vandhullet. Og det kan 

også være vanskeligt at komme til, fordi 

man ofte skal trænge igennem en skov af 

store planter.

 Tag det rigtige fodtøj på. Det er bedst 

med gummistøvler. Hvis det er muligt, så 

vær altid sammen med flere på stedet, hvis 

der skulle opstå farlige situationer. Med-

bring gerne en mobiltelefon, hvis du skulle 

få brug for hjælp.

 Du kommer sikkert også til at opleve 

vandhullet som ekstra spændende, hvis du 

tager denne bog og det rigtige udstyr med. 

Det skal du bruge
 Fangstnet til at fange smådyrene 

med.

 Lupper til at undersøge dyrene  

nærmere.

 Hvide, flade plasticbakker, fotobakker 

eller bakker, hvor der har været is eller 

kød i. En firkantet vaskebalje kan også 

bruges.

 Eventuelt en blyant og tegnekarton

 Et skriveunderlag

 Eventuelt et digitalkamera. Du kan 

også bruge kameraet i din mobiltele-

fon, hvis din lærer har givet tilladelse 

til, at mobiltelefonerne må bruges i 

undervisningen.

 Din bog om vandhullet
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 Hvem er hvem? Lær nogle af de små dyr 

at kende. Du kan sammenligne dem med 

dyrene vist i bogen.

 Find vandhullets mindste dyr (dem du 

kan se)

 Hvem svømmer hurtigst?

 Hvem har de sjoveste farver?

 Hvem bevæger sig på den sjoveste 

måde?

 Hvem er der flest af lige nu?

 Er der dyr, som bærer rundt med et hus 

på ryggen? Eller som har skaller?

 Hvis det er muligt, så find ud af, hvem 

der er vandhullets rovdyr: For eksempel 

guldsmedelarve, vandkalvelarve og skor-

piontæge.

Ved vandhullet
Fang nogle smådyr med nettet. Hæld dem 

ud i en bakke. Se på dem.

Vær stilleDet myldrer med liv i vandhullet
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Halenokker

Spindlere

Vandmide

Vidste du … 
at de fleste af vandhullets dyr er hvirvel-

løse? De mangler et fast skelet, som for 

eksempel mennesker har.

Vidste du … 
at der ofte er flest insekter i vandhullet? 

Insekterne er lette at kende på deres udse-

ende. Se evt. på dem derhjemme gennem et 

mikroskop eller en lup. Du kan også tegne 

dem med hjælp fra bogen.

 Deres krop er inddelt i et hoved, en for-

krop og en bagkrop. På dyrets hoved findes 

øjnene, to følehorn (også kaldet antenner) 

og munddelene. 

 Insektets forkrop består af tre led. På 

det andet og tredje led har de fleste insek-

ter oftest 4 vinger. På hvert led findes et 

par ben. Insekterne har altså 6 ben i alt. Det 

gælder de voksne insekter. Som du kan læse 

senere, ser insektungerne ofte helt anderle-

des ud.

 Bagkroppen har 8-10 led. På spidsen af 

bagkroppen hos mange insekter findes 2-3 

tråde, som også kaldes halenokker.

Vidste du … 
at der også findes andre slags hvirvelløse 

dyr i vandhullet end insekterne? Det kan 

være spindlere, for eksempel vandmider. 

Spindlerne har en krop, der består af to 

dele. De har 8 ben. Spindlerne har ingen 

 følehorn.

Hvis du vil vide mere om, hvad et dyr hed-

der, kan du bruge en bestemmelsesnøgle, 

som man kalder skemaet herunder. Når du 

har prøvet at bruge nøglen her på siden og 

har fundet ud af, hvordan den virker, kan du 

prøve at bruge den store bestemmelses-

nøgle, der er bagerst i denne bog.

Sådan bruger du nøglen 
Start med at finde ud af, om dyret har ben 

eller mangler dem.

 Derefter giver nøglen dig flere mulig-

heder. Du kan nu gå ind og sammenligne 

dyrets udseende med tegningen af det i 

bogen.

 Dernæst kan du begynde med at un-

dersøge, hvor de enkelte dyr har levet i 

vandhullet. Senere kan du undersøge, hvilke 

betingelser levestedet har kunnet tilbyde 

dyrene, for at netop de har kunnet leve her. 

For eksempel kan du prøve at finde ud af, 

hvordan de har kunnet skaffet sig ilt til de-

res ånding.

Mangler kroppen led?

Så kan dyret være …
Fladorm 
eller …
Musling 
eller …
Snegl 

Har kroppen led?

Så kan dyret være …
Larve af kvægmyg 
eller …
Rottehale 
eller…
Larve af dansemyg 
eller …
Larve af glansmyg
eller …
Rovstankelbenslarve
eller …
Larve af stankelben
eller …
Børsteorm 
eller …
Igle
eller…
Tubifix 

Har kroppen 6 ben?

Så kan dyret være …
Vandkalv 
eller …
Bugsvømmer 
eller …
Larve af vårflue
eller …
Larve af dovenflue
Eller …
Larve af vandnymfe
eller …
Larve af slørvinge
eller …
Larve af døgnflue 
eller …
Larve af guldsmed

Har kroppen flere end 
6 ben?
Så kan dyret være …
Vandbænkebider
eller …
Ferskvandstangloppe
eller …
Vandmide 

Mangler dyret ben? Har dyret ben?

Tegn et insekt.

Bestemmelsesdug

– se dugen begerst i bogen.

Stereolup.

Det myldrer med liv i vandhullet

Nøglen er en del af en større bestemmelsesnøgle lavet af Lars Christian Adrados for Natur og Ungdom.




