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NEDBRYDNING OG KOMPOSTERING 

Eleven kan 
udføre enkle 
undersøgelser 
med brug af 
enkelt udstyr 

Eleven har 
viden om 
enkle 
undersøgelses-
metoder 

Undersøgelser i naturfag 

Eleven kan 
Fortælle om 
egne resultater 
og erfaringer 

Eleven har 
viden om enkle 
måder til at be-
skrive resultater 

Formidling 

Eleven kan 
fortælle om 
ressourcer fra 
hverdagen 

Eleven har 
viden om 
ressourcer fra 
hverdagen 

Teknologi og ressourcer  

Eleven kan 
relatere viden fra 
natur/teknologi til 
sig selv og det 
nære område 

Eleven har 
viden om 
natur og tek-
nologi i det 
nære 

Perspektivering i naturfag 

Eleven kan mundt-
ligt og skriftligt 
anvende enkle 
fagord og begreber 

Eleven har 
viden om 
enkle fagord 
og begreber 

Ordkendskab 

Eleven kan 
indsamle og 
undersøge orga-
nismer i den 
nære natur  

Eleven har 
viden om dyr, 
planter og 
svampe 

Organismer 

Eleven kan 
skelne mel-
lem virkelig-
hed og model 

Eleven har 
viden om 
naturtro 
modeltyper 

Modellering i naturfag 

MATERIALETS FÆLLES MÅL OG LÆRINGSMÅL 
 
Fælles Mål
Materialet ”Nedbrydning og kompostering” understøtter følgende Fælles Mål indenfor natur/teknologi 
efter 2. klassetrin:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Læringsmål

• Eleverne kan forklare, hvordan organisk materiale nedbrydes.

• Eleverne kan skelne mellem organisk og uorganisk affald.

• Eleverne kan lave modeller af virkeligheden og undersøge nedbrydningsprocesser.

• Eleverne kan fortælle om svampe og dyrs rolle i nedbrydningen af organisk materiale

• Eleverne kan redegøre for forskellige materialers nedbrydningstid

Foto: Colourbox
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NEDBRYDNING OG KOMPOSTERING 

Nedenstående materiale er udviklet af Skoven i Skolen. Find mere materiale på www.skoven-i-skolen.dk
 

Introduktion til nedbrydning
 
Hvad er nedbrydning?
Døde blade, grene og dyr - ja, alt naturens affald - er hele tiden ved at blive nedbrudt til mindre dele. 
Nedbrydning sker ikke af sig selv, men skal ofte have hjælp fra noget andet. Hjælperne kan være små 
dyr, bakterier eller svampe - og det kan også være solens lys, vind eller vand.
 
Nedbrydere
Hvad er nedbrydere?
I jorden lever en masse forskellige organismer, som 
man kalder for nedbrydere. Det er smådyr som 
regnorm, bænkebidere, tusindben, snegle. Det er 
bittesmå dyr som rundorme og springhaler. Og så 
er det bakterier og svampe.
 
Hvad spiser nedbrydere
Nedbryderne lever af døde dyr og planter - eller det 
man kalder dødt organisk materiale. Og så lever de 
af de bakterier og svampe, som vokser på det døde 
materiale.
 
Hvad kræver nedbrydere?
De fleste nedbrydere lever i det øverste jordlag. 
Her er der ilt nok og vand nok - og så er der mas-
ser af dødt organisk materiale. Nedbryderne er også 
afhængige af, at der er varmt nok - gerne over 5 °C.

Nedbryderkæde og -net
Tit arbejder nedbryderne sammen i en nedbryder-
kæde eller et nedbryder-net. Her er et eksempel:
 
Nedbryderkæde
Når et blad lander på jorden om efteråret, så vil flere nedbrydere gå i gang med at nedbryde det samti-
dig. Bakterier, svampe og alger vil vokse på bladet. Samtidig vil regnorm, bænkebidere, tusindben og 
snegle gå i gang med at spise det. Smådyrene lever både af bladet - men også af de bakterier og svampe 
som vokser på det.
 
De små dyr river bladet i mindre stykker. En del af bladstykkerne bliver spist og kommer ud igen som 
små lorte. Dem vil bakterier og svampe også vokse på, så de bliver nedbrudt endnu mere - og så vil de 
andre smådyr spise dem.
 
Fra blad til molekyle
I starten af nedbrydningen kan man godt se, at bladet var et blad. Men når nedbrydningen har varet rig-
tig længe, er bladet blevet til de mindste byggesten i naturen - molekyler og atomer. Bladet ender som 
vand, CO2 og mineraler - næringsstoffer som nitrat og fosfat.

Foto: Colourbox
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NEDBRYDNING OG KOMPOSTERING 

Nedenstående materiale er udviklet af Skoven i Skolen. Find mere materiale på www.skoven-i-skolen.dk 
 
Humus
De dele som ikke kan nedbrydes bliver til humusstoffer, som lagres længe i jorden.
 
Hvor hurtig er nedbrydningen?
Nedbrydningens hastighed er afhængig af, hvor meget ”næring” der er i det, som skal nedbrydes.
 
C/N-forhold
I døde dyr og planter er der masser af kulstof (C = carbon) - og ikke så meget kvælstof (N = nitrogen). 
De organismer som nedbryder, vil gerne have kvælstof. Det er det ”fine” stof, som de bruger til deres 
proteiner. Jo mere kvælstof der er i det døde dyre- eller plantestof, desto hurtigere går nedbrydningen.
 
Man taler også om, at jo større forholdet mellem kulstof og kvælstof er i dødt organisk stof (C/N-
forholdet) - jo sværere er stoffet at nedbryde. Du kan se C/N-forholdet i tabellen her:

Hæmmende stoffer
Planter kan indeholde stoffer som hæmmer nedbrydningen - f.eks. fenoler, terpener eller tanniner.
 
Nedbrydning i to forskellige skovområder 
 
Løvskov
I løvskov, hvor jorden ikke er sur, vil der ofte være muld. 
Her står smådyr og bakterier for omsætningen. Regnorm 
graver jorden igennem, så den bliver iltet og blandet sam-
men. Bakterier er hurtige til at nedbryde - omtrent 10 
gange hurtigere end svampe.
 
Et ekstremt eksempel er askeskov. Ask vokser på nærings-
rig jordbund. Bladene er rige på kvælstof - og de har et 
lavt C:N-forhold. Prøv at gå en tur i en askeskov om efter-
året. Askebladene får ikke lov at ligge særlig længe i skov-
bunden. Asketræernes blade bliver omsat af nedbryderne 
lige så snart de lander på jorden.

Dødt organisk stof C:N-forhold Hvad betyder det?

I ren urin (tis) 1:1 Der er lige så meget kulstof som kvælstof

I gylle 8:1 Der er 8 gange så meget kulstof som kvælstof

I døde dyr 12:1 Der er 12 gange så meget kulstof som kvælstof

I møg 18:1 Der er 18 gange så meget kulstof som kvælstof

I dødt græs og urter 50:1 Der er 50 gange så meget kulstof som kvælstof

I visne blade 100:1 Der er 100 gange så meget kulstof som kvælstof

I ved - altså træ 200:1 Der er 200 gange så meget kulstof som kvælstof

I savsmuld (tørt træ) 500:1 Der er 500 gange så meget kulstof som kvælstof

Foto: Colourbox
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NEDBRYDNING OG KOMPOSTERING 

Nedenstående materiale er udviklet af Skoven i Skolen. Find mere materiale på www.skoven-i-skolen.dk 

Nåleskov
I nåleskov er jorden ofte sur. Det skyldes bl.a. at der 
er mange hæmmende stoffer i nålene. Der er ingen 
regnorm og kun få smådyr og bakterier - og det er 
først og fremmest svampe som står for nedbrydnin-
gen. Svampe er cirka 10 gange langsommere end 
bakterier til at nedbryde - og derfor ser du, at gran-
nålene hober sig op i skovbunden under nåletræer-
ne.

 
 

Lidt om nedbryderne
Her kan du læse mere om nedbryderne.  
 
Bakterier
Bakterierne er så små, at du skal bruge mikroskop for at se dem. Til gengæld er der rigtig mange af 
dem - og tilsammen får de omdannet en masse døde dyr og planter til jord. Bakterier nedbryder blade 
10 gange hurtigere end svampe. I en skov står de for nedbrydningen, der hvor bladene i skovbunden er 
rige på sukker, stivelse og protein. Det er ofte under løvtræer og på enge.
 
Svampe
Svampe er med til at nedbryde døde dyr og planter. 
Men vidste du, at den paddehat, du ser i skovbunden, 
bare er svampens frugt - ligesom æblet på et æbletræ. 
Selve svampen kan du finde som tynde, hvide tråde un-
der paddehatten. De tynde tråde kaldes hyfer. Hyferne 
er med til at nedbryde døde planter og dyr. Du kan 
selv finde svampehyfer, hvis du roder i skovbunden un-
der en svamp.
 
Svampe nedbryder ofte i områder, hvor jorden er sur - 
og hvor det er svært at nedbryde de døde blade eller 
grannåle i skovbunden, fordi de ikke indeholder særlig 
meget sukker, stivelse og protein - og måske endda 
indeholder stoffer som hæmmer nedbrydningen. Det 
gælder f.eks. i nåleskov og under hedelyng. Svampe nedbryder 10 gange langsommere end bakterier.

 
Små dyr
Små dyr spiser døde blade og grene. De gnaver i 
dem med deres kindbakker, rasper med raspetun-
ger, klipper, river blade og grene mere og mere i 
stykker - og langsomt bliver grene og blade lavet 
om til jord. På næste side kan du læse mere om 
nogle af de små dyr.
 

 
 

Foto: Colourbox

Foto: Colourbox

Foto: Colourbox
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Nedenstående materiale er udviklet af Skoven i Skolen. Find mere materiale på www.skoven-i-skolen.dk 
 
Regnormen graver gange i jorden. Den spiser 
døde blade, som den trækker ned i sine gange. Du 
kan finde dens regnormelorte, som små bunker 
over gangen. Lugt til en lort. Den lugter af jord. 
Regnorm laver jord.
 
Bænkebideren spiser døde blade, døde dyr, 
svampe og bakterier. Bænkebideren er faktisk et 
krebsdyr, der er gået på land. Den har gæller - og 
derfor kan den kun lide at være, hvor der er fugtigt 
og mørkt.

Tusindben er lange og langsomme - og så har de 
en masse ben at gå på. Du kan finde dem under 
blade og grene, hvor de spiser døde planter og 
svampehyfer.

 
Sneglen har en ru tunge - lidt som et rivejern. 
Med den kan sneglen raspe døde planter og dyr 
i sig. Snegle er bløddyr, der let tørrer ud. Der-
for finder du dem tit, hvor der er fugtigt og 
mørkt.
 
Biller er der masser af. Nogle af dem spiser 
døde dyr og svampe. Dem kalder vi for ådsels-
biller.
 
Fluelarver: Så snart et dyr er dødt, lander en 
flue på dyret og lægger sine æg. Æggene klæk-
ker og få dage efter er dyret levende af fluelar-

ver. Larverne bliver også kaldt maddiker. En 
maddike er BBBB - blind, blød, benløs og bleg. 
Og meget vigtig for nedbrydningen af døde dyr.
 
Ørentvisten spiser om natten, mest bløde 
planter, bløde dyr, honningdug og døde dyr. Den 
bruger sin tang til at forsvare sig mod rovdyr.
 
 

Foto: Colourbox

Foto: Colourbox

Foto: Colourbox
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NEDBRYDNING OG KOMPOSTERING 

Nedenstående materiale er udviklet af Skoven i Skolen. Find mere materiale på www.skoven-i-skolen.dk 
 

OPGAVE 1: Regnorm og nedbrydning
Undersøg hvordan regnorm bevæger sig rundt i jorden - i et syltetøjsglas.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kort om regnormens liv
Regnorm
Du kender regnorm. De laver gange i jorden og spiser døde blade, plan-
ter og andet, som de trækker ned i deres gange. Regnormenes gange er 
vigtige for jorden. De sørger for, at der kommer luft og ilt ned til plan-
ternes rødder. Du kan undersøge, hvordan regnorm bevæger sig rundt i 
jorden, ved at lave et forsøg i et syltetøjsglas.
 
Regnorm er vigtige nedbrydere
Regnorm er nogle af vores vigtigste nedbrydere. De er sammen med an-
dre nedbrydere med til at sørge for, at alle de døde blade, planter og 
dyr, der ligger på jorden, bliver revet i mindre stykker – og ikke bare 
bliver liggende i en stor bunke.
 
Regnorm kryber op og ned i deres gange i jorden. De er ikke så glade for lyset, fordi de let tørrer ud. 
Derfor er de er kun oppe ved jordoverfladen om natten. Så kravler de op ad deres hul – ja nogle gange 
helt ud af hullet – og henter blade i skovbunden. Bladene trækker de ned i hullet, hvor de spiser dem. 
Hvis du går ud en tidlig morgen, kan du nogle gange finde blade som er trukket halvt ned i en regnor-
megang. I regnskove i troperne, hvor der kan være meget fugtigt, tørrer regnormene ikke ud – og der 
kan man møde regnorm, som kravler i træerne.
 
Du kan læse mere om regnorm i Skoven i Skolens leksikon.

Tegninger: Eva Wulff

Det er kun de voksne regn-
orm, der har bælte på ma-
ven.Regnorm 

HVEM, HVAD, HVOR 

Fag: Na tur/Teknik. 
Biologi 

Sled: Åbent land, By og 
kultur 

Årstid: 

GREJ 

Forar. Sommer. 
Efterar 

• Et sylte1øjsglas med låg - gerne 
et store et 

• Ham mer 

• Søm 

• 10 regnorm 

• Jord 

• Sa 11d 

• Gulerod og rivejern 

• Evt. blade af fo rskellige træer 
prnv bøg og ask. 

• En sprøjte flaske eller en skal 
med vand. 

• En vandfast tusch 

• Pa pir og blya nt - eller en 
mobiltelefo n eller et 
fotogra fiapperat 

TID 

• ½ time ti l at sætte forsøget op. 

• To dage ti l at studere 
regno rmene. 
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Nedenstående materiale er udviklet af Skoven i Skolen. Find mere materiale på www.skoven-i-skolen.dk 

Regnormelort
Hvis det har regnet og jorden er blød, kan du tit se små hobe på jorden. Det er regnormelort. Prøv at 
lugte til sådan en lille hob. Den lugter af jord – og det er den fineste muld. Regnorm spiser dødt stof og 
jord – og er de med til at lave muld, som er godt for planterne at vokse i.
 
Med forsøget her kan du undersøge, om regnormen henter føde over jorden – og laver gange i jorden. 
Du kan også undersøge, hvad den spiser.
 

Sådan gør du
 
Find 10 regnorm
Grav orm - i et bed, i haven, i kompostbunken eller ude i skoven. Du skal bruge ca. 10 stykker.
 
• Vask syltetøjsglasset og bank huller i låget med hammer og søm.
• Læg jord og sand i lag i glasset. Start med et lag sand.
• Mellem de nederste lag lægger du dine 10 regnorm.
• Sprøjt lidt vand på hvert lag med sprøjteflasken - eller dryp lidt med dine fingre.
• Slut med et lag jord - og læg lidt reven gulerod øverst.
• Mærk med en tusch på glasset, hvor de forskellige lag er.
• Du kan også tage et foto af glasset set fra siden - eller tegne det.
 
Mørke
Regnorm lever jo nede i jorden og bryder sig ikke om lys. Derfor skal du sætte dit regnormeglas ned i 
en lukket papkasse eller i et mørkt rum og lade det stå der et par dage, så ormene opfører sig, som de 
plejer.
 
Hvad er der sket?
Se hvad der er sket efter et par dage. Du skal gøre sådan her: Sæt kassen på bordet et sted i lys - og 
hold øje med glassets sider, når du tager det op. Måske kan du være heldig at se regnormene, før de 
skynder sig ind i deres gange midt i glasset.
 
• Hvad er der sket med jord– og sandlagene?
• Hvorfor?
• Hvad er der sket med det revne gulerod?
• Kan du se hobe af regnormelort?
• Hvad kan du ellers se?
• Tag evt. et billede af glasset nu - eller tegn 

en tegning mere.
 

Slip orm ud
Slip dine orm ud efter et par dage - eller tag dem med ud at fiske.

Hvad tror vi, der sker i glasset?
Regnormene vil sandsynligvis bevæge sig op og 
ned og rundt i glasset, så du vil kunne se, hvordan 
sand– og jordlagene bliver blandet sammen. Samti-
dig vil du kunne se, at de har spist den revne gule-
rod - og har afsat hobe af regnormelort i overfla-
den.
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Nedenstående materiale er udviklet af Team Børn, Affald og Ressourcer
 

OPGAVE 2: Nedbrydning af madpakkerester
Undersøg hvor lang tid det tager at nedbryde forskelligt organisk materiale.

Organisk materiale
Organisk materiale - eller organisk stof - er en samlet betegnelse for døde, 
delvist nedbrudte dyr, planter og dyrelort. Alt det døde, organiske materiale 
- blade, bark, blomster, frø, træstammer, papir, fjer, hår, afføring osv. - læg-
ger sig i naturen ovenpå jorden, hvor det bliver spist af nedbrydere. Nedbry-
derne er alle de små dyr, der kribler rundt i de øverste jordlag som f.eks. 
orme, bænkebidere, snegle, biller, ørentvister, tusindben og svampe.
 
Det siges, at f.eks. en banan-
skræl eller et æbleskrog er to-
tre uger om at blive nedbrudt, 
men kan det nu passe? Og er 
der forskel på, hvor lang tid 
nedbrydning af forskellige typer 
mad tager? Det er det, I skal 
undersøge, i dette forsøg!

Sådan gør du
Find 10 regnorm - og andre nedbrydere
Grav orm - i et bed, i haven, i en kompostbunke eller ude i skoven. Du skal bruge ca. 10 orme til hvert 
forsøg, men du må også meget gerne finde andre smådyr. Sørg for at få jord med til dine smådyr, så de 
har noget at bevæge sig rundt i.
 
• Vask syltetøjsglassene og bank huller i låget med hammer og 

søm.
• Læg jorden med nedbryderne i glassene. Glassene skal ca. fyl-

des halvt op med jord.
• Sprøjt lidt vand i toppen - eller dryp lidt med dine fingre og 

sørg for at holde jorden fugtig henover de næste uger.
• Læg et stykke madaffald øverst i hvert glas - det kan være en 

gulerodsstump, et æbleskrog, en bananskræl, lidt kødpålæg, 
en kvart skive rugbrød, eller hvad du nu lige har tilovers.

• Lav gerne flere forsøg samtidig med forskellige typer madaf-
fald - så kan I nemlig undersøge, hvad der nedbrydes først.

 
Mørke 
Regnorm lever jo nede i jorden og bryder sig ikke om lys. Derfor 
skal du sætte dit regnormeglas ned i en lukket papkasse eller i et 
mørkt rum og lade det stå der et par dage, så ormene opfører sig, 
som de plejer. Du kan også tage et stykke sort karton og lave et 
rør, som kan sættes ned over glasset med nedbrydere, ligesom vi 
har gjort på billedet her:

Fag:  Natur/Teknik, 
  Biologi

Sted:  Åbent land, By og 
  kultur

Årstid:  Forår, Sommer,  
  Efterår

 

• Et syltetøjsglas med låg - gerne 
et stort et

• Hammer

• Søm

• 10 regnorm og andre nedbry-
dere

• Jord

• En sprøjteflaske eller en skål 
med vand

• Forskelligt organisk materiale til 
nedbrydning

 GREJ

HVEM, HVAD, HVOR
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Nedenstående materiale er udviklet af Team Børn, Affald og Ressourcer 

Hvad er der sket?
Hold øje med, hvad der sker hver dag og sørg for at jorden er fugtig, men ikke alt for våd. Når du piller 
kartonet af glasset vil du sandsynligvis kunne se regnormene, der bevæger sig af sted i deres gange og 
søger mørke i midten af glasset. Hold øje med:
 
• Hvad er der sket med det organiske materiale?
• Hvorfor?
• Hvor befinder regnormene sig?
• Er der andre dyr i glasset?
• Kan du se flere eller færre dyr for hver dag? Hvordan tror du, at det kan være?
• Hvad kan du ellers se?
• Tag evt. et billede af glasset hver eller hver anden dag. Så har du til sidst billeder, som du kan sæt-

te sammen i en kollage eller lave en lille video med.
 
Her kan du se, hvordan det gik, da vi lavede forsøg med en bananskræl:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi lavede også forsøg med gulerødder - de forsvandt hurtigere end bananen!

Du kan lave mange forskellige slags forsøg med nedbrydning af organisk materiale. Du kan f.eks. også 
tage et økologisk stykke frugt eller grønt og et tilsvarende ikke-økologisk og se, om de nedbrydes i for-
skellig hastighed. Og hvad med papir - er det organisk materiale og bliver det nedbrudt hurtigt?
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Nedenstående materiale er udviklet af Skoven i Skolen. Find mere materiale på www.skoven-i-skolen.dk 
 

OPGAVE 3: Forsøg med nedbrydning
Undersøg hvor lang tid forskellige typer af affald tager om at blive nedbrudt.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kort om nedbrydning
Undersøg hvor hurtigt forskellige ting bliver nedbrudt i naturen. Lav et forsøg, hvor du graver forskelli-
ge former for skrald ned i jorden – og undersøger, hvad der sker med dem.
  

Sådan gør du 
Find et bræt og nogle forskellige typer af affald. Det kan være appelsinskræl, æbleskrog, plasticpose, 
kapsel, kød, en dåse eller alt muligt andet.
 
• Sæt de forskellige skraldetyper fast på brættet med søm.
• Tag et foto eller lav en tegning af brættet og hvilke ting, som sidder hvor.
• Hvad tror du, der vil ske med de forskellige stykker af skrald? Skriv det på din tegning.
• Grav brættet ned i jorden og vent 2-3 måneder - f.eks. til efter sommerferien.
• NEDBRYDNING
• Grav dit bræt op igen.
• Tag et foto - eller tegn en tegning af, hvad der er sket med tingene.
 
Spørgsmål
Kig på de to tegninger/fotos - fra før og efter og undersøg: 
• Hvad er der sket med de forskellige stykker skrald?
• Hvad bliver nedbrudt hurtigst i dit forsøg?
• Hvad tror du bliver nedbrudt langsomst?

Tegning: Eva Wulff

HVEM, -HVAD, HVOR 

Fag: Namr/Teknik 

Sted: Skov, By og kultur, 

Åbent land 

Årstid: 

GREJ 

• Et bræt 

• Hammer 

• Søm 

• Spade 

Forar, Sommer. 

Efterar 

• Forskellige typer af skrald 

TID 

2 - 3 maneder 
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Skraldevejen
Kig på skraldevejen her og få en fornemmelse af, hvor lang tid affald er om at blive nedbrudt i naturen. 
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OPGAVE 4: Nedbryderzoo 
Lav terrarier til små dyr - som små bure - og undersøg nedbrydning.
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kort om nedbryderzoo
Alle de visne blade og døde dyr, som lander på skovbunden, bliver spist af 
nedbrydere. Regnorm, bænkebidere, tusindben, snegle, biller og mange an-
dre smådyr. Nedbryderne er mange forskellige - og meget forskellige. Du 
kan lave en zoologisk have, hvor du studerer nogle af dem.

  

Sådan gør du
På jagt
Gå på jagt efter små dyr i skoven, skolegården, på engen, ved søen eller et 
andet sted. Du kan finde forskellige fangstmetoder i aktiviteten ”7 måder af 
fange små dyr”. Hæld dyrene op i hvide bakker - og brug bentællernøglen (se næste side) til at grovsor-
tere dine dyr i forskellige syltetøjsglas.
 
Hvad skal med hjem
Find ud af hvilke dyr, du vil have med hjem. Læg dem i forskellige syltetøjsglas med huller i låget - og 
læg lidt blade, halvrådne grene og jord ned til dem. Tag også poser med visne blade, bark, halvrådne 
grene og måske lidt jord fra der, hvor dyrene lever. Og tag grønne blade og græs med hjem.
 
Undersøg dyr
Mens du er ude, kan du tegne nogle af dine dyr. Skriv på din tegning, hvor mange ben dyret har - og 
beskriv de forskellige kendetegn, som dyret har. Prøv også at finde ud af hvilke slags dyr, det er vha. 
bentællernøglen på næste side. Hvis du har en bog om smådyr, kan du også slå dyret op og læse mere 
om, hvordan det lever. Det vil hjælpe dig, når du skal lave et godt hjem - eller et terrarium - til dyret.

Tegning: Eva Wulff

HVEM, HVAD, HVOR 

Fag: Nacur/Teknik. 

Biologi 

Sted: Skov. S0 og å, Åbent 

land 

Årstid: 

GREJ 

Forar, Sommer, 

Eftera r 

• Smadyr du har fanget 

• Jord og blade og grene fra 
Iwar du fangede dyrene 

Poser 

• Hvide plastikbakker 

• Syltetøjsglas eller plastikdaser 

• Hammer og søm 

• Lup eller lupglas 

• Papir og blyant 

• Evt. akvarier - hvis du vil lave 
større terrarier 

TID 

Hvis du holder dine smadyr køligt 

og fugtigt kan du studere dem i alt 
fra fa dage nl flere uger. Husk at 

slippe dine dyr ud J naturen, nar du 
er færd ig. 

• 
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Tegning: Eva Wulff
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Byg en zoologisk have
Du kan lave en zoologisk have med nedbrydere og andre smådyr derhjemme. Lav små terrarier til de 
forskellige dyr. Nogle kan du lave i syltetøjsglas, som du maler tremmer på med tusch og sætter navne-
skilte på. Andre kan du lave i gamle akvarier eller papkasser.
 
De fleste smådyr kan godt lidt, at der er mørkt og fugtigt, så stil ikke dit zoo i vindueskarmen. Du 
kan have alle mulige nedbrydere - og også andre dyr som rovdyr og planteædere i dit zoo - f.eks. regn-
orm, tusindben, bænkebidere, snegle, biller, ørentviste, skarnbasser, skolopendre... Men undersøg hvad 
de spiser, så du kan give dem den mad, de har brug for. Her er lidt ideer til forskellige terrarier. Terra 
betyder jord - og et terrarium er et akvarium med jord i stedet for vand.
 
Bænkebider-bo
Bænkebideren er et krebsdyr, der er gået på land. Den ånder med gæller - og derfor kan den kun leve 
på fugtige steder. Når du skal indrette et terrarium til bænkebideren, kan du bruge et stort syltetøjsglas 
- eller et lille akvarium. Læg lidt jord ned i bunden, nogle mospuder, visne blade og gamle halvrådne 
grene. Giv et sprut med en sprøjteflaske ind imellem, så der ikke bliver for tørt. Bænkebiderne kan 
godt lide at få lidt grønt at spise også.
  
Bænkebiderne lægger æg, som hunnen går rundt med i en pose på maven. Hvis du forsigtigt vender en 
bænkebider på ryggen, kan du være heldig at se ægposen - eller måske en masse nyklækkede unger.
 
Kuglebænkebidere kan rulle sig sammen til en kugle. De kan klare mere tørke end de andre bænkebide-
re.
 
Bænkebideren er en af naturens skralde-
mænd - nedbryderne. Den spiser døde 
blade, døde dyr, svampe og bakterier. 
Prøv at lægge et lille stykke madpakke-
papir ned i dit terrarium. Efter et par 
dage kan du være heldig at fin-
de bittesmå bænkebider-lorte på papi-
ret. Prøv at samle dem sammen og lugt 
til dem - de lugter af jord. Bænkebideren 
er med til at lave jord.
 
Sammen med bænkebiderne kan du også 
have tusindben og andre smådyr fra 
skovbunden.
 
Sneglebo
I et stort glas eller et akvarium, kan du lave et sneglebo. Sneglene kravler langsomt rundt både i vandret 
og lodret, så det er en god idé at dække åbningen med et låg med huller i - eller stof eller gazebind, så 
sneglene ikke kravler ud.
 
Snegle skal have jord i bunden af akvariet, noget mos og gamle grene og grønne blade og græs at spise. 
Stil nogle flotte grene ind i akvariet, så du kan se sneglene kravle rundt på dem. Snegle er bløddyr, der 
let tørrer ud. Derfor har de det bedst, hvor der er lidt fugtigt og mørkt.
 

Foto: Colourbox
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Du kan både hente snegle med huse ind - som havesnegle eller kratsnegle - og snegle uden huse - 
som skovsneglen.
 
Sneglen kravler rundt på en fod. Den har en ru tunge - lidt ligesom et rivejern. Med raspe-tungen skra-
ber den lag af alger og bakterier af døde og levende grene og blade.
 
Kig på sneglene i dit sneglebo. Kan du finde deres øjne? Kan du finde åndehullet i siden? Kan du se, 
hvordan de bevæger sig på deres ene fod og et tyndt lag af slim?
 
Edderkoppe-terrarium
I et akvarium eller et andet stort gennemsigtigt kar kan du også 
lave et terrarium for edderkopper. Fyld lidt jord eller sand i 
bunden af karet og stik nogle kviste ned i jorden. Læg også lidt 
visne blade på jorden. Se hvordan f.eks. korsedderkoppen sæt-
ter et net op mellem kvistene. Trådene er meget meget tynde - 
0,003 millimeter. Der findes forskellige typer af net. Korsed-
derkoppen laver hjulspind - de ligner hjul.
 
Nogle edderkopper fanger deres bytte uden net. De er meget 
hurtige og springer på deres bytte.
 
Edderkopper er rovdyr, så du er nødt til at fange fluer til dem. 
Fang fluerne levende - og slip dem ind i terrariet. Se hvordan 
korsedderkoppen fanger dem i nettet - spinder dem 
ind, lammer dem ved at sprøjte gift ind i dem med deres gift-
kroge - og til sidst æder deres bytte.
 
Kig også godt på edderkopperne i dit terrarium - og prøv at 
tegne en. Som du kan se har den 8 ben. Et lille hoved og en 
stor bagkrop. Kan du se giftkrogene på hver side af hovedet?
 
Gæster i zoo
Stil dine glas og terrarier op, så de tilsammen danner en lille zoologisk have. Sæt navneskilte på dyre-
ne. Du kan også udfylde et dyrekort (se næste side) for hvert dyr du har lært at kende - og lægge det 
ved siden af buret.
 

Nedenstående opgave er udviklet af Team Børn, Affald og Ressourcer:
 
Hvem spiser hurtigst?
Lav en konkurrence mellem de forskellige terrariedyr. Læg f.eks. en appelsinskræl eller et æbleskrog 
ned i hvert terrarium og hold øje med, hvad der sker. Spiser terrariedyrene af æblet, eller lader de det 
ligge? Fra hvilket terrarie forsvinder æbleskroget først?
 

 

 
 

Foto: Colourbox
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Dyrekort

Dyrekort Skriv og tegn om dit dyr her

Hvad hedder dit dyr?  

Tegn dit dyr 
 
Hvor mange ben?
Hvor mange vinger?
Hvor langt er dyret?
 

 

Hvor bor dyret 
… og skal det have noget særligt i sit bur?

 

Hvad spiser dyret?  

Kan dyret noget sjovt?  

Grundspørgsmål er lånt af Bent Leicht Madsen fra bogen ”Børn, dyr & Natur” (1988)
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OPGAVE 5: Svampe og nedbrydning
Undersøg svampe og nedbrydning

Kort om svampe 
Du kan finde svampe hele året, men fra august til oktober er der rigtig 
mange. Særligt to-tre uger efter kraftig regn er det godt at tage på svampe-
tur. Der er der tilpas med fugtighed, varme og masser af næring. I aktivite-
ten her undersøger vi svampe og nedbrydning.
 
Hvad er en svamp?
Vidste du, at den paddehat, du ser i skovbunden, bare er svampens frugt - 
ligesom æblet på et æbletræ? Selve svampen kan du finde som tynde, hvide 
tråde under paddehatten. De tynde tråde kaldes hyfer. Tilsammen danner 
de et stort netværk, som man kalder et mycelium - og det netværk er den 
egentlige svamp. Hyferne kan vokse ind i eller rundt omkring døde og le-
vende planter og dyr. Du kan selv finde svampehyfer som et hvidt lag af 
tråde, hvis du vender en død gren i skovbunden. Snus til dem - de lugter af 
champignon.
 
Forskellige svampeliv
Svampe lever på forskellige måder. Her er eksempler:
 
Nedbrydning
Svampe er en vigtig del af naturens skraldesystem. Sammen med jord-
bundsdyr og bakterier er de med til at nedbryde døde planter og dyr til kuldioxid, vand og næringsstof-
fer. Svampene er vigtige, fordi de har nogle enzymer, som kan nedbryde cellulose - dvs. de plantefibre, 
som jordbundsdyr og bakterier har svært ved at fordøje.
 
Samarbejde
En del svampe arbejder sammen med f.eks. træer på en måde, 
som er til gavn for både træ og svamp. Svampens hyfer vokser 
rundt omkring træets rødder. De strækker sig ud i jorden - og 
forlænger på den måde træets rodsystem, så det er lettere for 
træet at få fat på næringsstoffer - og som tak giver træet svam-
pen sukkerstoffer fra fotosyntese i træets blade. Den slags 
samarbejde kalder man symbiose.
 
Parasit
Andre svampe lever som parasitter på levende væsner - og 
skader dem.
 

Sådan gør du
Tag på svampetur i efterårsskoven - og undersøg alt hvad I støder på. Tag en svampekurv med og en 
kniv.

Tegning: Eva Wulff

HVEM, HVAD, HVOR 

fag: 

Sled: 

Årstid: 

GREJ 

Biologi, 

Natur/Teknik 

Skov, Åbent land 

Forår. Sommer, 

Efter ar 

• Svampebog 

• Kniv 

• Urtepotte og jord 

• Svampehyfer 

• Gulerod, brød, træ, kapsel o.a. 

svampe mad 

TID 

Nogle timer til svampet ur. En 

maned ti l svampeforsøg. 

• Svampekurv 
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Spisesvampe og giftige svampe - og svampe til at undersøge
Hvis I gerne vil finde spisesvampe som Karl Johan og andre rørhatte, så led på fattig jordbund i løvsko-
ve eller på sur jordbund i nåleskove. Her er det en fordel for træerne at samarbejde med svampene. I 
kan kende den type skovbund på, at der vokser skovsyre, skovmærke, majblomst, skovstjerne, mosser 
og bølget bunke (en græs).
 
Svampe kan være dødeligt giftige - og en grundregel er, at man ikke må spise svampe, hvis man ikke er 
100 procent sikker på, hvad det er for en. Men selvom I måske ikke kan spise svampene, så kan I fint 
undersøge dem på alle måder og med alle andre sanser end smagssansen. Kig på dem. Snus til dem. Føl 
på dem.
 
Undersøg paddehatten:
 

• Har svampen hat og stok?

• Er der lameller under hatten? Eller rør? Er 
svampen en rund støvbold? Eller ser den helt 
anderledes ud?

• Grav forsigtigt ned under svampen. Kan I finde 
de tynde hvide svampehyfer?

• Kig i din svampebog - hvad er det mon for en 
svamp?

• Tegn svampen.
 
Undersøg nedbrydning
Kan du finde svampe i form af de tynde, hvide hyfer i 
myceliet, som er i færd med at nedbryde noget. Du 
kan bruge en pind til at rode med. Kig f.eks.:
 
• i og under de visne blade
• under barken på døde grene i skovbunden
• som mug eller råd på frugt, dyrelort o.a.
• hvor ellers?
 
Hvordan ser nedbrydningen ud?
 
Lille forsøg
Tag hyfer og jord og læg det i en urtepotte. Læg visne blade og andre ting som revet gulerod, lidt brød, 
en kapsel, en død flue osv. i potten. Stil det lunt og sørg for at holde det fugtigt.
 
Følg med i nedbrydningen i den næste måned. Kig også gerne på svampen og svampemaden med en lup.

Vidste du
Vidste du, at vi bruger en masse svampe som hjælpere hver dag? Det er blandt andet svampe, som laver 
mælk til yoghurt, og gærsvampe som får brød til at hæve. Og svampen penicillin kan hjælpe lægerne 
med at slå farlige bakterier ihjel, så vi kan blive raske.

Hvad er hvad på en svamp.

Tegning: Eva Wulff

la mener. -. . . 
. rør iller P199e 

Hyfer 
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OPGAVE 6: Se et dødt dyr blive nedbrudt
Læs, hvad du kan gøre, hvis du finder et dødt dyr.

Beskrivelse
Hvis du finder et dødt dyr, kan du se det blive nedbrudt. Her kan du finde 
flere forskellige metoder. Nogle af metoderne kan pille skelettet af, så du 
kan bruge det til en knoglesamling.
 

Lidt om døde dyr 
Når et dyr dør, forsvinder det efterhånden. Først alt det inden i dyret - kødet og indvoldene. Så huden 
og pelsen. Og til sidst også skelettet. Det kalder man nedbrydning.
 
Nedbrydning 
Det er bakterier, svampe og smådyr som 
f.eks. fluelarver, der sørger for at de døde dyre for-
svinder. De spiser dyret - og på den måde bliver de 
næringsstoffer, der er i det døde dyr brugt igen, så 
intet går til spilde.

Hvis du finder et dødt dyr, kan du lade det ligge og se, 
hvad der sker. Normalt forsvinder det hurtigt, fordi 
der kommer en sulten ræv forbi.
 
Hvis du vil være sikker på at dyret ikke forsvinder, 
kan du tage det med hjem og se, hvor hurtigt det bli-
ver nedbrudt og hvordan. Der er flere forskellige me-
toder (alle metoder beskrives nærmere på de næste 
sider):
 
• Læg trådnet over dyret
• Læg en kasse over dyret
• Grav dyret ned
• Brug melorm
• Få hjælp af myrer
 
De sidste 2 metoder er bedst, hvis du vil have skelet-
tet fra dyret. Myre og melorme spiser nemlig alt - selv 
de mindste kødrester. Så skelettet bliver fint og rent.
 
Vask hænder
Døde dyr kan være fulde af bakterier. Husk at vaske dine hænder, når du er færdig med at arbejde med 
dem.

 

HVEM, HVAO, HVOR 

f ag: Natu r/Tekrii k. 

Biologi 

Sted: Skov 

Årstid: Sommer 
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Trådnet
Hvad skal du bruge: 
• Trådnet (hullerne skal være så små, at dyret ikke kan trækkes ud igennem dem) 
• Spidse kæppe 
• En hammer eller en kølle 
Sådan gør du 
Læg trådnettet over dyret. Nettet kan du forme, så det dækker dyret. Det skal ikke ligge helt nede på 
dyret, men i en bue hen over. I kanten skal det ligge helt ned til jorden.  
Stik kæppene igennem nettet rundt langs kanten og bank dem i jorden.  
 
Kig jævnligt til dyret: 
 
• Hvordan ser det ud? 
• Hvor meget af dyret er forsvundet? 
• Hvilke dyr kan du se? 
• Hvordan lugter det? 
• Hvor lang tid tager det, før kødet er væk? Pelsen er væk? Hele dyret er væk? 

Kasse 
Hvad skal du bruge: 
• En kasse 
• Et par store pløkker, spidse kæppe eller en stor, tung sten 
 

Foto: Mette Østman/EMU 
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Sådan gør du 
Vend kassen på hovedet og sæt den ned over det døde dyr. Sørg for at kassen står godt fast, så en ræv 
eller en hund ikke kan stikke af med dyret. Du kan: 
 
• Lægge en stor sten ovenpå kassen 
• Sætte pløkker eller kæppe i. Der skal være huller i kassen, som du kan stikke dem igennem. Tryk 

dem godt fast i jorden. 

Kig jævnligt til dyret: 
 
• Hvordan ser det ud? 
• Hvor meget af dyret er forsvundet? 
• Hvilke dyr kan du se? 
• Hvordan lugter det? 
• Hvor lang tid tager det, før kødet er væk? Pelsen er væk? Hele dyret er væk? 
Grav dyret ned 
Hvad skal du bruge: 
• En skovl 
 
Sådan gør du 
Hvis du bruger denne metode, kan det være svært at følge med i, hvad der sker fra dag til dag. Men hvis 
du bor et sted, hvor dyret ikke kan ligge og lugte, er det en god metode. 

Grav dyret lidt ned i jorden. Afmærk stedet, så du let kan finde det igen. F.eks. med et kors du har bun-
det af to pinde.  
Når du har tid, går du ud og graver dyret op. Hvad er der sket siden sidst? 
 
• Hvordan ser det ud? 
• Hvor meget af dyret er forsvundet? 
• Hvilke dyr kan du se? 
• Hvordan lugter det? 
• Hvor lang tid tager det, før kødet er væk? Pelsen er væk? Hele 

dyret er væk? 
Melorm 
Hvad skal du bruge: 
• Melorm (du kan købe dem hos dyrehandleren) 
• En plastikkasse eller en metaldåse - evt. med låg (husk der skal 

være små huller i låget) 
 
Sådan gør du 
Melorm er rigtig gode, hvis du vil have skelettet af et dyr - og skal 
have renset kødet af knoglerne. Læg det døde dyr i en plastikspand 
eller en kagedåse sammen med melormene. Dåsen skal være så 
stor, at der er god plads til dyret - og så høj i kanten, at melormene  

Foto: Colourbox 
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ikke kan kravle ud. Hvis der er låg på kassen, er det fint, men det er ikke nødvendigt. Hvis der er låg på, 
skal du lave huller i låget, så der kommer luft til ormene. 
Dåsen/kassen skal stå tørt, ikke i direkte sol og ikke for koldt. Kig jævnligt til dyret: 
 
• Hvordan ser det ud? 
• Hvor meget af dyret er forsvundet? 
• Hvilke dyr kan du se? 
• Hvordan lugter det? 
• Hvor lang tid tager det, før kødet er væk? Pelsen er væk? Hele dyret er væk? 

Få hjælp af myrer 
Hvad skal du bruge: 
• En myretue 
• En snor 
 
Sådan gør du 
Bind snoren rundt om det døde dyr. 
Find en myretue. Det er fint, hvis der er en gren eller noget andet, som du kan binde snoren fast i. Dy-
ret skal nemlig hænge lige over myretuen, sådan at det kun lige rører ved tuen. Hvis der ikke er noget, 
du kan hænge dyret op i, så kan du binde tre lange kæppe sammen, og hænge dyret i dem. 
 
Hvis du lægger det oven i myretuen, vil myrene bygge deres tue hen over dyret. Så kan du til sidst ikke 
se dyret. 
 
Kig jævnligt til dyret: 
 
• Hvordan ser det ud? 
• Hvor meget af dyret er for-

svundet? 
• Hvilke dyr kan du se? 
• Hvordan lugter det? 
• Hvor lang tid tager det, før 

kødet er væk? Pelsen er 
væk? Hele dyret er væk? 

 
 

Foto: Colourbox 
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OPGAVE 7: Byg en kompostbeholder på skolen 
Byg en kompostbeholder til skolens organiske affald. 

 

 

 

 

 

Hvad er det smarte ved kompost? 
Kompost består af haveaffald og grønt (organisk) køkkenaffald. Det kan være 
en god idé at have sin egen kompostbeholder på skolen, da kompostjorden 
er rigtig god jord, der kan bruges til at forbedre skolens grønne områder.  
 
Men der er nogle ting, som det er vigtigt at være opmærksom på: 

• Det skal være låg på kompostbeholderen. 

• Det er bedst at bygge kompostbeholderen om foråret. Om efteråret 
kan man vende komposten en omgang, og foråret efter skulle der ger-
ne være dejlig kompostjord, som kan bruges rundt omkring på skolen. 

• Kompostjorden må ikke være for våd, for så går den i forrådnelse i 
stedet for at kompostere. Men den må heller ikke være for tør, for så 
kan den ikke blive til jord. Kaffegrums og kartoffelskræller er gode til 
at holde komposten jævnt fugtig. 

• I må ikke smide for meget græs på komposten, for det er lang tid om 
at blive nedbrudt og forsinker hele nedbrydningsprocessen. 

• Lad være med at smide ukrudt i komposten - det giver bare endnu 
mere ukrudt! 

Sådan gør du 
• Den ideelle kompostbeholder har en volumen på ca. 2 kubikmeter, og den kan passende være 2 

m lang og 1 m høj og bred. 

• Den er opdelt i to rum, hvor det ene er noget større end det andet. I det største rum kommes 
der råkompost, og efter omstikning (vending af komposten) skovles halvt eller helt omsat kom-
post over i det andet rum.  

Fag:  Natur/teknologi, 
  håndværk og de- 
  sign, matematik 

Sted:  By og kultur 

Årstid:  Forår 

Brædder, 19 mm 
(minimumstykkelse) x 100 mm: 

A) Bagvæg: 10 stk. a 200 cm. 

B) Sidevægge: 20 stk. a 100 cm. 

C) Mellemvæg: 6 stk. a 100 cm. 

D) 1 stk. evt. løstmonteret bræt til 
front på 200 cm. 

E) Venstre front: 10 stk. – længden 
afpasses bedst på stedet. 

F) Højre front: 10 stk. – længden 
afpasses bedst på stedet.18 mm 
støbefiner, som er nogenlunde 
vandfast –bør dog males. 

G) 1 stk. på 525 mm x 2.000 mm. 

H) 1 stk. på 525 mm x 750 mm. 

I) 1 stk. på 525 mm x 1.250 mm. 

J) Styrelister 25 x 50 mm: 8 stk. a 
100 cm. Husk at bore for til skruer-
ne. 

K) Stolper 75 x 75 mm: 6 stk. a ca. 
150 cm. Graves ca. 50 cm ned – 
brug evt. et pælebor. 

Diverse: 
• Skruer: 4,5 x 50 til beklædning 

og 5,0 x 80 til de lodrette styre-
lister. Desuden nogle få skruer i 
andre størrelser.  

• 4 hængsler 
• 2 håndtag 
• Træbeskyttelsesmaling - som 

dog kan undværes, hvis der 
anvendes lærketræ. 

  GREJ (til kompostbeholderen vist 
på næste side) 

  HVEM, HVAD, HVOR 
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• Kompostkassen kan være forsynet med hængslet, todelt låg. Det har den fordel, at kassen også 
kan anvendes som arbejdsbord. 

• Der må endelig ikke være luft mellem brædderne - de sprækker og knasthuller, der måtte være, 
giver nok ilt til komposten.  

• Der må dog gerne være afstand mellem brædderne i skillevæggen mellem de to kamre, så ormene 
kan bevæge sig frit rundt. Og brædderne i fronten skal nemt kunne fjernes af hensyn til omstik-
ningen.  

• Hvis man vil være sikker på uafbrudt organisk aktivitet også om vinteren, kan man fore beholde-
ren indvendigt med isoleringsplader eller udvendigt med vintermåtter. Det er ikke så pænt, men 
det er effektivt! 
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