
Miljøundersøgelse af vandhullet ud fra dyrelivet – 4.-6. klasse 

 

 

Arbejde før besøg 
 

 

Arbejde under besøget 

 

Arbejde efter besøg 

 
- Arbejd med dyrelivet i vandhullet 
- Arbejd med sammenhængen mellem 

forurening, iltindhold, næringsindhold 
og biodiversitet 

- Hvilke former for forurening der typisk 
kan være 

- Undersøg de 10 dyr(se sidste side) og 
deres egenskaber  
 

 
 

 

 

 

 

 

- Fyld akvarie og fotobakke med vand – ikke 
jord/mudder! 

- Før nettet frem og tilbage i vandet, gerne 
ind i planter og ned på bunden hvor dyrene 
ofte gemmer sig 

- Nettets indhold tømmes i en fotobakke 
hvor dyrene frasorteres med en ske og 
puttes over i akvariet 

- Tøm fotobakke undervejs, hvis vandet 
bliver mudret 

- Undersøg og bestem dyrene. Find hjælp på 
bestemmelsesarket. Noter hvilket dyr der 
er fundet i skemaet  

 

- Hjemme bearbejdes de indsamlede data og 

den endelige miljøvurdering beskrives i en 

kort rapport, hvor der argumenteres for 

vurderingen af vandhullet ud fra de 

indsamlede data  

- Der gives en grundig beskrivelse af de dyr 

der blev fundet i vandhullet 

 

  



Forenklede Fælles Mål (efter 6. klasse) 

 
Kompetenceområde og mål 

 
Færdigheds- og vidensmål  

    
Undersøgelse: 
Eleven kan gennemføre enkle 
undersøgelser på baggrund af 
egne forventninger 
  

 
Natur og miljø 

 

 
Eleven kan udføre enkle 
feltundersøgelser i 
naturområder  
 
Eleven kan beskrive et 
naturområde på baggrund af 
egne undersøgelser 
 

 
Eleven har viden om 
karakteristiske naturområder 
 
 
Eleven har viden om faktorer 
til at beskrive naturområder 

 
Kommunikation: 
 

 
Formidling 

 

 
Eleven kan kommunikere om 
natur og teknologi 
 

 
Eleven kan argumentere om 
enkle forhold inden for natur 
og teknologi 
 

 
Eleven har viden om enkel 
naturfaglig argumentation  

 

 

 

 

 

 

 

Eksempler på læringsmål og tegn på læring 

 
Læringsmål 
 

 
Tegn på læring 

 
Eleven kan udføre enkle feltundersøgelser i 
naturområder, herunder søen 
 
 
 

 
Niveau 1 
Eleven kan indfange dyr fra vandhullet 
Niveau 2 
Eleven kan beskrive dyrenes udseende 
Niveau 3 
Eleven beskriver dyrene og deres egenskaber 
 

 
Eleven kan beskrive et naturområde på 
baggrund af egne undersøgelser 
 

 
Niveau 1 
Eleven kan fortælle umiddelbare ting om 
vandhullet 
Niveau 2 
Eleven beskriver vandhullet og de dyr der er 
fanget 
Niveau 3 
Eleven kobler viden om dyrenes egenskaber 
med de dyr der er fundet i vandhullet og 
derudfra vandhullets tilstand 
 

 
Eleverne kan argumentere om enkle forhold 
inden for natur og teknologi 
 

 
Niveau 1 
Eleven beskriver i en rapport hvad der er 
fundet af dyr i vandhullet 
Niveau 2 
Eleven beskriver karakteristika ved de 
indfangede dyr og bestemmer vandhullets 
miljø/forureningsgrad  
Niveau 3 
Eleven argumenterer for sin bedømmelse af 
vanhullets miljø/forureningsgrad ud fra de 
indfangede dyrs egenskaber 
 

 



Baggrundsviden: 

Forureningsgraden af vandhullet bestemmes ud fra tilstedeværelsen af 10 

specifikke hvirvelløse dyr. Dyrene kan inddeles i 3 grupper: 

1) Slørvingelarver, Døgnfluelarver, Vårfluelarver og Tanglopper 

2) Vandbænkebidere, Guldsmedelarver og Vandnymfelarver 

3) Vandkalve, Myggelarver og Rottehaler 

Dyrene i gruppe 1 er de dyr som kræver rent vand og kun tåler meget lille 

eller ingen organisk forurening.  

Gruppe 2 er de dyr som kræver mindre rent vand end dyrene i gruppe 1. De 

tåler altså en lidt højere forureningsgrad af vandet, men dog stadig i lille 

grad. 

Gruppe 3 er dyr som ikke kræver rent vand. De trives i vand med stor 

organisk forurening.  

Hovedårsagen til denne forskel er, at dyrene anvender forskellige 

åndingsmetoder. Mange af dyrene i gruppe 1 og 2 ånder f.eks. med gæller, 

hvorimod dyrene i gruppe 3 har udviklet andre åndingsmetoder. Nogle kan 

trække ilt med sig fra overfladen, andre har hæmoglobin til at trække ilt ud af 

vandet. 

 

 

 

 

Der udleveres følgende materialer ved ankomst til naturcenteret: 

Materialer Antal 

Akvarier 12 

Fotobakker 12 

Bestemmelsesark/skemaer 6 

Skeer 12 

Net/ketcher 24 

 

For yderligere information og baggrundsviden: 

- www.skoven-i-skolen.dk 

 

Bilag: 

Der er vedhæftet et iagttagelsesskema, som kan bruges når eleverne skal 

give en miljøvurdering af vandhullet. Dyrene på skemaet er inddelt i de 

føromtalte grupper. Det er altså som sådan ikke interessant hvor mange der 

er af hvert dyr, men mere interessant hvor mange der af fra hver gruppe.      

 

 

http://www.skoven-i-skolen.dk/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


