
                                 
 

 
 

Udeskoledage på Naturcenter Herstedhøje 
 

Skovens lyrik – 3. kl.  
Titel: Skovens lyrik 

Fag: Dansk 

Klassetrin: 3. klasse 

Sted: Naturcenter Herstedhøje - Herstedhøje Allé 1 2620 Albertslund 

Årstid: Hele året 

Kort beskrivelse af aktiviteten: Skovens lyrik er et stedbaseret læringsforløb, hvor 
skoven er både undervisningens ramme og indhold. Eleverne introduceres til lyrik, får 
kendskab til genrens virkemidler og skriver deres egne digte inspireret af naturen.   
Tidsramme for aktiviteten: 4 t. 

 
Nye fælles mål i Dansk (efter 4.kl.) 
 

Kompetenceområde Færdigheds- og vidensmål 
Kommunikation Sproglig bevidsthed Eleven kan iagttage forskelle 

på talt sprog, skrevet 
sprog og andre modaliteter 
 
Eleven har viden om kendetegn ved 
tale, skrift samt ved visuelle 
og auditive modaliteter (K1) 
 
Eleven kan iagttage ord, begreber og 
sætninger i fagsprog 
 
Eleven har viden om ord, begreber og 
sætningsgrammatik i fagsprog (K2) 

Fremstilling Respons Eleven kan give respons på 
teksters genre og struktur 
 
Eleven har viden om æstetiske og 
faglige teksters struktur (F1) 
 
Eleven kan give respons på teksters  
genre og formål 
 
Eleven har viden om æstetiske og 
faglige teksters formål (F2) 
 

 Fremstilling Eleven kan udtrykke sig kreativt og 
eksperimenterende  
 
Eleven har viden om ordforråd og 
sproglige valgmuligheder (F1) 

http://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/undervisning/naturskoler/hovedstaden/naturcenter-herstedhoeje/reservation/


 
Eleven kan udarbejde multimodale 
æstetiske og faglige tekster 
 
Eleven har viden om beskrivende 
og berettende fremstillingsformer (F2) 

 
Eksempel på læringsmål 
Eleven kan skrive et digt ud fra kendskab til genrebevidsthed, ord og struktur i sproget  

Forslag til lærerens forberedelse: 
Naturcenter Herstedhøje kan bookes på dette link. Husk under jeres booking at booke et 
bålhus, så i har en overdækket base i tilfælde af regn. 
Send en mail til Naturcenter Herstedhøje på tur@nst.dk , hvor i oplyser om de materialer 
og grej i skal bruge. I vil så modtage en mail, hvor det fremgår hvad i selv skal medbringe 
og hvad Naturcenteret sørger for er til stede. Ved forbrugsvarer opkræver Naturcenteret et 
mindre beløb, som faktureres til skolen. Se link for yderligere information.  
 

Selve forløbet med eleverne: 
Forløbet er tænkt som inspiration til en udeskoledag, og kan frit tilpasses til jeres behov. 
 
Inde – forberedelsen på skolen: Eleverne introduceres til genren og hører og læser de 
første digte, som andre har skrevet.  Fokus på digte virkemidler, opbygning, rytme osv. 
 
Ude – udedagens indhold (forslag til aktiviteter): Herunder ses eksempler på 
aktiviteter, eleverne kan lave i skoven: 
Lydkort: Tegn eller skriv skovens lyde ind på et kort 
http://www.skoven-i-skolen.dk/content/lydkort 
Sansesti: 
http://www.skoven-i-skolen.dk/content/sanse-sti 
Sansedigte: 
Med bind for øjnene skal eleverne røre ved en genstand (fx kogle, blad, gren) og 
undersøge den ved hjælp af deres sanser. Dernæst skriver eleven et digt om genstanden. 
Haikudigte: 
http://www.skoven-i-skolen.dk/content/naturlyrik 
11-ords-digte: 
http://www.skoven-i-skolen.dk/content/naturlyrik 
 
Inde – efterbehandling på skolen:  
Eleverne udvælger digte til en digtsamling 
Eleverne øver oplæsning af digte 
Eleverne illustrerer udvalgte digte 
Eleverne inviterer evt. forældre til et lyrikarrangement, hvor elever læser digte højt fra 
digtsamlingen 

Det skal medtages til lokaliteten: 
Aftales nærmere med Naturcenter Herstedhøje via mail: tur@nst.dk 

Andre gode praktiske informationer: 
Ved Naturcenter Herstedhøje er der både vand og toiletter. Derudover kan der købes kaffe 
i caféen. For yderligere information se mere på Naturcenterets hjemmeside. 

Baggrundsviden og gode råd, fx. links, m.m.: 
For yderligere inspiration læs mere på Clio-online, emu.dk, danske-dyr.dk og skoven i 
skolen. 
 

Udarbejdet af:  
Arbejdsgruppen – Udeskoledage på Naturcenter Herstedhøje. 

Andet: 
Vi opfordrer til at man tager to klasser af sted samtidig. 
Husk at planlægge dagene sammen med pædagogerne. 
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