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Vekselvarme dyr
Krybdyr og padder er vekselvarme 
dyr. Vekselvarme dyrs kropstempera-
tur følger omgivelserne, da de kun 
producerer lidt varme. Deres stofskif-
te og aktivitet falder med temperatu-
ren. De kan ikke tåle frost og søger 
skjul om vinteren. Hugorme, firben 
og en del frøer og tudser søger ned 
i jorden, omkring trærødder eller ind 
i stendiger. Her er de hele vinteren – 
uden at spise og uden at komme ud. 
En solrig dag i februar, så snart so-
len får magt, kommer de frem igen. 
En skrubtudse kan overvintre i et 
gammelt musebo sammen med en 
hugorm, men om foråret må den 
skynde sig ud – før den bliver ædt!

Næste gang børnene fanger en frø, 
så mærk efter hvor kold den er og 
snak om vekselvarme dyr og deres 
levevis. Insekter er også vekselvarme 
dyr.

Ensvarme dyr
De ensvarme dyr producerer varme, 
så kropstemperaturen er konstant. 
Hos pattedyr er temperaturen 35 til 
38˚C, hos fugle 40 til 43˚C. Om 
vinteren kræver det megen energi 
at holde kroppen varm. Dyrene må 
derfor spise meget. Derudover iso-
lerer dyrene sig ved hjælp af dun, 
uldhår og fedt. Et lille dyr har for-
holdsvis stor overflade og derfor et 
stort varmetab. En lille fugl, fx en 
musvit, behøver tre gange så megen 
føde om vinteren som om sommeren.

Dyredetektiven
Tag eleverne med til et sted med varieret natur, hvor 
der blandt andet er store graner og kogler.
Eleverne skal lege detektiver. De skal 2 og 2 lede efter 
kogler, der skal ligne afgnavede kogler, som de har få-
et udleveret. Alternativt kan de få en lamineret fotokopi 
med billeder af afgnavede kogler.
De må gå i alle retninger, men ikke længere væk, end 
at de kan se læreren. På den måde kan man bevæge 
sig langsomt gennem terrænet. 
Andre ting, som de finder og tror er spor fra dyr, puttes 
også i posen. 
Ved et aftalt signal samles alle og ser på de fundne 
ting. Alt bringes med hjem, hvor børnene kan lave en 
udstilling og snakke om, hvad de har set.

Spor i sneen
Når I ser et spor, så følg det. Hvem har afsat sporet, i hvil-
ken retning bevæger dyret sig og hvorhen? Hvad tror I, 
dyret skal der?  Snak om, hvad dyret spiser, hvornår på 
dagen det søger føde, hvor det har sit sovested osv. Skriv 
ned, hvilke dyr, I nu ved, lever i området.
Gibsafstøbninger kan laves efter beskrivelsen på internet-
adressen: www.skoven-i-skolen.dk/default.
asp?m=17&a=227

Uglegylp
En ugle har ofte et bestemt sove-
sted, hvor den også fordøjer 
føden. Den føde, uglen ikke 
fordøjer, bliver gylpet op igen: 
Fjer, næb, hår, knogler og kra-
nier. Kan man være heldig at 
finde et sted, hvor der ligger 
hårede grå gylp, kan man ofte 
vende tilbage og finde flere 
gylp. Lad børnene undersøge 
gylpet, finde hår, museknogler 
og kranier. Hvor mange mus er 
der i et gylp? Kan I finde tæn-
derne på kraniet? Uglegylpene 
kan lægges i vand i nogle ti-
mer, før de undersøges.

Sne- og iskrystaller
Det er meget smukke figurer, man kan få at se, hvis man 
en vinterdag, når det sner, går ud og fanger snefnug på en 
afkølet glasplade, og ser på dem i lup.
Der falder sne, når temperaturen i luften ikke er varm nok 
til at smelte iskrystallerne på vej ned til jorden. Sne- og is-
krystaller er alle dannet i et sekskantet krystalsystem; men 
kan have mange former. Formerne varierer efter tempera-
tur og fugtighed.
Sne fylder meget, når den er nyfalden, men bliver til gan-
ske lidt, når den smelter: 10-12 cm sne bliver til ca. 1 cm 
vand. Tag det med ind i et glas. Tryk eventuelt et glas vendt 
på hovedet ned i sneen og tag det med ind i klassen - fyldt 
med sne. Lad børnene måle hvor mange mm sne, der sva-
rer til hvor mange mm vand.
Lad også børnene undersøge temperaturen, når isen/sneen 
smelter. Se i øvrigt om vejret i marts.

Tyren i det røde hav - en leg der giver varme i kroppen

Et kraftigt reb afpasses i længden efter antal deltagere og en ring formes. Deltagerne 
stiller sig med front imod midten og holder rebet i hoftehøjde. En ”tyr” lukkes ind i rin-
gen, og denne skal nu forsøge at fange, dvs. røre en af de øvrige på hænder eller krop. 
Deltagerne uden for ringen må gerne slippe rebet og løbe tilbage, men rebet må ikke 
falde til jorden. Sker dette, må tyren bryde ud og forfølge og fange den, der slap rebet. 
Bliver man fanget, byttes roller og den, der blev fanget, er ny tyr.

Litteratur:
Natur og Museums temanumre: Dyrene 
i den danske vinter, Egernet, Rådyr, Ræv, 
Ugler, Mus m.fl.
Dyrespor fra Gads forlag.

FAKTA

Kogler gnavet af mus

Kogler hakket af spætter

Egernspor
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Dyrenes strategier
1) Nogle fugle flyver væk om vinte-
ren til lande, hvor der er varmt og 
mere mad. Det gør trækfugle, som fx 
svale, nattergal og gøg.
2) Andre dyr får en kraftigere pels el-
ler fjerdragt og må ofte ændre kost 
om vinteren. Det er pattedyr og fug-
le, som fx ræv, mus, hare, rådyr, æn-
der, musvit og solsort.
3) Nogle insekter lægger æg til næ-
ste sommers nye generation, før de 
dør. Det gør fx kålsommerfugl og 
guldsmed.
4) Andre dyr går i dvale eller so-
ver vintersøvn, fx pindsvin, hugorm, 
frøer, bænkebider, bi- og myredron-
ning.

Dvale og vintersøvn
I Danmark går flagermus, pind-
svin, birkemus og hasselmus i dvale. 
Fordelen ved at gå i dvale er, at dy-
rene kan sove sig gennem perioder, 
hvor det er vanskeligt at finde føde, 
og hvor det er meget koldt. Når dy-
ret går i dvale falder kropstempe-
raturen stort set til omgivelsernes, 
stofskiftet reduceres væsentligt, og 
dyret kan derved overleve på fedt-
reserver. Pindsvinet går i dvale fra 
oktober til maj. Hvis pindsvinets 
temperatur falder til omkring 2 gra-
der, bliver det for koldt, og det våg-
ner op for at finde et varmere skjul. 
Pindsvinet kan også vågne på grund 
af forstyrrelser. Vågner pindsvinet 
gentagne gange i løbet at vinteren, 
tærer det så meget på pindsvinets 
fedtreserver, at det kan dø af det.

Egern og grævling sover vintersøvn. 
Det vil blot sige, at de sover mere 
end normalt og derved undgår ener-
giforbrug ved unødig aktivitet.

En tur i skoven 
På denne tur skal børnene få en fornemmelse af 
hvor dyr, insekter og planter er henne om vinteren.
Lad børnene lede. Hvor er de?
Måske kan børnene høre  fuglene, se dem eller finde 
spor som reder, fjer, uglegylp osv.
Måske kan de finde insekter, snegle, bænkebidere, 
biller osv. Kig i rådne stubbe og i skovbundens bla-
de, se teksten i februar, side 9.
Måske kan de finde pattedyr, mus, egern, hare, ræv, 
rådyr og fugle – eller spor efter dem. Afgnavede 
kogler, spor i sneen eller på jorden, ekskremen-
ter eller bid. Snak med børnene om, hvor dyrene 
er henne? Kommer de frem på andre tidspunkter 
af døgnet? Dyrene gemmer sig, hvor der er læ og 
dække, ikke for koldt og gerne uforstyrret. Er de kun 
væk, fordi vi larmer så meget, at vi har skræmt dem 
væk? 

Når eleverne er ved at have en god fornemmelse af 
tomhed i skoven, men også af hvor dyr og insekter 
er, og hvordan dyrene klarer sig gennem vinteren, er 
det tid at gå hjem.

Senere kan I hver for sig, eller i fællesskab, tegne en 
skov med store træer, råddent træ i skovbunden osv. 
I skoven placerer I derefter de mange dyr.
Her er en liste over nogle af de dyr, eleverne kan 
placere: Rådyr, egern, mus, pindsvin, hare, ræv, 
grævling, solsort, korsnæb, ugle og musvåge, bæn-
kebider, ørentvist, bidronning, sommerfugl, snegl og 
frø. Nogle fugle er fløjet til varmere lande, mange 
insekter overlever gemt som æg og larver.

Dyrespor
Om vinteren kan vi se efter 
følgende dyrespor: Spor i sne 
og fugtig jord, afbidte kogler, 
afbidte knopper, fejede små 
træer, ræveekskrementer, res-
ter af døde dyr, fuglereder, 
ræve-  og grævlingebo og 
musebo.

I stedet for at smide juletræet ud 
kan vi save, snitte og lave brug-
bare ting.

Prøv at lave
• Et piskeris af juletræets top
• Knager til væggen
• Hængeknage til lys eller jakker
• En adventsstage

Varm suppe, 
saftevand eller te
Lidt varmt er rart for krop-
pen. Lav et hurtigt lille bål 
og kog lidt vand til suppe, 
saftevand eller te. Det giver 
et rart og varmt samlings-
punkt. En trangia, hvorpå 
man varmer vand, eller en 
medbragt termokande kan 
eventuelt også bruges. Sæt 
eventuelt en presenning op 
mellem træerne for at få læ 
for vinden.
At tænde bål kræver oftest 
tilladelse fra ejeren/skovdi-
striktet.

Markmusgnav på mirabel

Grankviste fra egernfrokost, knopperne er 
spist

Musebo

Ekskrementer fra rådyr

Leje efter rådyr

I skoven kan I bl.a. finde spor efter mus, 
ræv, egern og rådyr. Her er spor af odder 
fra en vandløbsbrink. 

FAKTA

Genbrug af juletræet

Piskeris Hængeknage

Trangia
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Hvorfor fryser dyrene 
ikke om vinteren?
Dyr får om vinteren en ekstra kraftig 
pels, et ekstra fedtlag eller en ekstra 
tæt fjerdragt. 

Fedt
Mange dyr spiser ekstra mad om 
efteråret og får derved energi til at 
danne et tykkere fedtlag under hu-
den. Fedt er meget isolerende.

Pels
Vinterpelsen er meget tæt og med 
mange små bløde uldhår og færre 
kraftige dækhår. Dyrene skifter en 
del af deres pels hvert forår og hvert 
efterår. Hårene er dækket af et tyndt 
lag lanolin, et fedtlag, der skyer 
vand.

Fjer
Når fugle fryser, kan de rejse fjerene 
til det tykkest mulige isoleringslag, 
hvor luften står stille mellem fjerene. 
Småfugle kan om vinteren se helt 
runde ud.

Tegningerne viser, hvordan solsor-
ten ændrer form for til sidst at ligne 
en lille bold af fjer, når temperaturen 
falder. Læg også mærke til, at ved 
÷10º C og ÷20º C drejes hovedet 
bagud og gemmes i fjerdragten.

Lidt om fjerdragt
Fjerene kan bevæges ved hjælp af muskler i fuglens hud. 
Når fuglen flyver, lægges fjerene helt ind til kroppen, så 
luftmodstanden mindskes. Når fuglen fryser, kan den rejse 
fjerene. De fleste fugle fælder deres fjerdragt fra august til 
oktober måned. En del fugle skifter også en del af deres 
fjer om foråret.

Fjer er en horndannelse og indeholder ikke levende celler. 
Fjerenes skaft sidder ned i en pose i huden, og på skaftet 
er der sidegrene, kaldet stråler med bistråler. Bistrålerne 
har kroge. Krogene griber fat i den næste stråle og hjæl-
per derved med at holde fjeren glat og tæt. En pjusket fjer 
kan derfor nemt bringes tilbage til sin rette form. Fjerenes 
facon er meget forskellig afhængig af brug. Der er dæk-
fjer, store svingfjer, halefjer osv. Inderst sidder dun, de har 
bløde stråler uden kroge på bistrålerne.  

Fuglene bruger megen tid på at pleje deres fjer. De bader 
på havet eller i en vandpyt, de tørrer sig, ryster sig, piller 
sig og smører deres fjer med fedtstof fra en kirtel på fug-
lens gump. Fjerdragten skyer derfor vand.

Høns sandbader, mens fx drosler og stære kan finde på 
at ”myrebade”. De lægger sig i en myretue, og myrerne 
kravler ind imellem fjerene. Man mener, at myresyren, som 
myrerne udskiller, kan dræbe snyltere og måske også er 
med til at holde fjerene smidige.

Dagenes længde er bestemmende for, 
om smådyrene danner ”frostvæske”. 
Fanger man en citronsommerfugl eller 
nældens takvinge midt på sommeren 
og lægger den i fryseren, vil den dø. 

Den samme sommerfugl vil uden 
problemer klare turen i dybfry-

seren, hvis man fanger den 
om efteråret. Også bænke-
bider, biller og mange andre 
smådyr danner frostvæske. 
Frostvæsken er hos mange 

insekter glycerol.

Det kan godt lade sig gøre at finde små 
dyr - også i den kolde årstid. 

En del smådyr overvintrer som voksne, 
godt gemt under blade, nede i jorden, 
inde i husene eller i skoven. I skoven 
gemmer insekter og smådyr sig ofte i 
gamle, rådne træstubbe, under løstsid-
dende bark eller under sten og træ-
stykker. Brug fx en skruetrækker eller et 
stemmejern, når træstubben skal skil-
les ad for at finde dyrene. Gå langsomt 
frem og vær meget grundig. Når det er 
frost, bevæger de små dyr sig ikke, de 
prøver ikke at løbe væk. De er derfor 
vanskeligere at få øje på, når det fryser 
om vinteren.

Har I fundet nogle smådyr, som I vil have 
med hjem, duer det ikke at putte dem 
i et glas og ned i en varm lomme eller 
rygsæk. Insekterne skal forbliver kolde.
Gå derfor med et bæger i snor eller en 
lille spand med låg og hank, så dyrene 
ikke varmes op på hjemvejen. Pas på, 
hvis I har fundet hvepsedronninger eller 
humlebier. De kan stadig stikke!

I klasselokalet kan børnene følge små-
dyrenes opvågnen, efterhånden som 
temperaturen stiger, og insekterne bliver 
varme.

Man kan eventuelt iagttage flere dyr på 
samme tid se, hvornår de vågner, og 
spå om hvilket af dem, der kommer først 
frem, når foråret kommer.

Se godt på dem

• Hvad bevæger de først?
• Hvad bevæger de som det andet?
• Hvor lang tid går der, før de bevæger  
 sig rundt?

På jagt efter insekter

FAKTA

FAKTA

Citronsommerfugl

FAKTA

Halefjer

Svingfjer

Kropsfjer

30 ˚C                                    10 ˚C                                ÷10 ˚C              

Pels og fjerdragt
Eleverne kan undersøge pels og fjerdragt 
på levende eller døde dyr, skind, løse fjer 
og lignende. 
Prøv at se ulden under lup, gerne i stereo-
lup, og hæld vand på hårlaget. Undersøg 
også dun og fjer nøje under lup og hæld 
vand på fjerdragten.

                        20 ˚C                                         0 ˚C              -                ÷20 ˚C   

Tegning fra Naturhistorisk Museum, Århus

FEBRUAR - fjer og pels isolerer
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Godt vintertøj
Mennesker er som dyr, vi har brug 
for varmt tøj om vinteren. 

Inderst har vi brug for et tyndt lag 
tøj, der tager kroppens fugtighed 
væk fra kroppen, derefter noget der 
kan holde på varmen, og yderst et 
beskyttende lag mod regn og blæst, 
som fuglenes dækfjer.

Gennem undersøgelserne på dette 
opslag erfarer børnene betydningen 
af tyndt eller tykt, vådt eller tørt 
- rigtigt vintertøj.

Undersøgelserne viser de flotteste re-
sultater, hvis det er koldt (gerne om-
kring frysepunktet) uden for.

Lad børnene tegne sig selv og kam-
meraterne på tur i skoven. (De teg-
ner dem med vintertøj).

Nu sner detNu sner det, nu sner det, 
jeg ligger her og ser det, 
hver eneste gang jeg har en streg 
og næse på, så sner detDe andre, de andreMed støvler på og vanter,

De løber ud og slås i sne,
Jeg ligger her og venter!Jeg får hoste-saft og honning-mælk, 

Men jeg vil hel´re ud med kælk
Og de voksne si´r: I mor´n min ven,

Men jeg går ikke mer på den.Så tør det, så tør det,I mor´n begynder sølet,Og jeg må ikke engang kom´ud,
Fordi JEG ER FORKØLET.

Udstyr børnene med et termometer, 
snak om termometeret og mål tempera-
turen ude og inde.

Våde vanter
Mål temperaturen i begge hænder.
Tag to vanter og dyp den ene i vand. Tag dem begge 
på og gå ud og leg i 10 minutter. Mål derefter tempe-
raturen i hænderne igen. Nogle af børnene kan også 
lege uden vanter. Mål også temperaturen i deres hæn-
der.
Find frem til en konklusion med børnene. Det er koldt 
for fingrene uden vanter. Tørre vanter (og tørt tøj) hol-
der bedst på kroppens varme.

Hvad holder bedst på varmen?
Tag en termokande med ca. 50 grader varmt vand 
med, samt 3 sodavands-plastflasker og 3 sokker pr. 
gruppe: 1 bomuldssok, 1 uldsok og 1 syntetisk sok. Put 
flaskerne med varmt vand ind i sokkerne og følg tem-
peraturen. Find frem til en konklusion med børnene. 
Hvilken sok isolerer mest?

Den varme krop damper
Hold hånden i en tæt plasticpose, bundet om håndledet, 
i ca. 5 minutter.
Se hvordan posen dugger til, fordi hånden afgiver fugt 
og varme. Den varme fugtige luft i posen danner kon-
dens, da luften er koldere på posens yderside.

Find frem til en konklusion med børnene. Arbejder man 
ude en kold vinterdag, afgiver kroppen varme og fugt. 
Det inderste tøj skal fortsat være tørt, for at holde krop-
pen varm. Det inderste tøj skal derfor kunne opsuge fugt 
uden at blive vådt eller transportere fugten ud til næste 
lag tøj. 

Hvad suger mest fugt 
væk fra kroppen
Igen udstyres hvert hold med 1 bomuldssok, 1 
syntetisk sok og 1 uldsok. Derudover 3 lige store 
glas. I hvert glas hældes 2 dl vand, og en sok 
lægges i glasset, så den bliver gennemvåd. Løft 
den op, og tag den væk, når vandstrålen fra sok-
ken er blevet til dryp. Find frem til en konklusion 
med børnene. Hvilken sok suger bedst?

Litteratur:
Dyr i varme og kulde af Karin Erbo Jensen 
Kaskelot februar 1/98  
  

Birkesaft
Skær en 1,5 til 2 cm tyk gren over på birke-
træet, og hæng en flaske op, så flasken kan 
opfange saften, når den pibler frem. Saften 
smager dejligt, så lad børnene nyde drikken.
Birketræets opadgående saftstigning er stor i 
januar – marts måned, saften pibler derfor ud 
ved sår, afklip af grene eller, hvis træet 
fældes.

Ta´grene ind – til udspring
Har I lyst til et grønt og smukt klasseværelse med nyudsprungne gre-
ne, mens alt endnu er koldt og bladløst ude, er det tidspunktet for 
at tage grene ind og drive dem frem. Pil, hassel, kastanie og hyld er 
nemme at drive frem. Bøg er derimod svær, den springer først sent 
ud. Sidst på måneden kan kirsebær og slåen tages ind. De springer 
ud med blomster.

FAKTA
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Følg vejret året igennem
Børnenes fornemmelse for vejret 
starter med, at de observerer og 
snakker om vejret i dag og følger 
vejrets udvikling året i gennem. En 
god tradition kan derfor være, at 
starte timerne ude med kort at note-
re sig vejret i dag og snakke om års-
tiden og vejrets betydning i naturen 
netop nu.

Begynd med, sammen med børnene, 
at beskrive dagens vejr. Vinden bider 
i kinderne, og bladene letter, træerne 
knirker, mens skyerne driver rask af 
sted over himlen i mørke truende farver. 

Vejret påvirker naturen. Se sammen-
hængene mellem vejret, og hvad 
der sker i naturen netop nu. I marts 
måned kommer fx de første varme 
dage, hvor hugormen søger op af 
sit bo og ligger i en lille lysning og 
varmer sig. Det er et vekselvarmt dyr. 
Hugormen har et giftigt bid, men 
er normalt lynhurtigt væk, hvis no-
gen tramper forbi! Det er også nu at 
de første træer: Hassel, pil og rødel 
blomstrer med små bitte blomster, 
og forårsblomsterne i skovbunden 
vil snart dukke op. Knopperne vok-
ser på træerne på vej til at springe 
ud, og græsset begynder så småt sin 
vækst igen.

Målet med undervisningen er, at bør-
nene i det daglige selv begynder at 
bemærke og iagttage vejret.

Temperatur
Før I går ud, bør I tjekke om alle termometre 
viser samme temperatur. Læg alle termome-
trene ved siden af hinanden på et bord, vent 
lidt og aflæs temperaturen. Kun de termome-
tre, der viser samme temperatur, kan bruges. 
Mål temperaturen inde i klasseværelset – og 
bemærk at det er en temperatur, hvor det er 
behageligt ikke at have overtøj på. 

Find det varmeste sted

Hver børnegruppe får et termometer i hånden og løber 
ud med den opgave at finde det varmeste og kolde-
ste sted. Inde i mørket under grantræerne er der koldt, 
men dér, på et solbeskinnet sted i læ for den kolde 
vind, er der ganske varmt og dejligt. Snak om tempera-
turerne forskellige steder! 

Mål temperaturen på jorden og over jorden, et termo-
meter kan hænges op i et træ, mål også i græsset, i 
buskene, i en kompostbunke og i jorden, hvis jorden 
ikke er frossen. Hvor er det varmest, og hvor er det kol-
dest? Skinner solen, kan I måle temperaturforskellen i 
sol og skygge, hvor det blæser, og hvor der er vindstil-
le. Snak om resultaterne. Hvor er det varmest at ophol-
de sig, hvis man er et dyr – eller menneske?

Hvis der er en bakke eller en gravhøj, hvor den ene si-
de vender mod nord og den anden mod syd, vil solens 
stråler ikke varme nordsiden så meget op som bakkens 
sydside. Lad eleverne måle temperaturen på begge sider.

Vind    
Blæsten kan man mærke. Når 
det blæser, kan børnene søge 
læ, henholdsvis stå ud i vinden 
og mærke vindens kraft på an-
sigtet og i håret. Børnene kan 
også løbe og cykle – mod vin-
den.

Blæsten måles med en hånd-
vindmåler. På en bakketop eller 
et andet åbent sted, holder I ap-
paratet op i vinden og aflæser, 
hvor hård en vind, der blæser 
i dag. Lad børnene gætte, de 
har sikkert gode forslag! Find 
dagens vindstyrke på skemaet. 
Læs den og også andre vindstyr-
ker op. For eksempel 1: Næsten 
stille – røgen stiger ikke helt lige 
op. 4: Jævn brise – blade, støv 
og løst papir løftes af vinden. 
10: Storm – træer rives op med 
rode.

Ved et læhegn måles vinden på 
begge sider. I læsiden kan ele-
verne endvidere måle vinden i 
10, 20 og 30 meters afstand fra 
hegnet, indtil vindhastigheden er 
den samme som på bakketop-
pen. Det giver et fint billede af 
lævirkningen og forklarer bag-
grunden for, at vi planter læ-
bælter langs fodboldbaner og 
marker.

Vindretningen kan selvfølgelig testes ved at sutte på en finger 
og holde fingeren op i luften. I kan også kaste blade i vejret 
og registrere, hvor de lander. Gentag forsøget nogle gange 
og mål kompasretningen. Børnene kan selv lave en vimpel 
af en pind og et trekantet stykke stof, og med den registrere 
vindretningen. Se også på træerne, om I kan se vindretningen. 
Vindretningen kan eventuelt indtegnes på et kort.

Har børnene set på kort og snakket om verdenshjørner, kan I 
snakke om nord, syd, øst og vest, og hvor vinden oftest kom-
mer fra. I kan snakke om, at den milde vind oftest kommer 
fra syd/vest, mens de kolde vinde oftest kommer fra nord/øst. 
Hvor kommer vinden fra i dag?
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Litteratur:
Vejr og stjernehimmel af Jan Teuber og 
Jesper Theilgaard.
Lysfænomer i naturen af Lars Lindberg 
Christensen, Anne Værnholt Olesen m.fl.
Vi undersøger vejret af Lars Groth
Vejret for børn af Maria Hørby
Håndvindometer fås hos Gundlach, 500 kr.

Vind
styrke

Betegnelse Vindens virkning.

0 Stille Røg stiger lige op.

1 Svag luftning Røg viser 
vindretningen.

2 Svag brise Vind føles i ansigtet.
Træers blade bevæger sig.
Vinden kan løfte vimpler.

3 Let brise Blade og småkviste bevæ-
ges hele tiden.

4 Jævn brise Vinden løfter støv og løst 
papir.
Kviste og mindre grene 
bevæges.
Større vimpler og flag 
strækkes.

5 Frisk brise Småtræer med blade be-
gynder at svaje.
Toppede småbølger på 
søer.

6 Kuling/blæst Store grene og mindre 
træstammer bevæges.
Det synger i telefontråde.
Det er vanskeligt at bruge 
paraply.
Man mærker modstand 
under gang.

7 Stiv kuling Større træer bevæger sig.
Trættende at gå mod 
vinden.

8 Hård kuling Kviste brækker af træer.
Vanskeligt at gå mod 
vinden.

9 Stormende 

kuling

Træstammer bevæges 
kraftigt.
Store grene brækkes af.
Tagsten kan blæse ned.
Vanskeligt at stå stille.

10 Storm Træer kan rykkes op med 
rode.
Tage kan blæse af.

11 Stærk storm Omfattende ødelæg-
gelser.

12 Orkan Omfattende ødelæg-
gelser.
Livsfarligt at være ude.

MARTS - vejret
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Skyer og tåge
Skyer består af vanddråber. Når vi 
ser skyer på himlen, er det altså 
vand, vi ser. Nogle af skyerne ligger 
meget højt. Heroppe er temperatu-
ren lav. Derfor er dråberne frosset til 
små iskrystaller. 
Tåge er også en sky, dannet helt ne-
de ved jorden.
Er der tæt overskyet, kan solens strå-
ler ikke nå jordoverfladen, og det 
bliver en kølig dag. Er der ingen sky-
er, stråler solen og opvarmer jord-
overfladen. En overskyet nat bliver 
det varmt, fordi strålerne ikke kan 
komme væk, mens det bliver koldt 
en stjerneklar og skyfri nat.
Den koldeste måned i Danmark er 
februar med en gennemsnitstempe-
ratur på 0,4˚C.  

Regnbuen

Den ægte regnbue ses altid i opkla-
ring lige efter regn med lav sol i ryg-
gen.
Det er lysets brydning i vanddråber-
ne, der viser sollysets farver.
Blandingen af alle farverne giver 
hvid, som altså ikke er én farve, men 
en blanding af farverne fra regn-
buen. Når det hvide lys brydes mod 
vandråberne, spredes farverne, og 
man kan se de farver, lyset består af.
Når man vil se regnbuens farver, 
skal man have helst have en lav sol i 
ryggen, så ses farverne bedst.

Et skema

De forskellige målinger af tempera-
tur, vind og nedbør kan noteres i et 
skema, så eleverne kan sammen-
ligne resultaterne året rundt og fra 
gang til gang.

Himlen og skyerne
Se op på himlen. Det var den fiskeren og landmanden 
brugte i gamle dage til at forudsige vejret. Der er mange 
forskellige skyer. Beskriv skyerne sammen med børnene. 
Driver skyerne hurtigt forbi pga. blæst? Er de tunge og 
mørke, på vej til at give regn, sne eller slud? Er skyerne 
hvide med boblende facon og ligger lavt på himlen, eller 
er de for eksempel flade, tynde og ligger højt på himlen? 
Skyerne kan også have flotte former, der ligner forskellige 
ting. Sammenlign himlen med vejrudsigten. Øvelse gør 
mester, snart begynder børnene selv at se sammenhængen 
mellem skydækket og vejret. 

Regn/nedbør
Gå ud og kig til regnmåleren. 
Hvor meget nedbør er der fal-
det, siden regnmåleren sidst blev 
tømt? Helt ideelt er det selvføl-
gelig, hvis regnmåleren er tømt 
dagen før, og det har regnet si-
den da. Alternativt kan børnene 
gætte på, hvor længe regnmå-
leren har stået uden at blive 
tømt. Du skal selv kende svaret. 
Har børnene selv bemærket, at 
det har regnet de sidste dage? 
Derefter kan I snakke om mæng-

den af regn. I Danmark regner det mellem 500 og 800 
mm om året, svarende til 50 - 80 cm. Vis højden på en 
målestok. Det meste af regnvandet siver ned i jorden, no-
get fanges af planternes blade og rødder. I byer og langs 
veje løber vandet i kloakker eller grøfter, der har forbin-
delse til søer og vandløb. I andre dele af verden, hvor der 
er ørken, regner det næsten ikke. I Indien er der derimod 
nogle steder, hvor det regner mere end 12 m om året.

Hassel
Tidligt i marts måned blomstrer 
hassel-buskene. I de lange han-
rakler dannes støv, som blæser 
med vinden. De bittesmå røde 
hunblomster fanger det støv, som 
svæver i luften. Find de små hun-
blomster, det er kun to små røde 
tråde, og se dem i lup. De er me-
get fine. 

Efter bestøvningen begynder dette 
års hasselnødder at vokse i hun-
blomsterne.
På jorden under haslen, mellem 
visne blade, kan I måske finde 
tømte hasselnødder fra sidste år. 
Musene gnaver et hul, så de kan 
få fat på kernen, mens egernet, 
hvis kæbe er stærkere, kan flække 
nødderne.

Mange blomster er afhængige af vin-
den for at få spredt deres støv. Fra 
blomstens støvknapper afgiver blom-
sten sit hanlige støv, der enten skal fly-
ve med vinden eller transporteres med 
et insekt til en anden blomst, hvor et 
støvfang gerne tager imod. Gennem 
støvfanget bliver støvet ført ned til ki-
men, hvor der sker en bestøvning.

Når frugterne senere på sommeren er 
modne, skal også frugtens frø spre-
des til steder, hvor nye planter gror op. 
Mange blomster får spredt deres frø 
med vinden, fx mælkebøttens frø med 
en lille fjer, så frøet svæver gennem 
luften. Se i øvrigt september måned.

Regnbuen
En flot regnbue ses bedst i 
solskin lige efter regnvejr, når 
man står med en lav sol i ryg-
gen. Det kan være svært at 
arrangere! Her er i stedet for-
slag til aktiviteter, der viser ly-
sets brydning i vanddråber og 
sæbebobler til sollysets farver.

-  Man kan blæse sæbebob-
ler op i luften  – med solen i 
ryggen – det giver brydning 
af lysets farver i alle bobler.

-  Man kan sprøjte vand 
med en vandslange med ef-
termiddagssolen i ryggen – 
det giver en flot regnbue.

-  Man kan tage en forstøver-
sprøjte eller anden sprøjte 
med fin spredning af vand 
– igen med solen i ryggen 
– og se en ”regnbue”.

MARTS 

Anemone – tidlig blomstring før løvspring
Vil I gerne have tidlige anemoner i klasseværelset, kan I grave en 
tørv op i bøgeskoven, der hvor der kommer anemoner om foråret. 
Tag tørven med ind i klasseværelset, vand den og vent på, at ane-
monerne skyder op.
Mens I graver i skoven, kan I undersøge anemonens jordstæng-
ler, se rødder og se de ventende blomsterskud. Anemonens jord-
stængler er brune, ca. 0,5 cm tykke. De danner et helt væv af 
stængler, der hænger sammen. Rådyrene spiser gerne anemonens 
jordstængler. De indeholder masser af næring. Anemoner, der står 
sammen i skovbunden, er alle helsøstre, udløbere af samme plan-
te. Anemonen skyder op i det tidlige forår, mens solen endnu ba-
ger på skovbunden, og træerne ikke er sprunget ud. 

Se aktivitet om matematik med anemoner på http://www.skoven-i-
skolen.dk/default.asp?m=18&a=275

Vinden set i sammenhæng med bestøvning og frugtspredning

FAKTA
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