
at arbejde med ord og begreber i sprogfagene
at arbejde med tillægsord, navneord, udsagnsord og
forholdsord i dansk
at arbejde med historiske personer i historiefaget
at arbejde med geometriske figurer eller regnestykker i
matematik
at arbejde med musikinstrumenternes navne i musik

AKTIVITET 
I fag-billedlotteri skal eleverne i mindre grupper få
lotteripladen fuld.  
 

Fag-billedlotteri er en generel struktur, som kan bruges i alle
fag. På dette udeskolekort eksemplificeres fag-billedlotteri
med naturbilledlotteri i faget natur/teknologi. 

Variation fag-billedlotteri
Fag-billedlotteri kan fx bruges til: 
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Skrevet af: Jacob Nøhr Schubart
Illustration: 

Serien af udeskolekort er målrettet lærere, pædagoger og formidlere, der arbejder med udeskole. 
Udeskolekortene indeholder forslag til kortere faglige udeskoleaktiviteter med fokus på læring i bevægelse.
Aktiviteterne er generelle strukturer, der kan tilpasses og indgå i længere udeskoleforløb.   

Skrevet af: Jacob Nøhr Schubart
Illustration: Jørgen Stamp

Konkurrence, bevægelse og puls
Viden om dyr og planter i skoven 
Samarbejde i mindre grupper  

FAG-BILLEDLOTTERI 

Klasse: Fra 0. klasse  
Fag: Natur/teknologi
Lokalitet: Skolegård, græsplæne, gymnastiksal, park, skov.
Du skal bruge: Et antal lotteriplader og tilhørende

lotteribrikker med fagligt indhold. 

Tid: 30 min.

http://www.friluftsraadet.dk/laeringskort
http://www.friluftsraadet.dk/laeringskort


Der skal bruges et antal billedlotteriplader, der svarer til
antal elevgrupper og tilhørende billedlotteribrikker.
Se eksempel på naturbilledlotteri. Billedlotteripladerne har
ni små billeder af dyr og planter i skoven. Lotteribrikkerne
er skrevet med ord, fx ordet mus som passer til
billedlotteripladen, hvor der er et billede af en mus. 

FORBEREDELSE

tale om de dyr og planter, de havde på deres
naturbilledlotteriplade. Var der nogle som de ikke kendte?
Hvilket er deres yndlingsdyr eller plante? Hvilke dyr og
planter vil de undersøge og lære mere om.  
skrive så mange ting fra lotteribrikkerne, som de kan
huske 
lave en liste med de ting, som de kendte og en liste med
de ting, som de ikke kendte
vælge to dyr og to planter, som de vil undersøge og lære
mere om i klassen eller som hjemmeopgave

INDE - UDE - INDE
INDE (forforståelse) 
I klasselokalet arbejder eleverne med hvilke dyr og planter
der vokser i skoven. Eleverne kan evt. være med til at lave
billedlotteriplader og brikker. 

UDE (anvende / gøre)
Eleverne laver naturbilledlotteri i mindre grupper i
uderummet. Eleverne kan efterfølgende prøve at finde så
mange virkelige dyr og planter fra lotteribrikkerne, som de
kan. 

INDE (efterbearbejde)
Eleverne kan: 

SÅDAN GØR DU
Alle lotteribrikkerne spredes ud i centrum af området med

bagsiden opad. Eleverne er delt i grupper á 2-3 elever.

Elevgrupperne er placeret med deres billedlotteriplade i den

samme afstand til centrum med lotteribrikkerne. 

På lærerens signal løber en elev fra hver gruppe til centrum

og leder efter en lotteribrik, der passer til deres

billedlotteriplade. Eleverne må vende tre lotteribrikker. De må

kun tage en korrekt lotteribrik med tilbage og lægge på deres

lotteriplade. Når den første elev vender tilbage, løber den

næste elev ud og leder efter en brugbar lotteribrik. Hvis

eleverne ikke finder en brugbar lotteribrik efter at de har

vendt tre brikker, løber de tilbage til gruppen, og den næste

elev løber til centrum og leder. Den elevgruppe, der første har

pladen fuld, har vundet.

En variationsmulighed er at eleverne laver billedlotteriplader

direkte på jorden med ting de finder i naturen, fx sten, kogle,

gren, græs, blad osv. Eleverne kan lave deres billedlotteriplade

med ni felter ved at tegne streger med en pind eller lægge

grene på jorden. Når eleverne har fået lavet deres

billedlotteriplade, bytter de med en anden gruppe.

Elevgrupperne går til makkergruppens lotteriplade, og så skal

de på samme måde løbe ud at finde de tilsvarende ting og

lægge i lotteripladen ved siden af den oprindelige ting.   

har viden om dyr, planter og svampe
kan indsamle og undersøge organismer i den nære natur
kan indsamle og bestemme dyr, planter, svampe og sten,
herunder med digitale databaser
har viden om hovedgrupper af sten og enkel klassifikation
af dyr, planter og svampe
har viden om naturområder

FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL
Der kan arbejdes med nedenstående mål inden for
natur/teknologifagets kompetenceområde: Undersøgelse  
Eleverne: 
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Serien af udeskolekort er målrettet lærere, pædagoger og formidlere, der arbejder med udeskole. 
Udeskolekortene indeholder forslag til kortere faglige udeskoleaktiviteter med fokus på læring i bevægelse.
Aktiviteterne er generelle strukturer, der kan tilpasses og indgå i længere udeskoleforløb.   

https://mimer.dgi.dk/offentlig/D762E2E7-001

