
AKTIVITET 
Nature Challenge er en gratis app. I Nature Challenge skal
eleverne i mindre grupper løse forskellige opgaver med
fokus på faglig læring, bevægelse, samarbejde, natur og
friluftsliv. 
 

Nature Challenge kan bruges i fag som fx natur/teknologi
og idræt. 

Nature Challenge indeholder en række definerede opgaver
inden for forskellige temaer. Opgaverne tager
udgangspunkt i naturens muligheder og kræver et
minimum af materialer, som alle kan være i en rygsæk.

Hent Nature Challenge på App Store og Google Play
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Samarbejde i grupper
Faglig læring inden for natur/teknologi og idræt 
Konkurrence, bevægelse og puls   

NATURE CHALLENGE

Klasse: Fra 3. klasse  
Fag: Natur/teknologi & idræt
Lokalitet: Skov, park, grønt område, skolegård
Du skal bruge: Mobiltelefon / ipad / tablet til hver gruppe
med appen Nature Challenge installeret. Til nogle opgaver
skal der bruges lidt ting, som fx kopper, snor, tændstikker,
målebånd, vand.  
Tid: 45-90 min.

https://apps.apple.com/us/app/nature-challenge/id1210610404
https://play.google.com/store/apps/details?id=dk.dgi.naturechallenge
http://www.friluftsraadet.dk/laeringskort
http://www.friluftsraadet.dk/laeringskort


Læreren er spilstyrer i Nature Challenge appen. Inden
Nature Challenge igangsættes udvælger læreren de
opgaver, som eleverne skal arbejde med. Undervejs kan
læreren hjælpe elevgrupperne og give feedback i appen.
Der er i alt 30 forskellige opgaver inden for seks
kategorier: team og tillid, krop og puls, bål og byg, dyr og
planter, kort og kompas, mål og vægt.
Til nogle opgaver skal der bruges materialer, men det er
meget begrænset og noget, der kan være i en rygsæk. 

FORBEREDELSE

give feedback til anden gruppe og selv få feedback på
deres besvarelser fra en anden gruppe eller læreren
evaluere deres samarbejde i grupperne. Eks. ud fra flg.
spørgsmål: Hvilke roller var der i gruppens samarbejde?
Hvordan sørgede vi for, at alle i gruppen var med?
Hvordan gav vi plads til, at alle kunne byde ind med
opgaveløsninger? Hvordan lykkedes vi med at lytte til og
spørge ind til hinandens ideer og løsningsforslag? 
lave et Nature Challenge løb til parallelklassen og selv
være spilstyrere.

INDE - UDE - INDE
INDE (forforståelse) 
I klasselokalet arbejder eleverne med det faglige indhold, som
klassen er i gang med inden for fagene. 

UDE (anvende / gøre)
I Nature Challenge anvender eleverne deres faglige viden og
færdigheder til at løse opgaver i Nature Challenge appen. 

INDE (efterbearbejde)
Eleverne har besvaret opgaverne med billeder og tekst i
appen. Læreren kan eksportere alle gruppernes besvarelse i
et link, som kan tilgås på pc og smartboard hjemme i klassen.
Efter et Nature Challenge spil kan elever og lærere således
arbejde videre i klassen med elevernes opgaveløsninger. 

Eleverne kan:

SÅDAN GØR DU
Et Nature Challenge spil kan sættes op som et posteløb, hvor

spilstyreren placerer poster og opgaver med appens GPS-

funktion og interaktive kort. Og ved hjælp af kortet i appen

finder eleverne frem til poster og opgaver. Spilstyreren kan

også vælge ikke at tilknytte en GPS-position til opgaverne, og

så kan alle opgaver tilgås og løses i et samlet spilområde.

I mindre grupper løser eleverne opgaver ved at svare på

opgaverne med tekst og billeder direkte i appen. Spilstyreren

kan vælge at bedømme gruppernes opgaveløsninger med en

kommentar og en vurdering på skalaen 1-6. Alle billeder samt

spilstyrerens feedback kan ses af alle grupper i et fælles

interaktivt spilfeed i appen. 

Måske kender du Woop app, som er en anden super god app

til at lave opgaveløb. Nature Challenge adskiller sig fra Woop

app ved, at der er 30 udførligt forklaret opgaver i appen.

Opgaverne er beskrevet i korte videoklip, tekst og billeder.

Her kan du se de seks kategorier med tilhørende opgaver:
Team og tillid: byg det højeste tårn, diamantskattejagt, find dit træ, hemmelig

forhindringsbane, isen smelter, minefeltet, så vender vi kajakken.

Bål og byg: byg en bivuak, byg en kubikmeter, minibål, musik i naturen,

naturkunstværk. 

Dyr og planter: find 5 insekter, insektfælder, naturdetektiver, naturens

farveskala, selfiejagt, tegn naturen.

Kort og kompas: byg et kompas, danmarkskortet, fra 3D til 2D,

orienteringsskattejagt, hvor langt er der?

Krop og puls: blomsterløb, naturparkour, stav med din krop, stærk af natur.

Mål og vægt: cirkler i naturen, find geometriske figurer, mål højden på et træ. 

kan indsamle og undersøge organismer i den nære natur
kan indsamle og bestemme dyr, planter, svampe og sten,
herunder med digitale databaser
kan gennemføre orienteringsløb ved hjælp af kort,
kompas og digitale medier
kan kategorisere plane figurer efter geometriske
egenskaber

FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL
Der kan arbejdes med nedenstående mål inden for fagene
natur/teknologifaget, idræt og matematik. Eksempelvis:  
Eleverne: 
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https://dds.dk/woop

