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Hvem spiser hvad?

Spillet
Print farvebillederne ud (side 2) i fl ere sæt på 
tykt papir eller karton og lad eleverne klippe 
de 12 billeder ud. Bed eleverne om at sætte bil-
lederne op på et ark karton efter, hvad dyrene 
lever af. Eleverne arbejder i små grupper. Lad 
grupperne gennemgå deres fødekæder og 
fødenet på klassen.

Kortene kan også anvendes som spillekort, 
hvor det gælder om at vinde hinandens kort. 
Lad eleverne spille to og to. Bland kortene og 
del dem i to lige store bunker. Nu tager hver 
elev et kort af sin bunke. Eleverne skal forsøge 
at vinde hinandens kort og skiftes til at lægge 
ud med, hvad der skal konkurreres om. Har 
man trukket et kålhoved, er det en god idé at 

konkurre på vægt og ikke på bytte, for så bliver 
man spist. Vinderen får begge kort. To nye kort 
trækkes. Når kortbunkerne slipper op, er det 
eleven med fl est kort, som har vundet.

Andre aktiviteter
I haver, hvor der færdes pindsvin, er det for-
holdsvis nemt at fi nde pindsvineekskrementer. 
Pil ekskrementet fra hinanden med en pincet 
og en præparernål og lad eleverne kigge på 
det under en stereolup eller en almindelig lup. 
Her kan man se dele af de insekter, pindsvinet 
har spist. Når forskerne skal fi nde ud af, hvad 
pindsvin spiser, kigger de ogås i pindsvinets 
ekskrementer eller i dets mave.
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Fødekæde:

Fødenet:

Årstid: Hele året
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Formål
Aktiviteten giver på en sjov måde eleverne 
kendskab til en masse dyr, og hvad de kan. 
Desuden kan kortene bruges til at lære ele-
verne om, hvordan dyrene indgår i fødekæder 
og fødenet. Kortene giver eleverne mulighed 
for at ordne enkle data og informationer efter 
størst og først- princippet. Eleverne får desuden 
kendskab til princippet om fødekæder og 
økosystemer. Eleverne vil opleve, at jo bedre de 
kender dyrene, des større chance har de for at 
vinde spillet.

Tips til undervisningen
Aktiviteten kan med fordel laves efter aktivite-
ten ”Hvor fi nder pindsvinet nemmest sin føde”, 
aktivitetsark 2 (3.-6. klasse). Du kan tage ud-
gangspunkt i bogen ”Krible-krabledyr” af Bent 
Jørgensen samt læse om pindsvinets føde på 
Projekt Pindsvins hjemmeside. Gennemgå med 
eleverne, hvad pindsvinet spiser. Måske ved 
nogle af eleverne det. Forklar principperne om-

kring fødekæder og fødenet, og fortæl hvordan 
døde dyr igen bliver spist af de mindste, nem-
lig nedbryderne. Evt. kan man lave aktiviteten 
”Fremstil et pindsvinekranium” i forlængelse af 
denne aktivitet for, at eleverne kan få indblik i 
nedbrydningsprocessen.

Spørgsmål man kan stille
• Kender børnene nogle eksempler på dyr,   
 som er fødespecialister og nogle, som er 
 fødegeneralister?
• Hvad ville der ske, hvis der ikke var ned-  
 brydende bakterier og svampe?
• Hvorfor får nogle dyr fl ere tusinde unger,   
  mens andre kun får få unger?

Vejledning til aktivitets-ark 6 (3.-6. klasse)
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