
Huler  
Huler er en ældgammel opfindelse. Både mennesker og dyr har 
gennem tiden bygget huler på mange forskellige måder og levet i 
dem. Huler udenfor i naturen, under jorden, i træer, i klipper eller 
huler indenfor under køkkenbordet eller trappen. Nu tager vi 
byggekasketten på og kaster os over hulebyggeri både udendørs i 
naturen, på legepladsen og indenfor i DUS’en. 

Aktivitetssættet består af disse 4 lege:
1. Byg den perfekte læsehule
2. Byg en træhule
3. Byg huler i Minecraft
4. Indianerby med tipier

Det skal du gøre: 
Læs trin for trin vejledningen til den valgte leg. Orienter dig i mulighederne for at 
tilpasse legen til din børnegruppe. 
Alle lege indeholder forslag til En lettere leg og Leg videre!
I kassen finder du en oversigt over kassens indhold og de ting, som du selv skal finde 
til legen.

DUS Challenge
Til hver leg kan børnene lave et produkt i form af en udfordring, en overraskelse eller 
måske en anbefaling, som kan udfordre en anden gruppe børn i DUS. Til hver leg er 
der forslag til en eller flere DUS challenges. Sæt i gang!

Sæt i gang!



Byg den perfekte læsehule 

Jubiii, nu skal vi bygge huler! Huler, man kan gemme sig i. Huler, man kan hyggesnakke i. Huler, hvor 
man kan slappe helt af. Huler, man kan læse i. Børnenes fantasi og kreativitet slippes løs, og de får lov 
til at bestemme, designe, bygge og afprøve deres huler. 

Det finder du i kassen 
• Bøger: Alma og Kamari - bygger hule af Birgit Lund, Træhulen af Andrew Larsen
• Presenning, tøjklemmer, lommelygter
• Nipnapper – fold selv (50 stk.)  

Det skal du selv finde 
• Papir og tegneredskaber
• Bøger til hyggelæsning – evt. fra Den aktive bogreol
• Puder og tæpper og stof til flag
• Et godt sted at bygge huler enten indenfor eller udenfor

Tidsforbrug
Bygning af huler: 1-2 timer  evt. over flere dage.  
Lad de færdige huler stå i nogle dage.  
Læsning i hulerne: Så længe I har lyst. 

Antal børn/voksne    
Ca. 20 børn i 5 grupper og 1-2 voksne. 

Beskrivelse af legen
1. Find papir og blyanter og evt. tusser. 
2. Børnene skal nu i små grupper tegne en skitse af, hvordan deres hule skal se ud, og hvad den skal 

indeholde. Husk, at det skal være en hule, der egner sig til at læse i.
3. Tag presenninger, tøjklemme og andet hulebyggemateriale frem.
4. Børnene skal nu prøve sig frem og bygge deres hule. De må gerne bruge flere forsøg.
5. Børnene skal indrette hulen med lommelygter, tegninger, og hvad de ellers kan finde på. Brug 

gerne puder og tæpper, hvis I har det. 
6. Børnene kan lave et flag og skrive deres hulenavn på og evt. dekorere flaget med et logo eller 

tegninger. 
7. Børnene skal finde en bog hver fra Den aktive bogreol, lægge sig ind i hulen og læse i deres 

bøger. Lad evt. nogle af børnene læse i Træhulen, Alma Kamari – bygger hule og En træhule med 
13 etager.

8. Bagefter skal børnene fortælle om de bøger, de har læst inde i hulen. Fold nipnapperen og tag 
udgangspunkt i de spørgsmål, som I finder i nipnapperen.

DUS Challenge
Lav en kæmpe stor fælleshule, hvor I kan læse sammen – eller lad flere grupper bygge forskellige 
slags huler: Læsehuler, slyngelhuler, fnisehuler, dansehuler, kæledyrshuler, foldboldhuler etc. Inviter 
hinanden på besøg og fortæl om jeres huler.

En lettere leg:
Byg en papkassehule eller måske en hel papkasseby til 
jer selv eller jeres bamser eller figurer.
Find papkasser, tape og sakse og gå i gang. 
Læs bøgerne Træhulen og Alma og Kamari – bygger 
hule højt for børnene.

Leg videre!
I kan se filmen Huler eller Min oldefars historier 
– hulen på Filmcentralen.dk – undervisning. 
OBS: I skal bruge skolens uni-login.
Lad børnene læse højt for hinanden i hulerne.
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Den aktive bogreol: Huler - Nipnapper 
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Den aktive bogreol: Huler -  Design en hule

Design en hule i 1:10

 
Der har altid fandtes huler. Lige fra huler i naturen brugt af dyr til 

de menneskeskabte huler brugt af børn og voksne. 

Der er ingen bestemt opskrift på, hvordan en hule ser ud – hvor 

stor den skal være, hvor den er bygget, og hvad den er bygget af. 

Det kommer helt an på, hvem der bygger den, og hvad formålet 

med den er. Der findes små huler og store huler, huler til dyr og 

huler til mennesker, huler under jorden og huler i træer, huler 

inde og huler ude, huler af stof og huler af jord – og så findes der 

din hule.
Psst … Skala 1:10 betyder, at hulen er 10 gange mindre end virkelig 

størrelse. Skala 1:1 betyder virkelig størrelse.

1  Saml 3 lange rør med en elastik i 

den ene ende (elastikken kan nå 

rundt to gange).

Sådan bygger du en tipi-konstruktion 

2

3

Spred rørene, så der dannes en tipi, og sæt 

et langt rør på den ene side, på tværs af to af 

benene.  

Du kan lave en elastiksamling 
i hver ende, som vist på tegningen. 



Byg en træhule 

En hule behøver ikke at blive ryddet væk med det samme. Den kan vokse og udvikle sig over tid. 
I denne leg skal vi udenfor og bygge en hule, som kræver mere end kvas, pap og pinde. Find fantasi 
og byggematerialer frem. På med byggehjelmen og frem med værktøjet. Nu skal der bygges en hule 
der kan stå trods regn og blæst. 

Det finder du i kassen 
• Bøger:  Vild med huler og hytter af Jørgen Hedegaard, En træhule på 13 etager af Andy Griffiths
• En hammer og søm  

Det skal du selv finde 
• Byggematerialer som feks: træ, pap, plast, gamle vinduer mm. 
• Værktøj
• Et godt sted at bygge hulen

Tidsforbrug
Læsning: 20 minutter af 3 omgange/dage minimum 2 eftermiddage.

Antal børn/voksne    
Ca. 20 børn i 5 grupper og 1-2 voksne (gerne en der elsker sløjd). 

Beskrivelse af legen
1. Denne leg er omfattende og kræver forberedelse, derfor indledes legen med oplæsning af 

bogen En træhule på 13 etager.
2. I skal bygge en hule. Find mere inspiration i bogen Vild med huler eller søg billedsøgning på 

internettet - søg på træhuler.
3. Lav en plan for, hvilke materialer og hvilket værktøj I skal bruge for at bygge en træhule på 

legepladsen.
4. Fordel opgaver mellem børnene (nogle skal save, skrue, klippe eller sy mens andre skal samle 

ting til hulen, tegne skitser,  lave lister eller klargøre området etc.).
5. En hule er aldrig færdig – derfor kan I arbejde videre på hulen i lang tid. I kan fx bruge tid på at 

tegne tilbygninger, samle forråd til hulen, indrette etc.

DUS Challenge
Hvem kan bygge den mest solide stol til hulen? Del børn og voksne op i 2 til flere grupper. 
Nu skal I dyste om at bygge den mest solide stol til hulen. 

En lettere leg:
I kan vælge at bygge jeres egne papkassehuler 
ser skal være så store at I kan læse, lege og hygge 
i dem. 
Byg mindre papkassehuler til LEGO-mænd eller 
bamser, hvis I ikke kan skaffe store papkasser.

Leg videre!
Når først en træhule er bygget, så skal der bygges 
udstyr og møbler. Kun fantasien og materialerne 
sætter grænser. Skal der syes gardiner? Bygges 
skamler? Plantes højbede eller skal der males? 
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Den aktive bogreol: Huler - Byg en hule

Byg en hule 

Idéer til at bygge huler

1: 
Byg en hule af træ

Fæld træer og saml træstykkerne op fra jorden. Tryk E for at åbne In-

ventory. Her kan du lave træstykkerne om til tømmer. Når du har lavet 

4 stykker tømmer, kan du lave dit eget ’Crafting Table’. Med det kan du 

lave mere avancerede ting såsom døre, senge, stiger eller trapper, men 

også nyttigt værktøj såsom økser, hakker og sværd.

Placér klodserne på jorden og byg vægge op. Husk at bygge huller til 

døre, vinduer og at lægge tag på din hule. Du kan svæve ved at trykke 

to gange på space og flyve op ved at holde den inde. Tryk to gange 

igen for at falde ned.

Indret din hule ved at lave ting i ’Crafting Table’. Derinde finder du op-

skrifter på forskellige møbler og klodser.

2: 
Byg en hule oppe i et træ

Find et stort træ, som du vil bygge din hule i. 

Fæld andre træer og saml træstykkerne op. Disse skal bruges til gulv, 

vægge og tag.

Nu skal hulen bygges, og for at gøre det skal du flyve. Du kan svæve 

ved at trykke to gange på space og flyve op ved at holde den inde. Tryk 

to gange igen for at falde ned.

Byg din hule op omkring træets krone og brug din fantasi til at forme 

den. Hvis du vil lave en stige til din hule, kan du lave den inde i ’Crafting 

Table’. 

3: 
Byg en jordhule 

Find en bakke eller et bjerg og ødelæg klodserne, så du laver en gang. 

Hvis du skal bruge en skovl, hakke eller fakler, skal du bygge et ’Craft-

ing Table’. Du skal bruge 4 stykker tømmer for at bygge et ’Crafting 

Table’. Derinde finder du opskrifter til alverdens ting, som du kan pynte 

din hule med. 

Sæt en dør i din hule og indret med en seng, kiste eller andre sjove 

ting. 

Du kan også lave en trappe ned i jorden, hvor du kan finde mineraler 

og krystaller. Men pas på lava!



Byg huler i Minecraft 

Minecraft behøver måske ikke nogen nærmere præsentation, da spillet stadigvæk er meget 
populært. Men kort fortalt er computerspillet et ”sandkasse-spil”, hvor man styrer en figur, som kan 
ødelægge eller placere byggeklodser, blokke og diverse dekorationsting. Man kan også selv lave 
bygninger og en helt masse andre kreationer. 
Nu skal børnene bygge digitale, virtuelle huler, som de til sidst kan vise hinanden rundt i.  

Det finder du i kassen 
• Bogen: Minecraft Big Brands af Chris Martin, En Minecraftzombies dagbog af Zack Zombie
• Ark: Minecraft- spillevejledning
• LEGO Minecraft byggesæt

Det skal du selv finde 
• Computere eller Ipads.
• Logins til Minecraft, hvis ikke børnene har det  

selv og må bruge dem i DUS’en 

Tidsforbrug
Minecraft: Fra 2 timer eller over en længere periode.
Læsning:  5-10 min.

Antal børn/voksne    
Kommer an på, hvor mange computere, DUS’en  
har til rådighed. 
Børnene kan evt. være sammen i grupper.

Beskrivelse af legen
1. Læs Hvad er Minecraft side 12-13 i bogen Minecraft.
2. Find computere til børnene.
3. Brug Minecraft- spillevejledning til at bygge huler i Minecraft.

DUS Challenge
Udstil jeres legohuler, som en huleby i DUS’en og lad resten  
af DUS’en bygge videre på legobyen. 

En lettere leg:
Se YouTube-videoer om børn, der bygger huler 
i Minecraft.

Leg videre!
Byg LEGO-sættet fra kassen og kaste jer ud i 
vilde hulebyggerier med DUS’ens  eget lego. 
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Den aktive bogreol: Huler - Mindcraft 

Minecraft
Sådan spiller du Minecraft på computer

Hvis du ikke allerede har en Minecraft konto, så kan du spille en demoudgave gratis ved 

at lave en konto på www.minecraft.net og hente Minecraft Launcher til computeren. Når 

den er hentet ned, åbnes Minecraft Laucher og derfra skulle spillet selv begynde.

1. 
Tryk ’Single player’ og dernæst ’Create New Word’. 

2. 
Giv verdenen et navn og tryk på ‘Game Mode’ indtil den skifter til ’Creative’

3. 
Tryk på ’Create New World’ og så er spillet i gang. 

Tastatur og mus
W:  

Gå fremad

S:  

Gå bagud

A:  

Gå til venstre

D:  

Gå til højre

E:  

Åbn/luk Inventory

Space:  

Tryk én gang for at hoppe. 

 

Tryk to gange for at svæve og hold nede for at flyve opad.

 

Tryk to gange igen for at lande

Shift:  

Dal langsomt ned, når du svæver.

Venstre musetast:  
Ødelæg klods

Højre musetast:  
Placér klods

Scroll:  

Skift klods

 



Indianerby med tipier 

En tipi er et kegleformet telt, der blev brugt af indianerne i Nordamerika. Nu skal børnene lave små 
mini-tipier, som de først skal samle og derefter dekorere på deres egen unikke måde. 
Børnene skal forestille sig, at de er en bestemt stamme, og man skal kunne se, hvilken stamme de 
er, når man kigger på deres færdige mini-tipi. Er de en stamme, der elsker dyr? Eller en stamme, der 
spiller musik, danser deres egne stammedans eller nogle, der er vilde med tossede ord, som de råber 
højt? 
Til sidst skal I på en lille rundtur hos hinandens stammer og fortælle om tipien og de folk, der bor i 
den.

Det finder du i kassen 
• Bøger: Faktisk! Indianere af Troels Gollander, Hjerternes dal – meditationer til børn af Gitte 

Winter Graugaard
• Ark: Fold en tipi

Det skal du selv finde 
• Papir og tegneredskaber
• Lim, klips eller tape
• Andre kreating at dekorere med som fx små perler,  

pailletter, klistermærker osv.   

Tidsforbrug
Læsning: 15 min.
Tipi-byggeri: 30 - 60 min.

Antal børn/voksne    
Ca. 20 børn og 1 voksen.

Beskrivelse af legen
1. Start med at læse bogen Faktisk! Indiandere højt så børnene får et indblik i, hvad en tipi er og 

hvem, der bruger en tipi.
2. Del børnene op i små grupper på 3-4 børn. 
3. I grupperne skal børnene starte med at snakke om, hvilken slags stamme de vil være. Hvad 

kendetegner dem? Ser de ud på en bestemt måde? Hvad kan de lide at lave? Det skal komme til 
udtryk på mini-tipien. Skriv ideerne ned på papir.

4. Find materialerne til tipierne. Benyt arket Fold en tipi som vejledning. Børnene skal nu samle 
hver deres tipi og dekorere den.

5. Når børnene er færdige med at dekorere tipien, fortæller grupperne på skift om deres tipi-by og 
den stamme, som bor i den.

DUS Challenge
Udstil jeres indianerbyer og inspirer andre af DUS’ens børn til at bygge tipier. 

En lettere leg:
I kan vælge at samle tipien uden at 
forestille jer en stamme. 
I kan vælge kun at samle tipien uden 
at dekorere den.

Leg videre!
Fordyb jer i indianertemaet og lav en fælles indianerdans 
eller sang.
Brug bogen Hjerternes dal – meditationer til børn (evt. over 
flere omgange) og lav meditationer, hvor børnene ligger og 
slapper af på gulvet, mens den voksne læser højt. Det er 
bedst at følge bogen kronologisk.
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