
Skolerne ud i naturen 
Indskolingen 

Fag: Natur/teknologi 
Tema: Natur 
Undervisningsforløb: Natur for begyndere - del 2 - stranden og havet 

Indhold 

Lektioner Side 

Introduktion 1 

Modul I Strandens mange dyr 2-6 2 

Modul II Tang - havets grøntsag #1 4-7 3 

Læringsmål og bilag 4 

Introduktion 

Dette er del 2 af Naturlandets interaktive undervisningsforløb om Natur for begyndere. 
Denne del handler om livet på stranden og i havet, og kan gennemføres uafhængigt af 
de andre dele. 

Del 2 består af 2 moduler og kan gennemføres på 6-13 lektioner, alt efter hvordan du 
vælger at benytte materialet. 
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Skolerne ud i naturen 
Indskolingen 

Fag: Natur/teknologi 
Tema: Natur 
Undervisningsforløb: Natur for begyndere - del 2 - stranden og havet 

Modul I 
Strandens mange dyr (2-6 lektioner) 

● Brainstorm i klassen og skriv op på tavlen: Hvilke dyr kan man se på stranden? 

● Se videoen fra NaturNørd om livet på stranden (13 minutter). 
1. Hvor mange flere dyr kan I tilføje til listen på tavlen? 
2. Hvor mange af dyrene fra videoen kendte eleverne i forvejen? 

● Se videoen fra NaturNørd om strandkrabber (7 minutter). 

● Fortæl om strandkrabbens kendetegn. 

● Uddel dokumentet om strandkrabber, og lad eleverne udfylde det i grupper. 

● Diskuter i fællesskab fortællinger og fakta om krabben fra grupperne. 

Tilvalg: Fang krabber på stranden og undersøg dem. Brug enten metoden som i 
videoen, hvor man finder krabber uden sten, eller en af de mere avancerede metoder 
med udstyr. 
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https://www.youtube.com/watch?v=leuO0DQ3jP0
https://www.youtube.com/watch?v=QFh_VNSi3ZI
https://naturporten.dk/temaer/danmarks-dyr/krebsdyr/item/strandkrabbe
https://naturporten.dk/images/leksikon/krebsdyr/strandkrabbe/strandkrabbe_skriv_om.pdf
https://www.skoven-i-skolen.dk/aktiviteter/byg-en-krabbefanger
https://www.skoven-i-skolen.dk/aktiviteter/byg-en-krabbefanger


Skolerne ud i naturen 
Indskolingen 

Fag: Natur/teknologi 
Tema: Natur 
Undervisningsforløb: Natur for begyndere - del 2 - stranden og havet 

Modul II 
Tang - havets grøntsag #1 (4-7 lektioner) 

● Følg guiden fra Skoven i skolen, og find tang på stranden. 
Sørg for at printe og laminere artshåndbogen, så eleverne kan bruge dokumentet 
direkte på stranden. 

● Saml blæretang til chips, som skal tilberedes tilbage på skolen. 
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https://www.skoven-i-skolen.dk/natur-og-teknik/tang-%E2%80%93-hvad-er-det-egentlig
https://www.skoven-i-skolen.dk/sites/skoven-i-skolen.dk/files/filer/UV-forloeb/Natur-Teknik/1a1_artshaandbog_tang.pdf
https://www.skoven-i-skolen.dk/natur-og-teknik/tang-havet-kan-spises


 
  
    

  
   

  

 

 
    

 
    

 

   

  
 

         

 
 

        

 

 

    

 
Fælles Mål efter klassetrin

Natur for begyndere - del 2Naturteknologi 
Modul 1Efter 2. klassetrin 

Kompetence- Færdigheds- og vidensområder og -mål område Kompetencemål Faser 

Undersøgelse Eleven kan udføre 
enkle undersøgelser 
på baggrund af egne 
og andres spørgsmål. 

Undersøgelser i naturfag Teknologi og ressourcer Mennesket Organismer Vand, luft og vejr 

1. Eleven kan udføre enkle 
undersøgelser med brug 
af enkelt udstyr. 

Eleven har viden om 
enkle undersøgelses
metoder. 

Eleven kan undersøge, 
hvordan enkle 
mekanismer fra 
hverdagen fungerer. 

Eleven har viden om 
enkle mekanismer. 

Eleven kan undersøge 
sanser. 

Eleven har viden om 
menneskets sanser. 

Eleven kan indsamle og 
undersøge organismer 
i den nære natur. ✓ 

Eleven har viden om 
dyr, planter og svampe. 

✓ 
Eleven kan undersøge 
lys, vand og vejr i 
hverdagen. 

Eleven har viden om vejr, 
vands tilstandsformer 
og karakteristika ved lys. 

2. 

Modellering Eleven kan anvende 
naturtro modeller. 

Modellering i naturfag Teknologi og ressourcer Mennesket Organismer Vand, luft og vejr 

1. Eleven kan skelne 
mellem virkelighed 
og model. 

Eleven har viden om 
naturtro modeltyper. 

Eleven kan med skitser 
og billeder beskrive 
genstande fra hverdagen. 

Eleven har viden 
om afbildninger af 
genstande. 

Eleven kan fortælle om 
kropsdelene på en model 
af menneskekroppen. 

Eleven har viden om 
kroppens ydre 
opbygning. 

Eleven kan med enkle 
modeller fortælle om 
organismers opbygning. 

Eleven har viden om 
organismers opbygning. 

✓ 
Eleven kan illustrere vejr 
og årstider. 

Eleven har viden om 
dagslængde, temperatur 
og nedbør. 

2. 

Perspektivering Eleven kan genkende natur 
og teknologi i sin hverdag. 

Perspektivering i naturfag Teknologi og ressourcer Mennesket Organismer Vand, luft og vejr 

1. Eleven kan relatere viden 
fra natur/teknologi til sig 
selv og det nære område. 

Eleven har viden 
om natur og teknologi 
i det nære. 

Eleven kan fortælle 
om ressourcer fra 
hverdagen. 

Eleven har viden 
om ressourcer fra 
hverdagen. 

Eleven kan fortælle om 
enkle råd om sundhed i 
forhold til egen hverdag. 

Eleven har viden 
om enkle råd om 
sundhed. 

Eleven kan fortælle 
om ændringer i naturen 
knyttet til årstider. 

Eleven har viden om 
organismers årscyklus. 

Eleven kan fortælle om 
sammenhænge mellem 
sol, døgn og årstider. 

Eleven har viden 
om karakteristika ved 
årstider i Danmark. 

2. 

Kommunikation Eleven kan beskrive egne 
undersøgelser og modeller. 

Formidling Ordkendskab Faglig læsning og skrivning 

1. Eleven kan fortælle 
om egne resultater 
og erfaringer. 

Eleven har viden 
om enkle måder til at 
beskrive resultater. 

Eleven kan mundtligt 
og skriftligt anvende 
enkle fagord og begreber. 

Eleven har viden 
om enkle fagord og 
begreber. ✓ 

Eleven kan orientere 
sig i en enkel fagtekst. 

Eleven har viden 
om enkle naturfaglige 
teksters formål. 

2. 

Bindende rammer i Fælles Mål Vejledende færdigheds og vidensmål 

FÆLLES MÅL Natur/teknologi 5 



 
  

  
 

  

 
  

     
   

 

  
  

 

 
 

     
 

  
 

 
 

 

 

  
 

   
 

  
  

  

  
  

 
 

 

 

 
 

  
 

  

 

  
 

 

 

  
 

 

 

    
 

 
  

 

  

 
 

  

  

 
 

 
 

   
  
 

 
 

 

  
  

    

 

 
 

 
    

 

    

 

 

 

 

 

 

 

  

Natur for begyndere - del 2Naturteknologi 
Modul 1Efter 4. klassetrin 

Kompetence- Færdigheds- og vidensområder og -mål område Kompetencemål Faser 

Undersøgelse Eleven kan gen-
nemføre enkle 
undersøgelser på 
baggrund af egne 
forventninger. 

Undersøgelser i naturfag Teknologi og ressourcer Mennesket Naturen lokalt og globalt Vand, luft og vejr 

1. Eleven kan sortere 
og klassificere. 

Eleven har viden om 
naturfaglige kriterier 
for sortering. 

Eleven kan iden
tificere stoffer og 
materialer i produkter 
fra hverdagen. 

Eleven har viden om 
materialer og stoffer 
i produkter. 

Eleven kan deltage 
i dissektion af dyr. 

Eleven har viden 
om sammenlignende 
anatomi. 

Eleven kan indsamle 
og bestemme dyr, 
planter, svampe og 
sten, herunder med 
digitale databaser. ✓ 

Eleven har viden 
om hovedgrupper 
af sten og enkel 
klassifikation af dyr, 
planter og svampe. 

Eleven kan udføre 
enkle undersøgelser 
om atmosfærisk 
luft og lys. 

Eleven har viden 
om egenskaber 
ved atmosfærisk 
luft og lys. 

2. Eleven kan opstille 
forventninger, 
der kan testes 
i undersøgelser. 

Eleven har viden om 
enkle undersøgelsers 
muligheder og 
begrænsninger. 

Eleven kan designe 
og afprøve enkle 
produkter. 

Eleven har viden 
om enkel produkt
udvikling. 

Eleven kan 
undersøge åndedræt 
og blodkredsløb. 

Eleven har viden 
om åndedræt og 
blodkredsløb hos 
mennesker og dyr. 

Eleven kan under
søge dyrs og planters 
tilpasninger til 
naturen. 

Eleven har viden 
om dyrs og planters 
levesteder og 
livsbetingelser. ✓

Eleven kan gennem
føre enkle målinger af 
vejret, herunder med 
digitalt måleudstyr. 

Eleven har viden 
om nedbør, vind 
og temperatur. 

Modellering Eleven kan 
anvende modeller 
med stigende 
abstraktionsgrad. 

Modellering i naturfag Teknologi og ressourcer Mennesket Naturen lokalt og globalt Vand, luft og vejr Jorden og solsystemet 

1. Eleven kan 
konstruere enkle 
modeller. 

Eleven har viden 
om symbolsprog 
i modeller. 

Eleven kan lave 
elektriske kredsløb 
ud fra enkle 
diagrammer. 

Eleven har viden om 
elektriske kredsløb. 

Eleven kan med 
modeller fortælle om 
menneskers og dyrs 
indre og ydre 
opbygning. 

Eleven har viden 
om menneskers 
og dyrs indre og ydre 
opbygning. 

Eleven kan på enkle 
kort forklare signa
turers betydning, 
herunder på digitale 
kort. 

Eleven har viden om 
signaturer på kort. 

Eleven kan 
illustrere nedbør 
og temperatur 
over tid. 

Eleven har viden 
om enkle grafer 
til illustration 
af nedbørs og 
temperaturmålinger. 

Eleven kan med 
modeller fortælle 
om hovedtræk af 
Jordens, Månens og 
Solens indbyrdes 
bevægelser, herunder 
med animationer. 

Eleven har viden om 
Jordens, Månens 
og Solens indbyrdes 
bevægelser. 

2. Eleven kan anvende 
enkle modeller til at 
vise helheder og 
detaljer. 

Eleven har viden 
om modellers 
detaljeringsniveau. 

Eleven kan fremstille 
enkle modeller over 
en husstands 
forsyning med vand, 
el og varme samt 
spildevands og 
affaldshåndtering. 

Eleven har viden 
om lokalområdets 
forsynings og 
afledningssystemer. 

Eleven kan anvende 
flere typer modeller, 
der illustrerer 
blodkredsløbet. 

Eleven har viden 
om illustration af 
blodkredsløbet. 

Eleven kan på 
enkle kort udpege 
plantebælter og 
klimazoner, herunder 
på digitale kort. 

Eleven har viden 
om fordeling af 
kontinenter, hav, 
klimazoner og 
verdensdele. 

Eleven kan 
sammenholde egne 
vejrobservationer 
med en enkel 
vejrudsigt, herunder 
med digitale vejrkort. 

Eleven har viden 
om en vejrudsigts 
formål og struktur. 

Eleven kan med 
modeller sammen
ligne solsystemets 
planeter. 

Eleven har viden 
om hovedtræk 
af solsystemets 
opbygning. 

Perspektivering Eleven kan 
relatere natur 
og teknologi til 
andre kontekster. 

Perspektivering i naturfag Teknologi og ressourcer Mennesket Naturen lokalt og globalt Vand, luft og vejr Jorden og solsystemet 

1. Eleven kan relatere 
viden fra natur/ 
teknologi til andre 
regioner. 

Eleven har viden om 
regionale forskelle 
og ligheder i natur 
og teknologi. 

Eleven kan beskrive 
en proces fra 
ressource til færdigt 
produkt og fra 
produkt til ressource. 

Eleven har viden 
om enkle produk
tionskæder. 

Eleven kan sammen
ligne egne levevilkår 
med andres. 

Eleven har viden om 
levevilkår forskellige 
steder i verden. 

Eleven kan fortælle 
om dyre og planteliv 
andre steder på 
Jorden. 

Eleven har viden 
om naturområder. ✓

Eleven kan sammen
ligne vejrdata fra 
Danmark med 
vejrdata fra andre 
regioner. 

Eleven har viden om 
forskelle og ligheder 
i temperatur, nedbør 
og vindhastighed. 

Eleven kan skelne 
mellem astronomi 
og alternative 
forklaringer om 
solsystemets opståen 
og livets begyndelse. 

Eleven har viden om 
solsystemets opståen 
og livets begyndelse. 

2. Eleven kan sætte 
naturfaglig og 
teknologisk udvikling 
i historisk perspektiv. 

Eleven har viden om 
centrale naturfaglige 
og teknologiske 
udviklinger. 

Eleven kan beskrive 
sammenhæng 
mellem behov 
for og udvikling af 
et produkt. 

Eleven har viden om 
teknologiudvikling 
gennem tiden. 

Eleven kan diskutere 
årsager til sund og 
usund livsstil. 

Eleven har viden 
om sundheds
fremmende faktorer. 

Eleven kan fortælle 
om landskabets 
udvikling gennem 
tiden. 

Eleven har viden 
om menneskets 
påvirkning af 
naturområder 
gennem tiden. 

Kommunikation Eleven kan 
beskrive enkle 
naturfaglige og 
teknologiske 
problemstillinger. 

Formidling Ordkendskab Faglig læsning og skrivning 

1. Eleven kan formidle 
egne data mundtligt 
og skriftligt. 

Eleven har viden 
om medier og 
formidlingsformer. 

Eleven kan mundtligt 
og skriftligt anvende 
centrale fagord og 
begreber. 

Eleven har viden om 
fagord og begreber. 

✓ 
Eleven kan læse 
og skrive enkle 
naturfaglige tekster. 

Eleven har viden om 
enkle naturfaglige 
teksttypers formål 
og struktur. 2. 

Bindende rammer i Fælles Mål Vejledende færdigheds og vidensmål 

FÆLLES MÅL Natur/teknologi 6 



 
  
    

  
   

  

 

 
    

 
    

 

   

  
 

         

 
 

        

 

 

    

 
Fælles Mål efter klassetrin

Natur for begyndere - del 2Naturteknologi 
Modul 2Efter 2. klassetrin 

Kompetence- Færdigheds- og vidensområder og -mål område Kompetencemål Faser 

Undersøgelse Eleven kan udføre 
enkle undersøgelser 
på baggrund af egne 
og andres spørgsmål. 

Undersøgelser i naturfag Teknologi og ressourcer Mennesket Organismer Vand, luft og vejr 

1. Eleven kan udføre enkle 
undersøgelser med brug 
af enkelt udstyr. 

Eleven har viden om 
enkle undersøgelses
metoder. 

Eleven kan undersøge, 
hvordan enkle 
mekanismer fra 
hverdagen fungerer. 

Eleven har viden om 
enkle mekanismer. 

Eleven kan undersøge 
sanser. 

Eleven har viden om 
menneskets sanser. 

Eleven kan indsamle og 
undersøge organismer 
i den nære natur. ✓ 

Eleven har viden om 
dyr, planter og svampe. 

✓ 
Eleven kan undersøge 
lys, vand og vejr i 
hverdagen. 

Eleven har viden om vejr, 
vands tilstandsformer 
og karakteristika ved lys. 

2. 

Modellering Eleven kan anvende 
naturtro modeller. 

Modellering i naturfag Teknologi og ressourcer Mennesket Organismer Vand, luft og vejr 

1. Eleven kan skelne 
mellem virkelighed 
og model. 

Eleven har viden om 
naturtro modeltyper. 

Eleven kan med skitser 
og billeder beskrive 
genstande fra hverdagen. 

Eleven har viden 
om afbildninger af 
genstande. 

Eleven kan fortælle om 
kropsdelene på en model 
af menneskekroppen. 

Eleven har viden om 
kroppens ydre 
opbygning. 

Eleven kan med enkle 
modeller fortælle om 
organismers opbygning. 

Eleven har viden om 
organismers opbygning. 

✓ 
Eleven kan illustrere vejr 
og årstider. 

Eleven har viden om 
dagslængde, temperatur 
og nedbør. 

2. 

Perspektivering Eleven kan genkende natur 
og teknologi i sin hverdag. 

Perspektivering i naturfag Teknologi og ressourcer Mennesket Organismer Vand, luft og vejr 

1. Eleven kan relatere viden 
fra natur/teknologi til sig 
selv og det nære område. 

Eleven har viden 
om natur og teknologi 
i det nære. 

Eleven kan fortælle 
om ressourcer fra 
hverdagen. 

Eleven har viden 
om ressourcer fra 
hverdagen. 

Eleven kan fortælle om 
enkle råd om sundhed i 
forhold til egen hverdag. 

Eleven har viden 
om enkle råd om 
sundhed. 

Eleven kan fortælle 
om ændringer i naturen 
knyttet til årstider. 

Eleven har viden om 
organismers årscyklus. 

Eleven kan fortælle om 
sammenhænge mellem 
sol, døgn og årstider. 

Eleven har viden 
om karakteristika ved 
årstider i Danmark. 

2. 

Kommunikation Eleven kan beskrive egne 
undersøgelser og modeller. 

Formidling Ordkendskab Faglig læsning og skrivning 

1. Eleven kan fortælle 
om egne resultater 
og erfaringer. 

Eleven har viden 
om enkle måder til at 
beskrive resultater. 

Eleven kan mundtligt 
og skriftligt anvende 
enkle fagord og begreber. 

Eleven har viden 
om enkle fagord og 
begreber. ✓ 

Eleven kan orientere 
sig i en enkel fagtekst. 

Eleven har viden 
om enkle naturfaglige 
teksters formål. 

2. 

Bindende rammer i Fælles Mål Vejledende færdigheds og vidensmål 

FÆLLES MÅL Natur/teknologi 5 



 
  

  
 

  

 
  

   
 

 

  
  

 

 
 

     
 

  
 

 
 

 

 

  
 

   
 

  
  

  

  
  

 
 

 

 

 
 

  
 

  

 

  
 

 

 

  
 

 

 

    
 

 
  

 

  

 
 

  

  

 
 

 
 

   
  
 

 
 

 

  
  

    

 

 
 

 
    

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

Natur for begyndere - del 2Naturteknologi 
Modul 2Efter 4. klassetrin 

Kompetence- Færdigheds- og vidensområder og -mål område Kompetencemål Faser 

Undersøgelse Eleven kan gen-
nemføre enkle 
undersøgelser på 
baggrund af egne 
forventninger. 

Undersøgelser i naturfag Teknologi og ressourcer Mennesket Naturen lokalt og globalt Vand, luft og vejr 

1. Eleven kan sortere 
og klassificere. 

Eleven har viden om 
naturfaglige kriterier 
for sortering. 

Eleven kan iden
tificere stoffer og 
materialer i produkter 
fra hverdagen. 

Eleven har viden om 
materialer og stoffer 
i produkter. 

Eleven kan deltage 
i dissektion af dyr. 

Eleven har viden 
om sammenlignende 
anatomi. 

Eleven kan indsamle 
og bestemme dyr, 
planter, svampe og 
sten, herunder med 
digitale databaser. ✓ 

Eleven har viden 
om hovedgrupper 
af sten og enkel 
klassifikation af dyr, 
planter og svampe. ✓ 

Eleven kan udføre 
enkle undersøgelser 
om atmosfærisk 
luft og lys. 

Eleven har viden 
om egenskaber 
ved atmosfærisk 
luft og lys. 

2. Eleven kan opstille 
forventninger, 
der kan testes 
i undersøgelser. 

Eleven har viden om 
enkle undersøgelsers 
muligheder og 
begrænsninger. 

Eleven kan designe 
og afprøve enkle 
produkter. 

Eleven har viden 
om enkel produkt
udvikling. 

Eleven kan 
undersøge åndedræt 
og blodkredsløb. 

Eleven har viden 
om åndedræt og 
blodkredsløb hos 
mennesker og dyr. 

Eleven kan under
søge dyrs og planters 
tilpasninger til 
naturen. 

Eleven har viden 
om dyrs og planters 
levesteder og 
livsbetingelser.✓

Eleven kan gennem
føre enkle målinger af 
vejret, herunder med 
digitalt måleudstyr. 

Eleven har viden 
om nedbør, vind 
og temperatur. 

Modellering Eleven kan 
anvende modeller 
med stigende 
abstraktionsgrad. 

Modellering i naturfag Teknologi og ressourcer Mennesket Naturen lokalt og globalt Vand, luft og vejr Jorden og solsystemet 

1. Eleven kan 
konstruere enkle 
modeller. 

Eleven har viden 
om symbolsprog 
i modeller. 

Eleven kan lave 
elektriske kredsløb 
ud fra enkle 
diagrammer. 

Eleven har viden om 
elektriske kredsløb. 

Eleven kan med 
modeller fortælle om 
menneskers og dyrs 
indre og ydre 
opbygning. 

Eleven har viden 
om menneskers 
og dyrs indre og ydre 
opbygning. 

Eleven kan på enkle 
kort forklare signa
turers betydning, 
herunder på digitale 
kort. 

Eleven har viden om 
signaturer på kort. 

Eleven kan 
illustrere nedbør 
og temperatur 
over tid. 

Eleven har viden 
om enkle grafer 
til illustration 
af nedbørs og 
temperaturmålinger. 

Eleven kan med 
modeller fortælle 
om hovedtræk af 
Jordens, Månens og 
Solens indbyrdes 
bevægelser, herunder 
med animationer. 

Eleven har viden om 
Jordens, Månens 
og Solens indbyrdes 
bevægelser. 

2. Eleven kan anvende 
enkle modeller til at 
vise helheder og 
detaljer. 

Eleven har viden 
om modellers 
detaljeringsniveau. 

Eleven kan fremstille 
enkle modeller over 
en husstands 
forsyning med vand, 
el og varme samt 
spildevands og 
affaldshåndtering. 

Eleven har viden 
om lokalområdets 
forsynings og 
afledningssystemer. 

Eleven kan anvende 
flere typer modeller, 
der illustrerer 
blodkredsløbet. 

Eleven har viden 
om illustration af 
blodkredsløbet. 

Eleven kan på 
enkle kort udpege 
plantebælter og 
klimazoner, herunder 
på digitale kort. 

Eleven har viden 
om fordeling af 
kontinenter, hav, 
klimazoner og 
verdensdele. 

Eleven kan 
sammenholde egne 
vejrobservationer 
med en enkel 
vejrudsigt, herunder 
med digitale vejrkort. 

Eleven har viden 
om en vejrudsigts 
formål og struktur. 

Eleven kan med 
modeller sammen
ligne solsystemets 
planeter. 

Eleven har viden 
om hovedtræk 
af solsystemets 
opbygning. 

Perspektivering Eleven kan 
relatere natur 
og teknologi til 
andre kontekster. 

Perspektivering i naturfag Teknologi og ressourcer Mennesket Naturen lokalt og globalt Vand, luft og vejr Jorden og solsystemet 

1. Eleven kan relatere 
viden fra natur/ 
teknologi til andre 
regioner. 

Eleven har viden om 
regionale forskelle 
og ligheder i natur 
og teknologi. 

Eleven kan beskrive 
en proces fra 
ressource til færdigt 
produkt og fra 
produkt til ressource. 

Eleven har viden 
om enkle produk
tionskæder. 

Eleven kan sammen
ligne egne levevilkår 
med andres. 

Eleven har viden om 
levevilkår forskellige 
steder i verden. 

Eleven kan fortælle 
om dyre og planteliv 
andre steder på 
Jorden. 

Eleven har viden 
om naturområder. ✓

Eleven kan sammen
ligne vejrdata fra 
Danmark med 
vejrdata fra andre 
regioner. 

Eleven har viden om 
forskelle og ligheder 
i temperatur, nedbør 
og vindhastighed. 

Eleven kan skelne 
mellem astronomi 
og alternative 
forklaringer om 
solsystemets opståen 
og livets begyndelse. 

Eleven har viden om 
solsystemets opståen 
og livets begyndelse. 

2. Eleven kan sætte 
naturfaglig og 
teknologisk udvikling 
i historisk perspektiv. 

Eleven har viden om 
centrale naturfaglige 
og teknologiske 
udviklinger. 

Eleven kan beskrive 
sammenhæng 
mellem behov 
for og udvikling af 
et produkt. 

Eleven har viden om 
teknologiudvikling 
gennem tiden. 

Eleven kan diskutere 
årsager til sund og 
usund livsstil. 

Eleven har viden 
om sundheds
fremmende faktorer. 

Eleven kan fortælle 
om landskabets 
udvikling gennem 
tiden. 

Eleven har viden 
om menneskets 
påvirkning af 
naturområder 
gennem tiden. 

Kommunikation Eleven kan 
beskrive enkle 
naturfaglige og 
teknologiske 
problemstillinger. 

Formidling Ordkendskab Faglig læsning og skrivning 

1. Eleven kan formidle 
egne data mundtligt 
og skriftligt. 

Eleven har viden 
om medier og 
formidlingsformer. 

Eleven kan mundtligt 
og skriftligt anvende 
centrale fagord og 
begreber. 

Eleven har viden om 
fagord og begreber. 

✓ 
Eleven kan læse 
og skrive enkle 
naturfaglige tekster. 

Eleven har viden om 
enkle naturfaglige 
teksttypers formål 
og struktur. 2. 

Bindende rammer i Fælles Mål Vejledende færdigheds og vidensmål 

FÆLLES MÅL Natur/teknologi 6 



  
                 

    
            

    
 

  
               
               

              
 

 

          
           
             

       
 

 
           

            
               

                 

1/16/22, 10:16 AM Byg en krabbefanger | skoven-i-skolen.dk 

AKTIVITETER 

Byg en krabbefanger 
Det er sjovt, let - og lidt uhyggeligt - at fange krabber. Her kan du se, hvordan du 

gør. 

Lidt om at fange krabber 
Her kan du se, hvordan du bygger flere forskellige typer af krabbefangere -
og hvordan du fanger krabber. 

Lidt om krabber 
Krabber lever i havet - og du kan støde på dem på det lave vand. De 

gemmer sig mellem sten og tang - og er lette at fange fra en bådebro eller 
en høfte - hvis du lokker med noget godt. Det er tit strandkrabber, du fanger 
ved kysten. 

Madding 
Krabber er nærmest altædende. Derfor kan du fange dem med mange 

forskellige typer af madding. Du kan bruge pølse eller skinke fra din 
madpakke. Men du kan også bruge en snegl, en musling eller en reje, som 

du har kvast. Det er krabbens naturlige føde. 

Krabbens skellet 
Krabben er hård udenpå og blød indeni. I modsætning til os mennesker 
bærer den sit skelet udenpå. Derfor kan den ikke vokse mere end skellettet 
tillader. Når en krabbe bliver for stor til sit gamle skjold, så smider den det – 

og for en tid har den et nyt, blødt skjold, som kan udvide sig - og som i 
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løbet af et par dage bliver hårdt. Man kalder disse krabber for smørkrabber, 
og hvis du er en flittig krabbefanger, vil du ind imellem møde sådan en blød 
krabbe. 

Sådan gør du 
Byg en krabbefanger 

Krabbefanger. 
Tegning: Eva Wulff. 

Den flotte 

Krabbefangeren her er superflot - og let at lave med lidt værktøj. 

Sav en rundstok til i den ønskede længde - fx 20 cm 

Bor et hul, og stik sejlgarnet igennem og bind fast 

Bind klemmen i den anden ende 

Lav en løkke tæt på klemmen, som stikkes igennem møtrikken, 
og trækkes over den. På denne måde er det let at justere 
afstanden mellem klemme og møtrik. 

Bind møtrikken fast. 
Tegning: Eva Wulff. 

Den primitive 
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Hvis du en dag står ude ved havet og får lyst til at fange krabber, så kan du 

let gøre det - bare du har en snor i lommen. 

Find en pind og en hulsten eller en anden sten. 

Bind snoren fast i pinden - og i stenen. 

Find en musling eller en strandsnegl - og slå den i stykker med 
en sten. Bind den fast på stenen. 

Så er du klar til at fange krabber. 

Krabbefangst på Tunø. 
Foto: Malene Bendix. 

Fang krabber 
Krabber jager egentlig mest om natten, men med krabbefangeren og god 

madding, kan du lokke de sky dyr frem selvom det er dag. Fisk med 
krabbefangeren efter krabber under en badebro - eller mellem stenene i en 

høfte. Krabberne kan lugte kødet som sidder i klemmen - og vil komme frem 
og tage fat i det med deres klosakse. Og så skal du være både rolig og 

listig. Hejs og løft roligt både krabbe og klemme op gennem vandet - og vær 
evt. klar til at fange krabben med et net - eller løft den hele vejen op i en 
spand. 

I spanden 

Du kan let have flere krabber i samme spand. Læg mærke til, hvordan de 
bevæger sig rundt imellem hinanden. Hvad gør de stærkeste? Og hvad gør 
de svageste? Hvad sker der, hvis du lægger et lille stykke madding derned? 
Pas godt på dine krabber - de skal have det godt, mens du har ansvar for 
dem. 

Hold en krabbe 
Krabber ser jo drabelige ud, med skarpe klosakse. Men hvis du fanger en 

krabbe, kan du godt holde den i hånden. Tag stille og roligt fat om 
bagkroppen. Måske vil krabben forsøge at komme fri vha. sine klosakse, så 

det er vigtigt at få fat så langt bagud, at den ikke kan nå dine fingre. Du kan 
også bare holde den på en flad hånd eller med begge hænder formet som 

en skål. På denne måde er det nemmere at kigge på krabben, idet den er 
mere rolig. 

Han eller hun 

https://www.skoven-i-skolen.dk/aktiviteter/byg-en-krabbefanger 3/6 

https://www.skoven-i-skolen.dk/aktiviteter/byg-en-krabbefanger
https://skoven-i-skolen.dk


 

     
 

  

 

  

    
 

              
              

                  
               

       
 

      
      

  
 

                 
             

             
              

          

1/16/22, 10:16 AM Byg en krabbefanger | skoven-i-skolen.dk 

Du kan let undersøge de krabber du har faget, uden at de kommer noget til. 
Undersøg fx, om I har fanget en han eller en hun. Vend krabben om på 
ryggen - og kig efter, om halen er er trekantet og har tre led - for så er det 
en han. Hvis halen er mere afrundet , er det en hun. Kig evt. ind under 
hannens hale - og se dens to tissemænd! 

Øverst: En han med trekantet hale. 
Nederst en hun med afrundet hale. 

Tegning: Eva Wulff. 

Krabbevæddeløb 
Når du har fanget alle de krabber du vil og kigget på dem, så er det tid at 
slippe dem ud i havet igen. Det er sjovest at gøre med et krabbevæddeløb. 
Tag spanden med krabber - og bær den nogle meter op på stranden. Sats 

på, hvilken krabbe I hver i sær tror vil komme først ned til vandet. Hæld 
krabber og vand ud - og se hvem der kommer først! 

Hvem, hvad, hvor 

Fag: Natur/Teknik, Sløjd 

Klasse: 0. - 3. klasse, 4. -
6. klasse 

Sted: Kyst og hav 

Årstid: Sommer, Forår, 
Efterår 

Grej 

Til den primitive, som kan 

laves overalt 

Pind 
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Snor 

Sten (evt. hulsten) 

Snegl 

Til den avancerede 

1 stykke af en rundstok 

Ø22mm, 20 cm 

2-3 m sejlgarn 

1 møtrik 

1 tøjklemme 

Evt. bor og bormaskine 

Til at fiske krabber 

Madding: Pølse, 
frikadelle, eller en knust 
strandsnegl eller 
musling 

Evt. et net på en stang 

Spand eller balje 

Tid 

15 min til at bygge en 

krabbefanger - og al den tid 

du har lyst til at fange 

krabber. 

Kolofon 

Forfatter: Lars Henriksson / 
Blå Base i Tårnby og 

Malene Bendix. 

Tegninger: Eva Wulff. 

Redaktør og foto: Malene 

Bendix. 

Læs også 
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NATUR OG TEKNIK 

Tang – Hvad er det egentlig? 
Find tang langs kysten og i det lave vand. Undersøg tang - og lær forskellige 

grupper og arter at kende. Lav et tang-herbarium - og lær om, hvordan 

mennesker bruger tang. 

Kort om forløbet 
Eleverne indsamler så mange forskellige slags tang som muligt, på stranden 

og på det lave vand. De indsamlede alger artsbestemmes ud fra billeder i 
artshåndbogen. 

Forberedelse 
Inde eller ude: 

Tal med eleverne om, hvad det er I skal lave og lære. 

Fortæl om, hvad tang er (se nedenfor). 

Vis eleverne artshåndbogen - og fortæl de, hvordan man kan 

opdele de forskellige arter af tang i hovedgrupper. 

Kig arbejdsarket igennem - og tal om, hvad I skal. 

Her er lidt viden om tang 

Tang er fællesbetegnelse for alger og enkelte blomsterplanter der gror under 
vandet. Alger er langt de fleste – der er mindst 35.000 arter hvoraf ca. 
halvdelen lever i havet. Algerne inddeles i 3 store hovedgrupper: Rødalger, 
Brunalger og Grønalger. Af blomsterplanter er der kun Ålegræs i danske 
farvande. 

Alle alger producere ilt gennem fotosyntese, ligesom planterne på 
landjorden. Der er dog enorme mængder af dem, sammenlignet med 

planterne på landjorden og det skønnes at helt op til 90% af atmosfærens ilt 
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kommer fra algerne. Algerne er derved en meget vigtig brik i jordens store 

økosystem. 

Tang indeholder generelt en lang række vigtige vitaminer, mineraler og 

essentielle aminosyrer, men næsten ingen kalorier – en kombination der gør 
tang til en meget sund spise. Historisk set har tang da også været på 

menuen i stort set hele verden, og der er stadig mange lande, hvor tang er 
en helt almindelig ingrediens i den daglige madlavning. 

I Danmark er interessen for at spise tang stærkt voksende, og der arbejdes 
flere steder på at udvikle systemer til dyrkning af tang. Tang er også en 

væsentlig ingrediens i Nyt Nordisk Køkken. 

Sådan gør du 
Tag din klasse med ud til stranden og: 

Saml tang på det lave vand og i opskyllet på stranden. 

Læg de indsamlede eksemplarer i en fotobakke med lidt vand 
og forsøg at artsbestemme dem ud fra billederne i 
artshåndbogen. 

Lad eleverne afkrydse de fundne arter på arbejdsarket. 

Hvis der er tid kan de eventuelt gå ud og se om de kan finde 
de manglende arter. 

Efterbehandling 
Find eksempler på, hvordan man kan bruge tang i maden – 

historisk og i dag. 

Hvilke tangarter bruges mest og kan man selv indsamle og 

tilberede tangen? (Se opgaven Havet kan spises – Tang) 

Lav et flot tang-herbarium ved at lægge tangplanterne ud på 
tykt stykke papir og lad dem tørre (se opgaven Tangbilleder) 

Baggrundslitteratur 
Larsen C.G. og Hansen P. J. 1986: Tang.- Natur og museum 
25.4. Naturhistorisk Museum, Århus. 

Køie M. Kristiansen Å. Og Weitemeyer 2000: Havets dyr og 
planter, Gads Forlag, København. 

Mouritsen O. G. 2009:Tang, grøntsager fra havet, Nyt Nordisk 

Forlag Arnold Busch, København. 

Arbejdsark 

Artshåndbog med billeder af de mest almindelige tangarter venligt udlånt af 
Nationalpark Mols og Naturhistorisk Museum Aarhus. 
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Fag: Natur/Teknik 

Klasse: 4. - 6. klasse 

Sted: Kyst og hav 

Årstid: Forår, Sommer, 
Efterår, Vinter 

Forfatter 

Hvem, hvad, hvor 

Tid 

Cirka 3 timer. 

Undervisningsmål 

Mål Eleven kan indsamle 

tangarter på det lave vand 

og på stranden, og 

identi... 

Kopiark 

Artshåndbog Tang 

Arbejdsark til Tang 

Kolofon 

Kristian Herget, 
Nationalpark Mols Bjerge. 

Besøgssteder 

Algecenter Danmark, Grenå. 
www.algecenterdanmark.dk(http://www.algecenterdanmark.dk) 

Materialet her er venligst 
udlånt af Nationalpark Mols 

Bjerge. 

Læs også 
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Kødblad 

Rød purpurhinde 

Søl 

Pebertang 

Blodrød ribbeblad 

Bugtet ribbeblad 

Tandtang 

Carrageen-tang 

Kruset rødblad 

Vinget ribbeblad 

Rødalger 

Illustrationer fra Naturhistorisk 
Museums bog: Tang. 



Flaskerenseralge 

Ledtang 

Ledtang 

Alm. rødtråd 

Rød˜er 

Rødkløft 

Koralalge 

Horntang 

Ga°eltang 

Ormetang 

Dumonts alge Grisehaletang 
Rødalger 

Illustrationer fra Naturhistorisk 
Museums bog: Tang. 



Savtang 

Lav Klørtang 

Blæretang 
Buletang 

Søkarto˜el Duntang 

Skulpetang 

Brunalger 

Illustrationer fra Naturhistorisk 
Museums bog: Tang. 



Brunalger 

Alm. kællingehår Pisketang 

Blød kællingehår 

Alm. skægtang 
Strengetang 

Almindelig båndtang 

Pølsetang 

Illustrationer fra Naturhistorisk 
Museums bog: Tang. 



Sukkertang 
Fingertang 

Tarmrørhinde 
Søsalat 

Plysalge 

Krølhårstang 

Vandhår Duskvandhår 

Brunalger Grønalger 

Illustrationer fra Naturhistorisk 
Museums bog: Tang. 



 

 

 

Blomsterplanter 

Ålegræs (bændeltang)er ikke en alge, men  den eneste 
danske blomsterplante der har tilpasset sig livet i havet. 
Om eferåret skyller store mængder af ålegræs op på 
strandene. Tidligere blev tangen brugt til isolering, fyld i 
madrasser, tangtage (Læsø) og i Ebeltof blev tangen brugt 
til at bygge tangdiger, der beskyttede mod oversvømmel-
ser. Digerne kan stadig ses langs Søndre Strandvej og ved 
Fregatten. 

Lidt om tang: 

Tang er fællesbetegnelse for alger og enkelte blom-
sterplanter der gror under vandet. Alger er langt 
de feste – der er mindst 35.000 arter hvoraf ca. 
halvdelen lever i havet. Algerne inddeles i 3 store 
hovedgrupper: Rødalger, Brunalger og Grønalger. 
Af blomsterplanter er der kun Ålegræs i danske 
farvande. 

Alle alger producere ilt gennem fotosyntese, lige-
som planterne på landjorden. Der er dog enorme 
mængder af dem, sammenlignet med planterne på 
landjorden og det skønnes at helt op til 90% af at-
mosfærens ilt kommer fra alger. Algerne er derved 
en meget vigtig brik i jordens store økosystem. 

Alger indeholder generelt en lang række vigtige 
vitaminer, mineraler og essentielle aminosyrer, men 
næsten ingen kalorier – en kombination der gør 
tang til en meget sund spise. Historisk set har alger 
da også været på menuen i stort set hele verden, 
og der er stadig mange lande hvor tang er en helt 
almindelig ingrediens i den daglige madlavning. 

Lav klørtang Søsalat 

I Danmark er interessen for at spise alger stærkt 
voksende, og der arbejdes fere steder på at udvikle 
systemer til dyrkning af tang. Alger er også en væ-
sentlig ingrediens i Nyt Nordisk Køkken. 

Spiselige arter: 
De mest brugte algearter er Blæretang og Lav Klør-
tang. På begge sorter kan man klippe de friske spid-
ser af algerne, og tørre dem, og tilberede dem på 
forskellig vis. Se opgaven ”Havet kan spises - Tang” 
Sukkertang og Fingertang benyttes ofe i madlav-
ning, isæt i supper og granuleret som smags tilsæt-
ning i en lang række retter. Vær opmærksom på 
at gruppen af bladtang normalt har vækstpunktet 
nede ved stilken - den yderste del at bladet er altså 
den ældste del af algen. 

Rødalger: 
I denne gruppe er det især Rød purpurhinde der 
benyttes. Den tilhører familien Porphyra, der i 
Japan bruges til fremstilling af Nori - især kendt fra 
Sushi. 
Purpurhinde kaldes da også for Nordens Nori. 

Grønalger: 
Både søsalat og Tarmrørhinde smager udmærket 
friskplukket fra havet, som et fnt drys på salaten 
eller til den nyrøgede fsk. 
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NATUR OG TEKNIK 

Tang - Havet kan spises 
Find blæretang i havet - og brug det til knækbrød og tangchips. 

Kort om forløbet 
Find blæretang på det lave vand - og lær blæretang at kende. Brug 
blæretang til knækbrød og tangchips som I kan bage inde eller ude. I kan 

arbejde med forløbet året rundt, husk bare, at det er de nyeste skud på 
blæretang, som smager bedst. 

Lidt om blæretang 
Blæretang (Fucus vesiculosus) er af de mest udbredte brunalger i havet i 
Danmark som, når den danner flydeblærer, er meget let genkendelig. Den er 
mørkt gulbrun og læderagtig i frisk tilstand. Flydeblærerne bevirker, at den 

kan holde sig oprejst på det lave vand, hvor den oftest vokser i 
tidevandszonen. Den tåler at blive udtørret ved lavvande, og en regnbyge 

tager heller ikke livet af den. 

Blæretang kan blive op til 1 m lang, men er typisk noget mindre. Formen 

varierer meget alt efter voksested, og efter hvor meget vandet bevæger sig. 
I meget uroligt vand mangler de ellers karakteristiske flydeblærer. 

Blæretang kan spises i frisk tilstand og er fuld af næringsstoffer. Den kan 
bruges til salat, supper eller som her til chips og knækbrød. 

Forberedelse 
Planlæg, hvor I vil tage hen 

Beslut om I vil lave chips eller knækbrød. 

Lav evt. en aftale med en naturvejleder 

Medbring sakse, poser eller kurve. 
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Print ”Faktaark om blæretang”. 

Print ”Sådan tilberedes tangchips” eller ”Sådan tilberedes 

knækbrød med tang”. 

Forbered eleverne, så de har viden om blæretang og andre 

organismer ved havet. 

Sådan gør du 
Tag på tur til stranden. Den blæretang I skal bruge, skal være frisk og ikke 
samlet op fra stranden. Den må ikke lugte! I må plukke til eget forbrug. 
Medbring en saks og klip kun det af tangen, som I kan bruge. 

Gå ud i vandet i bare ben eller røjser. 

Pluk en pose eller en kurv fuld af blæretang. 

Ude 

Nedenfor kan du se, hvordan blæretang kan tilberedes i en ovn. Men kunne 
man bruge den samme dej eller ide til madlavning over bål? Kunne 

tangchips koges i olie? Kunne knækbrøddet bages på en rist? Prøv det evt. 
af. 

Inde 
Tag hjem - og brug jeres blæretang i skolekøkkenet. 

Tangchips 

Se, hvad du skal bruge i "Grej". 

Rens tangen for sand i en skål med saltet vand. Hvis tangen er 
ren, så undlad dette. 

Klip tangen ud i mindre stykker, og vend den med olie og salt. 

Spred tangen ud på en bageplade og bag den i 20-30 minutter 
ved 150 grader, til den er helt sprød. 

Knækbrød med blæretang 

Se, hvad du skal bruge i "Grej" 

Tænd ovnen på 190 grader 

Hak blæretangen groft. 

Rør alle ingredienserne sammen. 

Del dejen i flere portioner. 

Tag en portion dej, og læg den på et stykke bagepapir. Læg et 
andet stykke bagepapir over, og rul dejen så tyndt ud som 
muligt med en kagerulle, mellem de to stykker papir. 
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Træk det øverste bagepapir af. 

Bag knækbrødet i en forvarmet ovn i cirka 15 minutter (hold øje 

undervejs). 

Bearbejdning 
Kan I finde andre måder at tilberede blæretang på? 

Find ud af om der er andre typer af tang, der kan spises. 

Kan tangplanter anvendes på andre måder end ved at koge, 
stege eller bage dem 

Spises tang og tangprodukter andre steder i verden? 

Beskriv flere måder. 

Har tang været brugt til andet end at spise?. 

Besøgssteder i Nationalpark Mols Bjerge 
Molslaboratoriet 
Naturcenter Syddjurs 

Hvem, hvad, hvor 

Fag: Natur/Teknik 

Klasse: 0. - 3. klasse, 4. -
6. klasse 

Sted: Kyst og hav 

Årstid: Forår, Sommer, 
Efterår, Vinter 

Grej 

Grej 

Gummistøvler 

En kurv 

Sakse 

Til Tangchips 

200 g blæretang 

1 tsk rapsolie 

Salt 

Til Knækbrød 
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2 håndfulde blancheret 
blæretang 

2 dl havregryn eller 
femkornsblanding 

2 dl sesamfrø 

2 dl hørfrø 

2 dl græskarkerner 

2 dl solsikkekerner 

6 dl hvedemel 

2 tsk. salt 

2 tsk. bagepulver 

2 dl rapsolie 

4 dl vand 

Tid 

En tur til stranden plus: 

Tangchips: Ca. ½ time 

til forberedelse og 

tilberedning af 
tangchips. 

Knækbrød med 

tang: Ca. 1 time til 
forberedelse og bagning 

af knækbrødet. 

Undervisningsmål 

Læringsmål Eleven kan 

finde indsamle spiselige 

tangarter på det lave vand 

og... 

Kopiark 

Fakta om blæretang 

Knækbrød med tang 

Tangchips 

Kolofon 

ForfatterNationalpark Mols 

Bjerge 
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