
Skolerne ud i naturen 
Indskolingen 

Fag: Natur/teknologi 
Tema: Natur 
Undervisningsforløb: Naturparker - del 1 - Maribosøerne 
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Introduktion 

Dette er del 1 af Naturlandets interaktive undervisningsforløb om Naturparker. Denne 
del handler om Naturpark Maribosøerne, og kan gennemføres uafhængigt af de andre 
dele. 

Del 1 består af 3 moduler og kan gennemføres på 6-10 lektioner, alt efter hvordan du 
vælger at benytte materialet. 
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Skolerne ud i naturen 
Indskolingen 

Fag: Natur/teknologi 
Tema: Natur 
Undervisningsforløb: Naturparker - del 1 - Maribosøerne 

Modul I 
Fakta om Maribosøerne (1-2 lektioner) 

● Inddel eleverne små i grupper som skal besøge www.naturparkmaribo.dk/ og 
finde svar på følgende spørgsmål: 

1. Hvor mange søer består naturparken af? 
2. Hvad hedder søerne? 
3. Hvilken er den største? 
4. Hvad kan man opleve i naturparken? 

● Saml op på svarene i klassen. Fortæl eleverne hvordan et landskab som dette 
blev skabt under istiden. 

Tilvalg: I forbindelse med landskabsdannelse, kan man vælge at snakke om hvordan, 
at mennesker har påvirket landskabet på Lolland-Falster ved at bygge dæmninger. 
Brug eventuelt kortet fra 1830 Maribo Amt på https://historiskatlas.dk/ for at vise, 
hvordan store dele af området var under vand, fx Sydfalster og det sydlige Lolland. 
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https://www.naturparkmaribo.dk/
https://denstoredanske.lex.dk/Danmark_-_landskabets_dannelse
https://historiskatlas.dk/


Skolerne ud i naturen 
Indskolingen 

Fag: Natur/teknologi 
Tema: Natur 
Undervisningsforløb: Naturparker - del 1 - Maribosøerne 

Modul II 
Flora og fauna (2 lektioner) 

● Gennemgå PowerPoint præsentationen, som fortæller om naturparkens flora og 
fauna. (9 slides) 

● Print priktegningen i eksemplarer nok til hele klassen, og lad eleverne tegne og 
farvelægge havørnen. 
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https://docs.google.com/presentation/d/1SBvH3oTpvhsrvalILJ40udrJs2O1G2Wj/edit?usp=sharing&ouid=110562846730326110428&rtpof=true&sd=true


Skolerne ud i naturen 
Indskolingen 

Fag: Natur/teknologi 
Tema: Natur 
Undervisningsforløb: Naturparker - del 1 - Maribosøerne 

Modul III 
Besøg naturparken (3-6 lektioner) 

Forberedelse: Det anbefales at tilknytte naturparkens naturvejleder til dette modul. Se 
kontaktoplysninger nederst på siden her. Naturvejlederen vil kunne vejlede om 
passende aktiviteter til årstiden og medbringe eventuelt udstyr. 

Eksempler på aktiviteter der kan gennemføres: 

● Besøg Frilandsmuseet - De gamle Huse. Det ligger naturskønt ud til Søndersø, 
kun 1,2 km fra Maribo station, og indeholder en gratis naturfaglig udstilling i den 
ydre del af museet. 

● Lær eleverne at fiske. Der må fiskes i de bynære dele af Søndersø ved Maribo, 
og fra Naturskolens bro. 

● Undersøg livet i vandet. Anbefales ved Naturskolen i samarbejde med 
naturvejlederen. 

● Kig på fugle. Fugletårnet ved Kidnakkeskoven er kun 1,8 km fra Maribo station. 
Husk kikkerter og eventuelt en fuglebog med detaljer. I fugletårnet er der opsat 
en tavle med billeder af de fugle som kan ses i området. 

● Smag på naturen. Lav mad af vilde planter og urter i samarbejde med 
naturvejlederen. 
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https://www.naturparkmaribo.dk/naturparken/kontakt
https://museumlollandfalster.dk/de-gamle-huse/
https://www.skoven-i-skolen.dk/natur-og-teknik/fisketur


 
  
    

  
   

  

 

 
    

 
    

 

   

  
 

         

 
  

        

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Fælles Mål efter klassetrin
Naturparker - del 1Naturteknologi 

Modul 1 Efter 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 



 
  

  
 

  

 
  

     
   

 

  
  

 

 
 

       
 

  
 

 
 

 

 

  
 

   
 

  
  

  

  
  

 
 

 

 

 
 

  
 

  

 

  
 

 

 

  
 

 

 

    
 

 
  

 

  

 
 

  

  

 
 

 
 

   
  
 

 
 

 

  
  

     

 

 
 

 
     

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naturparker - del 1Naturteknologi 
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
Naturparker - del 1Naturteknologi 

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 



 
  

  
 

  

 
  

     
   

 

  
  

 

 
 

     
 

  
 

 
 

 

 

  
 

   
 

  
  

  

  
  

 
 

 

 

 
 

  
 

  

 

  
 

 

 

  
 

 

 

    
 

 
  

 

  

 
 

  

  

 
 

 
 

   
  
 

 
 

 

  
  

    

 

 
 

 
    

 

    

 

 

 

 

 

 

 

  

Naturparker - del 1Naturteknologi 
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 
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Fælles Mål efter klassetrin

Naturparker - del 1Naturteknologi 
Modul 3Efter 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 

Bemærk at opfyldelse af læringsmålene afhænger af hvilke aktiviteter, som 
man vælger at gennemføre i modulet. 

De orange flueben indikerer de ekstra læringsmål, der kan opfyldes ved tilvalg✓. 
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Naturparker - del 1Naturteknologi 
Modul 3Efter 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 

Bemærk at opfyldelse af læringsmålene afhænger af hvilke aktiviteter, som 
man vælger at gennemføre i modulet. 

De orange flueben indikerer de ekstra læringsmål, der kan opfyldes ved tilvalg✓. 
FÆLLES MÅL Natur/teknologi 6 
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Danmark - landskabets dannelse 

← Danmarks geologi

Langt de største af Danmarks landarealer er i deres udformning resultatet af gletsjeraktivitet og 

arktiske forhold under den sidste istid, Weichsel-istiden. Kun kyst- og klitområderne udgør 

undtagelser herfra. 

Danmark var i det meste af Weichsel-istiden et åbent tundralandskab med sparsom bevoksning. 
Først for ca. 18.000 år siden nåede isstrømme fra nord og øst frem til hovedstilstandslinjen, der 

går fra Bovbjerg over Hald til Padborg i Jylland, hvor isranden lå relativt stille i en længere 

periode. 

Vest for hovedstilstandslinjen findes bakkeøerne, der er de højestliggende rester af landskabet 
fra den forrige istid, Saale-istiden, og som under hele Weichsel-istiden har været udsat for 

snefygning, frostsprængning, forårsflom, jordflydning og udvaskning. Fra gletsjerporte skyllede 

smeltevand ud over lavtliggende dele af landskabet og begravede dem i sand og grus; derved 

blev de store smeltevandssletter eller hedesletterne dannet. De største af disse er Karup 

Hedeslette, Grindsted Hedeslette og Tinglev Hedeslette. 

Nord og øst for hovedstilstandslinjen findes det unge morænelandskab, der indeholder mange, 
forskellige landskabsformer. Ved gletsjernes fronter dannedes israndsbakker eller randmoræner, 
fx Tolne Bakker i Thy, Mols Bjerge og Odsherredbuerne. Nogle er dannet ved, at isen under 

gentagne fremstød har skubbet foranliggende materiale sammen; andre er opbygget af 
smeltevandsaflejringer bygget op langs en stillestående isrand. Foran isen dannedes lokalt 
mindre smeltevandssletter, bl.a. Tirstrup Hedeslette på Mols og Bregninge Hedeslette i 
Vestsjælland. Bag disse dannedes inderlavninger, dvs. jævne, lavtliggende 

bundmorænelandskaber, der har form efter gletsjertunger, og disse er i mange tilfælde senere 

oversvømmet, fx Kalø Vig. 

Under den aktive is foregik andre landskabsdannelser. Ved gletsjerens glidende bevægelse hen 

over underlaget skabtes et udglattet bundmorænelandskab med langstrakte drumlinbakker 

orienteret i isens bevægelsesretning. Disse relativt lave bakker findes bl.a. på Nordfyn, 
Midtsjælland og Lolland, og bundmorænelandskaberne udgør nogle af Danmarks bedste 

landbrugsarealer. 

Foran isen skabte smeltevandet flere steder meget brede ekstramarginale smeltevandsdale, 
hvoraf flere forløb parallelt med gletsjerfronten. Store dele af Gudenåen løber i en tidligere 

smeltevandsdal. 
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Under isen strømmede især om sommeren smeltevand frem mod gletsjerfronten i store kanaler. 
A�ængigt af, om vandet eroderede i underlaget, eller der foregik en opfyldning med sand og 

grus i de isafgrænsede løb, dannedes langstrakte åse og lange, dybe og stejle tunneldale med 

tærskler i bunden og ofte med aflange søer. De største tunneldale findes i Østjylland, fx ved 

Viborg, Vejle og Kolding, mens de fleste åse findes på øerne, fx på Midtfyn samt på Syd- og 

Østsjælland. Både tunneldale og åse forløber parallelt med isbevægelsesretningen. 

I andre tilfælde opdeltes isranden og gletsjeroverfladen i et virvar af vandfyldte bassiner og 

flodløb. Samtidig foregik en gradvis opfyldning med ler, sand og grus. Disse aflejringer ligger 

som "negative" aftryk af de oprindelige isafgrænsede løb og bassiner og er karakteriseret ved et 
ujævnt terræn med talrige afløbsløse huller, et såkaldt dødislandskab. Ved Vissenbjerg på 

Midtfyn samt ved Gyldenløveshøj på Sjælland findes imponerende storbakkede landskaber af 
denne type. Bakkerne har stejle sider og er flade på toppen og benævnes issø- eller kamebakker. 
De består hovedsagelig af sorteret sand og grus og repræsenterer dermed en vigtig 

råstofresurse. Hvis isen under et fornyet fremstød gled hen over bakker af denne type, kunne 

den indre lagdeling forstyrres. Sådanne bakker benævnes pga. deres form hatformede bakker 

og findes navnlig på Langeland og i Vestsjælland. 

Isen har sandsynli�vis været over 2 km tyk i landets østlige egne, og den forårsagede en 

betydelig nedtrykning af jordskorpen, indtil flere hundrede meter under det nuværende niveau. 

Da isen smeltede bort, hævede landet sig atter, om end med nogen forsinkelse. Derfor nåede 

havet flere steder, især i Nordjylland, at oversvømme store landområder i 
afsmeltningsperioden. Nordsøen og Kattegat var ishave. Aflejringerne fra disse findes i 20�60 m 

højde i Vendsyssel. 

For ca. 6000 år siden nåede Litorinahavet, også kaldet Stenalderhavet, i de nordlige dele af 
Danmark et noget højere niveau, end havet har i dag, og trængte bl.a. langt ind i flere østjyske 

dale og skabte en flad dalbund. I Midtjylland nåede det helt ind til Viborg. Mange tilvoksede 

kystklinter fra den periode findes i dag bag den nuværende kystlinje. Siden har landet i 
Vendsyssel hævet sig 15 m i forhold til havet. Syd for en linje fra Nissum Fjord til Nordfalster er 

landet derimod sunket nogle meter i forhold til det nuværende havniveau. I disse egne ses som 

regel eroderede kystklinter. I vadehavsområdet holder en delvis biologisk betinget 
marskdannelse trit med den relative landsænkning. 

Den vigtigste naturbetingede landskabsdannelse siden istiden, dvs. i Holocæn, er foregået ved 

kysterne. Tilsanding og erosion ændrer til stadighed kysternes forløb. Store klitområder findes 

især langs den jyske vestkyst, hvor de hvide, aktive havklitter ligger ud mod havet. Ba�ved 

findes inaktive og tilgroede grøn- hhv. gråklitter. Indlandsklitområderne, de såkaldte indsander, 
der findes på hedesletterne, fx ved Billund, har ligeledes været inaktive i flere perioder siden 

istidens afslutning. Tidligere var klitområderne langs kysterne præget af store tilbagevendende 

sandflugtsperioder. Den seneste af disse varede fra 1300-t. til 1900-t. Klimaet var køligt og 

blæsende. Stormfloder i 1825 og 1862 førte bl.a. til gennembrud af Agger Tange. Som følge af 
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sandflugtsbekæmpelse samt mindre stormhyppighed dæmpedes sandflugten gradvis i 
slutningen af 1800-t., i Nordsjælland dog allerede i 1700-t. 

Især bag kystlinjen er landskabsudviklingen i stadig større omfang blevet præget af menneskets 

tilstedeværelse og brug af naturskabte resurser; kulturlandskabet er vokset frem. 

0 50 km 

Morænelandskab fra saale-istiden 

bakkeø 

Marint forland 
marint forland fra Senglacialtid 
(Yoldiahavet) 
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marint forland opbygget 
siden stenalderen 

høj kystklint 

marsk 

vadehav 

klitlandskab 

hovedstilstandslinjen 

sprækkedalslandskab 

morænelandskab fra Weichsel-istiden 
drumliniseret bundmoræne 
fortrinsvis moræneflade 

bølget bundmoræne 

dødishuller eller 
kamebakker 
hatformede bakker 

fremtrædende randmoræne 

tunneldal 

ås 

Smeltevandslandskab 
smeltevandsdal dannet 
uden for isranden 

smeltevandsslette 

smeltevandsslette 
med dødishuller 

Danmark. De vigtigste landskabselementer.

Carsten Thuesen efter Johs. Krüger, 1983..
Licens: Begrænset anvendelse
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Danmark. Siden slutningen af sidste istid har det meste af landet hævet sig. Linjerne (isoba‐
serne) angiver niveauet i meter over havet for Litorinahavets højeste strandlinjer.

Carsten Thuesen efter E.L. Mertz, 1924..
Licens: Begrænset anvendelse

Læs mere i Den Store Danske 
Danmarks geologi 
Danmark 

SKREVET AF: Ole Humlum
SENEST ÆNDRET: 17. marts 2020, se alle ændringer
BEGRÆNSET ANVENDELSE. Citere eller anvende?
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NATUR OG TEKNIK 

Fisketur 
Tag med ud og fisk - med klassen. Fisk i sø og å, ved fjorden eller ved kysten. 

Kort om forløbet 
Tag klassen med på fisketur. Lær eleverne at bruge en fiskestang, sætte 

agn på krog, kaste og trække ind. Kig sammen ind i de fisk I fanger - eller 
medbragte ørreder. Og tilbered fisk over bål. 

Formål 
Eleven skal lære at fiske 

Eleven skal lære at sætte orm på krogen 

Eleven skal lære at iagttage fiskestedet. 

Eleven skal lære at slå en fisk ihjel... eller se det blive gjort. 

Eleven skal prøve at dissekere en fisk - og undersøge fiskens 
biologi og anatomi 

Tilberede mad over bål. 

Forberedelse 
Fisk og deres levesteder 

Inden klassen tager på fisketur, er det godt at vise eleverne nogle af de fisk, 
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de kan fange på billeder. Samtidig kan du fortælle lidt om fiskenes biologi, 
hvordan de lever - og hvor det vil være godt at prøve at fange dem. Du kan 
også fortælle klassen om det sted, I skal besøge. Eleverne kan også selv 

være med til at finde disse oplysninger. 
Naturens færdselsregler 

Tal også med eleverne om, hvordan man færdes i naturen. De skal fx vide, 
at de selv skal tage affald med sig hjem - og at de ikke skal påvirke dyre og 

plantelivet unødvendigt. 

Regler om lystfiskeri 
Før eleverne skal ud at fiske er der nogle regler som er gode at kende. 
Elever op til 18 år skal ikke have fisketegn. Det skal de voksne der er med. 
Derudover er der regler for nogle fiskearter. Der kan være fredning på dem i 
nogle perioder samt der kan være et mindstemål. På denne 

hjemmeside(http://naertest.fvm.moc.net/landbrug/fiskeri/lyst-og-fritidsfiskeri/) 
kan der findes oplysninger om fisketegn samt eventuelle fredninger. 

Brug din naturvejleder 
Det kan være en god ide at spørge den lokale naturvejleder, om han/hun 

kender nogle gode søer og ved, hvad der kan fanges i dem. Det kan være 
at naturvejlederen kan være med på fisketuren eller har mulighed for at 
udlåne fiskegrej. 

Hvad skal eleverne have med? 

Fortæl børn og forældre, at I skal på fisketur - og at eleverne skal have 
gummistøvler, tøj efter vejret og store madpakker og en vandflaske med. 

Foto 

Hvis du vil tage fotos af eleverne undervejs, så tag mobil eller kamera med. 

Grav orm 

Hvis der er mulighed for det omkring skolen vil det være fint at eleverne er 
med til at grave orm. Det giver også dem en forståelse af hvor ormen 

findes. Gode ormesteder er steder hvor der er fugtig jord. Der må gerne 
være græs på stykket. Der kan findes orm under væltede træer, grene, 
plastik eller andet der har ligget på jorden længe. 
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Klart, parat, fisketur. Foto: Søren Mikkelsen. 

Sådan gør du 
Lær at fiske 
Lær at bruge en fiskestang 

Det er fint, hvis der kan være 3 elever om en fiskestang. Her er det godt at 
vise eleverne, hvordan de montere fiskestængerne og trækker linierne 

igennem øjerne. Husk at de skal slå bøjlen på hjulet over, inden de trækker 
i linen. Når det er gjort, skal eleverne sætte proppen på linien. Herefter kan 

de lave et par prøvekast inden krogen kommer på. Hvis der er et par af 
elevere, der har prøvet det før, vil de sikkert gerne hjælpe de andre. 

Når eleverne kaster, skal de lade stangspidsen pege fremad og have 

højrehåndspegefinger på linen. Bøjlen på hjulet skal slås over. Stangen 
føres nu over højre skulder og føres fremad igen. Når stangspidsen igen er 
lige ud for dem, slipper de linen. Det er vigtigt, at eleverne ser efter, at der 
ikke står nogen bagved dem, når de kaste ud. 

Når eleverne er fortrolige med kastet, skal de binde krogen på og sætte et 
par splithagl mellem prop og krog. 

Herefter skal eleverne sætte orm på krogen. Det gør de ved, at krogen føres 

igennem ormens mavebælte, modhageren skal med igennem. 

Fiskeri i søer 
Hvis I fisker i en sø, kan eleverne holde øje med små ringe i vandet. Det er 
typisk skaller der laver dem. Herved kan de få en ide om, hvor der er godt 
at fiske. Hvis I fisker efter skaller, kan det være en god ide at bruge dej eller 
dåsemajs. Dejen skal rulles til en lille kugle som kun lige dækker 
krogspidsen. Hvis I vil fiske efter nogle af søens større rovfisk som gedden, 
er det en god ide at fiske med blink eller spindere, der efterligner geddens 
byttedyr. 
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Fiskeri i å 
Hvis I fisker i en å, kan det være en god ide fiske i kanten af planterne i 
vandet. Her vil ørreden også en gang imellem være oppe at spise insekter i 
overfladen. Det giver en ring på overfladen, som viser jer, hvor der er en 

standplads for ørreden. 

Fiskeri i fjord 
Ved fjorden kan det være sjovt at fiske efter hornfisk fra kysten i maj og juni 
måned. Her kan der sagtens fiskes med prop og krog, her kan ormen med 
fordel skiftes ud med et lille frisk sildestykke, der stadig er skæl på. Hvis der 
er sandbund, er der mulighed for at lade eleverne fiske efter fladfisk som 
skrubber og isinger. Den bedste metode er her at fiske med et forfang til 
fladfisk. Det er 2 kroge samt et blylod. De kan købes i enhver 
lystfiskerbutik. 

Aflivning af fisk 

Hvis det er nødvendigt at aflive en fisk, enten fordi den skal anvendes til 
dissektion, spises eller måske har slugt en krog således den ikke kan 

komme ud igen, skal det gøres hurtigt efter fisken er fanget så den ikke 
lider. Det kan gøres ved at slå fisken på hovedet lige over gælerne på det 
hårde stykke. Herved knækkes fiskens nervebaner. Hovedet kan også 
skæres af. Fisken kan godt hoppe lidt efterfølgende, det er der ingen grund 

til panik over, det er kun nerver. 

Opbevaring 
Hvis I fisker efter skaller el aborrer, er det en god ide at have en spand 

med, så de fangede fisk kan holdes i live. Her kan eleverne bruge masser 
af tid til at kikke på fiskene. Hvis fisk I har slået ihjel skal gemmes før de 

skal spises, er det en god ide at placer dem i skyggen i en avis eller andet, 
som løbende bliver holdt fugtig. 

Disseker fisk. Brug kopiark. Foto: Søren Mikkelsen. 

Disseker fisk 
Snyd lidt 
Når eleverne er på fisketur vil det være en god ide at inddrage dissektion af 
en fisk. Det kræver en god stor fisk, for at organerne bliver tydelige. Derfor 
kan det være en god ide at have medbragt fx ørreder. De er ofte lette at få 
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fat på urensede, enten ved at lave en aftale med en dambruger, el. gennem 

den lokale fiskemand. 

Luk op 
Inden eleverne skal i gang med dissektionen er det en god ide at vise dem, 
hvordan de skal klippe fisken op fra gattet og så langt op til fiskens kæbe 
som det er muligt. Det kan være svært at finde hjertet, hvis der ikke er 
klippet langt nok op. Hvis I skal se fiskens hjerne er det en god ide, at du 
som lærer laver snittet lige over øjet, og derved får lavet sådan, at det er 
muligt at se hjernen. 

Forundringsspørgsmål 

Hvorfor har en fisk et slimlag? 

Hvilken form har fisken? 

Hvorfor er fisken mørk på oversiden og lys på bugen? 

Har fisk ører? 

Hvad er hvad i en fisk 
Eleverne kan dissekere i grupper af 3. Giv hver gruppe et lamineret kopiark 

med en oversigt over fiskens organer og lad eleverne åbne og dissekere 
deres egne ørreder - og finde organerne. De kan tage de forskellige organer 
ud og lægge en seddel ved, hvor de skriver navne på organerne og kort 
beskriver hvilken funktion de tror de har. De kan prøve at tage linsen ud af 
øjet. Hvis eleverne har arbejdet med menneskekroppen, kan de også 
sammenligne med sig selv. 

Her plankes en større fisk. Foto: Malene Bendix. 

Fisk over bål 
Hvis fiskene er tilpas friske - eller hvis I lige har fanget dem, kan de sagtens 

bruges som bålmad. Her skal de være renset for alle indvolde samt nyren 
ved rygsøjlen skal være fjernet hovedet kan lige skæres af. Det er super 
lækkert at fylde citron, salt, smør og krydderurter i bugen af fisken. Herefter 
pakkes de ind i stanniol og får 5 - 7 minutter på hver side i glødebål, 
mums. 
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HUSK af få samlet alt stanniolen op efterfølgende, så det ikke ligger og 
flyder i naturen. 

Hvis I vil undgå stanniol, så kan I også planke jeres fisk, eller stege dem på 

stegepande eller rist. Se hvordan i Skovmad. 

Bearbejdning 
Bed eleverne skrive og tegne om fisketuren i deres udeskolebog. De kan 
evt. bruge følgende tre spørgsmål: 

Hvad har du oplevet? 

Hvad har du lært? 

Hvad har du undret dig over? 

Hvem, hvad, hvor 

Fag: Natur/Teknik, 
Hjemkundskab, 
Biologi 

Klasse: 0. - 3. klasse, 4. -
6. klasse, 7. - 9. 
klasse 

Sted: Sø og å, Kyst og 

hav 

Årstid: Forår, Sommer, 
Efterår 

Grej 

Fiskegrej 

Fiskestænger 

Hjul 

Kroge, propper, 
splithagl 

Orm eller andet agn 

som dej, dåsemajs, sild 

Kniv og spand. 

Dissektion 

Sakse til eleverne 

Kniv til læreren 

Urensede fisk - fx 

ørreder 
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Bakker/baljer/aviser 

Kopiark 

Små sedler og blyanter 

Bålmad 

Brænde, tændstikker, 
aviser 

Stanniol 

Skærebræt 

Citron, smør, 
krydderurter (persille, 
dild, skovsyre) og salt. 

Evt en pande til at 
stege fiskene på 

Tid 

Fisketurens længde vil 
variere efter hvor langt der 
er til stedet og hvad der 
fiskes efter. Typisk er 2-4 

timer passende tid ved 

fiskevandet. 

Undervisningsmål 

Undervisningsmål Fase 1 

Færdighedsmål Eleven ... 

Kopiark 

Kopiark: Disseker en torsk 

Kolofon 

Forfatter og foto 

Søren Mikkelsen 

Redaktør 

Malene Bendix 

Læs også 
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