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Introduktion
Dette er del 3 af Naturlandets interaktive undervisningsforløb om Naturparker. Denne
del handler om Naturområde Guldborgsund, og kan gennemføres uafhængigt af de
andre dele.
Del 3 består af 3 moduler og kan gennemføres på 5-10 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 3 - Naturområde Guldborgsund

Modul I
Fakta om Naturområde Guldborgsund (2 lektioner)
● Inddel eleverne små i grupper som skal besøge
https://www.naturområdeguldborgsund.dk/ og finde svar på følgende spørgsmål:
1. Hvad hedder sundet der adskiller Lolland og Falster? (Under opsamlingen kan
du forklare, hvad et sund er, og hvordan det adskiller sig fra en flod eller et hav)
2. Hvad kan man opleve i naturområdet?
● Saml op på svarene i klassen.
● Undersøg i klassen hvad en naturpark er, og hvorfor Naturområde Guldborgsund
ikke er med på listen (fordi området skal leve op til en lang række krav, og aktivt
ansøge om optagelse, samt afsætte ressourcer til det).
● Snak om naturområder i klassen. Udover Guldborg Sund, hvilke særlige områder
findes der så i Guldborgsund Kommune? Fx Bøtøskoven, Horreby Lyng, Frejlev
Skov og Døllefjelde-Musse.
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Skolerne ud i naturen
Indskolingen
Fag: Natur/teknologi
Tema: Natur
Undervisningsforløb: Naturparker - del 3 - Naturområde Guldborgsund

Modul II
Flora og fauna (1-2 lektioner)
● Gennemgå PowerPoint præsentationen som fortæller om naturparkens flora og
fauna. (8 slides)
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Skolerne ud i naturen
Indskolingen
Fag: Natur/teknologi
Tema: Natur
Undervisningsforløb: Naturparker - del 3 - Naturområde Guldborgsund

Modul III
Besøg naturområdet (3-6 lektioner)
Eksempler på aktiviteter der kan gennemføres:
● Lær eleverne at fiske. Besøg en af de mange strande langs Guldborg Sund, og
se om I kan fange den invasive Sortmundede Kutling, eller andre spændende
fisk.
● Undersøg livet i vandet på Guldborg Sund. Brug eventuelt Friluftsrådets hæfte
“Oplev livet i vandet” som inspiration.
● Besøg Naturlandets INFO-punkt ved Fuglsang, hvor man kan lære en masse om
naturområde Guldborgsund. Få en spændende oplevelse på Fuglsang
Kunstmuseum, mens I er der. Man kan også nyde den smukke have, og snakke
om de kulturhistoriske perspektiver af herregårdslandskabet.
● Besøg den unikke højmose, Horreby Lyng, hvor der er spændende små
vandreture og gode faciliteter. Det er egentlig ikke en del af Naturområde
Guldborgsund, men kan varmt anbefales.
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Naturparker - del 3
Modul 1

Naturteknologi

Fælles Mål efter klassetrin
Efter 2. klassetrin
Kompetenceområde
Undersøgelse

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

Færdigheds- og vidensområder og -mål

Faser
Undersøgelser i naturfag
1.

Eleven kan udføre enkle
undersøgelser med brug
af enkelt udstyr.

Teknologi og ressourcer

Eleven har viden om
enkle undersøgelses
metoder.

2.

Modellering

Eleven kan anvende
naturtro modeller.

Modellering i naturfag
1.

Eleven kan skelne
mellem virkelighed
og model.

Eleven kan undersøge,
hvordan enkle
mekanismer fra
hverdagen fungerer.

Eleven har viden om
enkle mekanismer.

Teknologi og ressourcer

Eleven har viden om
naturtro modeltyper.

Eleven kan med skitser
Eleven har viden
og billeder beskrive
om afbildninger af
genstande fra hverdagen. genstande.

Mennesket
Eleven kan undersøge
sanser.

Eleven har viden om
menneskets sanser.

Mennesket
Eleven kan fortælle om
Eleven har viden om
kropsdelene på en model kroppens ydre
af menneskekroppen.
opbygning.

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

Eleven har viden om
dyr, planter og svampe.

Organismer
Eleven kan med enkle
modeller fortælle om
organismers opbygning.

Eleven har viden om
organismers opbygning.

Vand, luft og vejr
Eleven kan undersøge
lys, vand og vejr i
hverdagen.

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

Vand, luft og vejr
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
1.

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

2.

Kommunikation

Eleven kan beskrive egne
undersøgelser og modeller.

Formidling
1.

2.

Bindende rammer i Fælles Mål

FÆLLES MÅL

Teknologi og ressourcer

Eleven kan fortælle
om egne resultater
og erfaringer.

✓

✓

Eleven har viden
om enkle måder til at
beskrive resultater.

Eleven kan fortælle
om ressourcer fra
hverdagen.

Eleven har viden
om ressourcer fra
hverdagen.

Ordkendskab
Eleven kan mundtligt
Eleven har viden
og skriftligt anvende
om enkle fagord og
enkle fagord og begreber. begreber.

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

Eleven har viden
om enkle råd om
sundhed.

Organismer
Eleven kan fortælle
om ændringer i naturen
knyttet til årstider.

Eleven har viden om
organismers årscyklus.

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

Eleven har viden
om karakteristika ved
årstider i Danmark.

Faglig læsning og skrivning
Eleven kan orientere
sig i en enkel fagtekst.

✓

Eleven har viden
om enkle naturfaglige
teksters formål.

Vejledende færdigheds og vidensmål

Natur/teknologi
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Naturparker - del 3
Modul 1

Naturteknologi
Efter 4. klassetrin
Kompetenceområde
Undersøgelse

Modellering

Perspektivering

Kommunikation

Kompetencemål
Eleven kan gennemføre enkle
undersøgelser på
baggrund af egne
forventninger.

Eleven kan
anvende modeller
med stigende
abstraktionsgrad.

Eleven kan
relatere natur
og teknologi til
andre kontekster.

Eleven kan
beskrive enkle
naturfaglige og
teknologiske
problemstillinger.

Færdigheds- og vidensområder og -mål

Faser
Undersøgelser i naturfag

FÆLLES MÅL

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
Eleven har viden om
tificere stoffer og
materialer og stoffer
materialer i produkter i produkter.
fra hverdagen.

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.

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 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 Eleven har viden
føre enkle målinger af om nedbør, vind
vejret, herunder med og temperatur.
digitalt måleudstyr.

Modellering i naturfag

Eleven har viden
om enkel produkt
udvikling.

Teknologi og ressourcer

Mennesket

Naturen lokalt og globalt

Eleven har viden
om egenskaber
ved atmosfærisk
luft og lys.

Vand, luft og vejr

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.

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
Eleven har viden
sammenholde egne
om en vejrudsigts
vejrobservationer
formål og struktur.
med en enkel
vejrudsigt, herunder
med digitale vejrkort.

Perspektivering i naturfag

Teknologi og ressourcer

Mennesket

Naturen lokalt og globalt

✓
✓ ✓

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
Eleven har viden
en proces fra
om enkle produk
ressource til færdigt tionskæder.
produkt og fra
produkt til ressource.

Eleven kan sammen
ligne egne levevilkår
med andres.

Eleven har viden om
levevilkår forskellige
steder i verden.

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

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 kan diskutere
årsager til sund og
usund livsstil.

Eleven har viden
om sundheds
fremmende faktorer.

Eleven kan fortælle
om landskabets
udvikling gennem
tiden.

Formidling
1.

Eleven kan formidle
egne data mundtligt
og skriftligt.

Eleven har viden
om medier og
formidlingsformer.

2.

Bindende rammer i Fælles Mål

Teknologi og ressourcer

Eleven har viden om
teknologiudvikling
gennem tiden.

Ordkendskab
Eleven kan mundtligt
og skriftligt anvende
centrale fagord og
begreber.

Eleven har viden om
fagord og begreber.

Faglig læsning og skrivning
Eleven kan læse
og skrive enkle
naturfaglige tekster.

✓

Eleven har viden
om menneskets
påvirkning af
naturområder
gennem tiden.

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

Vand, luft og vejr
Eleven kan sammen
ligne vejrdata fra
Danmark med
vejrdata fra andre
regioner.

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

Jorden og solsystemet
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.

Eleven kan med
modeller sammen
ligne solsystemets
planeter.

Eleven har viden
om hovedtræk
af solsystemets
opbygning.

Jorden og solsystemet
Eleven kan skelne
Eleven har viden om
mellem astronomi
solsystemets opståen
og alternative
og livets begyndelse.
forklaringer om
solsystemets opståen
og livets begyndelse.

Eleven har viden om
enkle naturfaglige
teksttypers formål
og struktur.

Vejledende færdigheds og vidensmål

Natur/teknologi
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Naturparker - del 3
Modul 2

Naturteknologi

Fælles Mål efter klassetrin
Efter 2. klassetrin
Kompetenceområde
Undersøgelse

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

Færdigheds- og vidensområder og -mål

Faser
Undersøgelser i naturfag
1.

Eleven kan udføre enkle
undersøgelser med brug
af enkelt udstyr.

Teknologi og ressourcer

Eleven har viden om
enkle undersøgelses
metoder.

2.

Modellering

Eleven kan anvende
naturtro modeller.

Modellering i naturfag
1.

Eleven kan skelne
mellem virkelighed
og model.

Eleven kan undersøge,
hvordan enkle
mekanismer fra
hverdagen fungerer.

Eleven har viden om
enkle mekanismer.

Teknologi og ressourcer

Eleven har viden om
naturtro modeltyper.

Eleven kan med skitser
Eleven har viden
og billeder beskrive
om afbildninger af
genstande fra hverdagen. genstande.

Mennesket
Eleven kan undersøge
sanser.

Eleven har viden om
menneskets sanser.

Mennesket
Eleven kan fortælle om
Eleven har viden om
kropsdelene på en model kroppens ydre
af menneskekroppen.
opbygning.

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

Eleven har viden om
dyr, planter og svampe.

Organismer
Eleven kan med enkle
modeller fortælle om
organismers opbygning.

Vand, luft og vejr

✓

Eleven har viden om
organismers opbygning.

Eleven kan undersøge
lys, vand og vejr i
hverdagen.

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

Vand, luft og vejr
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
1.

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

2.

Kommunikation

Eleven kan beskrive egne
undersøgelser og modeller.

Formidling
1.

Teknologi og ressourcer

Eleven kan fortælle
om egne resultater
og erfaringer.

✓

Eleven har viden
om enkle måder til at
beskrive resultater.

Eleven kan fortælle
om ressourcer fra
hverdagen.

Eleven har viden
om ressourcer fra
hverdagen.

Ordkendskab
Eleven kan mundtligt
Eleven har viden
og skriftligt anvende
om enkle fagord og
enkle fagord og begreber. begreber.

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

Eleven har viden
om enkle råd om
sundhed.

Organismer
Eleven kan fortælle
om ændringer i naturen
knyttet til årstider.

Eleven har viden om
organismers årscyklus.

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

Eleven har viden
om karakteristika ved
årstider i Danmark.

Faglig læsning og skrivning
Eleven kan orientere
sig i en enkel fagtekst.

Eleven har viden
om enkle naturfaglige
teksters formål.

2.

Bindende rammer i Fælles Mål

FÆLLES MÅL

Vejledende færdigheds og vidensmål

Natur/teknologi
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Naturparker - del 3
Modul 2

Naturteknologi
Efter 4. klassetrin
Kompetenceområde
Undersøgelse

Modellering

Perspektivering

Kommunikation

Kompetencemål
Eleven kan gennemføre enkle
undersøgelser på
baggrund af egne
forventninger.

Eleven kan
anvende modeller
med stigende
abstraktionsgrad.

Eleven kan
relatere natur
og teknologi til
andre kontekster.

Eleven kan
beskrive enkle
naturfaglige og
teknologiske
problemstillinger.

Færdigheds- og vidensområder og -mål

Faser
Undersøgelser i naturfag

FÆLLES MÅL

Mennesket

Naturen lokalt og globalt

1.

Eleven kan sortere
og klassificere.

Eleven har viden om
naturfaglige kriterier
for sortering.

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

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.

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 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.

Modellering i naturfag

Eleven har viden
om enkel produkt
udvikling.

Teknologi og ressourcer

Mennesket

✓

Naturen lokalt og globalt

Vand, luft og vejr
Eleven kan udføre
enkle undersøgelser
om atmosfærisk
luft og lys.

Eleven har viden
om egenskaber
ved atmosfærisk
luft og lys.

Eleven kan gennem Eleven har viden
føre enkle målinger af om nedbør, vind
vejret, herunder med og temperatur.
digitalt måleudstyr.

Vand, luft og vejr

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.

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
Eleven har viden
sammenholde egne
om en vejrudsigts
vejrobservationer
formål og struktur.
med en enkel
vejrudsigt, herunder
med digitale vejrkort.

Perspektivering i naturfag

Teknologi og ressourcer

Mennesket

Naturen lokalt og globalt

✓

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
Eleven har viden
en proces fra
om enkle produk
ressource til færdigt tionskæder.
produkt og fra
produkt til ressource.

Eleven kan sammen
ligne egne levevilkår
med andres.

Eleven har viden om
levevilkår forskellige
steder i verden.

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

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 kan diskutere
årsager til sund og
usund livsstil.

Eleven har viden
om sundheds
fremmende faktorer.

Eleven kan fortælle
om landskabets
udvikling gennem
tiden.

Formidling
1.

Eleven kan formidle
egne data mundtligt
og skriftligt.

Eleven har viden
om medier og
formidlingsformer.

2.

Bindende rammer i Fælles Mål

Teknologi og ressourcer

Eleven har viden om
teknologiudvikling
gennem tiden.

Ordkendskab
Eleven kan mundtligt
og skriftligt anvende
centrale fagord og
begreber.

Eleven har viden om
fagord og begreber.

Eleven har viden
om menneskets
påvirkning af
naturområder
gennem tiden.

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

Vand, luft og vejr
Eleven kan sammen
ligne vejrdata fra
Danmark med
vejrdata fra andre
regioner.

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

Jorden og solsystemet
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.

Eleven kan med
modeller sammen
ligne solsystemets
planeter.

Eleven har viden
om hovedtræk
af solsystemets
opbygning.

Jorden og solsystemet
Eleven kan skelne
Eleven har viden om
mellem astronomi
solsystemets opståen
og alternative
og livets begyndelse.
forklaringer om
solsystemets opståen
og livets begyndelse.

Faglig læsning og skrivning
Eleven kan læse
og skrive enkle
naturfaglige tekster.

Eleven har viden om
enkle naturfaglige
teksttypers formål
og struktur.

Vejledende færdigheds og vidensmål

Natur/teknologi
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Naturparker - del 3
Modul 3

Naturteknologi

Fælles Mål efter klassetrin
Efter 2. klassetrin
Kompetenceområde
Undersøgelse

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

Undersøgelser i naturfag
1.

2.

Modellering

Eleven kan anvende
naturtro modeller.

Færdigheds- og vidensområder og -mål

Faser

Eleven kan udføre enkle
undersøgelser med brug
af enkelt udstyr.

✓

Teknologi og ressourcer

Eleven har viden om
enkle undersøgelses
metoder.

Modellering i naturfag
1.

Eleven kan skelne
mellem virkelighed
og model.

Eleven kan undersøge,
hvordan enkle
mekanismer fra
hverdagen fungerer.

Eleven har viden om
enkle mekanismer.

Teknologi og ressourcer

Eleven har viden om
naturtro modeltyper.

Eleven kan med skitser
Eleven har viden
og billeder beskrive
om afbildninger af
genstande fra hverdagen. genstande.

Mennesket
Eleven kan undersøge
sanser.

Eleven har viden om
menneskets sanser.

Mennesket
Eleven kan fortælle om
Eleven har viden om
kropsdelene på en model kroppens ydre
af menneskekroppen.
opbygning.

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

✓

Vand, luft og vejr

Eleven har viden om
dyr, planter og svampe.

✓

Organismer

Eleven kan med enkle
modeller fortælle om
organismers opbygning.

Eleven har viden om
organismers opbygning.

Eleven kan undersøge
lys, vand og vejr i
hverdagen.

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

Vand, luft og vejr
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
1.

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

2.

Kommunikation

Eleven kan beskrive egne
undersøgelser og modeller.

Formidling
1.

Teknologi og ressourcer

Eleven kan fortælle
om egne resultater
og erfaringer.

✓

Eleven har viden
om enkle måder til at
beskrive resultater.

Eleven kan fortælle
om ressourcer fra
hverdagen.

Eleven har viden
om ressourcer fra
hverdagen.

Ordkendskab
Eleven kan mundtligt
Eleven har viden
og skriftligt anvende
om enkle fagord og
enkle fagord og begreber. begreber.

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

Eleven har viden
om enkle råd om
sundhed.

Organismer
Eleven kan fortælle
om ændringer i naturen
knyttet til årstider.

Vand, luft og vejr

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.

Faglig læsning og skrivning
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.

FÆLLES MÅL

Natur/teknologi
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Naturparker - del 3
Modul 3

Naturteknologi
Efter 4. klassetrin
Kompetenceområde
Undersøgelse

Kompetencemål
Eleven kan gennemføre enkle
undersøgelser på
baggrund af egne
forventninger.

Undersøgelser i naturfag
1.

2.

Modellering

Eleven kan
anvende modeller
med stigende
abstraktionsgrad.

Kommunikation

Eleven kan
relatere natur
og teknologi til
andre kontekster.

Eleven kan
beskrive enkle
naturfaglige og
teknologiske
problemstillinger.

✓

Eleven kan sortere
og klassificere.

Eleven kan opstille
forventninger,
der kan testes
i undersøgelser.

Eleven har viden om
naturfaglige kriterier
for sortering.

Eleven har viden om
enkle undersøgelsers
muligheder og
begrænsninger.

Modellering i naturfag
1.

2.

Perspektivering

Færdigheds- og vidensområder og -mål

Faser

Naturen lokalt og globalt

✓

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

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 designe
og afprøve enkle
produkter.

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 har viden
om enkel produkt
udvikling.

Teknologi og ressourcer

Mennesket

✓

Naturen lokalt og globalt

Vand, luft og vejr
Eleven kan udføre
enkle undersøgelser
om atmosfærisk
luft og lys.

Eleven har viden
om egenskaber
ved atmosfærisk
luft og lys.

Eleven kan gennem Eleven har viden
føre enkle målinger af om nedbør, vind
vejret, herunder med og temperatur.
digitalt måleudstyr.

Vand, luft og vejr

Jorden og solsystemet

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 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
Eleven har viden
sammenholde egne
om en vejrudsigts
vejrobservationer
formål og struktur.
med en enkel
vejrudsigt, herunder
med digitale vejrkort.

1.

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

2.

Eleven kan sætte
naturfaglig og
teknologisk udvikling
i historisk perspektiv.

✓

Mennesket

Naturen lokalt og globalt

✓

Eleven kan beskrive
Eleven har viden
en proces fra
om enkle produk
ressource til færdigt tionskæder.
produkt og fra
produkt til ressource.

Eleven kan sammen
ligne egne levevilkår
med andres.

Eleven har viden om
levevilkår forskellige
steder i verden.

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

Eleven har viden om
centrale naturfaglige
og teknologiske
udviklinger.

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

Eleven kan diskutere
årsager til sund og
usund livsstil.

Eleven har viden
om sundheds
fremmende faktorer.

Eleven kan fortælle
om landskabets
udvikling gennem
tiden.

Formidling

Eleven kan formidle
egne data mundtligt
og skriftligt.

Teknologi og ressourcer

✓

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

Eleven har viden om
teknologiudvikling
gennem tiden.

Ordkendskab

Eleven har viden
om medier og
formidlingsformer.

2.

Bindende rammer i Fælles Mål

Mennesket

Eleven kan
konstruere enkle
modeller.

Perspektivering i naturfag

1.

Teknologi og ressourcer

Eleven kan mundtligt
og skriftligt anvende
centrale fagord og
begreber.

Eleven har viden om
fagord og begreber.

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

Vand, luft og vejr
Eleven kan sammen
ligne vejrdata fra
Danmark med
vejrdata fra andre
regioner.

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.

Eleven kan med
modeller sammen
ligne solsystemets
planeter.

Eleven har viden
om hovedtræk
af solsystemets
opbygning.

Jorden og solsystemet

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

Eleven har viden
om menneskets
påvirkning af
naturområder
gennem tiden.

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

Faglig læsning og skrivning
Eleven kan læse
og skrive enkle
naturfaglige tekster.

Eleven har viden om
enkle naturfaglige
teksttypers formål
og struktur.

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
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Aktiviteter / Del 2

Aktiviteter
I det følgende er der forslag til en masse sjove aktiviteter og lege, I kan bruge ved
vandet. Havet og stranden rummer et utal af lyde, lugte, spændende ting og gode
oplevelser, der er klar til at blive udforsket af både børn og voksne.
Søer og vandløb er ofte lette at komme til og gode at udforske. Et sundt vandløb
vrimler med spændende liv. Med en spand, et net og en hjemmelavet fskestang, kan
I se nærmere på krybene i vandet. I kan også fnde en fredfyldt skovsø og nyde livet
og naturen. Og husk at bruge sanserne og blive våde og beskidte!
Selvom man ikke har en sø eller strand i nærheden, er der
masser af vand omkring jer. Der er næppe noget bedre end
at hoppe i en kæmpe vandpyt, eller sidde i læ for regnen og
lytte til dråbernes trommen med en varm kop chokolade.
Brug fantasien og prøv at lægge mærke til hvor omkring jer,
I kan fnde vand.

Ferskvandstangloppe

9
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Del 2 / Aktiviteter

1. Fang en krabbe

2. Brug jeres sanser ved vandet!

Krabben er ikke farlig, selvom den ser grum ud! Find et
sted, hvor der lever krabber på havbunden. Nu kan I prøve
at fange dem.

Ved vandet får I masser af oplevelser. I skal bare bruge
jeres sanser. Hvis I koncentrerer jer om én af jeres sanser
ad gangen, når I er på en strand eller havn, bliver jeres
oplevelser meget stærkere.

I skal bruge:
• madding (små stykker fsk, et fskeskelet eller muslinger)
• snor eller fskesnøre
• klemme
• spand eller akvarium med vand
• evt. en redningsvest
• evt. et net
Bind snoren godt fast om klemmen. Sæt maddingen fast
i klemmen og smid den ned i vandet, så den rammer
bunden.
Når I har fanget krabben, kan I putte den ned i spanden
eller i et akvarium med vand og tang. Så kan I sidde og
holde øje med den og se, hvad den laver.
Husk, at krabber er levende dyr. Kom aldrig for mange i
spanden og luk krabberne forsigtigt ud igen, når I ikke vil
se på dem mere.

Synssans: Se…
Find en god plads i skjul. Vær stille og giv jer selv masser
af tid. Læg mærke til hvad der sker omkring jer og skriv
det ned. Fortæl jeres venner eller familie, hvad I har set.
Høresans: Lyt...
Luk øjnene og læg mærke til naturens lyde. Hvor mange
lyde er lavet af mennesker? – af dyr? – af naturen? Fortæl
jeres venner eller familie, hvad I har hørt.
Lugtesans: Duft…
Ved vandet er der mange dufte fra havet, tang, strandblomster osv. Hvad lugter godt? Og hvad lugter skidt?
Følesans: Mærk…
Prøv at samle noget op fra stranden eller havnen og
mærk på det. Find en musling, noget sand, en opskyllet vandmand osv. Hvad mærkes rart? Og hvad mærkes
klamt?
Smagssans: Smag (Ikke spise, spyt alt ud igen)
Smag på forskellige ting ved vandet, men spis aldrig noget, I ikke ved, hvad er. Smag på salt, bidende stenurt og
strandkål. Hvad smager godt? Og hvad smager skidt?

Aktiviteter / Del 2

3. Lav jeres eget strandakvarium

6. Bål og snobrød

Der er mange spændende dyr og planter på det lave vand
ved stranden og havnen. Hvis I ikke har en stor spand eller
balje, kan I bygge et særligt akvarium.

I Danmark må man kun tænde bål i naturen, når man har
tilladelse fra stedets ejer, eller på de steder hvor der er
indrettet særlige grill- eller bålpladser. En undtagelse er
dog strandene. Tag en tur ud til vandet, tænd et bål og
hyg med historier, suppe eller snobrød.

I skal bruge:
• fre grene
• en gennemsigtig pose
• et fskenet
Sæt de fre grene ned i sandet og fold den gennemsigtige
pose ud over grenene. Nu har I et fnt akvarium. Størrelsen af akvariet afhænger af posens størrelse. Fyld posen
med vand og tang.
Brug et fskenet til at fange forskellige ting i vandet og
læg dem ned i akvariet. Husk at lukke alt sammen ud igen
og at få posen med hjem.

4. Lav jeres egen stranduro
Der er mange spændende ting på stranden, som I kan
lave en stranduro af.
I skal bruge:
• strandskaller
• tråd eller fskesnøre
• en pæn og sjov gren (evt. troldhassel eller krølpil)
• lim eller boremaskine
Bor hul i strandskallerne og sæt sytråd i, så de kan bindes
fast på grenen. I kan evt. bruge klisterbånd til at sætte
skallerne fast med. Lav trådene i forskellige længder. Hvis
skallerne hænges tæt ved siden af hinanden, kan de lave
deres egen klirrende musik, når vinden blæser på dem.

5. Lav et muslinge lys
Find nogle store fotte muslinger. Dryp stearin fra gamle
stearinlys ned i muslingen. Når muslingen er fyldt sættes
en lille lysvæge i. Lad stearinet størkne, inden I tænder
lyset.

Ælt følgende ingredienser til snobrødsdejen:
25 g gær
3,5 dl mælk
1 spsk. olivenolie
2 tsk. salt
1 tsk. sukker
ca. 500 g hvedemel
Tilsæt tre spiseskefulde kakao til brune dessertsnobrød,
eller en håndfuld hakkede krydderurter til et godt madsnobrød, der som et pitabrød kan fyldes med salat og
meget andet godt. Stil dejen til hævning et lunt sted en
halv times tid, inden den deles og rulles til lange pølser
som snos om enden af en lang pind. Snobrødene bages
langsomt over gløderne, til brødet er gyldenbrunt og
lyder hult, når man banker på det. I kan også prøve, om
brødet kan drejes rundt på pinden uden modstand. Så er
det bagt.
Pas på naturen!
Husk at slukke bålet helt, når I er færdige og efterlad bålpladsen, så den er rar at besøge for de næste gæster. Tag
jeres affald med hjem.
Dæk ikke bålet med sand, så andre strandgæster risikerer
at træde i det.

11
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Del 2 / Aktiviteter

8. Lav en udstilling
Fuglenes fjer bliver slidte, derfor skifter de fjer mindst en
gang om året. Ved strandene kan I fnde fjer fra forskellige
fugle. Fjerene renses med lidt vand på en tot vat og de
kan evt. lægges i fryseren et døgn for at dræbe bakterier. Undersøg hvilke fugle fjerene kommer fra ved at se
i bøger om fugle fra biblioteket. Når I ved, hvilken fugl
fjerene kommer fra, kan I tegne fuglen og lave jeres egen
udstilling om fugle.

7. Byg en drage

9. Byg en rejehov

I Danmark sætter vi ofte drager op om efteråret, når der
er god vind. Tag en tur ud på en strand med åbne vidder
og stabil vind, så dragen kan fyve frit og ikke bliver viklet
ind i træer og buske.

På det lave vand vrimler det med spændende dyr, der
svømmer, kryber, kravler, æder, bliver ædt og får unger.
Med en rejehov og et lille plastakvarium kan I komme tæt
på det lave vands mange sjove beboere.

Her er en opskrift på, hvordan I kan lave en af de mere
klassiske drager, formet som en sekskant.

En rejehov er et fskenet, der gennem mange generationer har været brugt til at stryge rejer med ved kysterne
i Danmark. Med en rejehov kan I fange mange andre
interessante dyr.

I skal bruge:
• tyndt plastik (for eksempel indkøbsposer) eller stærkt
papir
• to rundstokke på 90 cm (ca. 8 mm tykke)
• en let trækring, som for eksempel kan være en lille
nøglering
• stærk tape
• tændstikker
• tynd snor, eksempelvis nylon-fskeline (0,6–1,0 mm tyk)
• træ til vindsel
• hale af farvet papir eller avispapir
1. Lav en skabelon. Skær et stykke plastik eller papir ud
efter skabelonen
2. Sæt pindene godt fast med tape. Forstærk de to hjørner med tape og tændstikker
3. Lav et lille rundt hul bag hver tændstik. Klip et stykke
styresnor på tre gange dragens højde. Bind en ende
fast i hvert hul. Sæt trækringen fast præcis midt på
snoren
4. Lav et vindsel af et stykke krydsfner eller lignende.
Vind 40-50 meter træksnor op på vindslet og bind
snoren godt fast til trækringen
5. Lav en fot, lang hale til dragen. Halen kan laves af
lange strimler af papir eller plastik. Klips 1-2 strimler
fast i de to nederste hjørner af dragen
Nu er I klar til den første fyvetur. Hvis I har lavet en papirdrage, kan I male den i fotte farver.

Til en voksenmodel skal skaftet være ca. 125 cm langt
og bredden være ca. 60 cm. En børnemodel har et skaft
på 100 cm og er 40 cm bred. Netmaskerne må ikke være
større end 10-11 millimeter. I kan også købe et færdigt
net i de feste butikker med fskeudstyr.
I fanger fest forskellige dyr i ålegræsbælter, på stenbund,
i små tangskove eller på muslingebankerne, hvor dyrene
fnder både skjulesteder og føde.

Aktiviteter / Del 2

10. Slotte i sandet
Et fot sandslot kræver kun fre ting. Sand, vand, fantasi og
hårdt arbejde. I kan naturligvis også bruge spande, skovle,
sneglehuse og meget andet ”sandslotgrej”, hvis I virkelig vil bygge noget stort. Vandet er det ”lim”, der holder
sandet sammen. Brug derfor sand, der er gennemvådt,
når I skal lave jeres sandslotte. I kan grave et hul ned til
vandlinjen et stykke oppe på stranden. Nede i hullets
bund vil der samle sig vand, og det er her, det gode sand
fndes. Tag sandet mellem hænderne og vend det et par
gange fra den ene hånd til den anden, så I har en ”pandekage”, hvor vandet er jævnt fordelt. Det er det perfekte
grundmateriale til at bygge sandslotte med.
Pas på, hvor tæt på vandkanten I bygger jeres slotte.
Tidevandet kan få bølgerne til at gå langt op på stranden.

11. Spot en sæl
Man behøver ikke rejse højt mod nord for at møde sæler.
Tag børnene med på en improviseret sælsafari og mød
Danmarks bedste dykker.
Sæler er meget sky dyr, og I skal færdes med forsigtighed
og vise hensyn for ikke at forstyrre dem på deres tilholdssteder og ynglepladser. Her er nogle forslag til steder i
Danmark, hvor I kan være heldige at spotte sæler. Nogle
af stederne kan kun opleves fra båd, og visse steder er der
begrænsninger for adgangen. På fere af lokaliteterne kan
sælerne opleves meget tæt på, men I bør ikke gå tættere
på end 300 meter, så husk en god kikkert!
Nordjylland – Limfjorden
Livø Tap: fra båd eller tag færgen fra Rønbjerg Huse og kig
fra Hesselbjerg Høj
Bradser Odde: fra båd eller Venøs nordkyst

Vestjylland – Vadehavet
Langli Sand: kun om efteråret – fra færgen og i sejlrenden
Knudedyb: naturvej – Fanø og Vester Vedsted
Koresand: fra båd, evt. med kraftig kikkert fra Mandø by –
mulighed for traktortur
Lammelæger: fra båd
Havneby: fra land
Østjylland – Kattegat
Læsø: langs nordkysten kan man se sæler fra land. Langs
sydkysten kun fra båd
Anholt: på Anholt kan sælerne opleves på strandene
Sjælland
Fra båd: farvandet omkring Saltholm er bedst
Kysten langs Sydamager: fra land og båd
Fra Øresundsbroen kan man være heldig at se sæler på
Peberholm
Lolland-Falster/Østersøen
Avnø Fjord: fra båd og fra land med kikkert. Sensommeren
er særligt god

12. Pas på, sælunger!
Leg at børnene er sæler. De skal lægge sig ned på maven
og bevæge sig fra et punkt til et andet uden at bruge
arme eller ben. Undervejs skal de passe på isbjørnen (en
voksen), som vil æde dem.

13. Spis som en sæl
Sælen spiser uden at bruge sine luffer. Skræl først en gulerod. Lav så en masse orange, slatne fsk ved at skrælle
en masse strimler på langs af guleroden. Læg strimlerne
i en lille skål med vand og prøv så at spise dem uden at
bruge hænderne.
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14. Sten på stranden
Sten løber ikke nogen steder, der er rigtig mange af dem,
og de fndes i de særeste former. Tag ungerne med på
stranden og fyld lommerne.
Sten er smukke, sjove og rigtig spændende. Flade sten
er smutsten, sten med huller er lykkesten, runde sten er
gode som torskesmutsten, hvide sten er sukkersten – kun
fantasien sætter grænser.
Ved hjælp af forskellige bøger kan I fnde ud af, hvilke sten
I har fundet. I kan også få en masse at vide blot ved at
kigge på stenens form. Hvis stenen er glat og afrundet,
har den sikkert ligget og rullet frem og tilbage i vandkanten imellem andre sten i fere tusinde år. Her har sand,
småsten og vand slebet den glat. Har stenen skarpe kanter, kan den have ligget beskyttet i jorden. Den kan også
stamme fra en større sten, der er gået i stykker.

15. Bevar stenenes fotte farver
Gnid alle jeres fotteste sten med lidt olie eller creme,
eller giv dem en gang klar lak. Så bliver farverne og tegningerne på stenene lige så fotte, som da I fandt de våde
sten i strandkanten. Læg dem i en kurv og stil dem frem,
så I kan nyde synet.

16. Mal på sten
Tag på udfugt til stranden eller til et vandløb og fnd
smukke sten i forskellige former og størrelser. Stenene
vaskes grundigt, så malingen kan hænge godt fast. Lad
stenene tørre godt og læg dem ud på et bord. Brug lidt
tid til at kigge på stenene. Måske fnder I nogle sten, der
i forvejen ligner et bestemt dyr, et blad, en trold eller en
anden fgur. I kan starte med at tegne med blyant eller en
tynd tusch på stenene. På den måde kan I rette fguren til,
inden I begynder at male. I kan også starte med at male
stenen med en hvid grundfarve. Brug fantasien og mal
stenene med akrylfarver. Det tørrer hurtigt og kan males
over, hvis I laver en fejl. I kan lave forskellige malede
stensamlinger. For eksempel en samling af forskellige
blomster, forskellige smådyr, forskellige fsk eller nogle
sjove fantasifgurer. I kan også male bogstaver eller tal på
stenene.

17. Leg guldsmedelarve
efter haletudser
Guldsmedelarven er et af vandhullets grådigste rovdyr og
kan spise både haletudser og små fsk. Prøv at lege legen
om guldsmeden og haletudserne. Mærk fre cirkler op
som børnene kan løbe rundt imellem. Cirklerne forestiller de vandplanter, som haletudserne (børnene) gemmer
sig i, her har børnene helle. Cirklerne skal være så store,
at der kan stå fre børn i hver. Lad børnene fordele sig på
gemmestederne. En voksen er guldsmedelarve og skal
forsøge at fange de haletudse-børn, der løber rundt mellem planterne. Skal det være ekstra svært, kan I aftale, at
der kun må være fre haletudser i hver plante. Kommer
der fere i gemmestedet, må en af haletudserne svømme
videre til en anden plante.

18. Dyrestafet
I kan afholde et anderledes stafetløb, hvor hver gruppe
består af fre ”dyrebørn”. Der skal være krabbe, tangloppe,
sæl og frø. Dyrene kommer frem på hver sin måde: Krabben løber på alle fre (krabbegang), tangloppen hopper,
sælen maver sig frem og frøen svømmer (med armtag).
Dyrene skiftes til at “løbe” som i en almindelig stafet.
Hvilken gruppe når først at få alle fre dyr hjem?

Aktiviteter / Del 2

19. Gør-det-selv-fossil

21. Puste fjer

Med et fossil i hånden og lidt fantasi er det næsten som
at rejse tilbage i tiden, til dengang dinosaurusserne herskede på Jorden. Der er dog lidt langt imellem fossiler af
dinosaurusser her i Danmark, men I kan fnde fossiler af
planter, krabber, insekter og fsk. Oftest er fossilerne ikke
synlige, men ligger indkapslet mellem forskellige slags
sten-, kalk- og lerlag alt efter hvilken tidsperiode, fossilerne stammer fra. Derfor kan det være svært at fnde
fossiler på egen hånd, men I kan lave jeres egne fossiler.

At puste fjer er en leg, hvor man skal være sammen to
og to. Hvert par skal bruge en lille fjer eller et dun. Små
fjer og dun er nemme at fnde på stranden hele året. Når
legen starter, kaster alle par deres fjer op i luften. Efterfølgende tager de hinanden i hænderne. Fra nu af gælder
det om at holde fjeren oppe i luften ved hele tiden at puste til den. Når fjeren lander på jorden, er parret ude. Det
par, der holder deres fjer i luften i længst tid, har vundet.

I skal bruge:
• en plastikpose, for eksempel en frysepose
• sand
• gips
• vand
• hammer

22. Fjerløb

Bland gibs og sand – halvt af hver slags i posen. Hæld
vand i til I har en tyktfydende masse i posen. Put et
blad, et stykke træ, en plastik-dinosaurus eller andet ned
i gipsblandingen. Lad blandingen størkne helt. Slå den
størknede gipsklump i stykker med hammeren. Husk at
være forsigtige, så I ikke ødelægger det aftryk, der er
skabt inde i klumpen. Tag genstanden ud. Nu kan I nyde
jeres helt personlige ”gør-det-selv-fossil”. Det, I kan se i
sandklumpen, der hvor genstanden har siddet, er næsten
det samme som de fossiler, man kan fnde i de forskellige
jordlag: et aftryk!

De feste kender nok kartoffelløb, som en hyppigt anvendt
disciplin ved børnefødselsdage. Her har vi erstattet
kartofen med en lille fjer eller et dun, og skeen med ens
egen fade, udstrakte hånd. Nu gælder det om at bevæge
sig fra punkt A til punkt B, så hurtigt som muligt med et
dun i hånden, uden at det falder af. Hvis det falder af,
starter man forfra. Det er vigtigt, at det er et dun og ikke
en fjer. En fjer gør legen alt for let, da den er tung og ikke
falder af hånden så let som et dun. I kan både konkurrere
mod hinanden og løbe på tid.

23. Mal med fjer
Tag fjer og dun som I fnder på stranden med hjem og
brug dem som pensler. Fjer giver nogle meget fotte
strøg i f.eks. vandfarve. Prøv med forskellige størrelser og
fjertyper.

20. Fremstil et hav
Der er stor forskel på, hvor meget salt der er forskellige
steder i havet. Prøv at fremstille jeres eget hav, og se om I
kan smage forskel på havene.
Til én liter vand skal i henholdsvis bruge:
Østersøen: 8 g salt
Kattegat: 25 g salt
Middelhavet: 38 g salt
Døde Hav: 280 g salt

24. Indianerbånd
Med fjer og pap kan man hurtigt blive en farlig indianer.
Tag papir, karton eller bølgepap og klip en ca. fem cm
bred strimmel af. Sammensæt evt. to stykker, hvis det
ikke kan nå rundt om hovedet. Mål efter og tape dem
sammen eller brug hæftemaskine. Fjerene kan sættes fast med tape eller hæftemaskine. Det er en sjov og
hurtig aktivitet, hvor børnene kan sætte deres eget præg
på sammensætningen af fjer, hvilken vej de skal vende,
farven på pandebåndet og dekorationen af dette. I kan
klæde jer ud som indianere og danse om det lejrbål, som
I laver på stranden. Husk også at give børnene indianernavne som for eksempel ”Lille truttende hornfsk” eller
”Store bidende haj”.
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25. Leg med vand

30. Lav jeres egen fjerpen

Til de helt små
De helt små sendes ud for at fnde en ting der kan fyde, og
en ting der kan synke. De indsamlede materialer testes nu
i en balje eller ved søens bred. Kan de små gætte, om tingene kan fyde eller synker, før de udfører eksperimentet?

I Danmark har vi i over 2000 år brugt fjer til at skrive med.
Her kan I se, hvordan man laver en pen af fjer.

26. Flyt vand med svamp
En rigtig udholdenheds-stafet, som kun er for de sejeste
slidere! Hvert hold har en rigtig god tavlesvamp og en opvaskebalje, halvt fyldt med vand. Ved hjælp af svampene
konkurrerer holdene om først at få fyttet vandet ned i
den anden ende af en bane, hvor der står en tom spand. I
kan give point for både hurtighed og hvor meget vand, det
lykkes holdet at få med til spanden.

27. Gætter I godt med fødderne?
Der samles 10 ting fra stranden, søen eller åen – både
noget, der kan fyde og noget, der kan synke. En stor balje
eller kæmpe gryde fyldes med vand. En deltager skal nu
med bare tæer og bind for øjnene fnde ud af, hvilke ting
der er i baljen. Siden bytter man, og så skal en anden
person samle ting og en anden gætte med fødderne. Kan
evt. laves som holddisciplin og på tid.

28. Lad det øse, lad det pøse,
lad det regne…
Har I prøvet at være ude i regnvejr? Det er ikke farligt at
blive gennemblødt af regnen. Man skal bare have tørt tøj
på, inden man fryser alt for meget. Har I lagt mærke til
om lyde eller dufte er anderledes i skoven, når det regner? Regntøj og gummistøvler er gode at have, når man
bor i Danmark. Her falder nemlig 0,7 meter nedbør (regn,
hagl, slud og sne) om året. I andre lande, hvor det regner
rigtig meget, falder der 15 meter regn om året!

29. Byg en vandmølle
Prøv at bygge forskellige modeller af vandmøller, og afprøv dem i vandet. En driftsikker vandmølle bygges af en
korkprop, en strikkepind og seks frkantede stykker hård
plast, for eksempel fra en frugtbakke. Proppen sættes på
langs på strikkepinden. Skær seks riller i proppen og sæt
møllebladene i. Grav en kanal, sørg for at der løber vand
igennem, og se nu om møllen kan dreje ved vandets kraft.

I skal bruge
• en stor fjer
• en skarp kniv
• en metaldåse med sand
• en ovn eller et bål
• blæk og papir
Ved strandene ligger fjer fra måger, svaner og vadefugle.
Til en fjerpen skal I bruge en stor fjer, gerne vingefjer, fra
for eksempel en gås, en svane, en måge eller en rovfugl.
Før I bruger fjerene, renses snavs af med lidt vand på
en tot vat. Fjerene kan lægges i fryseren et døgn for at
dræbe utøj og bakterier.
Fjeren skal være tør før brug. Først skrabes den yderste
hinde af fjerens skaft med en kniv. Så er pennen bedre at
holde på. Fjern evt. det nederste af strålerne (de fne fjerhår), så der er plads til at få et godt greb på fjerpennen.
Fjeren bliver meget stærkere og lettere at skære i, hvis I
varmebehandler den først.
Varm en dåse med sand op i ovnen eller i et bål, til sandet
er ca. 180 grader varmt. Stik spidsen af fjeren ned i sandet til lige under fjerstrålerne. Lad den stå, til sandet er
kølet af.
Skær spidsen til
1. Lav et ca. to cm skråt snit med en skarp kniv nederst
på skaftet af fjeren hen mod spidsen. Pas på fngrene.
2. Skær endnu et skråt snit ca. én cm fra spidsen.
3. Skær spidsen lige over, så den får den bredde, I ønsker,
og til sidst laver I en slids på ca. én cm ind i skaftet
fra spidsen. Slidsen får blækket til at løbe lettere ned
til spidsen. I kan nu klippe fjeren til i den længde og
form, der passer jer. Dyp pennen i blæk og skriv eller
tegn på et stykke papir. Den måde, spidsen er skåret
på, har stor betydning for, hvordan skriften ser ud. En
smal spids giver en tynd streg, en bred spids giver en
tyk streg. Det kan godt være, at I skal skære pennen til
nogle gange, før den er rigtig god.
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Bugsvømmende tæge

31. Tang på menuen
Tang er sort, slimet og snasket, lugter råddent og er klamt
at svømme igennem. Til gengæld kan det smage rigtig
godt og tang er guf for hjernen. Spisetang skal høstes
frisk direkte fra havet, hvor vandet er helt rent, så undgå
steder med udløb, indersiden af havnemoler og lignende.
Ingen danske arter af tang er giftige, men de smager
meget forskelligt.
Generelt er de røde tangarter de lækreste. I kan fnde
velsmagende tang blandt de arter, der fndes på det lave
vand f.eks. blæretang, savtang, søsalat og carrageentang.
Her er en nem opskrift I kan prøve:
Sprøde tangchips
I skal bruge:
Friskplukket tang, f. eks. søl eller sukkertang.
Majs- eller solsikkeolie
Tør tangen godt af med en køkkenrulle. Riv den i små
stykker på ca. 4 x 4 cm og steg dem sprøde i varm olie.
Chipsene dryppes af på et stykke køkkenrulle og er klar til
spisning. De er fra naturens hånd allerede saltede.
I bogen ”Tang – Grøntsager fra havet” af Ole G. Mouritsen
kan I fnde en masse spændende opskrifter på lækre og
anderledes retter med tang. I bogen er der også interessante historier og information om tang.

32. Tangkunst
Tang er smukt. De mange farver og former og den naturlige lim i tangen kan bruges til kort og billeder. På det
laveste vand fndes de grønne arter af tang. På dybere
vand skifter tangplanterne farve. Først til brune nuancer
og når dybden bliver over 10 meter, dominerer de røde
arter. Farven hænger sammen med tangens evne til at
udnytte den del af solens stråler, der trænger ned igennem vandet.
I skal bruge:
• indsamlede tangplanter
• undersøgelsesbakke/opvaskebalje
• saks
• akvarelpapir
• gaze
• aviser

Indsaml fugtigt tang i forskellige farver på stranden eller på
lavt vand. Hæld vand i bakken og læg
et stykke akvarelpapir ned på bunden. Læg
tangen ned i vandet, klip dem til og arranger dem til
et smukt billede. Løft forsigtigt papiret med tangen op af
vandet og læg det på en avis. Dæk billedet med et stykke
gaze og fere lag aviser. Til sidst lægges det hele i pres
med noget tungt ovenpå.
Aviserne skiftes efter et par timer og måske fere gange,
til tangbilledet er tørt efter et par døgn. Tang indeholder
naturligt lim, så de sidder fast på papiret. De færdige
tangbilleder kan hænges op, som de er, klæbes på sort
karton, sættes i skifteramme, bruges som brevpapir (så
sættes tangen i et hjørne), bordkort eller postkort.

33. Hvor bor dyrene
Tegn forskellige dyr, der bor i havet, i åen og i søen, ét pr.
ark. Hvert barn får et dyr på maven. Tal om hvilke dyr der
hører til hvor, og hvad de lever af. Lav nu tre ”heller”; et
hav, en å og en sø. Nu kan I lege fangeleg, men dyrebørnene har kun helle der, hvor dyret lever i virkeligheden.
Altså, svanen har helle i søen, rødspætten i havet og så
videre.

34. Jeres eget vandland
Brug legepladsen til at grave små kanaler, søer og dæmninger. Hvis der ikke er regn til at klare arbejdet for jer,
kan I selv fylde vand i med spande eller andet. Måske I
har en tønde til at opsamle regnvand. Byg små både af
blade, træ, pinde eller hvad I nu kan fnde, og lad dem
sejle rundt i jeres vandland. Børnene kan skiftes til de
forskellige roller:
Nogle fylder nyt
vand i systemet,
en er slusemester
eller havnefoged,
der er mange
muligheder.
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35. Hvem bor i jeres vandhul/
vandløb?

39. Lav en gammeldags blækpen
af tagrør

Når I stiller spørgsmål til børnene, bliver de opmærksomme på, hvor forskellige dyrene faktisk er i deres levevis
og udseende. Lån en bestemmelsesbog til vanddyr på
biblioteket, hvis I ikke kan alle dyrene udenad.

De feste vandhuller er bevokset med tagrør langs bredden. Tagrør kan blive op til to meter høj og er den største
græsart i Danmark. Man bruger den til at tække hustage
med. Som alle andre græsser, har den et hult rør, og det
giver mulighed for sjove øvelser. I kan lave jeres egne
blækpen af tagrør således: Et tagrør skæres i stykker på
ca. 15 cm. Hver pen skæres skråt over, og der skæres en
lille revne i denne pennens spidse ende. Blækket laver I
af en håndfuld jernsøm lagt i vand med agern og bark fra
eg. Efter fem dage er blandingen blevet sort, og man kan
tegne med det. Man kan også bruge mudder eller kul fra
bålet blandet op i vand.

• Hvem svømmer hurtigst?
• Hvem har de sjoveste farver?
• Find vandhullets rovdyr, hvis I kan: Guldsmedelarver og
vandkalvelarver
• Find vandhullets mindste dyr (dem I kan se!)
• Hvem bevæger sig på den sjoveste måde?
• Hvilke er der fest af lige nu?

36. Dyr med hus
I vandhullet fndes forskellige dyr, som bærer rundt på
deres eget hus! Prøv at fnde snegle og måske muslinger.
Et rigtigt spændende dyr er vårfuelarven, som bygger
sit hus af forskellige naturmaterialer fra vandhullet. Find
vårfuelarver og se på, hvad de har bygget deres hus af.

37. Lav jeres egen mini sø
Det er rigtig sjovt at tage dyr med hjem til institutionen
og studere dem over et par dage. Husk at tage vandplanter med hjem også. Anbring sand i bunden af akvariet
og fyld vand fra hanen i akvariet. Lad det stå, til vandet
er klart og anbring dyrene i akvariet. Undgå at akvariet
står indendørs ved høje temperaturer, hellere udendørs
medmindre det er alt for koldt. I kan fodre dyrene med almindeligt fskefoder. Sæt dyrene tilbage efter et par dage.

38. Planter i vand
Vandets planter har ikke brug for en stiv stængel for at
holde sig oprejst. De fyder i vandet. Læg mærke til hvor
fnt de står i jeres akvarium i modsætning til, hvis I lader
dem ligge på land. Prøv evt. at presse planterne i en telefonbog og lim dem på karton til kort eller billeder.

40. Skibe af tagrør, bark, pinde
eller træ
De feste børn synes, det er sjovt at undersøge vandets
evne til at transportere ved at lade ting og sager fyde
ovenpå. Især et lille vandløb med en bro over giver
lejlighed til at lave jeres egne små skibe af de forhåndenværende materialer og eksperimentere med, hvad de kan
bære af småsten. Tag en snak om skibe, der kan transportere mennesker over havet.

41. Lav en vandkikkert
Her er en helt nem måde at lave en vandkikkert på. Det er
altid sjovt at se, hvad der sker under vandet. Er der fsk?
eller er der nu også krabber? Med sådan en kikkert er det
næsten altid muligt at se, hvad der sker under overfaden.
I skal bruge
• en tom konservesdåse
• elastikker
• en frysepose, gennemsigtig
• en underkop
• tusch
• saks
Tag en tom dåse og fjern låg og bund. Derefter tager I
en underkop og bruger den som skabelon på fryseposen.
Tegn rundt om den med tusch og klip den ud. Sæt den
stramt om bunden af dåsen og sæt den fast på dåsen
med elastikker.
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42. Fortæl en historie
Tag en tur ud til vandet. Fortæl et eventyr eller en god historie, der handler om livet ved vandet. I får nu helt gratis
alle de rigtige baggrundslyde og stemninger til historien.
I kan få gode ideer til historier på det lokale bibliotek.
Spørg bibliotekaren.

43. Tag med ud og fsk
Tag den gamle sweater på, lav evt. jeres egen fskestang
og få en god oplevelse.
Alle under 18 år eller over 65 år har lov til at fske uden
fsketegn. Alle andre skal have fsketegn. Fisketegnet kan
købes på posthuset eller på www.fsketegn.dk og koster
mindre end et par fsk.
Bor I i nærheden af en å, en fjord eller en sø, er det en
dejlig udfugt for hele institutionen.
Undersøg hvem, der har fskeretten. Spørg f.eks. den
lokale lystfskerklub, i fskegrejbutikken eller se på
www.udinaturen.dk

44. Lav en fskestang
I skal bruge:
• en lige gren, 120-130 cm, det kan være fra et hassel- eller piletræ, eller det kan være en bambuspind. Den skal
være sådan ca. fngertykkelse og rar at holde på i den
tykke ende
• fskeline. Den købes i en jagt- og fskeributik, den skal
være nylon og 0.20 eller 0.30 mm tyk
• en prop. I kan sagtens bruge en almindelig korkprop
fra en faske, men man kan også købe et såkaldt fåd i
fskegrejbutikken
• en pakke enkeltkroge – de koster ikke alverden

• et synk. Det er et lille blyhagl med en revne i, som sættes rundt om linen over krogen for at holde den nede i
vandet. Har I en lille hulsten fra en strandtur, kan I også
bruge den
• en lille dolk i skede, så den er beskyttet, og man ikke
skærer sig, når den ikke er i brug
• en spand
• et net
• evt. en lineal på 20-30 cm
• madding, enten orm fra haven, dåsemajs eller lidt brød
eller melklister (mel og vand).
Skær en rille i toppen af fskestangen et par cm inde og
bind linen godt fast. Klip linen af så lang, I vil have den,
f.eks. et stykke på 1,5-2 meter.
Sæt først prop eller fåd på linen ca. 30-50 cm fra enden.
Proppen skæres først halvt igennem på den lange led, så
kan linen trækkes ind i revnen. Så sættes synket på. Det
skal sidde ca. 10 cm over krogen og sørge for, at krogen
holdes nede i vandet. Til sidst bindes krogen godt fast i linens ende. Det er en god ide at have en ekstra prop med,
som krogen kan sættes fast i under transport.
For mange fsk er der et såkaldt mindstemål. Det vil sige,
at de skal være over en vis størrelse, for at man må tage
dem med hjem at spise. Fisk under mindstemål skal
genudsættes hurtigst muligt. Dyp hånden i vand, inden I
tager fat i fsken. På den måde undgår man at beskadige
slimlaget. Tag forsigtigt krogen ud af gabet og lad fsken
glide ud i vandet igen. Tjek mindstemål på
www.fsketegn.dk
Knæk og bræk!
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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,
https://www.skoven-i-skolen.dk/natur-og-teknik/fisketur
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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.
https://www.skoven-i-skolen.dk/natur-og-teknik/fisketur
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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
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