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Hvalforsker for en dag         5.-6. klasse  

Lærervejledning    
Med udgangspunkt i nedenstående, udvalgte mål for Natur/teknologi tilbyder Nordsøen Skoletjeneste et 

undervisningsforløb om Nordsøens hvaler, hvor eleverne gennem dialog med Skoletjenesten og ved under-

søgelser gruppevis i relevante udstillinger, får eleverne kendskab til Nordsøens hvaler, deres placering i øko-

systemet samt stifter bekendtskab med basale arbejdsmetoder og tankegange, som hvalforskeren benytter. 

Udvalgte mål for faget Natur/teknologi for 3.-4. klasse 

Undersøgelse 

Naturen lokalt og globalt:  

Fase 1 

Vidensmål:  Eleven har viden om … enkel klassifikation af dyr, planter og svampe 

Fase 2 

Færdighedsmål: Eleven kan undersøge dyrs og planters tilpasninger til naturen 

Vidensmål:  Eleven har viden og dyrs og planters levesteder og livsbetingelser 

 

Modellering 

Mennesket 

Fase 1 

Vidensmål:  Eleven har viden om menneskers og dyrs indre og ydre opbygning 

Færdighedsmål: Eleven kan med modeller fortælle om menneskers og dyrs indre og ydre op-

bygning 

 

Kommunikation 

Fase 1+2 

Ordkendskab 

Færdighedsmål Eleven kan mundtligt og skriftligt anvende centrale fagord og begreber 

Vidensmål Eleven har viden om fagord og begreber 

 

Faglig læsning og skrivning 

Færdighedsmål Eleven kan læse og skrive enkle naturfaglige tekster 

Vidensmål Eleven har viden om enkle naturfaglige teksttypers formål og struktur 

 

Udvalgte mål for faget Natur/teknologi for 5.-6. klasse 

Modellering 

Natur og miljø 

Fase 1 

Færdighedsmål Eleven kan med modeller forklare om organismers samspil i naturen 

Vidensmål Eleven har viden om enkle fødekæder og fødenet 

 

Kommunikation 

Formidling 

Fase 1 

Færdighedsmål Eleven kan argumentere om enkle forhold inden for natur og teknologi 

Vidensmål  Eleven har viden om enkel naturfaglig argumentation 
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Undervisningsforløbet med tidsramme 
 

Intro ved finhval-skelettet________________________________________________________     15 min. 

Med udgangspunkt i en kort introduktion til finhvalskelettet løses mysteriet om finhvalstrandingen i dialog 

med eleverne – igennem dette introduceres eleverne til forskellige arbejdsgange og tænkemåder, som for-

skeren anvender: 

 Hvilken hval er det? 

 Var det en han eller hun? 

 Hvor gammel var den? 

 Hvor stor og tung var den? 

 Hvorfor strandede den – var den syg eller afmagret? 

 Hvor kom den fra? 

 

3 hold bliver bedt om at gå til Hvalforskerhytten. Imens instruerer skoletjenesten de 3 andre hold i, hvor de 

skal løse opgaverne i de øvrige udstillinger. 

 

Hvalforskerhytten___________________________________________________________       ___40 min. 

Eleverne får nogle minutter til at opleve Hvalforskerhytten på egen hånd. 

 

De 6 arter 

Efter en kort introduktion arbejder hver gruppe med en hvalart i udstillingen. Hvis der er 2 lærere med, 

hjælper den ene lærer til i Hvalforskerhytten, mens den anden følger og hjælper grupperne, der starter 

med iagttagelsesopgaver. Til hver art er der lavet nogle opgaver, som skriver den enkelte art. Når klassen er 

samlet, gennemgår hver gruppe deres art. 

 

Iagttagelsesopgaver omkring Oceanariet og Sælariet____________________________________40 min. 

Læreren går med de 3 grupper og hjælper og vejleder med at løse opgaverne. 

 

Bag Oceanariet: 

 

Find ligheder og forskelle mellem vågehvalen og brugden. 

 

Sælariet: 

Prøv at se, om sælernes næsebor er lukkede eller åbne under vand. Find en forklaring på at de er åbne/luk-

kede. 

 

Hvordan kan sælerne finde vej og finde føde, hvis vandet er meget grumset eller hvis det er mørkt? 

 

Oceanariet og udstillingen ved siden af Oceanariet: 

 

Find 3 grunde til at mange fisk, der lever oppe i vandet, svømmer rundt i stimer. 

 

Hvordan kan hvaler i flok udnytte at fiskene svømmer rundt i stimer. 

 

Hvalforskerhytten: Afrunding:________________________________________________________25 min. 

Fremlæggelse og gennemgang af opgaver 

 

I alt_____________________________________________________________________________120 min. 


