
                                 
 

 
 

Udeskoledage på Naturcenter Herstedhøje 
 

Søens fortællinger - 3. kl. 
Titel: Søens fortællinger 

Fag: Dansk 

Klassetrin: 3. klasse 

Sted: Naturcenter Herstedhøje - Herstedhøje Allé 1 2620 Albertslund 

Årstid: Hele året 

Kort beskrivelse af aktiviteten:  
Søens fortællinger er et stedbaseret undervisningsforløb, hvor skoven er både 
undervisningens ramme og indhold. Eleverne skal ved hjælp af radio og film bruge søen 
som genstand for formidling og bruge deres sanser og sprog til at formidle naturens 
stemme. 

Tidsramme for aktiviteten: 4-8 t. 

Nye fælles mål i dansk (efter 4.kl.) 
 

Kompetenceområde Færdigheds- og vidensmål 
Fremstilling Præsentation og 

evaluering 
Eleven kan udføre en mundtlig 
fremlæggelse  
 
Eleven har viden om metoder til 
mundtlig formidling (F1) 
 
Eleven kan vurdere produktets 
kvalitet, formål, struktur og  
layout 
 
Eleven har viden om enkle 
evalueringsmetoder (F2) 

 Fremstilling  Eleven kan udtrykke sig kreativt og 
eksperimenterende  
 
Eleven har viden om ordforråd og 
sproglige valgmuligheder (F1) 
 
Eleven kan udarbejde multimodale 
æstetiske og faglige tekster 
 
Eleven har viden om beskrivende 
og berettende fremstillingsformer (F2) 

Kommunikation IT og kommunikation Eleven kan begå sig i et virtuelt  
univers  
 
Eleven har viden om digitale profiler  
og digital kommunikation (K1) 
 

http://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/undervisning/naturskoler/hovedstaden/naturcenter-herstedhoeje/reservation/


 
Eksempel på læringsmål 
Eleven kan producere og fremvise et auditivt og visuelt produkt ved brug af digitale  
hjælpemidler 

Forslag til lærerens forberedelse: 
Naturcenter Herstedhøje kan bookes på dette link. Husk under jeres booking at booke et 
bålhus, så I har en overdækket base i tilfælde af regn. 
Send en mail til Naturcenter Herstedhøje på tur@nst.dk , hvor I oplyser om de materialer 
og grej I skal bruge. I vil så modtage en mail, hvor det fremgår hvad I selv skal 
medbringe og hvad Naturcenteret sørger for er til stede. Ved forbrugsvarer opkræver 
Naturcenteret et mindre beløb, som faktureres til skolen. Se link for yderligere 
information.  
 

Selve forløbet med eleverne:  
Forløbet er tænkt som inspiration til en udeskoledag, og kan frit tilpasses til jeres behov. 
Det er muligt, at arrangere følgende forløb, så det foregår samme dag som en anden 
aktivitet, så den anden aktivitet kan blive genstand for film- og radioproduktion. 
 
Inde – forberedelsen på skolen:  
Introduktion til filmgenren og evt. produktion af små film. Introduktion til radio og evt. 
produktion af korte radioudsendelser. 
 
Ude – udedagens indhold (forslag til aktiviteter):  
Billedjagt: Eleverne får til opgave at tage ti billeder med medbragte kameraer, hvor noget 
rødt er i midten af billedet. Det kan være hvad som helst. En blomst, et stykke snor, en 
rødhåret pige osv. 
Eleverne skal finde et sted i skoven og optage søens lyd på mobiltelefoner. 
Eleverne skal lave et radioprogram hvor de interviewer skovens træer. 
Eleverne skal lave et radioprogram hvor de interviewer søen. 
Eleverne skal lave et radioprogram hvor én elev leger naturekspert. Intervieweren skal 
stille spørgsmål om naturen, hvor de befinder sig, alt imens natureksperten skal svare – 
også gerne med falske svar så længe alle blot er enige om at det så er præmissen. 
Alternativt skal interview og svar planlægges på forhånd på skolen og tages med ud i 
skoven.  
 
Inde – efterbehandling på skolen:  
Filmene lægges op, så bl.a. forældre kan se dem. Radioudsendelser lægges ligeledes op. 
Film og radio skal evt. redigeres. Billeder fra billedjagten printes og hænges op. 

Det skal medtages til lokaliteten: 
Aftales nærmere med Naturcenter Herstedhøje via mail: tur@nst.dk 

Andre gode praktiske informationer: 
Ved Naturcenter Herstedhøje er der både vand og toiletter. Derudover kan der købes kaffe 
i caféen. For yderligere information se mere på Naturcenterets hjemmeside. 

Baggrundsviden og gode råd, fx. links, m.m.: 
For yderligere inspiration læs mere på Clio-online, emu.dk, danske-dyr.dk og skoven i 
skolen. 

Udarbejdet af:  
Arbejdsgruppen – Udeskoledage på Naturcenter Herstedhøje. 

Andet: 
Vi opfordrer til at man tager to klasser af sted samtidig. 
Husk at planlægge dagene sammen med pædagogerne. 
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