
Læringsmål  

Trin 1 

Samling af vinterforråd/ophold fangstpladsen. 

 

Bevarelse af naturen. 

-at have en respektfuld tilgang til naturen. 

 

Viden om naturen ved fysisk tilstedeværelse. (Som man kan komme ud for).  

Urinere/lade vandet i det fri, sove, rationalisering, madlavning i det fri.  

Nogle elever har aldrig oplevet at være på sommerlejr. 

 

De vil kunne lave forestilling om livsførelsen i gamle dage, for eksempel at de får indblik i 

udnyttelsen af fangstdyrene (til nationaldragten). 

 

De får indblik i benævnelserne for det forråd af dyr og planter. 

 

De får indblik i storisens oprindelse, rute og ankomst til området, og endvidere får de samtidig 

indblik i ebbe og flod.  

 

 

Effektiv udnyttelse af naturen under opholdet i lejrskolen.  

Tørring af urter til te og madlavning, samling ag planter til brug for julemarkedet, og endvidere kan 

man samle sorte- og blåbær 

 

Overnatning i telt ved lejrskolen. Nogle elever har ikke oplevet at sovet i et telt. 

 

De får indblik i fåreholdererhvervet gennem informationstur hos fåreholderne. 

 

 

 

Trin 2 
Til at starte med samler man planter/urter og tørrer dem, som så kan bruges til te og krydderier. 
 
Samling og tørring af tang. 
 
Flække fisk og undersøgelse af indvolde. Undersøgelse af mulighed og metoder for opbevaring.  
 
De skal have set på flænsning af sæler, afprøve udskæring af kødstykker og samle informationer om 
spiselige indvolde. De skal have gennemgået forskellige måder at skære kød på. 
 
I lejrskolen. 
Afprøvning af overlevelse i naturen. 
Vejret. 
Stjerner. 

 



Forslag til samling af vinterforråd Trin 3 
 

• De skal have fået kendskab til historien bag livet i fangstpladsen.  

• Hvilke dele af klapmydsen laves til forråd?  

• Hvilke gamle værdier er der under opholdet på fangstpladsen?  

• Storisens naturlige cyklus og fangstmetoder. 

• Hvilke andre ressourcer fra naturen kan man opleve på dette tidspunkt? 

• Stednavne på fangstpladser og positioner.  

• Klimatiske forhold. 

• Brug af skydevåben og andre våben.  

• Knive, kvindekniven ulu og lignende.  

Sikkerhedsforanstaltninger. 

• Hvilke andre redskaber kan man medbringe i båden eller fartøjet? 

• Tøj.  

Madlavning. 

Traditioner i forberedelse af vinterforråd. 

Fangstbevis. 

 

 

Efter opholdet på fangstpladsen.  

Hvilke andre råvarer kan bearbejdes til vinterforråd?  

 

Råd i forbindelse med lejrskoleopholdet. 
 

• Vinterforråd af ørreder. 

• Bær.  

• Arbejde med fiskegarn. 

• Ebbe og flod. 

• Flække fisk. 

• Sikkerhed i naturen 

• Bål ved ildsteder, madlavning på bål o.l. 

• Fiskeri med line og stang.  

 

 

 


