
Danmarkskortet kan varieres til fx at lave et verdenskort,
europakort, et kort over de nordiske lande osv. Der kan
fx fokuseres på bjergkæder, floder, søer osv. 
Eleverne kan også skrive og tegne billeder med naturens
materialer, fx lave et træ med rødder, skriv deres navn,
lave mønstre og figurer, monstre og væsener, beskrive
tanker og ideer om et emne i billeder.

AKTIVITET 
I danmarkskortet skal eleverne i mindre grupper prøve at
lave et danmarkskort af naturens materialer, fx med blade,
pinde, sten, kogler. 

Danmarkskortet kan bruges i natur/teknologi og geografi.

Variation Danmarkskortet
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Skrevet af: Jacob Nøhr Schubart
Illustration: 

Serien af udeskolekort er målrettet lærere, pædagoger og formidlere, der arbejder med udeskole. 
Udeskolekortene indeholder forslag til kortere faglige udeskoleaktiviteter med fokus på læring i bevægelse.
Aktiviteterne er generelle strukturer, der kan tilpasses og indgå i længere udeskoleforløb.   

UDEskole

Skrevet af: Jacob Nøhr Schubart
Illustration: Jørgen Stamp

Geografisk viden om Danmark 
Samarbejde i grupper
Egne kreative løsninger på stillet opgave 

DANMARKSKORTET

Klasse: Fra 3. klasse  
Fag: Natur/teknologi og geografi
Lokalitet: Skov, park, grønt område, skolegård
Du skal bruge: Printede danmarkskort. 
Tid: 30 min.

http://www.friluftsraadet.dk/laeringskort
http://www.friluftsraadet.dk/laeringskort


Der skal printes et antal danmarkskort, så grupperne til
sidst kan sammenligne deres egne kort med det rigtige
danmarkskort.    

FORBEREDELSE

tale om deres danmarkskort og sammenligne med det
rigtige danmarkskort. Hvilke forskelle var der? Hvor ramte
de rigtigt og forkert?
kan evaluere deres samarbejde i grupperne. Eks. ud fra
flg. spørgsmål: Hvilke roller var der i gruppens
samarbejde? Hvordan sørgede vi for, at alle i gruppen var
med? Hvordan gav vi plads til, at alle kunne byde ind med
løsninger på opgaven? Hvordan lykkedes vi med at lytte til
og spørge ind til hinandens ideer og løsningsforslag?

INDE - UDE - INDE
INDE (forforståelse) 
I klasselokalet arbejder eleverne med geografisk viden om
Danmark og verden. 

UDE (anvende / gøre)
Når eleverne skal lave deres danmarkskort, anvender de
deres viden om Danmarks geografi. De kan tage billeder af
deres Danmarkskort til at arbejde videre med i klassen.  

INDE (efterbearbejde)
Eleverne kan:

SÅDAN GØR DU
Eleverne deles i mindre grupper. Grupperne får til opgave at

lave et danmarkskort af naturens materialer, fx blade, pinde,

sten, kogler osv.

Der kan stilles forskellige delopgaver, evt. nogle som eleverne

kan vælge mellem. Eksempelvis sæt Danmarks fem største

byer på kortet. Markér på kortet hvor jeres bedsteforældre

voksede op. Sæt Danmarks store broer på kortet. Markér

hvor der ligger forlystelsesparker som Tivoli, zoo osv. Markér

store skove eller søer på kortet, eller få så mange øer med,

som I kan.

Eleverne skal have tid til at fordybe sig i opgaven, så der er tid

til at være omhyggelige og lave kortet så korrekt som muligt.

Når grupperne er færdige, laves en lille fernisering ved hvert

kort, hvor gruppen fortæller om deres kort og overvejelser.

Efterfølgende får grupperne udleveret et udprintet

danmarkskort og sammenligner deres eget med det rigtige

danmarkskort.

har viden om geografisk regionalisering og beliggenhed af
lokalområder, lande og verdensdele

FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL
Der kan arbejdes med nedenstående mål inden for
geografifagets kompetenceområde: Undersøgelse 
Eleverne: 
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UDEskole

Serien af udeskolekort er målrettet lærere, pædagoger og formidlere, der arbejder med udeskole. 
Udeskolekortene indeholder forslag til kortere faglige udeskoleaktiviteter med fokus på læring i bevægelse.
Aktiviteterne er generelle strukturer, der kan tilpasses og indgå i længere udeskoleforløb.   


