
Del 1. Fisken i klassen 

 

 

Dagis 

 

Målsättning:  

Barnen ska känna till några olika fiskarter och veta lite om fisket som yrke innan del 2 och 3 

utförs.  

Material:  

 Papper 

 Färgpennor 

 Bok med information om och bilder på fiskar  

Arbetssätt och utförande:  

 Läraren berättar i förskolan (kan använda sig av fiskebok el.dyl. om det behövs) 

 vilka fiskarter det finns i våra vatten (Kvarken) 

 hur dessa ser ut, vad de äter, hur de andas m.m.  

 om fisket som yrke  

 Barnen får rita något som har med fiskerinäringen att göra, t.ex. en abborre. Barnen 

kan låta sig inspireras av eller måla av bilder ur en bok om de vill. 

 

 

 

Såhär gjorde vi: Barnen samlas runt ett bord för att lyssna när 

förskoleläraren berättar om fiskar och fiske. Hen har tecknat 

abborre, gädda, mört, strömming, sik och braxen såsom de ser ut 

på papper och printat ut bilder på fiskarna såsom de ser ut i 

verkligheten. Hen håller upp en fisk i taget och berättar om den 

och hur man kan känna igen den. För varje fisk berättar hen lite 

om fiskens biologi, t.ex. vad de äter. När alla fiskar har gåtts 

igenom får varje barn måla av valfri fisk med färgpennor eller kritor. Därefter berättar läraren om 

fisket som yrke, t.ex. vilka metoder en fiskare använder. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lågstadium 

 

Målsättning:  

Eleverna ska bli bekanta med några fiskarters morfologi (t.ex. gädda, abborre, mört och 

braxen) och lära sig fiskars ekologi (näringskedjan) och biologi (andning, lek, livscykel). 

Därtill ska fiskerinäringen introduceras. 

Material:  

 Pennor 

 Papper 

 Böcker om fisk/ biologilärobok beroende på vilken information den innehåller 

Arbetssätt och utförande:  

 Läraren berättar grundläggande fakta om: 

 fiskars biologi  

 fiskars ekologi  

 fiskerinäringen 

 Eleverna skriver en kort text om vad de lärt sig och ritar en passande bild till, t.ex. en 

gädda.  

 

Såhär gjorde vi: Teoridelen som ska fungera som 

bakgrund till följande delar, ansvarar läraren Sonja för 

själv. I klassrummet behandlar de gädda, abborre, 

mört och braxen. Läraren berättar om fiskarnas roll i 

näringskedjan och om deras andning, lek och 

livscykel. Hon visar via projector texten som eleverna 

ska skriva av så att de kan repetera informationen 

hemma sedan. Dessa teman, fiskarnas biologi och 

ekologi, önskas att repeteras under del 2, samt att man 

går igenom flera lokala arter, t.ex. strömming och sik.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Högstadium 

 

Målsättning:  

Eleverna ska bli bekanta med olika fiskarters morfologi och lära sig fiskars ekologi 

(näringskedjan) och biologi (andning, lek, livscykel). Därtill ska fiskerinäringen introduceras. 

Material:  

 Pennor 

 Papper 

 Böcker om fisk eller biologilärobok beroende på vilken information den innehåller. 

Arbetssätt och utförande:  

 Läraren berättar grundläggande fakta om 

 fiskars biologi 

 fiskars ekologi 

 fiskerinäringen 

 Eleverna skriver en uppsats om vad de lärt sig/ gör ett grupparbete om någon specifik 

art/ fyller i ett quiz om fisk/ el.dyl.  

 

 

Såhär gjorde vi: Under en dubbellektion i biologi föreläser 

läraren om fiskar och fiskenäringen. Om eleverna inte 

minns allt vad som berättats får de sedan själva söka 

information i böcker för att i mindre grupper kunna göra 

en poster på en fiskart. Artens biologi, ekologi och 

betydelse för fiskerinäringen är ämnen de kan ta upp på 

postern.  

 

 


