
Del 2. Besöket 

 

Förskola 

Programmet börjar 9.30 och första programpunkten, ”Fiskaren och hans jobb”, håller på en 

halvtimme.  

Målsättning:  

Barnen ska lära sig om fiskaryrket och möjligheter till förädling av fisk. 

Material:  

 Fiskare och deras fiskeutrustning (t.ex. båtar, fiskeredskap, filékniv, skärbräde, 

fiskklyvare)  

 Lämpliga utekläder 

Arbetssätt och utförande:  

 Barnen får själva tala med fiskare och titta på och lyssna på när de berättar om sina 

fiskebåtar och fiskeredskap vid en fiskehamn.  

 Förädlingen av fisk bekantar de sig med genom att observera när fiskare filéar fisk. 

 Filéerna får barnen ta med sig till förskolan. 

Såhär gjorde vi: I Fjärdskär fiskehamn får barnen en vårmorgon bekanta sig med fiskare, fiskebåtar 

och filéande. Vid ankomst presenterar alla sig och regler bestäms och klargörs för alla. Guiden 

berättar om hamnens läge och vad som är specifikt med området ur natur- och kulturell synvinkel 

(Fjärdskär ligger i världsnaturarvet, som är känt för mycket stenar). Därefter går vi in till 

filéringshallen, där en fiskare klyver abborrar och inälvor flyger. Barnen håller först för näsan, men 

är sedan intresserade av fiskdelar som sprättat runt golvet. Ett barn stannar utanför eftersom det inte 

tyckte om lukten. En annan fiskare filéar fiskarna efter att de kluvits. Efter filéandet bekantar sig 

barnen med nät, båtens redskap och själva fiskebåten.  

 

Klockan 10.00 vandrar vi över till rastplatsen där program hålls fram till 10.45. Barnen börjar med 

att delta i en undervisningslek; ”Springa ikapp med fiskar”.  

Målsättning:  

Barnen ska bli införstådda med olika fiskarters snabbhet.  

Material:  

 Vägsträcka som är över 100m lång  



 alternativt: öppet område som är minst 40 m långt + väg eller område minst 

70 m långt 

 Tidtagarur  

 Gatukritor om leken görs på asfalt 

 Fiskar (leksaks- eller riktiga), eller andra tydliga symboler för de olika fiskarterna 

 Lämpliga utekläder (leken utförs utomhus) 

Arbetssätt och utförande:  

 Lekansvarige märker ut en linje för starten på marken. 

 På marken ritar hen ut linjer för hur långt olika fiskarter simmar på fem sekunder och 

sätter en symbol (riktig fisk el.dyl.) vid varje linje för att markera vilken fisk som 

simmar vilken sträcka under tiden. 

 Strömming: 6 m 

 Öring: 58 m 

 Abborre: 8 m 

 Gädda: 18 m 

 Barnen ska i tur och ordning springa så långt de kan på fem sekunder, lekansvarige 

tar tid och ropar stopp varvid barnet stannar, eller så håller barnet i tidtagaruret och 

stannar när fem sekunder gått. Därefter markerar barnet eller någon annan ut hur 

långt barnet hunnit springa. 

 Man kan då se hur många linjer barnet passerar under tiden och därmed om och i så 

fall vilken fisk/vilka fiskar det springer snabbare än. 

Såhär gjorde vi: Vid fiskehamnen samlas barnen på parkeringen. Guiderna, Anita Storm och Anders 

Myntti, har räknat ut hur långt några fiskarter (strömming, abborre, öring och gädda) simmar på fem 

sekunder och märker ut avstånden från startlinjen som de först ritar ut med krita på marken. Vid 6 

m placerar de ut en strömming tillverkad i faner, ty så långt hinner strömmingen simma på fem 

sekunder. Abborren placeras ut vid 8 m, gäddan vid 18 m och 

öringen vid 58 m. Barnen ställer sig i kö och får i tur och 

ordning starta vid startlinjen och springa så långt de hinner på 

fem sekunder. Barnen tittar själva på tidtagaruret och stannar 

när fem sekunder gått och markerar ut hur långt de hann 

springa. Då ser de hur många linjer, d.v.s. fiskarter de hinner 

springa förbi och hur många linjer de inte hinner springa förbi, 

d.v.s hur många fiskarter som är snabbare än dem.  

Följande punkt var fiskartskännedom. 

Målsättning:  

Barnen ska lära sig känna igen olika fiskarter (t.ex. abborre, strömming, gädda, sik, mört och 

braxen) på bild och i verklighet samt veta vad fiskens olika delar, såsom huvud, fenor och 

stjärt, heter.  

Material:  

 Medel att presentera fiskarter 

 Helst en tavla med av t.ex. faner tillverkade fiskarter där fiskarna dessutom är 

löstagbara från tavlan (innehållande t.ex. abborre, sik, gärs, gädda, mört, nors, 

gös, strömming, öring, lax och braxen) 

 Alt. en plansch med fiskarterna  



 Riktiga fiskar av åtminstone samma arter som det bestämts att barnen ska lära sig 

 Bord eller lämplig markyta 

 Lämpliga utekläder behövs om stationen utförs utomhus 

Arbetssätt och utförande: 

 Läraren/guiden berättar för barnen om de olika fiskarna: 

 vilka kännetecken de har 

 vad de väger o.s.v.  

 man repeterar några gånger 

 Fiskarna tas ner från tavlan och barnen får försöka hänga upp dem vid rätt namn. 

 Alt. (om plansch används) täcks namnen på planschen över och barnen får försöka 

minnas vad de heter.  

 De riktiga fiskarna placeras ut på ett bord eller på marken och barnen får försöka att 

känna igen de olika arterna.  

 Man berättar för barnen om fiskens olika delar (huvud, stjärt, fenor o.s.v.). 

 Barnen får känna på fiskarna. 

 

Såhär gjorde vi: Anders har med sig en fanerfisktavla 

(av faner har han skurit ur olika fiskartsformer och 

målat dem så som fiskarterna ser ut). Med hjälp av 

den presenterar han olika fiskarter (abborre, sik, gärs, 

gädda, mört, nors, gös, strömming, öring, lax och 

braxen), hur de ser ut och vad det största exemplaret 

av varje art fångat i havet i Finland väger. Han plockar 

ner fiskarna från krokarna på tavlan och lägger dem i 

en korg och barnen får därefter lyfta upp en fisk åt 

gången och sedan fundera vad det är för art och hänga 

den på rätt plats. 

 När barnen sett på fanerfiskarna får de också bekanta 

sig med 

riktiga fiskar, 

såsom mört, 

abborre, gädda, id, braxen, nors och strömming. De får först 

gissa vilka fiskar som finns på bordet, och Anders berättar 

mera om dem. Sedan går de också igenom fiskens olika 

delar. De tittar på vilka fiskar som har tänder, hur fenorna 

känns, och hur fisken känns att hålla och röra vid.  

 

 

 

 



Grundskolans lägre årskurser 

Del 2a) Fiskebesök till Fjärdskär 6.5.2014. 

9.30-10.00 Besöket börjar vid fiskehamnen. 

 

Målsättning:  

Eleverna lär sig om fiskaryrket och möjligheter till förädling av fisk. 

Material:  

 Fiskare och deras fiskeutrustning (båtar, redskap, filékniv, fiskklyvare) 

 Lämpliga utekläder 

Arbetssätt och utförande:  

 Barnen får själv tala med fiskare och titta på och lyssna på när de berättar om sina 

fiskebåtar och fiskeredskap vid en fiskehamn.  

 Förädlingen av fisk bekantar de sig med genom att observera när fiskare filéar fisk.  

Såhär gjorde vi: Vi ankomsten till Fjärdskär fiskehamn presenterar alla sig och allmänna regler 

bestäms. Därefter får eleverna bekanta sig med fiskare, fiskebåtar och fiskeredskap vid 

fiskehamnen. Fiskarna berättar och eleverna får också stiga ombord på en fiskebåt och se närmare 

på fiskeredskap m.m. Vid fiskehamnen finns även en filéringshall dit eleverna får gå in och se på 

när en fiskare klyver fiskar maskinellt, rensar och filéar abborre. 

10.30-10.45 Därefter deltar alla i en undervisningslek som kallas ”laxleken”.  

Målsättning: 

Huvudsyftet med denna lek är att förstå laxens livsvillkor. Eleverna lär sig att en del fiskar 

vandrar. De lär sig att identifiera en fisks utvecklingsstadier (figur nedan), beskriva faktorer 

som hindrar laxen i dess utveckling och förstå att hinder påverkar alla djurpopulationer. 

 
Material: 

 Stor lekyta (50x25m) 

 Långa rep, 6 koner, maskeringstejp eller gatukritor (för att markera gränser) 

 Hopprep 

 Två kartonger 



 100 marker (t.ex. kort) 

 Lämpliga utekläder (om leken genomförs utomhus, vilket rekommenderas) 

 

Arbetssätt och utförande:  

 Börja med att fråga eleverna vad de vet om utvecklingen hos fiskar som finns i deras 

område. Finns det fiskar som vandrar där? Om ja, vilka? I denhär leken kommer 

eleverna att lära sig något om laxens liv och leverne. 

 Lekledaren delar upp en plan (t.ex. fotbollsplan) i olika delar enligt figuren (s. 34) 

genom att rita upp med gatukrita på asfalten, rista i gruset, eller lägga ut rep eller 

koner. Pilen nedåt är nedström, pilen uppåt är uppström. 

 Största delen av eleverna leker att de är laxar som ska ta sig igenom olika hinder som 

en vandringsfisk normalt kan stöta på i verkligheten; vattenkraftverk/damm, rovdjur, 

fiskare, laxtrappa och vattenfall. Några av eleverna leker att de är dessa hinder.  

 Alla laxarna (eleverna) är i barnkammaren (start). Sedan börjar de sin resa 

nedströms. 

 Hinder 1. Två elever är turbinlaget. Dessa vevar ett hopprep som representerar 

turbinerna i dammen som fiskarna ska ta sig igenom. I de flesta dammar finns 

speciella leder för att lotsa laxarna förbi turbinera. Laxarna kan inte gå runt 

repvevarna, men de kan slippa undan under vevarnas armar om de inte blir 

vidrörda när de gör det. En lax dör om de vidrörs av repet. Laxar som dör blir 

genast ett steg i laxtrappan, vilket innebär att de knäböjer på marken med en 

kropps avstånd mellan varje trappsteg (elev). 

 Hinder 2. Två elever är rovdjur. De försöker fånga laxarna på väg nedströms 

och måste fånga laxarna med båda händerna. Döda laxar förs av rovdjuren för 

att bli en del av laxtrappan. OBS. De måste följa laxen som de fångat till 

trappan. 

 Hinder 3. När laxarna väl är i havet kan de fångas av fiskare i fiskebåtar. De 

två fiskarna har ena foten i varsin låda för att begränsa rörelsefriheten medan 

de försöker fånga laxarna. Laxarna måste röra sig fram och tillbaka över 

havsområdet (mellan de två årsområdena) och samla tre marker (som ligger i 

årsområdena). Man kan bara ta en mark på varje överfart. Varje spelmark 

representerar ett år av utvecklingen. Fångade laxar förs av fiskarna för att bli 

en del av laxtrappan. OBS. De måste följa laxen som de fångat till laxtrappan. 

 Hinder 4. När laxen har alla tre marker kan den börja vandra uppströms. 

Laxen måste gå igenom hela laxtrappan. I laxtrappan får rovdjur inte skada 

laxen. Laxarna hoppar bockhopp över alla stegen (eleverna) i laxtrappan. 

 Hinder 5. När laxen tagit sig igenom laxtrappan ska de ta sig över ett 

vattenfall. Två elever visar bredden på vattenfallet (alt. lägger man ut två rep 

som visar bredden) som laxarna måste hoppa över för att kunna fortsätta. Om 

laxen misslyckas måste den gå ner tillbaka till laxtrappan och komma upp 

igen.  

 Hinder 6. Ovanför vattenfallet finns två rovdjur (de två rovdjuren som tidigare 

stod nedanför turbinerna flyttar sig hit när alla laxar tagit sig förbi dem, eller 

blivit fasttagna). De representerar björnar, ett exempel på rovdjur, som är det 

sista hindret som laxen möter. Björnarna måste fånga laxarna med båda 

händerna och om de fångar en lax måste de följa den till laxtrappan där laxen 

förvandlas till ett steg.  

 Leken slutar när alla laxar antingen står framför barnkammaren eller är döda. 

Då ser man hur många som tagit sig igenom alla hinder och därmed hur 

många laxar som lyckats återvända för att leka i vattendraget de själva 



kläcktes. 

 Diskutera: 

- laxens möjligheter att överleva. 

- elevernas känslor i de olika momenten. 

- hindrens roll. 

- Var var förlusterna störst respektive minst? 

- Vad skulle konsekvenserna bli om alla klarade resan? 

- Vad verkade realistiskt i denhär leken och vad var inte realistiskt? 

 

 
Lekbeskrivningen och figurerna är hämtade från Umeå universitet.   

 

 

Såhär gjorde vi: Ute på parkeringen ritar guiderna Anita Storm och Anders Myntti, upp planen för 

laxleken (se regler och upplägg ovan). Alla tolv elever deltar i leken och lärarna och guiderna 

fungerar som hindren i leken. De flesta fastnar i något hinder, men fyra lyckas ta sig igenom alla 

hinder och är därmed laxarna som lyckats vandra både ner från och upp till området där de kläcktes.  

10.45-11.15 Lunch 

11.15-13.00 Efter lunchen börjar stationsundervisningen. Eleverna är uppdelade i två grupper med 

sex i varje som cirkulerar mellan de fem olika stationerna. 



Station 1: Fisketavlan. 

Målsättning:  

Barnen ska lära sig känna igen olika fiskarter (mört, abborre, gädda, id, braxen, nors och 

strömming) på bild och få en uppfattning om vad de väger. 

Material:  

 Medel att presentera fiskarter: 

 helst en tavla med av t.ex. faner tillverkade fiskarter där fiskarna dessutom är 

löstagbara från tavlan (innehållande t.ex. abborre, sik, gärs, gädda, mört, nors, 

gös, strömming, öring, lax och braxen) 

 alt. plansch med fiskarterna 

 Lämpliga utekläder 

Arbetssätt och utförande: 

 Läraren/guiden berättar för barnen om de olika fiskarna: 

 vilka kännetecken de har 

 vad de väger o.s.v.  

 man repeterar några gånger 

 Fiskarna tas ner från tavlan och barnen får försöka hänga upp dem vid rätt namn. 

 Alt. (om plansch används) täcks namnen på planschen över och barnen får försöka 

minnas vad de heter.  

 

Såhär gjorde vi: Anders har med sig en fanerfisktavla (av faner har man 

skurit ur olika fiskartsformer och målat dem så som fiskarterna ser ut). 

Med hjälp av den presenterar han olika fiskarter (abborre, sik, gärs, 

gädda, mört, nors, gös, strömming, öring, lax och braxen). Han berättar 

hur man känner igen olika arter och vad de väger. Efter att de repeterat 

några gånger plockar han ner fiskarna från krokarna på tavlan och 

lägger dem i en korg. Därefter får barnen lyfta upp en fisk åt gången 

och sedan fundera vad det är för art, och hänga den på rätt plats. 

  

Station 2: Fiskartkännedom. 

Målsättning:  

Barnen ska lära sig känna igen olika fiskarter (t.ex. abborre, strömming, gädda, sik, mört och 

braxen) i verkligheten samt känna till fiskens morfologi.  

Material:  

 Riktiga fiskar av åtminstone samma arter som det bestämts att barnen ska lära sig 

 Plansch med fiskarter 

 Bord eller lämplig markyta 

 Lämpliga utekläder behövs om stationen utförs utomhus 

Arbetssätt och utförande: 

 Fiskarna placeras ut på ett bord eller på marken. 

 Eleverna får försöka att känna igen de olika arterna. Om det behövs kan de ta hjälp av 



fiskplanschen.  

 Därefter berättar man för eleverna om fiskens morfologi. 

 

Såhär gjorde vi: Eleverna får också bekanta sig med riktiga fiskar, såsom mört, abborre, gädda, id, 

braxen, nors och strömming. De får först gissa vilka fiskar som finns på bordet, de får ta hjälp av en 

plansch. Efter att alla är identifierade berättar Anders mera om dem. Sedan går de också igenom 

fiskens olika delar. De tittar på vilka fiskar som har tänder och hur fisken känns att hålla och röra 

vid.  

Station 3: Inälvor. 

Målsättning:  

Eleverna ska lära sig att öppna en fisk, ta ut inälvorna och identifiera följande organ i fisken: 

rom/mjölke, simblåsa, hjärta, magsäck, tarmar, lever, gälar och njure. Vidare ska de lära sig 

vilka funktioner organen har, fiskens uppbyggnad, vad fenorna heter och vad sidlinjen är och 

har för funktion.  

Material:  

 Fiskar 

 Bord 

 Smörpapper/tidningspapper/engångsdukar 

 Saxar 

 Latexhandskar 

 

Arbetssätt och utförande:  

 Eleverna samlas i mindre grupper runt ett bord eller på marken så att alla ser fisken 

som behandlas. 

 Stationsansvarige börjar med att namnge fenorna på en fisk: analfena, bukfena, 

bröstfena, ryggfena, stjärtfena och fettfena om den har.  

 Sedan får eleverna se på när hen försiktigt och ytligt klipper upp fisken från anus till 

huvud.  

 Gälarna klipps av och inälvorna kan dras ut.  

 Tillsammans identifierar de de olika organen (rom/mjölke, simblåsa, hjärta, magsäck, 

tarmar, lever, gälar och njure), eleverna får berätta vad de vet och resten berättar 

stationsansvarige. 

 Eleverna får också gissa eller berätta vad organen har för funktioner, om de inte vet 

fyller stationsansvarige i.  

 Förutom organen går man också igenom fenornas namn samt sidolinjen och dess 

funktion.  

 

Såhär gjorde vi: Ute på klipporna breder Anita ut lite papper 

att lägga fiskarna på. Eleverna samlas runtomkring. Hon 

klipper upp en braxen och tar fram inälvorna. Barnen får lära 

sig känna igen rom/mjölke, simblåsa, hjärta, magsäck, tarmar, 

lever och njure och får lära sig vilka funktioner de har. 

Tillsammans funderar de också på vad som skiljer 



vattenlevande från landlevande djur och tittar på gälarna. Hon har också sparat en hel fisk med 

vilken hon kan berätta vad de olika fenorna heter och visar till sist sidolinjen och berättar vad den 

har för funktion.  

Station 4: Fiskforskaren. 

Målsättning:  

Eleverna ska lära sig vad en forskare gör och vad man kan undersöka när det gäller fisk, de 

ska kunna mäta, väga och könsbestämma fiskar, samt ta fjällprov från fisken. 

Material:  

 Fisk (t.ex. abborre eller mört) 

 Måttband eller linjaler (om fiskarna är små) 

 Vågar 

 Saxar 

 Pincetter 

 Bordskniv 

 Fjällprovspåsar eller papper 

 Pennor 

 Bord 

 Smörpapper/tidningspapper/engångsdukar 

 Latexhandskar 

Arbetssätt och utförande:  

 Stationsansvarige funderar tillsammans med eleverna kring forskning, speciellt 

fiskforskning; vad kan en fiskforskare göra?  

 Eleverna får därefter varsin fisk av tillgänglig art som de ska: 

 mäta 

 väga 

 klippa upp lite för att könsbestämma (har den rom eller mjölke?) 

 ta fjällprov (t.ex. mört) eller gällocksbenprov (t.ex. abborre) från. 

- Fjällprovet ska tas så att man får ett så helt och fint fjäll som möjligt 

och det ska tas från området nedanför mittlinjen och mellan 

analöppningen och bukfenorna.  

- Gällocksbenprov tas så att man klipper med sax bort hela 

gällocksbenet, så nära huvudet som möjligt. Därefter håller man 

gällocksbenet i hett vatten i ca en minut så att det tunna skinnlagret 

lossnar eller så kan man skrapa bort det. Kvar blir de platta benen som 

man kan räkna årsringarna på.  

- Mera information om åldersbestämning finns på adressen: 

http://www.ahven.net/v2_tiedostot/43.pdf 

 Fjället eller gällocksbenet lägger eleverna i en fjällprovpåse på vilken det antecknas 

längd, vikt, kön, vilken art som undersökts och i vilket fiskevatten och till vilken 

kommun det hör samt när när den är fiskad.  

 Fjäll- eller gällocksprovet sparas för att fisken senare ska kunna åldersbestämmas. 

 

Såhär gjorde vi: Eleverna samlas runt ett bord där det finns vågar, saxar, måttband och 

fjällprovspåsar. Anita berättar vad de ska göra vid fiskforskningstationen och demonstererar de 



olika momenten. Sedan får eleverna varsin fisk som de börjar med att mäta med måttband eller 

linjal och sedan väga. Sedan får de klippa upp den lite för att kontrollera om det är en hane eller 

hona. En del vet redan och andra får lära sig att honan har rom och hanen har mjölke. Till sist tar de 

också prov för att senare kunna undersöka fiskens ålder. Från mörtarna tas fjällprov med en vanlig 

bordskniv. Från abborrarna tas gällocksbenprov (operculum). All information som de hittills har 

skrivs vartefter upp på en fjällprovspåse och i påsen lägger de fjället eller gällocksbenet för att 

senare kunna åldersbestämma fisken. 

 

Station 5: Fiskhantering. 

Målsättning:  

Eleverna lär sig att rensa och filéa fisk. 

Material:  

 Fisk (ingen skillnad på art, men att det är lite olika metoder för rundfisk och plattfisk 

bör tas i beaktande. Bättre att börja med rundfisk.) 

 Filékniv 

 Filégaffel 

 Bord 

 Smörpapper/tidningspapper/engångsdukar 

 Latexhandskar 

Arbetssätt och utförande:  

 Stationsansvarige demonstrerar först hur man rensar och filéar en fisk. 

 på adressen http://www.ahven.net/v2_tiedostot/3.pdf finns beskrivning på hur 

man rensar och filéar olika fiskarter. 

 Därefter hjälper hen eleverna att först rensa och sedan filéa varsin fisk, eller flera 

fiskar. 

 

Såhär gjorde vi: Vid sista stationen samlas eleverna kring ett bord. Anita berättar först vad de 

kommer att få göra och börjar därefter visa. Först rensar hon en abborre genom att klippa upp från 

anus till huvudet och dra ut inälvorna. Därefter sköljs fisken i det närliggande havet. Anita filéar 

abborren genom att skära upp snett neråt bakom bröstfenan och sedan längs med ryggraden till 

stjärten och flår ännu filén därefter. Eleverna får därefter försöka göra samma sak. Fisken ska 

hanteras varsamt och eleverna klarar galant av att rensa fiskarna, även om många tycker att det är 

lite äckligt. Efter att ha tvättat fiskarna ut i vattnet hjälper Anita till med filéandet. Hon visar hur de 

http://www.ahven.net/v2_tiedostot/3.pdf


ska hålla i filékniven, -gaffeln och själva fisken. De första filéerna blir inte så fina, men efter ett par 

försök får eleverna grepp om saken och fina filéer framställs av abborre, mört och braxen. 

 

Del 2b) Efterbehandling 

Målsättning:  

Eleverna kommer bättre ihåg vad de lärt sig och kan reflektera över fiskerinäringen som etisk 

matproduktion, eleverna lär sig åldersbestämma fisk samt utvecklar sin kreativitet och 

skapandeförmåga.  

Material:  

 Papper 

 Penna 

 Mikroskop 

 Fiskfjäll/gällock 

 Fiskben 

 Fisktänder 

 Tillbehör till armbands- eller nyckelringstillverkning (t.ex. nyckelring, ståltråd, 

pärlor). 

 

Arbetssätt och utförande:  

 Eleverna får skriva en uppsats om vad de lärt sig under undervisningen före och 

under besöket på Fjärdskär. 

 Tillsammans med läraren funderar eleverna på etiken kring fiskerinäringen. Är det 

bra att äta lokalt fångad fisk? Hur ser ett hållbart fiske ut? 

 De får titta på de fiskfjäll- eller gällocksben de sparat i mikroskop och 

åldersbestämma dem. 

 Se ovan för instruktioner eller http://www.ahven.net/v2_tiedostot/43.pdf 

 Läraren hjälper att ställa in zoom och skärpa på mikroskopet så att eleverna 

kan räkna åldersringarna.  

 På slöjden eller bildkonsten får de tillverka armband eller nyckelringar eller andra 

dekorationer av fiskbenen o.s.v. 

 Armbanden kan man göra genom att träda på eller limma fast fiskben eller  

-tänder och andra dekorationer på en ståltråd eller ett band. 

 Nyckelringen kan man göra på samma sätt (”armbandet” sätts fast på en 

nyckelring), eller så fäster man fiskdelarna på något slags underlag som knyts 

fast i nyckelringen. 

 



Såhär gjorde vi: I klassen får eleverna skriva en kort text om vad de tyckt om utflyktsdagen till 

Fjärdskär och berätta vad de lärt sig. I små grupper diskuterar de fiskerinäringen som etisk 

matproduktion och berättar sedan en grupp i taget för klassen om något de kommit fram till. 

Därefter får de i tur och ordning sätta sig vid ett mikroskop och räkna årsringarna på fjället eller 

gällocksbenet. Läraren hjälper eleverna med att ställa in mikroskopet. Senare under dagen på 

handarbetstimmen får de tillverka egna armband eller nyckelringsdekorationer av fiskbenen och –

tänderna. Många använder pärlor och glitter som de tillsammans med benen fäster vid en tygbit som 

de knyter fast i nyckelringen och några lagar armband av ståltråd m.m.  

Utlåtande om fiskdagen på Fjärdskär av elev i grundskolans lägre årskurser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Grundskolans högre årskurser 

Del 2 

2a) Fiskdagen på Variska skola 10.10.14. 

Under dagens lopp deltar tre olika grupper i stationsundervisningen under varsin dubbellektion 

(2x45 min). 

Grupp 1 börjar stationsundervisningen 08.00. Gruppen består av ca 45 sjundeklassister, som delas 

in i fyra mindre grupper med ca elva elever i varje grupp. Varje grupp börjar vid olika stationer och 

till varje station har beräknats 20 minuter. 

Station 1. Fiskforskaren. 08.00-08.20 

Målsättning:  

Eleverna ska lära sig vad en forskare gör och vad man kan undersöka när det gäller fisk, de 

ska kunna mäta, väga och könsbestämma fiskar. 

Material:  

 Fisk (t.ex. abborre eller mört) 

 Måttband eller linjaler (om fiskarna är små)  

 Vågar 

 Saxar 

 Pincetter 

 Fjällprovspåsar eller papper 

 Pennor 

 Mikroskop 

 Bord 

 Smörpapper/tidningspapper/engångsdukar 

 Latexhandskar 

Arbetssätt och utförande:  

 Stationsansvarige funderar tillsammans med eleverna kring forskning.  

 Eleverna får därefter varsin fisk av tillgänglig art som de  

 mäter 

 väger 

 klipper upp lite för att könsbestämma (har den rom eller mjölke?)  

 tar fjällprov (t.ex. mört) eller gällocksprov (t.ex. abborre) av.  

- Fjällprovet ska tas så att man får ett så helt och fint fjäll som möjligt 

och det ska tas från området nedanför mittlinjen och mellan 

analöppningen och bukfenorna.  

- Gällocksbenprov tas så att man klipper med sax bort hela 

gällocksbenet, så nära huvudet som möjligt. Därefter håller man 

gällocksbenet i hett vatten i ca en minut så att det tunna skinnlagret 

lossnar eller så kan man skrapa bort det. Kvar blir de platta benen som 

man kan räkna årsringarna på. 

- Mera info finns på http://www.ahven.net/v2_tiedostot/43.pdf 

 Eleverna tittar på fjället eller gällocksbenet i mikroskop för att definitivt kunna 



åldersbestämma fisken. 

 Detta görs genom att räkna årsringarna. 

 Mera info finns på http://www.ahven.net/v2_tiedostot/43.pdf 

 På fjällprovspåsen skrivs, förutom längd, vikt, kön och ålder, också vilken art som 

undersökts och i vilket fiskevatten och till vilken kommun det hör samt när när den är 

fiskad.  

 

Såhär gjorde vi: Pia Smeds, som representerar forskarna, frågar först eleverna vad de vet om 

forskning och kompletterar sedan deras svar med lite mera information om forskning. Sedan 

funderar de tillsammans vad man kan undersöka när det gäller fisk.  

Eleverna får parvis välja en fisk; mört eller abborre. De börjar med att mäta fisken med måttband 

eller linjal och sedan väga fisken. Sedan får de klippa upp den lite för att kontrollera om det är en 

hane eller hona. En del vet redan från tidigare erfarenhet eller stationer och andra får lära sig att 

honan har rom och hanen har mjölke. Till sist undersöker de också fiskens ålder. Från mörtarna tas 

fjällprov och eleverna får försöka räkna årsringarna i fjällen. Abborrarna åldersbestäms genom att 

räkna årsringarna i gällocksbenet (operculum). I detta skede används inget mikroskop, utan eleverna 

får rikta fjället/gällocksbenet mot lampljuset och räkna årsringarna med blotta ögat. De flesta fiskar 

verkar vara ett par till några år gamla. 

All information skrivs vartefter upp på en fjällprovspåse och i påsen lägger de fjället eller 

gällocksbenet för att senare kunna åldersbestämma fisken noggrannare. Andra skriver endast upp 

resultaten på ett papper och tar inte något fjäll-/gällocksbenprov till vara. 

Som överraskning hittades en stor, nästan helt onedbruten mört, samt en nästan helt nedbruten fisk, 

inuti en gädda. I slutet tittade även några elever på fiskarnas hjärnor. 

  

Station 2. Gälning av strömming och siklöja. 08.20-08.40 

Målsättning:  

Eleverna ska lära sig att rensa strömming och siklöja genom att ”gäla” dem, d.v.s. dra ut 

inälvorna med hjälp av gälarna. De ska också lära sig att se skillnaden mellan de två arterna. 

Material:  

 Strömming 

 Siklöja 

 Sax 

 Tomma lådor (att sätta fiskrens i) 

 Lådor med kallt vatten (att tvätta fisken i) 

 Påsar 



 Bord 

 Smörpapper/tidningspapper/engångsdukar 

 Latexhandskar 

Arbetssätt och utförande:  

 Stationsansvarige demonstrerar först hur man gör.  

 Detta görs så att tarmkanalen dras bort med hjälp av gälarna. 

 Eleverna får därefter göra samma sak.  

 De rensade och tvättade fiskarna sparas i påsar och sätts i kylförvaring (om de senare 

ska tillredas). 

 

Såhär gjorde vi: Läraren, som ansvarar för denna stationsundervisning, berättar först hur man ser 

skillnad på strömming och siklöja (t.ex. har siklöjan fettfena eftersom det är en laxfisk). Sedan 

demonstrerar hon hur man ”gälar” strömmingen och siklöjan, d.v.s. tar bort tarmkanalen med hjälp 

av gälarna. Strömmingarna ”gälar” de som man rensar strömming nuförtiden och klipper upp dem 

från anus upp mot huvudet varefter inälvorna dras bort och sedan rengörs fisken noggrannt i vatten. 

Siklöjorna provar de rensa såsom man gjorde förr i tiden när de måste behållas hela för att de inte 

skulle börja härskna, d.v.s. man sätter in fingret under gälarna och drar upp inälvorna ur fisken med 

hjälp av dem.  

Några elever väljer att ”gäla” både strömming och siklöja, medan de flesta valde endera. Eftersom 

fiskarna senare skall tillredas på huslig ekonomi tvättas de rensade fiskarna noga i kallt vatten och 

läggs därefter i en påse.  

De grupper som blev klara med momentet innan nästa stationsundervisning skulle börja kunde titta 

på akvariefiskarna i akvarierna som fanns i anslutning till biologiklasserna. Läraren berättade om 

bl.a. malars och skalars naturliga habitat, födoval och förökning. 

 

Paus 08.40-08.55 

Station nr 3. Inälvor. 08.55-09.15 

Målsättning:  

Eleverna ska lära sig att öppna en fisk, ta ut inälvorna och identifiera följande organ i fisken: 

romsäck/mjölke, simblåsa, gälar, hjärta, gällock, tunntarm, lever, magsäck, fenor, njurar. 

Vidare ska de lära sig vilka funktioner organen har, hur de behandlade fiskarterna kan 

tillredas och varför det är bra att äta fisk. 



Material:  

 Fiskar 

 Bord  

 Smörpapper/tidningspapper/engångsdukar  

 Saxar  

 Latexhandskar 

 

Arbetssätt och utförande:  

 Eleverna får varsin fisk av tillgänglig art.  

 De namnger fenorna: analfena, bukfena, bröstfena, ryggfena, stjärtfena och fettfena 

om den har.  

 Sedan klipper de försiktigt och ytligt upp fisken från anus till huvud.  

 De klipper av gälarna och kan dra ut inälvorna.  

 Med hjälp av stationsansvarige identifierar de de olika organen och funderar vad de 

har för funktioner.  

 romsäck/mjölke, simblåsa, gälar, hjärta, gällock, tunntarm, lever, magsäck, 

fenor, njurar 

 Stationsansvarige tillägger en hel del information om fiskens nyttighet och ger 

tillredningstips.  

 De rensade fiskarna tvättas noggrannt efteråt och sparas för matlagning. 

 

Såhär gjorde vi: Eleverna får parvis varsin fisk. Till 

buds finns mest abborrar och mörtar, men också några 

enstaka exemplar av andra arter såsom braxen, gös och 

gädda. Anita Storm, som planerat dagens program, 

beskriver, visar och hjälper eleverna med alla steg. 

Först öppnar de fisken genom att klippa ytligt från 

anus till huvud så att inte inälvorna förstörs. Sedan 

klipper de av gällocksbenen så att inälvorna kan dras 

ut ur fisken. Anita berättar vad de olika organen heter 

och vad de har för funktion. Med gälarna kan de andas, med simblåsan kan de reglera flytkraften 

o.s.v. De tittar också på hjärtat, gällocken, gälarna, tunntarmen, levern, magsäcken och namnger 

även de olika fenorna. De tittar också på gallblåsan och hon berättar om varför man ska undvika att 

söndra den. 

Anita berättar för eleverna varför det är bra att äta fisk och 

hur man på bästa sätt kan tillreda olika fiskar. Hon berättar 

t.ex. om laken, när den äts och vilka andra 

användningsområden, förutom till matlagning, den hade 

förr i tiden.  

Fiskarna som de dragit ur inälvorna ur tvättas och tas 

tillvara, eftersom de ska tillredas på huslig ekonomi.  

 



Station nr 4. Artkännedom +knopar. 09.15-09.35 

Målsättning:  

Eleverna ska lära sig känna igen braxen, mört, sik, siklöja, gös, lake, nors, strömming, id, 

gädda och abborre. Dessutom får de lära sig lite egenskaper för olika arter, t.ex. hur snabbt 

olika arter simmar. 

Material:  

 Fiskar (braxen, mört, sik, siklöja, gös, lake, nors, strömming, id, gädda och abborre, 

eller så många fiskarter som möjligt) 

 Bord 

 Smörpapper/tidningspapper/engångsdukar  

 Fanerfisktavla (en tavla med av t.ex. faner tillverkade fiskarter där fiskarna dessutom 

är löstagbara från tavlan) och/eller fiskplansch. På tavlan/planschen kan finnas t.ex. 

abborre, sik, gärs, gädda, mört, nors, gös, strömming, öring, lax och braxen. 

 Rep  

 Bock (att knyta fast repen i)   

 

Arbetssätt och utförande:  

 Stationen är uppdelad i tre delar.  

 Del 1: 

 Eleverna får bekanta sig med de olika fiskarterna på fanerfisktavlan/ 

planschen. 

 Sedan plockar de ner dem/täcker för namnen och försöker hänga upp fiskarna 

vid rätt namn igen/komma ihåg vad fiskarna heter på planschen.  

 Del 2: 

 Eleverna tittar på riktiga fiskar som är utplacerade på ett bord. 

 Stationsansvarige berättar först vilka fiskarter som finns på bordet och lite 

egenskaper om dem och sedan repeterar hen tillsammans med eleverna tills de 

känner igen de olika fiskarna. 

 Därtill får eleverna lära sig att knyta knopar (del 3).  

 Exempel på knopar som de kan lära sig är dubbelt halvslag, pålstek, skotstek 

och råbandsknop.  

 Stationsansvarige visar först hur man gör knopen i sin helhet och visar sedan 

igen steg för steg medan eleverna får göra efter. 

 

Såhär gjorde vi: Stationen är uppdelad i två delar. 

Halva gruppen, ca fem personer, börjar med att 

jobba med fanerfisktavlan (av faner har man 

skurit ur olika fiskartsformer och målat dem i de 

olika fiskarternas färger). Eleverna får memorera 

vilken fiskart som hör ihop med vilket namn, 

sedan tas fiskarna ner från sina krokar varefter 

eleverna får försöka placera rätt fisk vid rätt 

namn när de hänger upp dem igen. Eftersom 

namnen på tavlan är på svenska finns ett papper 

med deras motsvarande namn på finska samt en 



plansch med de olika fiskarterna. 

Andra gruppen tittar tillsammans med Anders Myntti på 

riktiga fiskar som han placerat ut på ett bord. Bland 

fiskarna finns braxen, mört, sik, siklöja, gös, lake, nors, 

strömming, id, gädda och abborre. Anders berättar om 

fiskarnas kännetecken, vilka särdrag som skiljer olika 

fiskarter åt och arternas egenskaper. När han berättat vad 

arterna heter får eleverna försöka minnas fiskarnas namn. 

De repeterar tills namnen börjar sitta. Han berättar också om hur man kan tillreda de olika fiskarna 

och annan trivia, t.ex. hur det gick till när man knöt strömmingsnät för hand förr i tiden eller hur 

snabbt en gädda kan simma. 

Efter tio minuter byter de två grupperna arbetspunkt 

sinsemellan. 

Som tilläggsövning vid stationen finns rep så de grupper som 

blivit snabbt färdiga med det övriga programmet får lära sig 

några nyttiga knopar. Anders eller lärararen visar först knopen 

de ska lära sig i sin helhet och sedan steg för steg så att 

eleverna kan hänga med och göra samma sak. De lär sig t.ex. 

råbandsknop och pålstek. 

Diskussion 09.35-09.40 

Eleverna får berätta vad de tyckt om stationsundervisningen och menar att de har lärt sig mycket 

och att det har varit intressant. 

10.00-11.45, 12.15-14.00 

Grupp 2 och grupp 3 upprepar samma program som grupp 1. 

 

Del 2b Besök vid Långskärs fiskehamn i Sundom 14.10.14 

Eleverna får åka ut till Långskärs fiskehamn i Sundom, där Tom Blom 

och Per-Henrik Bergström berättar om fisket och visar fiskebåtar och 

annan utrustning. 

Gruppen som bestod av dryga 40 elever delades in i två grupper varav 

ena fick följa med Tom in i rensningshallen och andra ut till 

fiskebåten med Per-Henrik. 

Tom börjar med att berätta om rensningshallen för eleverna.  

Målsättning:  

Eleverna ska lära sig om det lokala fisket kring Vasa, om vidareförädling av fisken. Eleverna 

ska förstå grunderna till filéande. 



Material:  

 Fiskare eller sakkunnig och dennes redskap 

 filékniv, filégaffel, fisk, skärbräde, rensingshall med ”innehåll” (kylutrymme 

m.m.) 

 Lämplig uteklädsel  

 Anteckningsmaterial vid behov 

Arbetssätt och utförande:  

 Fiskaren/sakkunnige berättar för gruppen om 

 det lokala fisket och ämnen som berör det 

- rensningshallens verksamhet 

- fiskars saluvärde 

- ekologiska frågor kring fisket 

- m.m. 

 Eleverna får sedan se på när hen filéar olika fiskarter.  

 Eleverna får bekanta sig närmare med fisken. 

Såhär gjorde vi: Tom berättar att tjugo fiskare använder 

hallen och att det totalt finns 30 dylika hallar i 

Österbotten. En stor del av alla Finlands sik- och 

abborrfiléer kommer via dessa hallar. In i hallen får 

eleverna även se kylrummet som fisken bevaras i innan 

den skickas vidare. Långskärs fiskehamn producerar ca 

5000 kg färdig vara och 20000 kg transporteras direkt 

ut – förr for det miljoner kg fisk genom fiskehamnen. 

Han berättar också lite om sälar, om säljakten som ägde 

rum förr och vilka problem de orsakar för fiskare idag. 

I rensningshallen finns truck, men fiskarna har med egna maskiner och rensningsbord. Vid 

rensningsbordet visar Tom för eleverna hur man filérar abborre, gös, gädda och sik och berättar att 

en stor del av fiskarens arbete är att filéa. Medan eleverna ser lite närmare på fisken och luktar på 

den fortsätter han att berätta allmänt om fiske. Eutrofieringen har lett till att abborren ökat och siken 

minskat i området, därför är det viktigt att sköta om vattnen. 

Vidare menar han att strömmingens pris är svagt p.g.a. 

partihandeln. Förädling av fisken är viktigt om man vill ha ett 

bra pris. Gäddan är också undervärderad här menar han, i 

Frankrike skulle fiskaren få 10e/kg för gädda, här får man 

endast 1,50e/kg. Slutligen konstaterar han att fiskeriyrket 

passar den som trivs på havet, tycker om att vara ute i naturen 

och välja sina egna arbetstider.  

Under tiden berättar fiskaren Per-Henrik om sin fiskebåt för den andra gruppen.  

Målsättning:  

Eleverna ska lära sig vad det innebär att vara fiskare; vilka krav det finns, vilken utrustning 

som finns i båten och vilka redskap som behövs för själva fisket. 



Material:  

 Fiskare och dennes båt med redskap 

 t.ex. nät, nätdragare, kompass 

 Lämpliga utekläder  

 Anteckningsmaterial vid behov 

Arbetssätt:  

 Eleverna samlas på bryggan vid båten, eller stiger i båten om fiskaren tillåter och 

gruppen är liten. 

 Fiskaren berättar för gruppen om  

 sin fiskebåt (storlek, uppbyggnad)  

 vilka krav som finns på en fiskare (skolning i havslivräddning, kördagbok, 

anmälning av fångst)  

 hur fisket genomförs  

 vilka verktyg som är viktiga att ha i en fiskebåt (kompass, ekolod o.s.v.) 

Såhär gjorde vi: Eleverna som står på bryggan vid båten 

får höra att båten är 10 m lång och att det ryms 12+1 

personer i den. Han berättar att en fiskare ska ha 

kördagbok och skolning i havslivräddning, annars får han 

inte fiska ensam. Fiskaren ska anmäla fångsten inom 48h, 

och mottagaren av fångsten ska även anmäla att hen tagit 

emot den. Eleverna får också se båtens maskineri. 

Vidare berättar Per-Henrik om hur fisket går till. Han 

pratar om nätens maskstorlek och att näten lyfts upp i fören och sänks från aktern. ”Nätdragaren” 

han har i båten sparar mycket på krafterna och kroppen. Han berättar att behövliga verktyg är GPS, 

ekolod, kartplotter, men viktigast är kompassen. Slutligen talar han också lite om vinterfisket.  

Efter 20 minuter byter grupperna guide sinsemellan, så att alla får höra om både rensningshall och 

fiskebåt. 

2c Efterbehandling 

Målsättning:  

Eleverna ska lära sig att använda mikroskop och åldersbestämma fisk, samt utveckla sin kreativitet 

och skapandeförmåga. Därtill reflekterar de över fiskerinäringen som etisk matproduktion. 

Material:  

 Mikroskop 

 Fjäll-/gällocksbenprov 

 Fiskben, fisktänder och fiskskinn som lämnat efter matlagningen 

 Armbandsdekorationer och –tillbehör (t.ex. pärlor, ståltråd)/ nyckelringstillbehör 

 Skärbräda 

 Skrapa (tre kapsyler som skruvas fast med vassa delen utåt i en träkloss) 

 Bunke/stort kärl  

 Olivolja 

 Såpa 



 Äggula 

 Papper  

 Penna 

Arbetssätt:  

 Eleverna blir instruerade i hur de ska använda mikroskop. 

 De räknar årsringarna på fjällen eller gällocksbenen och 

kan därmed åldersbestämma de fiskar som de behandlade under stationsundervisningen.  

 En bred och en smal zon utgör tillsammans en årsring (se figur ovan). 

 Vidare information om åldersbestämning av fisk finns på hemsidan: 

http://www.ahven.net/v2_tiedostot/43.pdf. Figuren ovan är tagen från hemsidan. 

 Fiskbenen och -skinnet som tvättats och tagits tillvara kan användas till att tillverka: 

 armband 

- av t.ex. gädda eller lake kan man ta tillvara fiskrens och koka det i vatten, 

sedan kristallsoda och vatten med diskmedel och ännu borsta dem så att man 

får ryggkotorna rena och fina. Sedan när man brutit av dem och de är färdigt 

tvättade kan man trä dem på en `Memory wire´ (ståltråd) tillsammans med 

andra dekorationer.  

 väskor, västar, mössor, handskar, nyckelringar m.m.  

- eleverna garvar fiskskinnet under textil-

slöjden.  

- Recept för garvning av fiskskinn: 

”Fiskskinnet får inte ha varit, gravat, tillagat eller rökt, men det får 

ha legat i frysen.” 

Först ska skinnet skrapas rent från kött och fjäll med skrapan. Detta ska göras med försiktighet så 

att skinnet inte går sönder.  

”Lägg sedan ned ett par fiskskinn i en bunke med ½ dl olivolja, en klick såpa och en äggula. Gojsa 

runt och låt sedan skinnen ligga där en halvtimme. 

Ta upp skinnen, stryk av överflödig olja och häng dem att torka inomhus eller i solen (dock ej 

högsommarhetta) över en pinne med köttsidan inåt. Låt dem hänga där ett par dagar, sträck och 

dra i dem några gånger om dagen När de börjar stelna, ta ned dem och tvätta dem i diskmedel eller 

såpa så att överflödigt fett försvinner och de blir rena.  

Häng dem sedan på tork igen, dra i dem varje dag, sträck, gnugga dem hårt, dra dem fram och 

tillbaka över en stolsrygg. Detta är mjukgörningen som ska få bort prassligheten i skinnen. Detta 

sker under tiden de torkar. När de är helt torra fortsätter mjukgörningen tills de känns mjuka och 

fina. Sedan är det klart!  

Om man inte har tid, något annat kommer emellan, så kan man frysa in skinnen under vilken del 

som helst av processen, för att sedan tina upp dem och fortsätta där man slutade.” 

Källa: http://www.skaneshembygdsforbund.se/pdf/Praktiska%20inslag%20i%20sten%E5ldersundervisningen.pdf 
            

 Gruppvis diskuterar de fiskerinäringen som etisk matproduktion och funderar på vad ett 

hållbart fiske innebär. 

Såhär gjorde vi: Under en biologilektion får eleverna börja med att i små grupper diskutera 

fiskerinäringen som etisk matproduktion. Sedan berättar en grupp i taget för klassen om något de 



kommit fram till. Därefter får de sätta sig vid varsitt mikroskop och räkna årsringarna på fjället eller 

gällocksbenet. Läraren instruerar eleverna i hur man ställer in mikroskopet. Senare under dagen på 

handarbetstimmen får de tillverka egna armband eller nyckelringsdekorationer av fiskbenen och –

tänderna. Många använder pärlor och glitter som de tillsammans med benen fäster vid en tygbit som 

de knyter fast i nyckelringen och några lagar armband av ståltråd m.m. 

 

 

 

 

 

 


