
3.4 Undervisningsmodellen för skolan (grundskolans lägre årskurser) 

3.4.1 Målsättningar 

En av punkterna i Undervisningens mål och centrala innehåll i läroplanen för den grundläggande 

utbildningen (2004) är ”att öka elevens förutsättningar och motivation att verka för miljöns och 

människans välfärd. Målet för den grundläggande utbildningen är att fostra miljömedvetna medborgare 

som vill engagera sig i arbetet för en hållbar livsstil. Skolan skall lära eleven framtidstänkande och hur de 

kan bygga framtiden på ekologiskt, ekonomiskt, socialt och kulturellt hållbara lösningar.”  

Vidare framhålls att man bör ”hjälpa eleven att se samhället ur olika aktörers synvinkel”. Eleven skall 

också ”lära sig att förstå skolgemenskapens, den offentliga sektorns, näringslivets och olika 

organisationers betydelse, verksamhetsformer och behov och att se detta ur ett samhällsnyttigt perspektiv” 

samt ”lära sig att bilda sig en egen uppfattning i olika frågor genom att utnyttja olika slags expertis”. 

Bland målen finns också att eleverna ska ”lära sig om arbetsliv och företagsverksamhet och inse deras 

betydelse för individen och samhället.” 

Målet för undervisningen inom ämnet miljö- och naturkunskap är att eleven skall ”lära sig att förstå 

naturen och kulturmiljön, sig själv och andra, olikheter människor emellan samt hälsa och sjukdom.” 

Eleven skall ”lära känna naturen och kulturmiljön i den närmaste omgivningen och lära sig att iaktta 

förändringar i dem och att uppfatta den egna hembygden som en del av Finland och Norden.” Målet är att 

eleven också skall ”lära sig att skaffa information om natur och miljö genom att iaktta, undersöka och 

använda olika slags källmaterial” och ”att göra iakttagelser med hjälp av de olika sinnena och enkla 

verktyg och lära sig att beskriva, jämföra och klassificera observationerna”.  

”De vanligaste växterna, svamparna och djurarterna i närmiljön”, ”matens ursprung och 

matproduktion”och ”hembygden och det egna landskapet: naturförhållanden, landskap och kulturmiljö, 

människans verksamhet” är centrala innehåll i undervisningen. Eleven skall också ”lära sig att förstå 

att människan är beroende av naturen i sin näringsproduktion” och ”lära sig att förstå att den mänskliga 

verksamheten är beroende av de möjligheter som miljön på jordklotet erbjuder”.  

 

I miljö- och naturkunskapen ingår också att eleven ska ”lära sig känna begrepp, termer och 

handlingssätt som anknyter till hälsa, sjukdom och hälsofrämjande och lära sig att göra hälsofrämjande 

val.” 

Om synen på kunskap och lärande i kapitlet Utgångspunkterna för hur undervisningen skall 

anordnas skall lärandet ”[...] vara en aktiv och målinriktad verksamhet, där eleven utgående från sina 

tidigare kunskapsstrukturer bearbetar och tolkar det material han eller hon skall lära sig.” ”Inlärningen är 

situationsbunden och därför skall man fästa speciell uppmärksamhet vid att skapa en mångsidig 

pedagogisk miljö.” ”I undervisningen skall mångsidiga och ämnesspecifika arbetsmetoder användas med 

vars hjälp elevens inlärning stöds och styrs. Arbetsmetodernas uppgift är att utveckla förmågan till 

inlärning, tänkande och problemlösning, förmågan att arbeta och fungera socialt och till ett aktivt 

deltagande.” 



Inom miljö- och naturkunskap väljs arbetssätt och innehåll ”[...] utifrån elevernas förutsättningar och 

utvecklingsnivå och på ett sätt som möjliggör studier utomhus. Studierna av dessa helheter hjälper eleven 

att förstå sin omgivning och växelverkan mellan människan och hennes miljö.” ”Undervisningen i miljö- och 

naturkunskap bygger på ett undersökande och problemcentrerat betraktelsesätt, med utgångspunkt i 

frågor, fenomen och händelser som anknyter till elevens egen miljö och elevens tidigare kunskaper, 

färdigheter och erfarenheter. En undervisning inriktad på erfarenheter och upplevelser utvecklar ett positivt 

förhållande till natur och miljö hos eleven.”  

Även inom livsåskådningen framhålls att eleverna ska kunna ”bekanta sig med principerna för de 

mänskliga rättigheterna, för tolerans, för rättvisa och en hållbar utveckling och att lära sig att ta ansvar för 

sig själv, för andra människor, för samhället och för naturen”. 

Inom slöjdundervisningen är den centrala uppgiften ”att eleven skall lära sig slöjdkunskaper och 

slöjdfärdigheter och att väcka hans eller hennes kritiska förmåga, ansvarskänsla och kvalitetsmedvetenhet i 

arbete och materialval. Eleven skall lära sig att planera sitt arbete och ges de grundläggande 

förutsättningarna att förverkliga sina planer.” Vidare skall eleven ”lära sig olika begrepp som hänför sig 

till slöjd och lära sig att tryggt använda olika material, arbetsredskap och arbetssätt” och ”lära sig att ta 

ansvar för föremål i sin omgivning och förstå att produkter har en livscykel”. 

Bildkonst får också en roll i undervisningsmodellen i och med att ”undervisningen i ämnet bildkonst 

utvecklar de färdigheter som behövs i byggandet av en hållbar framtid.” 

Av utkastet för `Grunderna för läroplanerna för den grundläggande utbildningen´ som tas i bruk 

1.8.2016 framgår att ämnet miljö- och naturkunskap byter namn till omgivningslära, men i övrigt 

finns stort sett de grunder och mål som nämnts ovan kvar. Uppdelningen mellan årskurser har dock 

ändrats, varje mål o.s.v. som beskrivs ämnesvis kommer att rikta sig till årskurs 1-2 eller 3-6, inte 1-

4, 5-6, 5-9 eller 6-9 som tidigare och därmed blir det klarare om vissa mål bör uppfyllas i 

grundskolans lägre eller högre årskurser.  

Bland målen för undervisningen i omgivningslära nämns bl.a. att man bör ”stödja eleven att utveckla 

miljömedvetenhet samt att agera och påverka i sin närmiljö och i olika sammanhang för att främja hållbar 

utveckling och att uppskatta betydelsen av en hållbar utveckling för sig själv och världen”. Vidare skrivs 

att man bör ”hjälpa eleven att planera och genomföra små undersökningar, göra observationer och 

mätningar i mångsidiga lärmiljöer med hjälp av olika sinnen samt undersöknings- och mätredskap”. Som 

exempel på det centrala innehållet som anknyter till målen kan nämnas: ”Naturmiljön och mänsklig 

verksamhet i Finland, Norden, Europa och övriga världsdelar undersöks med hjälp av mångsidiga regionala 

exempel och aktuella nyheter. Centrala perspektiv är att värdesätta naturens och kulturens mångfald samt 

öka den globala förståelsen. Eleven bygger upp sin världsbild och dess regionala ramar med hjälp av olika 

kartor och andra geomedier.” I den nya läroplanen lyfts det också fram att gällande lärmiljöer är 

målet ”att undersöka fenomen inom omgivningslärans olika ämnesområden i naturliga situationer och 

miljöer”.  

Ovan nämnda grunder som står i nuvarande läroplan och utkastet till kommande läroplan uppfylls 

genom undervisningsmodellen som också beaktar det centrala innehåll som olika, speciellt miljö- 

och naturkunskap/omgivningslära, ska innehålla. Eleverna får mera insikt om fisken i sig, dess 



användningsområden och om dess betydelse i näringslivet. Vidare blir de införstådda med hur detta 

anknyter till hållbarhet och en hälsosam livsstil. 

Efter undervisningsmodellen skall barnen: 

1) känna igen mört, abborre, gädda, id, braxen, nors och strömming.   

2) känna till vad rovfisk är. 

3) känna till fiskarnas fysiologi: rom/mjölke, simblåsa, hjärta, magsäck, tarmar, lever, 

gälar och njure, samt fenor och sidolinje. 

4) känna igen fiskarens redskap: fiskebåt, nät, filékniv. 

5) kunna skilja mellan hane och hona, mäta, väga och ta fjällprov från fisk och veta vad 

fiskforskning kan innebära. 

6)  känna till principerna för att rensa och filéa fisk. 

7) känna till hur man tillreder fiskpinnar från färsk gädda. 

8) förstå vandringsfiskars livsvillkor. 

9) ha positivt intresse till fiskar (affektivt värde). 

10) kunna samarbeta med andra elever. 

11) ha reflekterat över fisket som etisk matproduktion och behandlat frågor som: Hur 

skiljer sig fiskerinäringen från djurhållning? Vad är fördelarna med att äta lokalfångad 

fisk jämfört med att äta t.ex. norsk lax? Vad bidrar fisket med till samhället? Hur ser 

framtiden för fiskerinäringen ut? 

 

3.4.2 Utförande 

Del 1 Fisken i klassen 

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 och diskuteras som etisk matproduktion. 

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 

projektor 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.  

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 (nedan) 

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 gällocksprov (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 

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. 

 

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


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: 



 

Del 3. Fisken som mat 

Målsättning:  

Eleverna övar på att filéa gädda och lär sig tillreda fiskpinnar av den. Samtidigt får eleverna 

uppleva att äta lokalt fångad fisk av en art som de kanske inte äter vanligtvis.  

Material:  

 Gäddor 

 Skolkök och dess köksutrustning (filékniv, filégaffel, skärbräden, stekyta m.m.) 

 Ingredienser (ägg, mjöl, skorpmjöl, kryddor samt tillbehör såsom potatis m.m.) 

 Förkläden. 

 

Arbetssätt och utförande:  

 Eleverna samlas i skolköket. 

 Man går igenom regler och säkerhetsföreskrifter. 

 Eleverna får lite i tur och ordning filéa gäddorna och skära 

filéerna i mindre bitar (om alla ryms vid arbetsbänkarna och 

skärbrädena kan alla filéa på samma gång).  

 En del av klassen börjar panera de färdiga gäddfilébitarna. 

 Några elever förbereder och häller upp mjöl, ägg och skorpmjöl blandat med 

kryddor i tre olika bunkar. 

 Först vänder en eller ett par elever fiskarna i mjöl, sedan vänds fiskarna i ägg 

och till sist i skorpmjölsblandningen. 

 Ett par elever får sedan börja steka gäddpinnarna. 

 Smör sätts i stekpannan eller på stekbordet och gäddpinnarna steks några 

minuter på var sida. 

Såhär gjorde vi: Eleverna och kocken Björn ska tillreda lunch åt hela skolan och förskolan, med 

gäddpinnar (fiskpinnar) som huvudproteinkälla. Björn anländer till köket och börjar förbereda kl 7. 

Han plockar fram förkläden åt alla, skärbräden, filéknivar, kärl och ingredienser som behövs till 

lunchen. Klockan 8.15 kommer åk 4, ca sex elever, in i köket och vill påbörja mattillredningen. Till 

en början filéar de alla, men när det börjar finns tillräckligt med filéer övergår hälften till att panera. 

Till sist tar en elev i stekspaden och börjar steka gäddpinnarna i smör på den stora stekplattan. 

Eleverna turas om med de olika uppgifterna. 



Efter åk 3 gjort hälften av arbetet fortsätter åk 4 och gör likadant. 

Under tiden tillreder Björn och köksbiträdet den övriga maten 

(potatis, dipp, sallad m.m.) och dukar borden. Maten står färdig 

10.45 då hela skolan och förskolan kommer till matsalen och 

äter. 

Gäddpinnarna har bra åtgång, kockarna är nöjda med resultatet 

och skolans elever och personal verkar också tycka om maten 

som serveras. 

 


