
  

 

  

GÅRDBOENS GULD 
-ET ROLLESPIL OM  NATURSYN OG FOLKETRO

I 1700-tallets landbosamfund var 

menneskene helt afhængige af naturen 

og dens ressourcer. Men naturen var 

også et farligt sted befolket af 

overnaturlige væsner og kræfter, som 

langtfra altid ville mennesker det godt. 

Var man klog nok, kunne man forhandle 

med naturens væsner og få dem til at 

hjælpe sig, men det kunne let gå galt. 

I dette rollespil møder eleverne nogle af 

de centrale væsner fra den danske 

folketro som gårdboen (nissen), nøkken, 

ellepigen og varulven. 

Rollespillet kan bruges til at give 

eleverne indblik i den måde man 

anskuede naturen i landbosamfundet, 

og som oplæg til at reflektere over 

menneskets natursyn nu og tidligere. 

 
Konkrete læringsmål for forløbet 
 Eleverne kender til eksempler på 

overtro og folketro i Danmarks 
landbosamfund. 

 Eleverne kan sammenligne datidens 

natursyn med nutidens natursyn. 
 Eleverne lærer udvalgte lokale planter 

at kende. 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

Fælles Mål i fokus 
Natur/teknologi (4.kl) 
Perspektivering i naturfag: Eleven kan 
sætte naturfaglig og teknologisk 
udvikling i historisk perspektiv. 
Perspektivering, Mennesket: Eleven kan 
sammenligne egne levevilkår med 
andres. 
 
Natur/teknologi (6.kl) 
Perspektivering, Natur og Miljø: Eleven 
har viden om forskellige natursyn 
 
Historie (6.kl) 
Kronologi og sammenhæng: Eleven har 
viden om væsentlige træk ved historiske 
perioder. 
  
Nøglebegreber 
 Folketro og overtro 
 Natursyn 
 Rollespil 
 
Forberedelse før turen 

Det er et krav for deltagelse i 

rollespillet, at eleverne inden besøget 

har arbejdet med begrebet folketro og 

landbosamfundets syn på naturen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Inden besøget: 
Inddel eleverne i 5 grupper. 
Grupperne skal kunne bevæge sig rundt 
i området og samarbejde på egen hånd. 
 
Hele forløbet foregår udendørs. Husk 
påklædning der passer til vejret. 

 
Forslag til efterbehandling 
Arbejd videre med emnet natursyn  
-hvordan opfatter vi naturen idag? Er 
den nyttig, farlig, logisk, ulækker, 
nødvendig, fredfyldt, mystisk?  
-hvad betyder den for vores daglige liv? 
-er vi afhængige af naturen? 

Målgruppe 

Mellemtrin 4-6. Klasse 
 

Fag 

Natur og teknologi 

Historie 

 

Udbydes i perioden 

Uge 47, 22.-26. november 2021 

 

Sted 

Pederstrup landsby 

Mødested: kastanjetræet ved Ballerup 
Museum, Pederstrupvej 53 

 

Forløbet foregår udendørs 
 

Mødetid og varighed 

kl.9.00-11.00 eller  
kl.12.00-14.00 

 

Booking 

www.skoletj-pederstrup.dk 

 

 

Nogen har stjålet gårdboens dyrebareste eje, og han er ikke glad! Og når 

gårdboen er utilfreds, giver det problemer for gårdens beboere. I må 

bevæge jer ud i landskabet og opsøge nogle af de væsner der befolker 

naturen omkring jer, og hjælpe gårdboen med at finde det der blev stjålet 

fra ham.  

Men pas på! De er ikke altid lige hjælpsomme over for mennesker. 

 

http://www.skoletj-pederstrup.dk/

