
 

 

PÅ JAGT  

Forløbets indhold 

Naturvejlederen møder klassen kl. 8.30 i 

Pederstrup og vi cykler sammen ud til 

marken, hvor jagten skal foregå. Her vil 

jægeren forklare mere om jagten og 

hvad eleverne kan forvente at opleve. 

Herefter sætter elever og lærere sig 

sammen med naturvejlederen i markens 

udkant, hvor man i sikker afstand kan 

følge jagten. 

Efter jagten går vi til bålhuset i 

Pederstrup, hvor vildtet åbnes og 

parteres, og vi taler om dyrets 

opbygning og tilpasninger. Til sidst 

tilbereder vi kødet til smagsprøver. 

 
Konkrete læringsmål for forløbet 
 at have oplevet hvordan en jagt kan 

foregå. 
 at kende udvalgte arter af vildt i 

Danmark 
 at deltage i processen fra levende 

vildt til mad. 
 
Nøglebegreber 
 jagt 
 vildt 
 mad 
 
 
 

Fælles Mål forløbet fokuserer på 
Natur/teknologi (4.kl) 
Undersøgelse, Mennesket: Eleven kan 
deltage i dissektion af dyr, Eleven har 
viden om sammenlignende anatomi 
Modellering, Mennesket: Eleven har 
viden om menneskers og dyrs indre og 
ydre opbygning 
Perspektivering, Teknologi og 
ressourcer: Eleven kan beskrive en 
proces fra ressource til færdigt produkt 
og fra produkt til ressource 
Natur/teknologi (6.kl) 
Perspektivering, Natur og miljø: Eleven 
kan beskrive interessemodsætninger i 
menneskers forvaltning af naturen lokalt 
og globalt, Eleven har viden om 
forskellige natursyn 
 
Forberedelse før turen 
 Forbered eleverne grundigt på dagens 

indhold: de kan opleve dyr blive skudt 
og der vil selvfølgelig være lyd når 
der skydes, men som regel opleves 
det udramatisk i virkeligheden. 

 OBS mød op med cykler – har I 
ikke mulighed for dette, kontakt 
os i forvejen. 

 Sørg for at alle har varmt vind- og 

vandtæt tøj på, som de kan sidde 
stille i uden at fryse. Vi er udendørs 
under hele forløbet. 
 

 
 Medbring et siddeunderlag (f.eks. 

en plasticpose) til alle. 
 
Vær opmærksom på 
 Vi er meget opmærksomme på 

sikkerheden, og der vil ikke være 
nogen risiko for eleverne på noget 
tidspunkt. 

 Vi kan ikke garantere at der bliver 
nedlagt vildt på turen, det afhænger 
af mange faktorer på dagen. 

 Der er forskellige holdninger til jagt, 

og alle har ret til deres mening, Vi 
forventer dog, at alle fremmødte 
deltager i forløbet på dagen. 

 Alle skal kunne forholde sig roligt 
under selve jagten. Dette er både af 
sikkerhedshensyn, og da man ellers 
vil skræmme vildtet væk og ødelægge 
oplevelsen for resten af klassen. 

Tag din klasse med på en rigtig jagt og oplev hvordan 

jægeren planlægger en jagt, venter på byttet og, når 

chancen byder sig, forhåbentlig lykkes med at skyde et eller 

flere stykker vildt. En helt særlig oplevelse, som kun udbydes 

i en kort periode. 
 

 

Målgruppe 
Mellemtrin 4-6.klasse 
 
Fag 
Natur og teknologi 
 
Udbydes i perioden 
torsdage i sep-okt 2022 
 
Mødested 
Pederstrup, kastanjetræet ved 
Ballerup Museum (pederstrupvej 

53) 
OBS – på cykel 
husk siddelunderlag 
 
Mødetid og varighed 
kl. 8.30. Vi slutter senest kl 13.00 
 
Book forløbet på 
www.skoletj-pederstrup.dk 
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