FÅR PÅ TVÆRS
Hvor kommer får fra, og hvilke produkter får vi fra dem? Hvordan
kan de bruges i naturpleje? Og hvordan bliver fårets uld til tøj?
Vi taler om avl, menneskers brug af får før og nu og besøger fårene.
Eleverne undersøger biodiversiteten på et afgræsset område, og
bagefter er der fokus på uld og processen fra får til tøj.
Forløbet konkret:
Vi starter med en lille quiz og tager en
dialog omkring fårets oprindelse og
udvikling. Herefter kommer eleverne
med bud på, hvad man kunne bruge fåret
til for 200 år siden. Så går vi i
stalden/på marken og ser og rører ved
virkelige får. Hvis årstiden er til det, får
eleverne til opgave at undersøge
biodiversiteten på henholdsvis en
fåremark og en græsplæne. Efter frokost
taler vi om vejen fra får til uldstrømpe i
1800-tallet, og eleverne fremstiller selv et
uldprodukt med nåle- eller vådfiltning.
Konkrete læringsmål for forløbet
• Vide hvor får som husdyr stammer fra
og er ændret gennem avl.
• Kende til fårets og uldens anvendelse
og betydning for mennesker før og nu.
• Kende til begreberne naturpleje og
biodiversitet
• Kunne fremstille et produkt ved
filtning af uld
Fælles Mål i fokus for Natur/teknologi:
Undersøgelse, Natur og miljø (6.kl):
Eleven kan beskrive et naturområde på
baggrund af egne undersøgelser
Perspektivering, Teknologi og
ressourcer (6.kl): Eleven har viden om
produktioners afhængighed og
påvirkning af naturgrundlaget

Fælles Mål i fokus for Historie:
Kronologi og sammenhæng(4.kl/6.kl.) :
• Eleven har viden om
livsgrundlag og produktion
før og nu
• Eleven har viden om samspil mellem
aspekter fra dansk og omverdens
historie
Håndværk/design
Håndværk-forarbejdning
• Eleven kan navngive og anvende
grundlæggende teknikker til
forarbejdning af bløde og hårde
materialer.
Nøglebegreber
• Fårs oprindelse og avl
• Husdyrs betydning før
og nu
• Biodiversitet
• Uld og filtning
Forslag til efterbehandling
• Tal om andre husdyr og deres
anvendelse og oprindelse
• Se på materialer og
fremstillingsmetoder til tøj i dag
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