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INTRODUKTION 

GULDKANON – UNDERVISNING MED UDGANGSPUNKT I LOKALSAMFUNDET 

Dette katalog over undervisningsforløb er udarbejdet som supplement til Guldkanon – 

Guldborgsund Kulturkanon, udgivet af Guldborgsund kommune 2017 (bog og hjemmeside 

www.guldkanon.dk). Formålet med materialet er at give børn og unge et større kendskab til 

den kommune, de bor i.  

 

Undervisningsforløbene giver eleverne mulighed for at lære gennem aktiviteter, der tager 

udgangspunkt i det lokalsamfund, de kender. De skaber gode muligheder for nysgerrighed 

og motivation, og de fleste elever har en forhåndsviden om mange af de punkter, der er med 

i kanonen, hvilket styrker deres lyst til at arbejde med stoffet.  

 

Arbejdsgruppen bag kataloget har opstillet syv kernepunkter, som materialet generelt 

beskæftiger sig med. De syv punkter er: 

 

 fra jord til bord 

 historie 

 fællesskab 

 dannelse 

 naturen 

 udsyn  

 tradition 

 

Alle forslag til undervisningsforløb tager derfor afsæt i disse begreber, og læreren kan 

arbejde med begreberne på tværs af kanonpunkterne, hvis det ønskes. I skemaet her gives 

en oversigt over, hvordan kanonpunkterne kan kombineres inden for de syv kernebegreber.  

 

 

ET ”LÆRER TIL LÆRER”-MATERIALE 

Kataloget er tænkt som et ”lærer til lærer”-materiale. Som start er der flere forslag til forløb 

for hvert kanonpunkt, men materialet er åbent for supplering, og det er vores håb, at lærere, 

der henter materialet via MeeBook, skolerne i Guldborgsund Kommunes eget system, 

løbende også vil uploade egne nye forslag til, hvordan guldkanonemnerne kan vinkles i 

undervisningen, så andre lærere kan få glæde af kreativiteten rundt om i kommunens skoler.  

Forslagene kan være beskrivelser af undervisningsforløb, forslag til undervisningsmaterialer, 

baggrundslitteratur, gode links eller forslag til åben skole aktiviteter. Det behøver altså ikke 

være fuldstændige forslag til undervisningsforløb, I bidrager med.  
 

 

http://www.guldkanon.dk/
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SÅDAN LÆSER DU KATALOGET 

Kataloget er systematiseret ud fra kanonpunkterne, så I kan arbejde med hvert kanonpunkt 

enkeltvist. Det er også muligt at tilrettelægge forløb, hvor I arbejder med flere kanonpunkter 

på én gang med afsæt i de syv kernebegreber, kataloget er udarbejdet ud fra. Se mere her. 

 

Hvert forslag til undervisningsforløb rummer følgende elementer:  

 

 Titel og sidehenvisning til kanonpunktet i bogen Guldkanon – Guldborgsund 

Kulturkanon. 

 Angivelse af, hvilke klassetrin, forslagene er tænkt til. 

 En kort beskrivelse af, hvilke emner, der kan arbejdes med. Nogle emner er mere 

udfoldede end andre.  

 Mulighed for angivelse af relevante undervisningsmidler. 

 Mulighed for angivelse af relevant baggrundslitteratur. 

 Forslag til åben skole aktiviteter. 

 Oversigt over de relevante kernepunkter. 

 

UNDERVISNINGSMATERIALE TIL DE 37 GULDKANONEMNER 

BODER VED LANDEVEJEN 

 

Titel i 

Guldkanonen/side 

Boder ved landevejen / s.12 

Klassetrin Indskoling x Mellemtrin x Udskoling  
 

Fag Matematik, madkundskab, historie 

Emner 1. Lad eleverne undersøge, hvad der sælges fra boderne 

langs vejene/gårdbutikkerne. Lav beregninger på priser, 
varegrupper, sæsonperioder m.v. 

2. Besøg en økologisk/ikke-økologisk gårdbutik, hør om 
produktionen, se maskinerne. Sammenlign de to 
dyrkningsformer.  

3. Lad eleverne producere produkter – såning af 
grøntsager/blomster, produktion af syltetøj, relish m.v. 

4. Lad eleverne lave deres egen vejbod, hvor de handler 
hos hinanden. Heri indgår prisberegninger, kalkulation af 
varetyper og -mængder, markedsføring, pengeøkonomi.  

5. Benyt Frilandsmuseet i Maribo til at lære om landbrugets 
historie og selvforsyning.  

Undervisningsmidler  

Litteratur  

Åben skole Besøg de mange gårdbutikker, der har egen produktion – både 

økologiske og ikke-økologiske. 

Bestil en omvisning på Frilandsmuseet i Maribo om landbrugets 

historie. 

Kernepunkter Fra jord til bord, historie, udsyn, tradition [Se oversigt side 26] 
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BORREMOSEN 

 

Titel i 

Guldkanonen/side 

Borremosen / s. 42 

Klassetrin Indskoling x Mellemtrin x Udskoling x 
 

Fag Natur/teknologi, biologi, kristendom, historie, dansk 

Emner 1. Mosen som naturtype 
2. Tørvegravning 

3. Naturbeskyttelse 
4. Hvad har træet oplevet gennem 200 år? 
5. Skovenes historie 
6. Bronzealderens ofringer 
7. Folketro og folkesagn  

Undervisningsmidler  

Litteratur Naturstyrelsens folder, Fristed på Falster: 

http://naturstyrelsen.dk/publikationer/2012/jul/fristed-paa-

falster/ 

 

Åben skole Besøg Borremosen. 

Bestil en skovtur hos Museum Lolland-Falster med et af 

emnerne: Skovenes historie, Væsner og mystik eller Mystik og 

motion. 

Kernepunkter Historie, dannelse, naturen, tradition [Se oversigt side 26] 

 

CYKELBLOMSTEN GULDBORGSUND 

 

Titel i 

Guldkanonen/side 

Cykelblomsten Guldborgsund / s.10 

Klassetrin Indskoling  Mellemtrin x Udskoling x 
 

Fag Idræt, geografi, samfundsfag, matematik 

Emner 1. Geografi: Landskabsdannelse, landskabstyper, 
kortlæsning, målestoksforhold, gennemsnitsberegning. 

2. Folkesundhed: Eleverne laver en statistisk undersøgelse 
af, hvor meget motion eleverne dyrker om ugen. 

3. Folkesundhed: Eleverne undersøger kommunens 
indsatser i forhold til folkesundhed. 

4. Folkesundhed: Lad eleverne udarbejde forslag til 
aktiviteter, events m.m., der kan højne folkesundheden i 
kommunen. Lad dem gennemføre et af forslagene.  

5. Turisme: Eleverne skaber sig et overblik over cykelruter 
på Lolland-Falster. 

6. Turisme: Eleverne undersøger, hvilken betydning 
cykelturismen har for kommunen, herunder afledt 
økonomi som restaurationsbesøg, overnatninger m.v. 

7. Emnet er meget velegnet til den fælles naturfaglige 
prøve.  

 

Undervisningsmidler  

Litteratur Cykelrutens pjecer og hjemmeside (http://sundruten.dk/) 

Kommunens hjemmeside (https://www.guldborgsund.dk/) 

http://naturstyrelsen.dk/publikationer/2012/jul/fristed-paa-falster/
http://naturstyrelsen.dk/publikationer/2012/jul/fristed-paa-falster/
http://sundruten.dk/
https://www.guldborgsund.dk/
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Visit Lolland-Falster (https://www.visitlolland-

falster.dk/velkommen_lolland-falster) 

Åben skole Lad eleverne cykle en eller flere af cykelruterne. 

Inviter en repræsentant for Cykelblomsten som gæstelærer: 

Hvorfor arbejder man med at lave cykelruter, hvordan gør 

man… (http://sundruten.dk/) 

Kernepunkter Fællesskab, naturen, udsyn [Se oversigt side 26] 

 

CZARENS HUS 

 

Titel i 

Guldkanonen/side 

Czarens Hus / s. 44 

Klassetrin Indskoling  Mellemtrin x Udskoling x 
 

Fag Historie, madkundskab 

Emner 1. Købstaden Nykøbings historie 
2. Nykøbing Slots historie 
3. Lille lokal vinkel på Store Nordiske Krig 
4. Bygningsbevaring og fredninger 
5. Renæssancemad og nutidsmad   

Undervisningsmidler  

Litteratur Kulturmindeforeningen Nykøbing F.’s foldere med by- og 

havnevandring. 

Georg Nørregård: Nykøbing F’s historie bd. 1 og 2. 

Liselotte Mygh: Czarens Hus – fra gæstgiveri til restaurant og 

museum. 

Museet Falsters Minder: Musikalsk soirée i czarens hus (CD). 

Bi Skaarup: Renæssancemad: Opskrifter og køkkenhistorie fra 

Christian 4.'s tid. 

Åben skole Besøg Czarens Hus. 

Gå turen gennem Historiegaden http://www.aabne-

samlinger.dk/museumlollandfalster/udforsk/udenfor-

murene/historiegaden-i-nykoebing/ 

Gå en byvandring eller en vandring langs havnen på egen hånd, 

eller bestil en byvandring hos Museum Lolland-Falster. 

http://aabne-samlinger.dk/museumlollandfalster/oplev/ture/  

Kernepunkter Fra jord til bord, historie, dannelse [Se oversigt side 26] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.visitlolland-falster.dk/velkommen_lolland-falster
https://www.visitlolland-falster.dk/velkommen_lolland-falster
http://sundruten.dk/
http://www.aabne-samlinger.dk/museumlollandfalster/udforsk/udenfor-murene/historiegaden-i-nykoebing/
http://www.aabne-samlinger.dk/museumlollandfalster/udforsk/udenfor-murene/historiegaden-i-nykoebing/
http://www.aabne-samlinger.dk/museumlollandfalster/udforsk/udenfor-murene/historiegaden-i-nykoebing/
http://aabne-samlinger.dk/museumlollandfalster/oplev/ture/
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DE FRIVILLIGE 

 

Titel i 

Guldkanonen/side 

De frivillige / s. 78 

Klassetrin Indskoling X Mellemtrin X Udskoling x 
 

Fag Kristendom 

Emner 1. Fællesskabets betydning: Hvilke fællesskaber er eleverne 
med i?  Hvilken betydning har det for dem? Er nogle 

fællesskaber stærkere end andre? Hvad sker der i et 
fællesskab? 

2. De frivillige: Begreberne uselviskhed og altruisme. Er 
eleverne frivillige i nogen sammenhæng? Hvad udbytte 
har man af at være frivillig? Hvilke typer frivillighed 

kender eleverne? Lad eleverne gennemføre interviews 

med frivillige om deres motivation til det frivillige 
arbejde.  

Undervisningsmidler  

Litteratur  

Åben skole Få besøg af frivillige inden for forskellige typer af frivillighed som 

gæstelærer.  

Kernepunkter Fællesskab, dannelse [Se oversigt side 26] 

 

 

DØLLEFJELDE-MUSSE MARKED 

 

Titel i 

Guldkanonen/side 

Døllefjelde-Musse Marked / s. 34 

 

Klassetrin Indskoling X Mellemtrin X Udskoling X 
 

Fag Kristendom 

Emner 1. Fællesskabets betydning: Hvilke fællesskaber er eleverne 

med i?  Hvilken betydning har det for dem? Er nogle 
fællesskaber stærkere end andre? Hvad sker der i et 
fællesskab? 

2. De frivillige: Begreberne uselviskhed og altruisme. Er 
eleverne frivillige i nogen sammenhæng? Hvad udbytte 
har man af at være frivillig? Hvilke typer frivillighed 
kender eleverne? Lad eleverne gennemføre interviews 

med frivillige om deres motivation til det frivillige 
arbejde.  

Undervisningsmidler  

Litteratur  

Åben skole Få besøg af frivillige inden for forskellige typer af frivillighed som 

gæstelærer.  

Kernepunkter Fællesskab [Se oversigt side 26] 
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FUGLSANG HERREGAARD 

 

Titel i 

Guldkanonen/side 

Fuglsang Herregaard / s. 8 

Klassetrin Indskoling  Mellemtrin X Udskoling X 
 

Fag Historie, håndværk og design 

Emner Adelens rolle gennem historien, privilegier før og nu, samspillet 

mellem herregård, bønder og landarbejdere, arkitektur, den 

franske barokhave og den engelske landskabshave. 

Undervisningsmidler  

Litteratur  

Åben skole Besøg Fuglsang Herregaard. 

Besøg barokhaven ved Søholt. 

Besøg Frilandsmuseet i Maribo. 

Inviter en gæstelærer fra et af godserne til at fortælle om 

godsdrift i dag.  

Kernepunkter Fra jord til bord, historie [Se oversigt side 26] 

 

 

FUGLSANG KUNSTMUSEUM 

 

Titel i 

Guldkanonen/side 

Fuglsang Kunstmuseum / s. 16 

Klassetrin Indskoling X Mellemtrin X Udskoling x 
 

Fag Billedkunst, dansk, historie, håndværk og design 

Emner 1. Billedsamtale og billedanalyse 
2. Kunsthistoriske perioder 
3. Historiebrug 
4. Arkitektur 
5. De aktuelle særudstillingers temaer 

Undervisningsmidler Fuglsang Kunstmuseums undervisningsmaterialer 

Litteratur  

Åben skole Besøg Kunstmuseet. Book eventuelt en omvisning. Bestil en 

kreativ workshop i forbindelse med museets særudstillinger. 

http://www.aabne-samlinger.dk/fuglsangkunstmuseum/boern-

unge/med-laererenpaedagogen/  

Få besøg af en billedkunstner. 

Besøg Billedfabrikken: http://www.culthus.dk/billedfabrikken/  

Kernepunkter Historie, dannelse, udsyn, tradition [Se oversigt side 26] 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aabne-samlinger.dk/fuglsangkunstmuseum/boern-unge/med-laererenpaedagogen/
http://www.aabne-samlinger.dk/fuglsangkunstmuseum/boern-unge/med-laererenpaedagogen/
http://www.culthus.dk/billedfabrikken/
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FÆRGEN IDA 

 

Titel i 

Guldkanonen/side 

Færgen Ida / s. 46 

Klassetrin Indskoling  Mellemtrin x Udskoling x 
 

Fag Historie, samfundsfag 

Emner 1. Den nationale transporthistorie: landeveje, 
skibstransport, jernbanetransport 

2. De lolland-falsterske jernbanelinjer før og nu 
3. Fugleflugtslinjen og Femern-tunnelen 
4. De lolland-falsterske broers betydning 
5. Færgedrift før og nu 

Undervisningsmidler  

Litteratur  

Åben skole Besøg Færgen Ida. 

Inviter et medlem af ”Idas venner” til at fortælle om 

foreningens frivillige arbejde. 

Besøg færgehavnene i Gedser eller Rødbyhavn. 

Besøg Gedser Remise eller Museumsbanen Maribo – Bandholm. 

Kernepunkter Historie, fællesskab [Se oversigt side 26] 

 

 

GULDBORGSUND ZOO 

 

Titel i 

Guldkanonen/side 

Guldborgsund Zoo / s. 64 

Klassetrin Indskoling X Mellemtrin X Udskoling X 
 

Fag Natur/teknologi, biologi 

Emner 1. Dyrs forskellighed og tilpasning til omgivelserne 
2. Zoologiske havers bevaringsarbejde 
3. Kategorisering af dyrearter, kendetegn 

Undervisningsmidler  

Litteratur  

Åben skole 1. Besøg Guldborgsund Zoo 

2. Inviter en dyrepasser til at fortælle om sit arbejde 

 

Kernepunkter Dannelse, naturen [Se oversigt side 26] 
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GÅRDBUTIKKER 

 

Titel i 

Guldkanonen/side 

Gårdbutikker / s. 48 

Klassetrin Indskoling X Mellemtrin x Udskoling  
 

Fag Matematik, madkundskab, billedkunst, natur/teknologi 

Emner 1. Lad eleverne undersøge, hvad der sælges fra boderne 
langs vejene/gårdbutikkerne. Lav beregninger på priser, 

varegrupper, sæsonperioder m.v. 
2. Besøg en økologisk/ikke-økologisk gårdbutik, hør om 

produktionen, se maskinerne. Sammenlign de to 
dyrkningsformer.  

3. Lad eleverne producere produkter – såning af 

grøntsager/blomster, produktion af syltetøj, relish m.v. 

4. Lad eleverne lave deres egen vejbod, hvor de handler 
hos hinanden. Heri indgår prisberegninger, kalkulation af 
varetyper og -mængder, markedsføring, pengeøkonomi.  

Benyt Frilandsmuseet i Maribo til at lære om landbrugets 

historie og selvforsyning.  

Undervisningsmidler  

Litteratur  

Åben skole Besøg de mange gårdbutikker, der har egen produktion – både 

økologiske og ikke-økologiske. 

Bestil en omvisning på Frilandsmuseet i Maribo om landbrugets 

historie. 

Kernepunkter Fra jord til bord, historie, tradition [Se oversigt side 26] 

 

 

HESNÆS 

 

Titel i 

Guld-

kanonen 

/side 

Hesnæs / s. 22 

Klasse-

trin 

Indskoling  Mellemtrin  Udskoling x 
 

Fag Samfundsfag, dansk, geografi, fysik, musik, historie 

Emner 1. Bosætning: Lad eleverne undersøge Guldborgsunds 
bosætningspolitik og tallene for bosætning i kommunen. 
Undersøg, hvilke tiltag der synes at fungere og hvilke der ikke 
gør. Undersøg boligpriserne forskellige steder i kommunen og lad 

eleverne drage konklusioner ud fra disse.  
2. Hvorfor ser Hesnæshusene ud, som de gør? Lad eleverne finde 

forklaringen og diskutere, om arkitektur kan bruges som 

logo/branding. Lad eleverne finde andre eksempler på bygninger, 
der bruges som logo/branding.  

3. Hvad er idyl – og kendetegner det nationalromantiske billede af 
Danmark før og nu? Inddrag klassisk og nutidig poesi, billedkunst 
og musik. 

4. Fiskeri som primærerhverv før og nu. Hvilken betydning har 
fiskeriet haft på Lolland-Falster tidligere og hvilken betydning har 

det i dag. Hvilke årsager er der til forandringen? 
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5. Havne på Lolland-Falster: Lad eleverne undersøge, hvilke havne – 
store og små – der er på Lolland-Falster. Hvordan har den enkelte 
havn udviklet sig – og hvorfor? 

6. Teknologihistorie: Arbejd med højttalerens historie med 
udgangspunkt i opfinderen Peter Laurids Jensen, der blev født i 
lodshuset i Hesnæs 
https://historiskatlas.dk/Peter_L._Jensens_barndomshjem_(1401
2) 

Undervis

-nings-

midler 

 

Litteratur  

Åben 

skole 

Besøg Hesnæs og interview lokale om livet før og nu i byen. 

Inviter en politiker, embedsmand og/eller ejendomsmægler til at fortælle om 

bosætning i Guldborgsund kommune.  

Inviter en landdistriktsentusiast til at fortælle om arbejdet for landsbylivet. 

Inviter en arkitekt til at fortælle om arkitekturens brandingegenskaber. 

Inviter/besøg en fisker til at fortælle om fiskeri i dag.  

Besøg Danmarks Motorcykelmuseum (radiosamlingen) 

http://www.danmarksmotorcykelmuseum.dk/ 

 

Kerne-

punkter 
Historie, dannelse naturen, udsyn [Se oversigt side 26] 

 

HORREBY LYNG 

 

Titel i 

Guldkanonen/side 

Horreby Lyng / s. 72 

Klassetrin Indskoling  Mellemtrin  Udskoling x 
 

Fag Biologi 

Emner 1. Naturpleje og naturgenopretning: Hvad kendetegner 
Horreby Lyng som naturtype og hvilke trusler er der 
mod denne type? Hvilken indsats er der 
foretaget/foretages der for at bevare Horreby Lyng? 

Hvor kan det opleves i området? 
2. Formidling af natur: Undersøg, hvilken formidling der 

sker omkring Horreby lyng og lad eleverne arbejde 
videre med formidlingen i form af en udstilling på 
skolen om området. Eleverne kan også tilrettelægge 
et motionsløb eller en naturvandring i området for 
andre klasser.  

3. Arbejd med muligheder for uddannelse inden for 
natur: Forstuddannelser, naturvejlederuddannelser, 

biolog etc.  

Undervisningsmidler  

Litteratur  

Åben skole Besøg Horreby Lyng. 

Inviter Guldborgsund Kommunes naturvejleder på skolen eller 

arranger en tur med ham i Horreby Lyng. 

 

Kernepunkter Historie, dannelse, naturen [Se oversigt side 26] 

https://historiskatlas.dk/Peter_L._Jensens_barndomshjem_(14012
https://historiskatlas.dk/Peter_L._Jensens_barndomshjem_(14012
http://www.danmarksmotorcykelmuseum.dk/
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KLOSTERKIRKEN 

 

Titel i 

Guldkanonen/side 

Klosterkirken / s. 74 

Klassetrin Indskoling  Mellemtrin x Udskoling x 
 

Fag Religion, samfundsfag, historie 

Emner 1. Klosterets historie, klostre på Lolland-Falster gennem 
tiderne og klostersystemet i middelalderen generelt 

2. Klostrenes funktioner i forhold til forsorg relateret til 
nutidens velfærdssamfund.  

3. Kirkebygningers arkitektur: Sammenlign arkitekturen 
i landsbykirker, Klosterkirken og Domkirken i Maribo 
samt nye kirker som Lindeskovkirken, Nordre Kirke 

og Sundkirken. 

4. Med udgangspunkt i Enkedronning Sophies anetavle 
kan eleverne arbejde med elementer inden for 
slægtsforskning, f.eks. kildesøgning og -tolkning og 
lave deres eget stamtræ. 

Undervisningsmidler https://www.sa.dk/da/hjaelp-og-vejledning/rigsarkivets-online-

vejledninger/folketaellinger-kom-godt-gang/  

Litteratur  

Åben skole Besøg Klosterkirken og klosteret i Nykøbing F.  

Besøg Domkirken og klosterruinerne i Maribo. 

Besøg det moderne Birgittinerkloster i Maribo eller inviter en 

nonne som gæstelærer. http://www.sanktbirgittakloster.dk/ 

Besøg det lokalhistoriske arkiv.  

Inviter en slægtsforsker som gæstelærer.  

Kernepunkter Historie, fællesskab, dannelse [Se oversigt side 26] 

 

KRENKERUP BRYGGERI 

 

Titel i 

Guldkanonen/side 

Krenkerup Bryggeri / s. 30 

Klassetrin Indskoling  Mellemtrin  Udskoling x 
 

Fag Matematik, entreprenørskab, fysik, historie 

Emner 1. Alkohol: Arbejd med kemien bag fermentering og 
fremstilling af alkohol. Lad eleverne fremstille 
fermenterede grøntsager, som f.eks. sauerkraut. 

2. Entreprenørskab: Undersøg Krenkerups historie 

generelt som baggrund for etableringen af 

bryggeriet. Arbejd med de begrundelser og årsager, 
Krenkerup havde for at etablere bryggeriet. Sæt en 
rollespilsramme for den fysiske verden, som eleverne 
nu skal arbejde i (hvor er vi, i hvilken sammenhæng, 
hvilke problemer og udfordringer etc.). Lad derefter 
eleverne selv skabe en idé til et produkt, som de vil 

realisere. Lad dem lave en produktbeskrivelse og en 
realistisk forretningsplan for deres virksomhed.  

Undervisningsmidler Krenkerups hjemmesider:  

http://www.krenkerup.dk/ 

http://krenkerupbryggeri.dk/ 

https://www.sa.dk/da/hjaelp-og-vejledning/rigsarkivets-online-vejledninger/folketaellinger-kom-godt-gang/
https://www.sa.dk/da/hjaelp-og-vejledning/rigsarkivets-online-vejledninger/folketaellinger-kom-godt-gang/
http://www.sanktbirgittakloster.dk/
http://www.krenkerup.dk/
http://krenkerupbryggeri.dk/
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https://brewerssecret.dk/#firstSection/The%20Beginning  

Litteratur  

Åben skole Besøg Krenkerup. 

Inviter eller besøg en iværksætter. 

Kernepunkter Fra jord til bord, historie, udsyn [Se oversigt side 26] 

 

 

KROKODILLE ZOO 

 

Titel i 

Guldkanonen/side 

Krokodille Zoo / s. 80 

Klassetrin Indskoling X Mellemtrin X Udskoling x 
 

Fag Natur/teknologi, biologi, entreprenørskab 

Emner 1. Dyrs forskellighed og tilpasning til omgivelserne 
2. Zoologiske havers bevaringsarbejde 
3. Kategorisering af dyrearter, kendetegn  
4. Krybdyr 
5. Entreprenørskab – fra hobby til levevej 

Undervisningsmidler  

Litteratur  

Åben skole Besøg Krokodille Zoo 

Inviter krokodille Zoo som gæstelærer eller få en omvisning i 

Krokodille Zoo. 

Kernepunkter Dannelse, naturen, udsyn [Se oversigt side 26] 

 

 

KYSTER OG STRANDE 

 

Titel i 

Guldkanonen/side 

Kyster og strande / s. 88 

Klassetrin Indskoling  Mellemtrin  Udskoling X 
 

Fag Geografi, historie 

Emner 1. Stormfloden 1872 og inddigningen af Lolland-Falster 
2. Inddæmningsarbejdet på Lolland-Falster (f.eks. Bøtø 

Nor, Hasselø, Vålse Vig)  

3. Klimaforandringer 
4. Geologi 
5. De mange tidligere små havne og deres betydning 

for fiskeri. 

Undervisningsmidler  

Litteratur  

Åben skole Besøg Den gl. Pumpestation i Marrebæk. 

Inviter en digeopsynsmand til at fortælle om digerne på Lolland-

Falster. 

Besøg nogle af de små havne på Falster. 

Kernepunkter Historie, dannelse, naturen [Se oversigt side 26] 

 

https://brewerssecret.dk/#firstSection/The%20Beginning


 
 

 
 

SIDE 14/26 

 

 

 

KYSTNÆRE CYKEL- OG VANDRESTIER 

 

Titel i 

Guldkanonen/side 

Kystnære cykel- og vandrestier / s. 38 

Klassetrin Indskoling  Mellemtrin  Udskoling x 
 

Fag Idræt, geografi, samfundsfag, matematik 

Emner 1. Geografi: Landskabsdannelse, landskabstyper, 
kortlæsning, målestoksforhold, gennemsnitsberegning. 

2. Folkesundhed: Eleverne laver en statistisk undersøgelse 
af, hvor meget motion eleverne dyrker om ugen. 

3. Folkesundhed: Eleverne undersøger kommunens 

indsatser i forhold til folkesundhed. 

4. Folkesundhed: Lad eleverne udarbejde forslag til 
aktiviteter, events m.m., der kan højne folkesundheden i 
kommunen. Lad dem gennemføre et af forslagene.  

5. Turisme: Eleverne skaber sig et overblik over 
vandreruter på Lolland-Falster. 

6. Turisme: Eleverne undersøger, hvilken betydning 

vandreturismen har for kommunen, herunder afledt 
økonomi som restaurationsbesøg, overnatninger m.v. 

7. Emnet er meget velegnet til den fælles naturfaglige 
prøve.  

 

Undervisningsmidler Kommunens hjemmeside (https://www.guldborgsund.dk/) 

Visit Lolland-Falster (https://www.visitlolland-

falster.dk/velkommen_lolland-falster) 

App’en Naturlandet Lolland-Falster 

Litteratur  

Åben skole Lad eleverne gå en eller flere af vandreruterne. 

Inviter en repræsentant for Dansk Vandrelaug som gæstelærer.  

Inviter en præst til at fortælle om pilgrimsvandringer. 

Inviter en kommunal medarbejder, der arbejder med vandreruter 

som gæstelærer. 

Kernepunkter Fællesskab, naturen, udsyn [Se oversigt side 26] 
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LOKALE FØDEVARER 

 

Titel i 

Guldkanonen/side 

Lokale fødevarer / s. 86 

Klassetrin Indskoling x Mellemtrin x Udskoling  
 

Fag Matematik, madkundskab, billedkunst, natur/teknologi 

Emner 5. Lad eleverne undersøge, hvad der sælges fra boderne 
langs vejene/gårdbutikkerne. Lav beregninger på priser, 

varegrupper, sæsonperioder m.v. 
6. Besøg en økologisk/ikke-økologisk gårdbutik, hør om 

produktionen, se maskinerne. Sammenlign de to 
dyrkningsformer.  

7. Lad eleverne producere produkter – såning af 

grøntsager/blomster, produktion af syltetøj, relish m.v. 

8. Lad eleverne lave deres egen vejbod, hvor de handler 
hos hinanden. Heri indgår prisberegninger, kalkulation af 
varetyper og -mængder, markedsføring, pengeøkonomi.  

Benyt Frilandsmuseet i Maribo til at lære om landbrugets 

historie og selvforsyning. 

Undervisningsmidler  

Litteratur  

Åben skole Besøg de mange gårdbutikker, der har egen produktion – både 

økologiske og ikke-økologiske. 

Bestil en omvisning på Frilandsmuseet i Maribo om landbrugets 

historie. 

Kernepunkter Fra jord til bord, historie, udsyn, tradition [Se oversigt side 26] 

 

 

LYS OVER LOLLAND 

 

Titel i 

Guldkanonen/side 

Lys over Lolland / s. 28 

Klassetrin Indskoling X Mellemtrin x Udskoling  
 

Fag Håndværk og design, musik, billedkunst, drama, dansk 

Emner 1. Kunstudstilling: Lad eleverne lave deres egen 
kunstudstilling over et fælles tema. Gruppér eleverne 
så alle kunstneriske genrer bliver brugt – musik, film, 
dans, drama, design og billedkunst (maleri, keramik, 
grafisk arbejde etc.) Inviter skolen, forældre og 

lokalsamfundet til ferniseringen.  
2. Kunstneriske indgange: Ud fra en genstand, f.eks. et 

bestemt træ på marken, skal eleverne fortolke 
genstanden i mange forskellige kunstneriske udtryk.  

Undervisningsmidler  

Litteratur  

Åben skole Besøg Lys over Lolland. 

Inviter en lokal kunstner (maler, musiker eller andet) som 

gæstelærer til en samtale om kunst. 

Kernepunkter Fællesskab, dannelse, udsyn [Se oversigt side 26] 
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MARIELYST STRAND 

 

Titel i 

Guldkanonen/side 

Marielyst Strand / s. 52 

Klassetrin Indskoling  Mellemtrin X Udskoling x 
 

Fag Kristendom, samfundsfag, historie, geografi 

Emner 1. Fra sandrevle til landbrugsland: Lad eleverne 
undersøge, hvilke elementer, geografiske og 

menneskeskabte, der har dannet det store 
turistområdes landskab. 

2. Eleverne skal derefter undersøge hvilke typer 
bymiljøer, der findes i området (det gamle område 
langs diget med store og små, nye og gamle 

sommerhuse, handelspunkterne i området og de nye 

udstykninger, der har tydeligt præg af planlægning) 
3. Eleverne undersøger turismen som begreb set i 

forhold til Marielyst og de tiltag, der gøres her 
turismemæssigt. I denne sammenhæng kan 
eleverne også arbejde med turismeøkonomiens 
betydning.  

4. Sankt Hans-bålet ved Marielyst er et af de mest 

besøgte bål i kommunen. Arbejd med traditionerne 
bag Skt. Hans og Valborgsaften og lad eleverne 
skrive deres egen båltale over det, de har lært ved 
arbejdet med traditionerne.  

Undervisningsmidler  

Litteratur  

Åben skole Besøg Marielyst Turistinformation. 

Gå en historisk byvandring i området. 

Inviter Museum Lolland-Falster til at give et foredrag om Bøtøs 

historie. 

Besøg eller inviter personale fra nogle af turistvirksomhederne i 

området. 

Kernepunkter Historie, dannelse, naturen, udsyn, tradition [Se oversigt side 

26] 

 

 

MIDDELALDERCENTRET 

 

Titel i 

Guldkanonen/side 

Middelaldercentret / s. 14 

Klassetrin Indskoling X Mellemtrin x Udskoling x 
 

Fag Historie, samfundsfag 

Emner Se tilbuddene om undervisning på Middelaldercentres 

hjemmeside:  

https://www.middelaldercentret.dk/da/skoletjenesten  

Undervisningsmidler  

Litteratur  

Åben skole  

Kernepunkter Fra jord til bord, historie, naturen, tradition [Se oversigt side 26] 
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NATUREN OG MENNESKENE 

 

Titel i 

Guldkanonen/side 

Naturen og menneskene / s. 6 

Klassetrin Indskoling  Mellemtrin X Udskoling x 
 

Fag Natur/teknologi, biologi, dansk 

Emner 1. Et tidligt eksempel på samspil mellem mennesker og 
natur er Halskov Vænge. Her finder man også et 

genskabt overdrevslandskab og en nyomlægning af 
et område af skoven til uberørt skov – samt en 
campingplads. Brug Halskov Vænge som 
udgangspunkt for et arbejde omkring 
sammenhænge, udfordringer og løsninger i 

modstillingen natur- og kulturlandskab. 

2. Hvad er det falsterske landskab? Lad eleverne 
definere det falsterske landskab i digtning og 
sammenhold deres digte med andre forfatteres 
digtning om Falster.  

3. Naturen i baghaven. Har den nære natur nogen 
betydning for livskvalitet. Lav en diskussions-duel, 
hvor eleverne deles i to partier – et, der tillægger 

opvækst i natur vægt, og et, der ikke gør det. Lad 
eleverne træne debatten før den egentlige duel køres 
af stablen, foran indbudt publikum. 

Undervisningsmidler  

Litteratur  

Åben skole Besøg Halskov Vænge. 

Gå på jagt i lokalområdet efter områder, der kan defineres som 

henholdsvis natur- og kulturlandskab. Lad eleverne opstille 

definitioner for de to landskabstyper ud fra de områder, de har 

fundet. 

Inviter Guldborgsund Kommunes naturvejleder til en diskussion 

om natur og livskvalitet.  

Bestil en tur i landskabet hos Museum Lolland-Falster med 

temaet kulturlandskabets historie.  

Kernepunkter Historie, dannelse, naturen [Se oversigt side 26] 
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NYKØBING F. REVYEN 

 

Titel i 

Guldkanonen/side 

Nykøbing F. Revyen / s. 76 

Klassetrin Indskoling  Mellemtrin  Udskoling x 
 

Fag Dansk, samfundsfag, musik, drama 

Emner 1. Arbejd med satire: Revysange, protestsange, punk 
etc. Og satiriske spillefilm, f.eks. Den røde Ko og 

Olsenbanden-filmene. Find tekster om politik fra 
forskellige perioders revyer og lad eleverne arbejde 
med at finde frem til, hvad sangene handler om.  

Præsenter satirens kernebegreber og lad eleverne 

skrive deres egne revyviser og -tekster/sketcher ud 

fra oplevelser i deres hverdag. Opfør revyen for et 

publikum.  

Undervisningsmidler  

Litteratur  

Åben skole Inviter en revyskuespiller som gæstelærer. 

Kernepunkter Fællesskab, dannelse [Se oversigt side 26] 

 

 

NYKØBING F. TEATER 

 

Titel i 

Guldkanonen/side 

Nykøbing F. Teater / s. 62 

Klassetrin Indskoling X Mellemtrin X Udskoling x 
 

Fag Dansk, idræt, drama, sundheds-og seksualundervisning og 

familiekundskab, håndværk og design, musik. 

Emner Se Teatret Masken 

Undervisningsmidler  

Litteratur  

Åben skole  

Kernepunkter Fællesskab, dannelse [Se oversigt side 26] 

 

OREBY KRO 

 

Titel i 

Guldkanonen/side 

Oreby Kro / s. 20 

Klassetrin Indskoling  Mellemtrin X Udskoling x 
 

Fag Historie, madkundskab 

Emner 1. Gods og lokalsamfund, se Fuglsang Herregaard  
2. Madens historie: Lad eleverne lave en middag fra 

henholdsvis 1600-, 1700-, 1800- og 1900-tallet. Lad 

dem selv finde opskrifter og evt. oversætte dem til 
nutidsdansk og nutidige mål. Diskuter forskellen i 
opskrifter og ingredienser – adgang til råvarer og nye 
redskaber og teknologi i køkkenet.  
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3. Færge- og landevejskroer. Undersøg, hvilke kroer, 
der stadig findes i Region Sjælland og lad eleverne 
måle afstandene mellem kroerne og mellem 

købstæder og kroer. Kan de konkludere noget 
herudfra? (tidligere lå landevejskroerne med en 
afstand fra hinanden svarende til en dagsrejse). 
Hvilken målgruppe lever de tilbageværende kroer af 
og hvordan markedsfører de sig? 

Undervisningsmidler  

Litteratur  

Åben skole Besøg området ved Oreby Kro. 

Inviter kroens ejer eller en anden restauratør som gæstelærer til 

en snak om krodrift.  

Kernepunkter Fra jord til bord, historie, tradition [Se oversigt side 26] 

 

 

POMLENAKKE TRAKTØRSTED 

 

Titel i 

Guldkanonen/side 

Pomlenakke Traktørsted / s. 50 

Klassetrin Indskoling  Mellemtrin  Udskoling x 
 

Fag Geografi, samfundsfag, historie 

Emner 1. Landskabsdannelse: Lad eleverne undersøge klinten 
ud for Pomlenakke Traktørsted geologisk og lad dem 

formidle deres fund som små film, de optager på 
stedet.  

2. Arbejd med godset Corselitzes historie og herunder 

traktørstedet historie som turismested.  
3. Lad eleverne lave en vox-pop i deres eget 

lokalområde, hvor de spørger et stort antal 
mennesker om deres kendskab til og oplevelse af 

Pomlenakke som turiststed. Lad dem formidle deres 
resultater i form af statistikker og en samlende 
rapport.  

 

Undervisningsmidler  

Litteratur  

Åben skole Besøg Pomlenakke. 

Inviter forpagterne af traktørstedet som gæstelærere. 

Kernepunkter Historie, naturen, udsyn [Se oversigt side 26] 
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ROEKAMPAGNEN 

 

Titel i 

Guldkanonen

/side 

Roekampagnen / s. 82 

Klassetrin Indskoling x Mellemtrin x Udskoling x 
 

Fag Madkundskab, biologi, samfundsfag, geografi, historie, billedkunst 

Emner 1. Fra jord til bord: Tilrettelæg et forløb, der følger roen fra frø 
til sukker. Lad eleverne undersøge, hvor og hvordan roefrø 
produceres og forædles, lav en aftale med en landmand om 
tilbagevendende besøg i en roemark og besøg 
sukkerfabrikken (kun udskolingsgruppen). Lad eleverne 
producere deres eget sukker. Eleverne kan fremstille små 

film fra alle elementer til en præsentation af dansk 
sukkerproduktion. 

2. Roepolakkerne og integrationen: Eleverne arbejder med de 
polske roepigers historie, og omsætter deres viden til en 
debat i form af en række kort med forskellige udsagn om 
roepolakkernes liv og integration, som skal diskuteres. Se 
også forslagene under Åben Skole. 

3. Dansk Vestindien og slaveriet: Lad eleverne indsamle 
oplysninger om Dansk Vestindien i kolonitiden og om den 
vestindiske sukkerproduktion og -eksport samt de danske 
slaver på øerne. Lad derefter eleverne udarbejde en 
turistbrochure anno 1800 over øerne, hvor de formidler 
deres viden om perioden. Turistbrochuren skal udarbejdes 

som nutidige brochurer, hvor man fremhæver kvaliteterne 
ved øerne, men set med 1800-tals briller. 

4. Roelygter: (For de yngste) Lav et troldelandskab med 
roelygtetrolde, og hvor alle andre genstande, f.eks. huler, 

møbler etc., også er lavet af roer. (For de ældste) Arbejd 
skulpturelt med roelygterne, der ikke nødvendigvis behøver 
at have udskårne ansigter, men også kan udskæres med 

mønstre eller i forskellige former.  

Undervisnings

midler 

https://www.clioonline.dk/naturteknologifaget/mellemtrin/emner/teknol

ogi/sukker/sukkerroer/lav-din-egen-sukkerkrystal/  

Litteratur  

Åben skole Inviter en gæstelærer fra eller besøg Maribo Seed. 

http://www.mariboseed.com/da/produktion-af-froe 

Besøg et landbrug. 

Besøg en sukkerfabrik (kun muligt for udskolingen). 

Besøg Museum Lolland-Falsters udstilling om roepigerne eller Tågerup 

Polakkasserne. 

Inviter en polsk efterkommer til at fortælle om sin oplevelse af det at 

være af polsk herkomst og oplevelsen af integration. 

Kernepunkter Fra jord til bord, historie, fællesskab, dannelse, udsyn, tradition [Se 

oversigt side 26] 
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SAKSKØBING MADHUS 

 

Titel i 

Guldkanonen/side 

Sakskøbing Madhus / s. 26 

Klassetrin Indskoling  Mellemtrin X Udskoling x 
 

Fag Madkundskab, eller tværfagligt samarbejde mellem 

madkundskab, biologi, geografi, matematik og samfundsfag 

Emner 1. Lad eleverne sammenligne råvarer, der er 
henholdsvis dyrket konventionelt og økologisk, 
lokale og importerede, friske og frosne etc. 
Sammenligningen kan gå på smag, pris, 
produktionsmetode, miljøomkostninger. Lad 
eleverne lave beregninger på omkostningerne ved 

de enkelte kategorier.  
2. Undersøg forskellene på konventionelt og økologisk 

landbrug. Lad eleverne debattere de to 
dyrkningsmetoder i en debatduel, hvor en del af 
klassen er for økologi, den anden del er for den 
konventionelle dyrkning. 

Undervisningsmidler  

Litteratur  

Åben skole Besøg Sakskøbing Madhus. 

Inviter eller besøg en økologisk landmand og en konventionelt 

dyrkende landmand. 

Lad eleverne lave en vox-pop i deres lokalområde omkring 

spørgsmålet: Køber du økologisk? Lad dem behandle resultatet 

statistisk og fremlægge det for klassen. 

Kernepunkter Fra jord til bord, naturen [Se oversigt side 26] 
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SKEJTEN 

Titel i 

Guldkanonen/side 

Skejten / s. 18 

Klassetrin Indskoling x Mellemtrin X Udskoling x 
 

Fag Biologi, billedkunst 

Emner 1. Lad eleverne undersøge, hvilke arter, der lever på 
Skejten – både planter og dyr. Lad dem lave en 
formidling af resultatet som en lille film optaget på 
stedet.  

2. Lad eleverne forholde sig til Skejten som 
naturlandskab i forhold til fredningspolitik, 
naturgenopretning, naturpleje etc. 

3. Lad eleverne fremstille billedkunst med Skejtens 

træer som motiv. Lad gerne klassen arbejde med så 
mange forskellige materialer og teknikker som 
muligt. Diskuter derefter, hvordan de forskellige 

teknikker og materialer kan medvirke til forskellige 
udtryk.  

Undervisningsmidler  

Litteratur  

Åben skole Bestil Guldborgsund kommunes naturvejleder til en omvisning på 

Skejten. 

Bestil en aktivitet på Fuglsang Kunstmuseum, der understøtter 

jeres billedkunstarbejde.  

Kernepunkter Dannelse, naturen [Se oversigt side 26] 

 

SOLNEDGANG, ÅBNE VIDDER OG HØJT TIL LOFTET 

Titel i 

Guldkanonen/side 

Solnedgang, åbne vidder og højt til loftet / s. 70 

Klassetrin Indskoling x Mellemtrin x Udskoling x 
 

Fag Billedkunst, filosofi (kristendom), musik 

Emner 1. Landskabets æstetik: Lad eleverne lave mindmaps 

ud fra de tre udtryk i overskriften – solnedgang, 
åbne vidder og højt til loftet. Lad eleverne finde fem 
eller ti fælles fortolkninger af hvert af de tre udtryk 
ud fra deres mindmaps.   

2. Send eleverne ud i byen/landskabet for at fotografere 
lokaliteter, der passer til de 15-30 fælles 

fortolkninger, de er kommet frem til. Lad eleverne 
redigere billederne sammen i et billedshow, så de 
danner en fælles beskrivelse af ”Solnedgang, åbne 
vidder og højt til loftet”. Lad eleverne fremstille 

musik eller et korstykke til billedshowet, og 
præsenter billedshowet for et publikum. 

Undervisningsmidler  

Litteratur  

Åben skole Billedjagt i landskabet. 

Inviter en tilflytter til Falster til at fortælle om sine oplevelser af 

det falsterske landskab i forhold til det sted, han/hun kom fra.  
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STILHEDEN 

 

Titel i 

Guldkanonen/side 

Stilheden / s. 40 

Klassetrin Indskoling x Mellemtrin x Udskoling x 
 

Fag Kristendom, filosofi, musik 

Emner 1. Giv eleverne til opgave at arbejde med begrebet 
stilhed. Opgaven er fuldstændig fri – ingen rammer. 

Hvordan løser eleverne denne opgave? 
2. At arbejde med stilhed: Kommaet, punktummets og 

musikkens pausetegns betydning. Lav forskellige 
øvelser, hvor der fjernes eller tilføjes kommaer, 
punktummer og tankestreger i tekster, og tilføjes 

eller fjernes pauser i musikken.  

Diskuter med eleverne, hvilken betydning stilhed har 

for forståelse og oplevelser.  
3. Lad eleverne spille et rollespil – først som mimespil, 

derefter med lyd og tale. Diskuter derefter om 
oplevelsen af fortællingens indhold ændredes sig fra 

den ene opførelse til den anden.  
4. Find den største stilhed i området: Lad eleverne 

komme med bud på, hvor den største stilhed findes i 
lokalområdet. Lad derefter eleverne gå ud og 
undersøge om deres bud var rigtige. Diskuter deres 
valg og hvorfor de måske ikke var rigtige. Hvad får 

os til at opleve et område som stille? 

Undervisningsmidler  

Litteratur  

Åben skole Lav refleksionsøvelser i (det stille) landskab. 

Inviter en mindfulness-instruktør eller lignende til at tale med 

eleverne om stilhedens betydning.  
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SYDHAVSØERNES FRUGTFESTIVAL 

 

Titel i 

Guldkanonen/side 

Sydhavsøernes Frugtfestival / s. 66 

Klassetrin Indskoling  Mellemtrin x Udskoling x 
 

Fag Madkundskab, biologi, samfundsfag 

Emner Se Gårdbutikker, Boder langs vejene og Sakskøbing 

Madhus 

Undervisningsmidler  

Litteratur  

Åben skole  
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TEATRET MASKEN 

 

Titel i 

Guldkanonen/

side 

Teatret Masken / s. 32 

Klassetrin Indskoling X Mellemtrin X Udskoling x 
 

Fag Dansk, idræt, drama, sundheds-og seksualundervisning og 

familiekundskab, håndværk og design, musik. 

Emner 1. Elevernes egne teateroplevelser: Hvad betyder det at være i et 
teater, at se en forestilling i forhold til de medier, som eleverne 
bruger mest? 

2. Gør brug af Teatret Maskens forestillinger. 

3. Lav jeres egen skolekomedie eller danseforestilling. 

4. Dramaopvarmning og -øvelser mm. på YouTube.  
5. Læs et eller flere dramamanuskripter i dansk. 
6. Lad eleverne opføre læseteater.  
7. Tid til refleksion over teateroplevelsen. Elever i de mindste 

klasser skal tegne det, de synes, der har været mest 
interessant, eller det, der har gjort størst indtryk på dem i 

forestillingen. Bagefter bliver tegninger hængt op på væggen 
og de skiftes til at fortælle, hvad de har tegnet. Elever i 
mellemskolen og udskolingen skal skrive, hvad de har set, hørt, 
følt og syntes, og bagefter skal de tale sammen i grupper om 
dette. Derudover kan man tale om, om der er noget, de er 
blevet nysgerrige på. 

 

Undervisnings-

midler 

Teateroplevelser: http://www.teatercentrum.dk/files/TC-

filer/brochure_teateroplevelser_for_boern.pdf 

Læseteater: 

(https://www.clioonline.dk/danskfaget/mellemtrin/emner/skoenlitteratu

r/dramatiske-tekster/laeseteater/) 

Litteratur  

Åben skole Brug teateret Maskens forestillinger. 
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TOUR DE FALSTER 

 

Titel i 

Guldkanonen/side 

Tour de Falster / s. 60 

Klassetrin Indskoling  Mellemtrin X Udskoling x 
 

Fag Idræt, geografi, samfundsfag, matematik  

Emner Se Cykelblomsten Guldborgsund og Kystnære cykel- og 

vandrestier  

Undervisningsmidler  

Litteratur  

Åben skole  

Link til Fællesskab, naturen, udsyn [Se oversigt side 26] 
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VANDTÅRNET I NYKØBING F. 

 

Titel i 

Guldkanonen/side 

Vandtårnet i Nykøbing F. / s. 56 

Klassetrin Indskoling x Mellemtrin x Udskoling x 
 

Fag Natur/teknologi, geografi, historie, samfundsfag 

Emner 1. Vandforsyning gennem tiderne, se 
undervisningsmateriale fra Museum Lolland-Falster  

Undervisningsmidler https://www.emu.dk/modul/det-rene-vand  

Litteratur  

Åben skole Besøg Vandtårnet i Hollands Gård, Nykøbing F. 

Inviter en gæstelærer fra det lokale vandværk, eller besøg 

vandværket, hvis det er muligt. 
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AALHOLM SLOT 

 

Titel i 

Guldkanonen/side 

Aalholm Slot / s. 58 

Klassetrin Indskoling  Mellemtrin x Udskoling x 
 

Fag Historie, samfundsfag 

Emner 1. Den kongeløse tid (perioden 1047-1397): Lad 

eleverne søge information om Aalholms rolle under 
den kongeløse tid. Besøg Nysted og lad eleverne 

gennem iagttagelse kommentere og vurdere Aalholm 
som forsvarsanlæg. Lad eleverne bygge en model af 
Aalholm i middelalderen. 

2. Send eleverne på studietur i Nysted, hvor de skal 

finde og fotografere så mange turist- og 
bosætningstiltrækkende elementer som muligt. 
Hjemme skal eleverne på basis af det indsamlede 
materiale udarbejde to pjecer, en målrettet turister 
og en målrettet personer, der overvejer bosætning i 
Guldborgsund kommune.  

Undervisningsmidler  

Litteratur  

Åben skole Bestil en byvandring i Nysted hos Museum Lolland-Falster. 

Inviter en turistmedarbejder og/eller en ejendomsmægler til at 

fortælle om henholdsvis turisme og boligsalg i Nysted. 
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