
Undervisning for besøkende barneskoleklasser 
 

 

Fiskeredskap 

Fremvisning og demonstrasjon av fiskeredskapene vi bruker. Vi skal røkte passive 

fiskeredskap, dvs. fiskeredskap som kan fiske selv om vi forlater dem. 

 

Garn 

Ulike garn har ulik maskestørrelse. De fleste garn har navn etter den fisken de er konstruert 

for. (torskegarn, sildegarn, flyndregarn osv). Masken er akkurat stor nok til at hodet går 

gjennom, mens midten på fisken blir sittende fast. Fisker kan ikke rygge seg ut igjen! 

 

Alle garn har enn side som synker pga blyslått tau, og en side som løftes opp pga kork. 

Dermed står garna som en vegg i sjøen. Garn fisker best i mørke fordi fiskene da ikke ser 

garnet. Små fisker svømmer gjennom. Store fisker kommer seg ikke inn i masken.  

 

Oppgave: Finn ut hvorfor garna vi bruker heter ”Trollgarn”. Sjekk maskestørrelsen.  

 

Ruser 

Det finnes en fisk som ikke lar seg fange i noen type garn. Hvilken? 

Ålen, fordi han ikke er tykkest på midten som andre fisker. Ruser er spesiallaget for å fange 

ål, men virker også på alle andre fisker. Ruser er som en felle. De har et småmasket ledegarn 

som leder fiskene inn i en ”tunnel”.  I tunnelen er det traktformede åpninger som lukker seg 

når fiskene smyger seg gjennom. Maskene i rusa er så små at ingen fisker blir sittende fast i 

dem. Rusene virker også best i mørke. 

 

Teiner 

Teiner er feller som blir brukt for å fiske hummer og krabbe. De ligner mye på rusene. 

Maskene er små, og det er traktformede åpninger som krabben ikke kommer seg ut av. Teiner 

mangler ledegarn. Hvorfor går da krabbene inn? Vi må bruke agn. For fiske av krabbe 

fungerer fersk fisk best. Krabbene går etter lukten. 

 

Det er vanlig at krabber også går i fiskegarn. Dette kommer av at krabben kjenner lukten av 

fisk som har gått i garnet, og prøver å klatre opp i garnet for å spise den. Krabber som har gått 

seg fast i garnet, er oftest umulige å få hele ut. Bein og klør må da brytes av og plukkes ut 

først. Hodet tar vi ut til slutt. Vi unngår å pine krabbene ved å stikke en syl i foresenkningen 

som finnes under krabbens hale. Der sitter ”hjernen”, og krabben dør momentant. 

 

Krabbe kokes i saltvann/sjøvann i ca 30 min 

 

Hummeren er fredet i perioden 1.des – 1. okt.  

 

Sikkerhet 

Bruk redningsvest i riktig størrelse i båt og på brygger 

Fest alle snorer og belte på vesten 

Ikke løp på bryggene 

En og en reise seg i robåter 

Unngå unødig roping 

 

 



Artsbestemmelse, disseksjon og tilberedning 

 

Til vanlig artsbestemmes all fangst. Dvs. fisk og krepsdyr.  Dersom fangsten er minimal kan 

undervisning om tang og tare inngå i undervisningen. Avhengig av mangfold i fangst og 

værforhold, fordeles undervisningen mellom brygga og akvariet.   

 

Evolusjonslæren 

Når man viser frem fisk er det en utmerket anledning til å forklare mekanismene for naturlig 

seleksjon. Hvorfor ser fiskene ut sånn som de gjør. Når vi holder en småtorsk kan vi f.eks 

fortelle at denne hadde ca 4 mill. ”tvillingssøsken” da den ble født. Nå er den kanskje 4-5 år 

og bare 100 lever igjen. Hvem er døde og hvem overlever? De med føflekker får ødelagt 

kamuflasjen, de med skeive tenner klarer ikke holde fast en sprellende småfisk, de med krum 

rygg svømmer for sakte når de er jaget, de svaksynte ser ikke verken mat eller fiender, de med 

infeksjoner/andre sykdommer blir slakke i fisken og orker ikke rømme. På denne måten er det 

bare de perfekte som overlever. (I akvariet kan vi se eksempler på at oppdrettsfisk (piggvar) 

som ikke har hatt naturlige fiender, har misdannelser og pigmentforstyrrelser) 

 

Hva er et menneske? 

I naturvitenskaplig sammenheng er mennesket et dyr. Mange mener at menneskenes 

etikk/moral er det viktigste skillet mellom menneske og dyr. Etiske regler slik vi kjenner den 

fra moderne samfunn, bryter med naturens øvrige mekanismer for naturlig seleksjon. 

(Menneskene bygger sykehus for at de syke ikke skal dø, tannleger for skeive tenner, briller 

for svaksynte o.s.v. På skolen lærer vi oss å dele med dem som har mindre enn oss. Læreren 

hjelper ekstra de svakeste i alle fag og straffer dem som plager og erter dem som er svakere 

enn seg selv) 

 

Morfologi (Kroppsbygning) 

Fisken som en perfekt strømlinjet figur. Tykkest litt fremfor midten. 

Mørk rygg gir kamuflasje mot mørk bunn og mørkt havdyp. Lys buk gir kamuflasje mot lys 

overflate 

 

Anatomi(Kroppsdeler og organ)og fysiologi (Organenes virkemåte) 

Finnenes navn og plassering 

Gjeller er dekket av et gjellelokk og tjener som åndedrettsorgan 

Hjertet ligger i strupen og vil på levende fisk banke en stund etter at det er skåret løst. 

Skjegg og i noen tilfeller bukfinner har smaksløker 

Sidelinje registrerer elektrisk aktivitet i andre organismers musklatur. Brukes som et ”utvidet 

syn” 

Tenner er enten innover-vendt for å holde fast bytte, eller utover-vendt for å brukes som 

pinsett (Leppefisker plukker lus) 

Bukinnhold med tarmer, magesekk, galleblære, lever, rogn, isel. (Tran av lever, kaviar av 

rogn) Forklare funksjonen til hvert enkelt organ 

Øyne: Linsen kan tas ut. Den er så godt som kulerund for vannlevende dyr. De vil av den 

grunn være ekstremt nærsynte med en gang de kommer på land. Hos landlevende dyr vil den 

være diskosformet. For flat linse gir overlangsynthet. 

Ørene: Ørene hos fisk sitter inne i hodet. Siden lyd i vann går tvers gjennom fisken, trenger de 

ikke noe organ for å samle opp lyden på utsiden. Øret består av to hvite steiner (otolitter) som 

ligger i hver sine væskefylte kammer. Lyder får steinene til å riste. Otolittene er det eneste 

organet som kan gi sikker informasjon om fiskens alder. Dersom vi knekker en otolitt tvers 

over, vil vi kunne se år-ringer i beinet. Øresteinene fungerer også som balanseorgan. 



 

Vokster 

Mange sjødyr har et larvestadium som skiller seg markant ut fra voksenstadiet. Alle 

pigghuder, krepsdyr og sekkedyr lever for eksempel larvestadiet som svømmende organismer. 

Flyndrefiskene er også vanskelig å skille fra annen fiskeyngel siden de som yngel har øyne på 

begge sider av hodet og ikke er flattrykte. Yngel og larver inngår i samlebetegnelsen 

dyreplankton. De lever i de øverste vannlagene der næringstilgangen (Planteplankton) er best. 

Krepsdyr må bytte skall for å vokse. Straks det gamle skallet er av, og mens det nye enda er 

mykt,”blåser” krepsdyra seg opp ved å drikke. Hummeren kan ofte spise sitt gamle skall for   

å skaffe nok kalk til det nye skallet. Ellers finnes kalk i bein og skall til andre organismer som 

blir spist. 

 

Pubertet og seksualitet 

Alle dyr gjennomgår anatomiske og fysiologiske forandringer i puberteten. Formålet er å bli 

kjønnsmoden og kunne få avkom. Dyrenes seksualitet har derimot mange variasjoner: 

 

Særkjønnet: Hanndyr og hunndyr. Vanligst blant de større dyrene. Indre eller ytre 

befruktning. Forskjellig fra art til art.(Krabber har indre befruktning, de fleste fisker har ytre 

befruktning) 

 

Tvekjønnet: Noen dyr er hann og hunn på samme tid. (f.eks meitemark) 

 

Ukjønnet: Noen dyr kan få unger uten å pare seg (f.eks spretthaler) 

 

Kjønnskifte: Noen dyr skifter kjønn når de blir gamle (Reker er født hanndyr og blir hoer når 

de er gamle. Andre kan skifte kjønn mer tilfeldig, kanskje pga mangel på make. 

Rødnebb/Blåstål) 

 

Vise hvordan vi ser forskjell på hann- og hokrabber 

 

Hva er et menneske? De fleste er særkjønnet, men ca 6-7 % har avvikende seksuell legning. 

De fleste homofile. Noen mennesker er født tvekjønnet med doble sett kjønnsorgan. 

 

Fisk og sjødyr som mat 

All fangst kan spises, men noen forhåndsregler bør en ta: 

Ikke spis sjøldaua krabber, og ikke paven i krabben 

Blåskjell kan være giftige. Følg med på blåskjellvarsel på tekst-TV eller internett før en spiser 

selvfangst. 

Vise filetering og tilberedning av fisk til grilling. 

Noen elever hjelper til med å legge grabbene i krabbegryta.  

Alle elever tilbys å smake både fisk og krabbe på Langøy 

 



Forankring i kunnskapsløftet 
Kompetansemål fagvis etter årstrinn 

 

Mat og helse 

Kompetansemål etter 7. årstrinn: 

Lage mat i naturen og bruke naturen som ressurs 

 

 

Kunst og håndverk 

Kompetansemål etter 2. årstrinn: 

Gjenkjenne og beskrive enkle bruksgjenstander 

 

 

KRL 

Kompetansemål etter 7. årstrinn 

Forklare hva et humanistisk livssyn er og samtale om humanistisk livstolkning og etikk med 

vekt på virkelighetsforståelse, menneskesyn, aktuelle etiske utfordringer og utvalgte tekster 

fra humanistisk tradisjon 

 

Samtale om kristendom, kristen livstolkning og etikk med vekt på gudsbilde, menneskesyn, 

aktuelle etiske utfordringer og utvalgte kristne tekster 

 

Samtale om aktuelle filosofiske og etiske spørsmål og diskutere utfordringer knyttet til 

temaene fattig og rik, krig og fred, natur og miljø, IKT og samfunn  

 

Samtale om etikk i forbindelse med ulike familieformer, forholdet mellom kjønnene, ulik 

kjønnsidentitet og forholdet mellom generasjonene. 

 

Kompetansemål etter 10. årstrinn 

Drøfte verdivalg og aktuelle temaer i samfunnet lokalt og globalt: sosialt og økologisk 

ansvar, teknologiske utfordringer, fredsarbeid og demokrati  

Reflektere over etiske spørsmål knyttet til mellommenneskelige relasjoner, familie og 

venner, samliv, heterofili og homofili, ungdomskultur og kroppskultur 

 

Kroppsøving 

Kompetansemål etter 4. årstrinn: 

Samtale om reglar som gjeld for opphald i naturen, og kunne praktisere sporlaus ferdsel  

Ferdast ved og på vatn og gjere greie for farane 

 

Kompetansemål etter 7. årstrinn: 

Beskrive lokale tradisjonar i friluftsliv  

Planleggje og gjennomføre friluftsaktivitetar og praktisere trygg ferdsel under varierte 

vêrforhold 

 



Naturfag 

Kompetansemål etter 4. årstrinn: 

Samtale om livssyklusen til noen plante- og dyrearter 

 

Kompetansemål etter 7. årstrinn: 

Beskrive kjennetegn ved virveldyr og forklare funksjonen til de viktigste organene 

 

Beskrive kjennetegn til et utvalg av plante-, sopp- og dyrearter og fortelle hvordan disse er 

ordnet systematisk 

 

Forklare hva som skjer under puberteten og samtale om ulik kjønnsidentitet og variasjon i 

seksuell orientering 

 

Kompetansemål etter 10. årstrinn: 

Beskrive oppbygningen av dyre- og planteceller og forklare hovedtrekkene i fotosyntese og 

celleånding  

 

Gjøre greie for celledeling samt genetisk variasjon og arv  

 

Forklare hovedtrekkene i evolusjonsteorien og grunnlaget for denne teorien  

 

Forklare hovedtrekk i teorier for hvordan jorda endrer seg og har endret seg opp gjennom 

tidene og grunnlaget for disse teoriene  

 

Gjøre greie for hvilke biotiske og abiotiske faktorer som inngår i et økosystem og forklare 

sammenhengen mellom faktorene  

 

Observere og gi eksempler på hvordan menneskelige aktiviteter har påvirket et naturområde, 

identifisere ulike interessegruppers syn på påvirkningen og foreslå tiltak som kan verne 

naturen for framtidige generasjoner 

 

 

Samfunnsfag 

Kompetansemål etter 4. årstrinn: 

Lage ei oversikt over normer som regulerer forholdet mellom menneske og samtale om 

konsekvensar ved å bryte normene 

 

Kompetansemål etter 7. årstrinn: 

Forklare samanhengar mellom naturressursar, næringar, busetnad og levevis 

 

Forklare korleis produksjon og forbruk kan øydeleggje økosystem og forureine jord, vatn og 

luft, og drøfte korleis dette kan hindrast og reparerast 

 

Samtale om variasjon i seksuell orientering i tilknyting til kjærleik, samliv og familie 

 

Kompetansemål etter 10. årstrinn: 

Drøfte premissar for ei berekraftig utvikling 
 


