
KOM UD OG LÆR!
- om moderne landbrug

Forløb 26

NAT/TEK
4-6 klasse

Hedensted Kommune er en landkommune, hvor der ikke er langt til det nærmeste landbrug. 
Markerne passes af store maskiner og dyrene bor i de store stalde – men hvordan er det nu lige det 
foregår? I dette forløb kommer eleverne tæt på landmanden og hører om det moderne landbrug.

Planteavl
Det spirer og grønnes – det modner og høstes. Hvad høster de derude og hvad bruger de det til? 
Er det til rugbrød og havregryn eller er det foder til grisene? Hvad bruger man raps til – og majs?
Hvad laver maskinerne – og hvorfor er de så store?

Husdyrhold
Eleverne får et kig ind i de store stalde. Landmanden fortæller om pasning og fodring – om antal grise 
pr. so eller kg mælk pr. ko. Hvordan er det nu i forhold til tidligere?

Landmandsliv
Er det sjovt eller hårdt at være landmand? Hvordan ser det ud for fremtiden? 



Hæftet beskriver et forløb, hvor eleverne dykker ned 
i et stykke spændende lokalhistorie nær ved jeres 
skole. Forløbet skal ses som et forslag, der kan rettes 
til efter lokale forhold og klassens behov.

Udgangspunktet er nærområdet ved jeres skole i 
Hedensted Kommune, med det særpræg, der findes 
lige på jeres sted. Der fokuseres på den lokale 
historie, men fra det nære kigger vi også ud i 
Danmark og den store verden.    

Eleverne kommer til at arbejde med helt lokalt stof og 
får hermed en bedre indsigt i deres lokalområde. Det 
gør arbejdet nærværende, og ofte kan eleverne 
supplere med viden hentet fra familie og bekendte.

Forløbet er et ud af mange KOM UD OG LÆR! - tilbud 
fra Glud Museum, hvor undervisningen flyttes ud i 
nærområdet med hjælp fra museets kultur- og 
naturvejleder.

En uundværlig samarbejdspartner er lokalarkiverne 
og lokale beboere, hvor vi henter guld i form af 
lokalhistorisk viden og de mange gode historier, der 
findes i gemmerne.

Det kan også være en god idé at besøge et af 
museerne. Her kan man få en spændende dag med 
aktiviteter og mulighed for at komme tæt på livet, 
som det var i gamle dage. 

Hvis I har idéer til ændringer og forbedringer, så sig 
endelig til, så vi kan få gjort hæfterne så anvendelige 
som muligt.

Kontakt: Glud Museum, Jens Kjær
Tlf. 42 67 43 13 – E-mail: jk@gludmuseum.dk
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Planlægnings-
møde

Elevernes
forberedelse

Uddannelses-
tur

Tilbage i 
klassen

Guidet tur

2 timer 2 timer 4 timer 2 timer 2 timer

Timeforbrug:

Læringsmål:

Læringsmål for Natur/teknik:

• Du ved, hvad moderne landmænd producerer.

• Du har kendskab til moderne landbrugsmaskiner.

• Du ved, hvad man bruger markernes afgrøder til.

Læringsmål for IT:

• Du kan optage en video med dine 
klassekammeraters formidling.

• Du kan finde digitale kort på kommunens 
hjemmeside og kopiere udsnit af kort og luftfotos.

3

Planlægningsmøde:

Glud Museum hjælper gerne med at planlægge og 
gennemføre et forløb ved jeres skole. Kontakt derfor 
museets kultur- og naturvejleder i god tid, så I kan få 
aftalt et planlægningsmøde og datoer for forløbet.

På planlægningsmødet rettes forløbet til, så det 
passer til klassens behov og mulighederne i skolens 
nærområde.

Læringsmål fastsættes og forløbet tilrettes i forhold 
til det.

Der afstemmes forventninger og aftales fordeling af 
opgaver.

Museet kan bl.a. hjælpe med:
Kontakt og aftaler med lokalarkiv.
Kontakt til lokale borgere, der kan hjælpe.
Baggrundsmateriale (relevante bøger, artikler, 
historie til forberedelse, kort mv.).
Gennemføre tur og aktiviteter.
Evt. museumsbesøg.

Læringsmål aftales med læreren. Forløbet kan som eksempel lægge mere eller mindre vægt på 
brug af IT.  



Eleverne forberedes på emnet ved samtale i klassen, 
hvor klassekammerater fra landbrug fortæller om 
deres gård og hvad de laver på gården.

Sammen ser klassen på gamle kort og luftfotos over 
området. De findes på Hedensted Kommunes 
hjemmeside – hedensted.dk – søg efter ”Digitale 
kort”.

For at eleverne kan orientere sig, kan I tale om, hvor 
de bor (evt. zoome ind på deres bolig) og hvor turen 
går hen.

Hvilken slags landmænd?
Eleverne forberedes på hvem de skal besøge og hvad 
der produceres på gårdene. Her kigger vi på 
planteavl, mælkeproduktion og deltidslandbrug.

Eleverne taler sammen om, hvad de forventer af 
besøgene.

Spørgsmål
Eleverne deles i grupper, der hver forbereder 
spørgsmål til landmændene.

Elevernes forberedelse:
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Besøgene fordeles på lidt forskellige typer landbrug. 
Der kan f.eks. være et meget moderne landbrug, et 
lidt ældre og et hobbylandbrug.

Det er meget interessant og tale med landmændene, 
der arbejder med det til dagligt. Ellers er mange jo 
efterhånden vant til at kun at høre om det gennem 
medierne. 

Årets gang i marken
Landmanden med et stort landbrug fortæller om 
arbejdet i marken – om at pløje og harve, så og høste. 
Der skal også gødes og sprøjtes. Hvornår gør man 
hvad – og hvorfor?

Malkekvæg
Besætningerne bliver større og større. Eleverne 
besøger en ældre landmand, der ikke har lyst til at 
investere i større stalde og besætning. 
Det bliver et indblik i en type landbrug, som er ved at 
forsvinde.   

Deltidslandbrug
Mindre landbrug bliver ofte købt op og lagt sammen 
med større. Vi besøget et landbrug, der er blevet til 
for lille til, at man kan leve af det. 
Ved at have arbejde ved siden af er det lykkedes at 
køre landbruget videre. 

På landbrugstur:
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Fra jord til bord
Erfaringerne og fortællingerne fra elevernes besøg 
hos landmændene bruges i det videre arbejde med 
landbruget i dag. 

Sådan foregår det
Grupperne laver en oversigt over dagens landbrug
• Planteavl
• Svineproduktion
• Mælkeproduktion
• Økologisk landbrug
• Hobbylandbrug

Der er yderligere information at hente i 
baggrundsmaterialet.

Hvordan foregår produktionen? Hvor meget 
produceres? Hvorfor bliver landbrug større og større?

Svar på spørgsmålene
Eleverne har fået svar på deres mange spørgsmål. 
De bliver renskrevet i præsentationer og gennemgået 
med de andre i gruppen.

Øve formidling
Find et sted, hvor I kan stå i fred.

Prøv på skift at fortælle om det I har lært til de andre 
i gruppen. Prøv at tale højt og tydeligt og se på dem I 
fortæller til.

Præsentation
Grupperne viser deres præsentationer for de andre i 
klassen og fortæller om deres oplevelser og den viden 
de har fået på turen.

Tilbage i klassen:
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• Hvad har du lært under forløbet?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

• Har undervisningen været anderledes end normalt? Beskriv.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

• Hvad synes du om den måde at lære på, som du har oplevet under 
forløbet?

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

• Har forløbet givet dig større motivation for og interesse i at lære nyt om 
din by og dit nærområde? Uddyb.

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

• Hvad har været det bedste under forløbet? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

• Hvad kan forbedres?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Efter forløbet - evaluering:
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Baggrundsmateriale:

8

Forløb 26     Moderne landbrug

Læremidler fra Landbrug & Fødevarer: skole.lf.dk/laeremidler/katalog

Bonderøv i børnehøjde: https://indd.adobe.com/view/a3cad1dc-b8c1-46d3-
9b27-ab453925e4d9

Mød en svineavler: https://vimeo.com/99515941

Mød en planteavler: https://vimeo.com/99516287

www.skole.lf.dk/

Landbrug & Fødevarer: lf.dk/viden-om/landbrugsproduktion

Hedensted.dk – søg efter digitale kort

https://indd.adobe.com/view/a3cad1dc-b8c1-46d3-9b27-ab453925e4d9
https://vimeo.com/99515941
https://vimeo.com/99516287
http://www.skole.lf.dk/


Museerne i kommunen har meget at byde på og de 
vil gerne have besøg af skoleelever. 

Hornsyld Købmandsgaard / 
Baastrup korn
Med et tema om moderne landbrug er der måske 
ikke så meget at hente på museerne – så måske var 
det bedre med et kig ind hos en foderstofforretning –
Se kontaktinfo på: hk-hornsyld.dk

Museerne er selvfølgelig relevante, hvis man vil sætte 
landbruget i historisk perspektiv.

Glud Museum
En fantastisk samling smukke gamle huse og gårde, 
der fortæller om livet i østjyske landsbyer.
Museet har en skoletjeneste med aktiviteter for 
eleverne og en udfarende kultur- og naturvejleder.  
Se mere på: gludmuseum.dk

Hjortsvang Museum
Her er masser at kigge på – store og små maskiner, 
gamle redskaber og huse indrettet som i gamle dage.
Museet tilbyder gratis skoletjeneste med besøg på 
typisk 1½-2 timer – evt. op til 4 timer. 
Se mere på: hjortsvangmuseum.dk

Mindestuen i Gl. Sole
Her åbnes dørene efter aftale til en skolestue, der ser 
ud som for 100 år siden. Den gamle privatskole 
fortæller også historien om ”De stærke jyder” – en 
religiøs bevægelse, der blev udbredt her på egnen.
Se mere på: destærkejydersskole-mindestuen.dk

Juelsminde Havnemuseum
Fortæller fiskernes historie og historien om havnen 
og færgehavnen.
Se mere på: havnemuseum.dk

Uldum Mølle
Den fine gamle mølle maler stadig og er rammen om 
et møllemuseum og en udstilling, der viser udsnit af 
livet i og omkring det store Uldum Kær.
I kan selv male mel og se mølleren arbejde.
Se mere på: uldummolle.dk

Danmarks Ferguson Museum
Her er der traktorer og andre landbrugsmaskiner i 
lange baner. Man må selv gå rundt og kigge i verdens 
største samling af Ferguson traktorer.
Se mere på: fergusonmuseum.dk

På museum?:
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