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Min nationalpark - #MinNPSkjold 
Undervisningsmateriale 

 
Hvad er en nationalpark set med børneøjne? Og med unge? Og kan man beskrive den i et billede? Nationalpark 

Skjoldungernes Land inviterer skoleklasser til at deltage i fotokonkurrencen #MinNPSkjold2017, som løber fra 

5. april til 10. maj. Besøg forskellige steder i Nationalpark Skjoldungernes Land. Tag billeder med jeres mobiler. 

Vælg de bedste ud - og send dem ind til #MinNPSkjold2017.  

 

Forberedelse 

Her er et hurtigt idemateriale, som du som lærer selv må folde ud med din egen klasse. Du kan finde masser af 

viden om nationalparken, samt kort, ture og ideer til aktiviteter i Oplev nationalparken. Find også ny viden og 

planer for nationalparken i Nationalparkplan 2017 - 23 for Nationalpark Skjoldungernes Land. 

 

Sådan gør I   

Her er ideer til arbejde i klassen og udenfor.  

 

I klassen 

 Hvad er en nationalpark? 

 Hvad er Nationalpark Skjoldungernes Land? 

 Læs om Nationalpark Skjoldungernes Land på hjemmesiden. 

 Diskuter, hvad nationalparken er for jer hver i sær nu – og hvordan man kunne vise det i ét billede. 

 Hvad er et godt foto? 

 Kig på billeder på nationalparkens hjemmeside, Instagramside og Facebookside. 

 Hvilke fotos er gode – og hvorfor er de det? 

 Tal med eleverne om fototeknik. Klip rammer i papir - og øv jer på at se udsnit af verden. 

 

Ude i nationalparken 

 Besøg forskellige steder i nationalparken - både natur, kultur og historie. 

 Tag billeder af noget, som er nationalpark for jer hver i sær. 

http://nationalparkskjoldungernesland.dk/oplev-nationalparken/
http://nationalparkskjoldungernesland.dk/udvikling-og-samarbejde/nationalparkplan/
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 Tal undervejs med jeres makker/gruppe om, hvorfor I vælger at tage billeder der. 

 

I klassen 

 Gå sammen to og to og gå hver især igennem jeres fotos. 

 Vælg hver et foto ud, som særligt viser ”Min nationalpark” 

 Print foto ud og hæng det op på væggen i klassen. 

 Fremlæg hver især, hvorfor I har lavet det foto 

 Slut evt. af med at vælge de bedste fotos ud. 

 Send jeres fotos ind til nationalparken via Instagram på #MinNPSkjold2017, via nationalparkens 

facebookside - eller via mail på npskjold@nst.dk.  

 

Vandreudstilling 

Et udvalg af de fotos vi får tilsendt til konkurrencen vil blive udvalgt og trykt, så de kan bruges til en 

vandreudstilling. Den vil skolen kunne låne og bruge som inspiration efter konkurrencen er afviklet. 

 

Efter fotokonkurrencen 

I kan også bruge materialet her og grundideen bag det til at arbejde med fotos af nationalparken efter 

konkurrencen er udløbet. Vi håber at kunne gennemføre #MinNPSkjold igen til næste år. 

5. april 2017 


