
Til lærer 

Vejrudsigten 
klasseopgave 0.- 4. kl. 

Lav jeres egnen målinger og vejrdata. Alle opgaverne introduceres fælles og derefter undersøger 

eleverne selv vejrfænomenet i 5 grupper. Hvis I har mere tid, er der udover opgaverne her flere 

vejroplevelser og undersøgelser i 3. hytte, som I kan undersøge: Årstidspuslespil, brusepose til 

vandopvarmning, brændglas, kig på skyer mm. 

 

Regn og fugtighed: (ca. 20 min) 

Vi undersøger sammen hvordan vores regnvandsopsamling på stedet 

fungerer. Hvis det er regner sætte en spand under ved et tagrendenedløb, så I 

kan undersøge hvor meget vand, der kommer i spanden pr. tid. Hvorfor havner 

vandet der? Og hvis det ikke var kommet i spanden, hvor var det så havnet? 

Eleverne prøver selv i grupper at aflæse regnmåler og 3 forskellige fugtighedsmålere 

(viserinstrument, digitalt og kogle). Hvis koglerne er åbne, kan I prøve at putte den ene i vand og 

se, hvad der sker. 

 

Mål vinden: (ca. 20 min.) 

 

Vi hejser sammen en vindpose i flagstangen. 

 

Eleverne undersøger i grupper, vindretning og vindstyrke på forskellige måder, og laver en 

vindmåler. De bruger, kompas/retningsplade, vindstyrkemåler, vindtabel og digital måler. 

 
Tidligere er vinden blevet bedømt ud fra dens virkning og henført til en skala fx 
Beaufort vindskala fra 0 til 12. Meterologisk måles vinden i dag vha. instrumenter 
placeret i en mast 10 meter over terræn. Man måler her både vindens hastighed 
og retning. I Danmark måler vi oftest vinden i meter/sekund. 

 

 

Mål temperatur: (ca. 20 min.) 

Vi fylder sammen 1 sort og 1 hvidt krus med vand, som placeres i sol, og undersøger 
temperaturudviklingen. 
 
Eleverne undersøger temperaturen forskellige stedet: i sol, i skygge, i læ, i blæst, i jorden og 
snakker om hvorfor der er forskel.  
Eleverne undersøger forskellen på at have sort og hvidt tøj på i solskin. 
 
 

 

Mål lysstyrke: (ca. 10 min.) 

Sammen måler vi forskellige steder lysstyrken med en digital lysmåler. 

 

Eleverne undersøger i grupper lysstyrken ved hjælp af pupilstørrelsemål 
 

 
 

 



Til elever 

 
Opgaveark gruppe:_________________ 
 
 
    
Regn og fugtighed: 

 
 
__________% luftfugtighed i dag ___________DATO 
 
Snak om hvordan koglen ser ud. 
 
 
 

Mål vinden: 

 
Hvilket verdenshjørne kommer vinden fra: (sæt ring omkring det som passer bedst)  
 
Nord Nordøst    Øst Sydøst  Syd  Sydvest Vest 
 
N NØ    Ø SØ S SV V 
 
 
Hvad er jeres vurdering af vindstyrken? 
 
____________ Meter/Sekund 
 
____________ Beaufort  
 
 
Mål temperatur:  

 
Tror I det er varmest at have en hvid eller en sort trøje på når solen skinner? – prøv 
 
Hvor varmt er der: 
 
I solen:____________oC 
 
I skyggen:__________ oC 
 
I jorden:____________ oC 
 

Find selv på flere steder 
 
I _______________  :____________ oC 
 
I _______________  :____________ oC 
 
I _______________  :____________ oC 

 
 
Mål lysstyrke: 

 
Hvor store er jeres pupiller i øjnene? ____mm, ____mm, ____mm, ____mm, ____mm 


