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Slikfabrikken ’Den søde Tand’ 
- projektarbejde i natur/teknik, naturfag, 
dansk og matematik 5.-7. kl. 

 
  Tryk og hydraulik - natur/teknik 5. - 6. kl. 
  - eksperimenter og opfindelser               

 
Bestillingsliste. Alle priser er ekskl. moms og forsendelse. 

   
    Danske dyr                                      

   - faglig storylineundervisning 2. - 6. klasse    
 
                                                                              ___ stk.  318 kr. inkl. cd. 
          

    På opdagelse i Harry Potters Univers 
   - gennem storylineundervisning 2. - 5. klasse             
 
                                                                                             ___ stk.  288 kr.  
 

 Storyline i matematik  –  Børnebyen 
  - faglig storylineundervisning 2. - 6. klasse 
 

   Se beskrivelse på www.hauboundervisniong.dk  
 
                                                               ___ stk.  318 kr. inkl. cd. 
 

  Slikfabrikken ’Den søde Tand’ 
  - projektarbejde i natur/teknik, naturfag,  
    dansk og matematik 5.-7. kl. 
 

                                                                      ___ stk.  318 kr. inkl. cd. 
 

   Tryk og hydraulik - natur/teknik 5. - 6. kl. 
    - eksperimenter og opfindelser               
 

                ___ stk.  188 kr. bog            ___ stk.  268 kr. bog + cd. 
                                          
 
 
   
 
 

                                                        
 

 
Navn/skole: ______________________________________________ 
 
Att.: ____________________________________________________  
 
Adresse: ________________________________________________ 
 
Postnr. og by:     ____________________________________________ 
 
Tlf.: ______________________      EAN:    579_____________________ 

 

 
 

   

   

   
                

 

Opbyg jeres egen slikfabrik - 
bliv iværksættere. Søg dit 
drømmejob og vær med til at 
opbygge en produktionsvirk-
somhed. Lær om reklame, 
afsætning og ’det der står 
med småt’ på indholdsfor-
tegnelserne. Leveres med 
cd indeholdende elevbog, 
kopiforlæg, regneark til virk-
somhedsregnskab mv. 
 

I undervisningsforløbet ’Slikfa-
brikken – Den søde tand’ tager vi 
udgangspunkt i opbygningen og 
driften af en slikfabrik. Eleverne 
skal ansøge om ansættelse til for-
skellige jobfunktioner lige fra pro-
duktionsmedarbejdere og regn-
skabsansvarlig til reklametegnere 
og slagschef.  
 

Undervisningsforløbet søger sam-
tidig at formidle handlingskompe-
tence i forhold til problemstillin-
ger, som: Hvordan sikrer vi, at vo-
res fødevarer er af en ordentlig 
kvalitet? Hvornår holder vi os sun-
de? Hvordan påvirker reklamer vo-
res holdninger? Problemstillin-
gerne bearbejdes gennem arbej-
det med opbygning og driften af 
’Slikfabrikken – Den søde tand’. 
 

Der er fri kopiret til materialet til 
undervisningsformål, såfremt in-
stitutionen selv har købt materia-
let. 
 
 
 
 
 

Lærervejledning med  
cd til udskrift af elev-    
ark, regneark mv.:   

 
       318 kr./stk. 

 
 
 
 
 

 

   

 

         
 
 

     
 

 

Tryk og hydraulik’ indeholder 
oplæg til en lang række forsøg 
og eksperimenter. Eleverne ud-
fordres i deres virkelyst til at gå 
på opdagelse og finde nye veje i 
konstruktionen af opfindelser, 
som kan løse praktiske proble-
mer.  
 

Der arbejdes målrettet mod at 
give eleverne indsigt i lufts 
egenskaber, sammenhængen 
mellem forskellige vejrfæno-
mener og luftens tryk, samt 
konstruktion af pumper, raket-
ter mv. Uanset i hvilken sam-
menhæng materialet indgår, er 
det undersøgende og eksperi-
menterende det bærende i un-
dervisningen. 
 

Der er fri kopiret til materialet til 
undervisningsformål.  

  
 
 

Folkeskolen skrev: 
 

Spændende og sjove eksperimenter er al-
tid noget, der tiltaler både elever og lære-
re, der underviser i natur/teknik. 
 

Forsøgene i hæftet er både spændende 
og lette at gå til og ledsaget af gode illu-
strationer. Lærervejledningen er både 
præcis og alligevel så tilpas informativ, at 
selv en lærer med begrænset viden om 
emnet let vil kunne forstå forsøgene.  
 

Alt i alt et rigtig godt materiale, som ab-
solut bør være at finde på skolerne 
sammen med de øvrige natur/teknik-
bøger. Det både kan og skal bruges i 
undervisningen fra omkring 5. kl. 
 
 

 
Lærervejledning  

med kopiret  
af elevark: 

 

188 kr./stk. 
 
 
 

Lærervejledning  
med cd til  
udskrift af  
elevark: 

 

268 kr./stk. 

 

Folkeskolen skrev: 
 

I projektet indgår elementer 
af både natur/teknik, fysik/ 
kemi, dansk og matematik. 
 

I forbindelse med ernæring 
og sundhed arbejdes med 
positivlisten og madpyrami-
den. Lærervejledningen fav-
ner utroligt vidt fra begrun-
delse for slikproduktion i 
skolens undervisning til fejl-
finding ved bolsjekogning 
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 På opdagelse i Harry Potters Univers     
 - gennem storylineundervisning 2. - 5. klasse        

 

 Danske dyr                                      
 - faglig storylineundervisning 2. - 6. klasse  

                  Forlaget H
auboundervisning 

 

                        K
æ

rlodden 1  

                        8320 M
årslet  

 
 
 
 

Det bedste argument for at ar-
bejde med Harry Potter i skolen 
er, at vi derved tager udgangs-
punkt; hvor vores børn er. Harry 
Potter har bred appeal hos mål-
gruppen 2. – 5. klasse. 
 

Undervisningsforløbet tager ud-
gangspunkt i de faglige mål i 
dansk, matematik, natur/teknik, 
kristendom og billedkunst. Un-
dervisningsforløbet søger samti-
dig at formidle handlekompe- 
tence i forhold til nogle af de 
problemstillinger, som rejses i 
Harry Potters univers. Hvad er en 
god ven? Hvad er vor tids vis-
dom? ..og andre store spørgsmål. 
 

  
 

       

 Lærervejledning  
inkl. elevark 288 kr.   
 

   

          
 

                                                                   
 

Tværfagligt forløb til natur/teknik, 
dansk og matematik. Undervis-
ningsmaterialet indeholder kom-
plet lærervejledning, introduktion 
til storylinemetoden, kopiforlæg 
på tryk og på cd.  
 

Der arbejdes med beskrivelser af 
dyregrupper, deres livsbetingelser 
og kommunikationsformer. Ele-
verne arbejder med ligheder og 
forskelle på dyr og mennesker. 
Åbningen af dyrehaven, markeds-
føring med fremstilling af rekla-
mer, grundplansskitser mv. 
 

Undervisningsforløbet søger sam-
tidig at formidle handlingskompe-
tence i forhold til nogle af de pro-
blemstillinger, som præger vores 
tid. Hvordan skal vi bruge vores 
natur? Hvornår er dyrevelfærd vig-
tigere end økonomi? Hvad er et 
godt miljø? 

 
 

  

 
 
 

  
 
 
 

 
 

 
 
             
 

                                 

   
 
 

 

 
 

Folkeskolen skrev:  
 
 

Indholdet er både inspirerende og 
kompetent… Materialet fremstår 
fagligt velfunderet… stiler mod at 
udvikle elevernes faglige og socia-
le kompetencer. 
 

Der er således megen inspiration 
at hente i materialet, både ind-
holdsmæssigt og metodisk. De 
uerfarne kan læne sig trygt op ad 
forfatternes oplæg, og de erfarne 
kan finde et kvalificeret oplæg til 
meddigtning og skabelse af et sto-
rylineforløb, der nøje kan tilpasses 
en given gruppe elever og lærere. 
 

 

 
 

På www.hauboundervisning.dk kan du læse mere om alle 
forlagets udgivelser.  
 

På hjemmesiden kan du downloade gratis undervisningsma-
terialer, finde råd og vejledning til valg af materialer, kursus- 
ideer mm. 
 

God fornøjelse med undervisningen! 
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Lærervejledning inkl. cd med elevark 318 kr. 

 

Folkeskolen skrev:  
 

Storylineforløb, hvor alt 
lader sig skabe under-
vejs, er en meget 
spændende måde at få 
noget fagligt stof formid-
let til børn på. 
 

Dette materiale giver et 
glimrende udgangs-
punkt for et storylinefor-
løb, hvis endelige mål er 
etableringen og driften 
af en dyrehave. 
 

Da alt skabes under-
vejs, er det eneste, man 
mangler, en masse 
byggematerialer i form 
af æggebakker, mæl-
kekartoner med mere. 
Her kommer forældrene 
på banen. Ellers findes 
alt i dette glimrende 
hæfte, som det klart kan 
anbefales at bruge i 
undervisningen. 


