
 

 

Lærervejledning 

Fart i Tivoli 
Hvad er fart? 

 

 
 
 
 

Klassetrin: 4. – 6. klasse 

Forlystelser: Akvariet, Linie 8, Astronomen og Veteranbilerne. 
 

Formål 

Formålet med opgaven Fart i Tivoli er, at give eleverne indblik i hvad fart er. Eleverne skal regne på noget, 

de selv har været en del af, hvilket er meget motiverende. 

De yngste elever skal se på forskelle i tiderne, mens de ældste elever skal regne hastigheder ud. 
 

Inden besøget i Tivoli 

Inden besøget i Tivoli kan I tage en snak i klassen om: 

•    Er det en af forlystelserne, eller er det en af fiskene i akvariet, der er hurtigst? 

•    Hvilken af de tre forlystelser er hurtigst? 

•    Hvilken af fiskene er hurtigst? 
 

I Tivoli 

Ved Linie 8, Astronomen og Veteranbilerne er der lavet afmærkninger, der viser afstande. I Akvariet er der 
sat skilte nede foran glasset. 

Eleverne skal med stopuret i deres mobiltelefoner (eller et andet medbragt stopur), tage tid på hvor lang 

tid forlystelsen eller fisken er om at bevæge sig over den afmærkede afstand. 
 

Afstanden er den samme i alle 3 forlystelser (5 meter) samt i akvariet. Det er derfor nemt at få en snak 

med de yngste elever om hastigheder. 

 

BEMÆRK: Akvariet åbner først kl. 12:30. Nogle dage kan Akvariet være helt lukket pga. andre 
arrangementer. Er der lukket, må eleverne springe den del af opgaven over.  
 

Husk 

Husk at eleverne skal medbringe stopur eller mobiltelefon til at tage tid med. 
 

Efter Tivoli-turen 

I efterbehandlingsark B lægges der op til, at eleverne skal lave et forsøg, hvor de skal måle, 

hvor hurtigt de kan gå eller løbe 5 meter. Den simpleste måde er to kridtstreger med 5 meters 

afstand på nogle fliser, eller 2 pinde i jorden placeret med 5 meters afstand på f.eks. 

boldbanen. 

Det giver eleverne en god fornemmelse af forskellige hastigheder, hvis de kan sammenligne 

med sig selv. 


