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Årskonferencen 2006 afholdes 5. - 7. april 
på Riber Kjærgård (Sydjyllands Landbrugsskole) 

 Tema: ”Vand - Et flydende emne”.
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Verdens største sammenslutning af  
videnskabsfolk, American Association 
of the Advancement of Science (AAAS) 
har fornyligt holdt deres årsmøde og 
denne gang handlede det udelukkende 
om det stigende pres på videnskabelig 
tænkning som især skyldes den omsig-
gribende Intelligent Design-bevægelse 
(ID) og den voksende tilslutning af fun-
damentalistiske kristne, der fortolker 
Bibelen bogstaveligt.

Naturfagsundervisning og naturvi-
denskabelig forskning, som vi alle er så 
afhængige af, mener AAAS trues og un-
dermineres, hvis ikke der slås igen nu – 
vi skal på barrikaderne, vi skal argu-
mentere, forklare og formidle hvad 
biologiske, fysiske og geologiske disci-
pliner står for.

Over en 1/3 af de amerikanske lærere 
fra folkeskolen og gymnasiet føler sig 
under stærkt pres, når de underviser i 
emnet evolution.

Og så er det at man spørger sig selv; 
Vil denne konflikt mellem fundamenta-
listiske religiøse grupper og videnskabs-
folk også nå Danmark? Nej, mener un-

dervisnings- og kirkeminister Bertel 
Haarder. Ja, mener en del præster og te-
ologer eller som Mogens Lindhart, rek-
tor på Pastoralseminariet i København 
udtrykker det: ”Det er en ligegyldig de-
bat i dansk kristendom, jeg tror på beg-
ge dele - på evolutionen og videnskaben 
og på skabelsesberetningen og kristen-
dommen.”

Naturvejlederbladet, som du netop 
sidder med i hånden, indeholder en 
række artikler og  oplæg som kan give 
dig ideer og inspiration til at formidle 
evolution – et emne der ikke altid er lige 
let at gå til.

Det er vigtigt at være klædt på videns-
mæssigt for at kunne indgå i en kon-
struktiv evolutionsdebat med sine tilhø-
rere. Redaktionen håber på at bladet 
kan medvirke til, at du som naturvejle-
der måske mere synligt og seriøst ind-
drager emner som evolution, selektion, 
klassifikation og biodiversitet på dine 
ture og i din undervisning. 

For vi skulle nødig have amerikanske 
tilstande, hvor en naturvejleder ikke 
måtte nævne Darwins navn uden også 
at skulle fortælle om Gud´s grønne na-
tur.

God fornøjelse!

Ulla Didriksen

Vi skal på banen
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Uforklarlighed
Man kan være uheldig at miste ting. 
Hvis folk omkring en spørger til den 
forsvundne ting, vil de i reglen stille sig 
tilfredse med at få at vide at den er mi-
stet – den er væk.

Ind i mellem nægter vi alligevel at ac-
ceptere de metafysiske implikationer af 
sådan et svar; f.eks. når børn fortæller at 
deres vanter er forsvundet. I sådanne si-
tuationer bliver vi meget rationelle, og 
kan ofte ved hjælp af spor, tegn, hints og 
stædig, omhyggelig undersøgelse gen-
finde vanterne. 

At vi overhovedet begynder at lede ef-
ter svaret på vanternes placering skyldes 
troen på at ting ikke bliver væk, - vores 
univers ville være alt for ustabilt hvis 
større objekter dagligt forsvandt ud i 
den blå luft. Vi leder efter vanterne i så-
danne situationer -  uanset om vi er reli-
giøse eller ej. Mirakler er ikke hverdags-
kost, og et par vanters eksistens bliver i 
reglen vurderet for ubetydelig til at få 
Gud til at gribe ind og omgå naturlove-

Af Jens Frederik Broch
Stud. scient og informations-
medarbejder i Zoologisk Have, 
København

ne. Men uforklarlige hændelser kan 
have større implikationer for vores liv 
end et par forsvundne vanter.

Og efterhånden som betydningen af 
gåder vokser kan vi iagttage forskellige 
tilgange til problemet.

Ubehagelige svar
Universet er et temmelig koldt sted at 
være. For mange mennesker er livet 
ganske ubærligt uden religion til at ud-
fylde det truende tomrum med formål 
og leveregler. 

Selvopfattelsen som særligt udvalgte 
væsener har haft svære vilkår gennem 
tiden. På få hundrede år er vi rykket fra 
at være universets naturlige centrum til 
udkanten, - provinsen! af en ubetydelig 
galakse. Mange af middelalderens, og 
renaissancens erkendelser gjorde ondt, 
men blev trods alt godtaget med tiden. 
Men i midten af 1800-tallet blev den 
hidtil værste, mest uspiselige svinestreg 
mod vores særstatus begået. Desværre 
tyder meget på, at vi er skabt af det sam-

Tro & Videnskab
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me dynd som orme og bakterier, og må 
adlyde de samme regler.  

Evolutions-teoriens forklaring er sta-
dig idag helt uantagelig for mange men-
nesker. Hvis vi ikke er skabt i Guds bil-
lede med et højere formål, berøves 
menneskelivet hensigt og mening.   

Det er et enkelt ensomt valg om man 
kan leve et liv uden et højere foruddefi-
neret formål end at sætte børn i Verden. 
For i den retning er der desværre ikke 
meget andet at hente i evolutionslæren 
– lev og former dig! 

Kampagnen
Kristne forklaringer på livets mangfol-
dighed, Kreationisme findes i mange 
versioner, med forskellige grader af ind-
rømmelse til videnskabelige resultater. I 
de senere årtier har især Intelligent De-
sign (ID) haft stigende popularitet. ID 
har sine rødder blandt den religiøse høj-
refløj i USA, hvor organisationer som 
Center for Science and Culture (CSC) 
fremfører ID som en ny teori, der er un-
derstøttet af videnskabelige resultater og 
publikationer. CSC’s erklærede hoved-
formål er ”at erstatte materialistiske for-
klaringer med den teistiske forståelse at 
naturen og mennesket er skabt af Gud.” 
Et af midlerne i markedsføringen af ID 
er CSC’s hovedkampagne - Teach the 
controversy. Kampagnen skal udbrede 
den idé i den brede befolkning, at vi-
denskaben er splittet, og i krise omkring 
arternes oprindelse. Og strategien synes 
at have fungeret herhjemme. TV-avisen 
d. 17. Oktober, præsenterede læren om 
Intelligent Design som en ny teori der 
har skabt røre blandt videnskabsfolk. 
Der var ikke lagt op til debat; som eks-
pert i studiet var alene teologen Jacob 
Wolff  som fastslog at organismerne er 
for komplicerede til at kunnet være op-
stået ved evolution.  

Er det vigtigt?
Blandt de store bekymringer blandt ID-
tilhængere, er hvorledes vi skal være i 
stand til at sameksistere uden Gud til at 
definere etik og moral. Neo-darwinis-
mens umoralske materialistiske forkla-
ringer frygtes at lede menneskeheden 
ud i anarkistisk kaos. Problemstillingen 
kan virke lidt bagvendt når man ser på, 
hvad der egentlig foregår i Verden – det 
er snarere aktuelt at spørge om vi kan 

fungere civiliseret med religion i verden.
I det øjeblik religiøst nonsens blå-

stemples som videnskab, er videnskaben 
død. Når først grænserne for hvad der 
er videnskab er nedbrudt vil al slags 
vrøvl kunne antage fuld troværdighed. 
Er det så farligt, kunne man spørge? 
Udbredelsen af nonsens kan forekomme 
uskyldigt og uvedkommende, men hi-
storien for utallige minoritetsgrupper 
bør fortælle os at pseudo-videnskabeligt 
vrøvl altid indebærer en fare - fordi det 
så nemt kan målrettes og tjene de øje-
blikkelige magthaveres formål. 

Uskøn videnskab
Intelligent Design er kun i mindre grad 
blevet imødegået af det videnskabelige 
samfund herhjemme. Idéen er ikke ble-
vet taget alvorligt som konkurrerende 
videnskabelig teori, da den ikke rum-
mer nogle forklaringer, - alt hvad der er 
kompliceret eller interessant ved biologi 
forklares ved at det er Intelligent De-
sign. 

Videnskaben er drevet af basal nysger-
righed. Det er ikke en præmis i viden-
skabelig tankegang at nægte at acceptere 
Guds eksistens. Videnskaben søger blot 
de forklaringer som religionen ikke kan 
give. Når religionen siger at vanterne er 
forsvundet ved hjælp af overnaturlig 
indgriben – de er væk, spørger viden-
skaben, om man mon trods alt ikke kan 
finde dem. Omhyggelig undersøgelse, 
spor, tegn og energisk søgen – ikke do-
venskab.

Hvis naturvidenskab ikke formidles 
omhyggeligt kan den opleves som gold, 
utilgængelig og uden skønhed – og så 
vokser interessen for ånderne, astrologi, 
Intelligent Design m.m. 

Biologi kan være kompliceret og svært 
begribeligt, og det er op til formidlere at 
gøre den spændende. Skønheden i at vi 
alle er skabt af det samme støv, og gen-
nem evolutionen er forbundet i et net 
med alle levende organismer her på pla-
neten, appellerer til ansvarsfølelse og 
moral.

Evolution behøver overhovedet ikke at 
være en modsætning til religion; hvis et 
almægtigt væsen har skabt denne Ver-
den, hvor tingene kan udvikle og tilpas-
se sig – er det virkelig Intelligent De-
sign.  

 o
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Det hele startede i vindueskarmen
Jeg kan tydelig huske at det skete en 
kold vinterdag, vistnok i 1976. Jeg havde 
lige sat mig godt til rette i vores store 
vindueskarm, væbnet med kikkert og 
Europas fugle, klar til at tjekke villaha-
ven i Vanløse for fugle. Der var nu hur-
tig overstået. En enkel hidsig sjagger 
havde ryddet haven for fugle, og sad nu 
stolt og tronede ved sit nedfaldsæble. 
Jeg lagde kikkerten fra mig og gik i ste-
det i gang med at studere alle de mær-
kelige krummelyrer som sprang hid og 
did i den store sorte plade af poleret ø-
landskalk som jeg sad på. Ved et nær-
mere eftersyn viste det sig at mange af 
krummelyrerne var muslinger og sneg-
le. Der var også nogle flotte aflange og 
spidse dyr jeg ikke kunne finde hoved 
og hale på. Min far blev tilkaldt og der 
kom navn på: Orthoceratitter – forhi-
storiske blæksprutter! Det blev til en 

spændende snak om, hvordan de mon 
var endt der i vindueskarmen – og i lø-
bet af den næste time faldt hele verden 
på plads i lille Allans hoved. 

Intelligent design  
- en værre omgang pladder
Lige siden den dag i vindueskarmen har 
jeg ment at Darwin var genial, og har 
som en slags hobby været på udkik efter 
”håndfaste beviser” på at mesteren vir-

Af Allan Gudio Nielsen,
naturvejleder i  
Dansk Ornitologisk Forening.

Vindueskarm med orthoceratitter - stof til eftertanke! 

Uintelligent 

design?
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kelig talte sandt. Det har undertiden 
ført til stærke oplevelser. F.eks. dengang 
jeg var med til at dissekere døde kaske-
lothvaler på Rømø. Det var spændende 
at frilægge hvalens brystfinner og se en 
overdimensioneret menneskehånd med 
fingerled og det hele komme til syne. 
Men det største kick var da jeg stødte 
kniven ind bagerst i kroppen på den 
store hval, og i første hug ramte en af de 
små rudimentære baglems- og bækken-
knogler der ligger gemt i hvalens krop. 
De har ikke længere forbindelse med 
rygsøjlen, ligger frit i kroppen, og er en 
rest fra dengang hvalerne var firbenede 
pattedyr.    

At jeg ikke har meget til overs for In-
telligent Design kan vel ikke undre læ-
seren. Efter min mening er det en fryg-
telig omgang pladder og et udtryk for 
en fundamentalistisk tankegang. Men 
samtidig kan jeg da godt forstå, at folk 
tager ideen til sig. Det er jo noget lettere 
at forholde sig til en skabende kraft der 
har haft en finger med i spillet da elefan-
ten fik sin snabel, og at den ikke er et re-
sultat af et svimlende antal millioner års 
udvikling, og en lang række tilfældighe-
der. Det fantastiske menneske - en til-
fældighed!? Nixen!

Eksempler på uintelligent design
Nå, ikke mere spalteplads til ID. I min 
lange jagt på ”håndfaste beviser” har jeg 
naturligvis ofte undret mig over, hvor-
dan tingene hang sammen. Ikke alle vir-
ker lige logiske, og naturen er propfuld 
af besynderligheder (læs mere om dette 
i den amerikanske udviklingsbiolog Ste-
phen Jay Gould bøger), som det ikke 
lige er til at se nogen som helt mening i. 
Den største kilde til undren har jeg dog 
ikke fundet ude i naturen, men hos mig 
selv, mennesket! Hvorfor har vi mænd 
f.eks. brystvorter? Hvad skal vi med et 
haleben og hvorfor spjætter vi lige før vi 
falder i søvn? Der er mange eksempler 
og de kan ved første øjekast virke ret be-
synderlige, ja, ligefrem uintelligent de-
signet! Her er blot et lille udvalg. 

Mænds brystvorter  
– nogle underlige dippedutter
Hvad skal vi dog med dem? De ser fjol-
lede ud og mig bekendt har de ingen 
kendt funktion – det skulle da lige være 
som erogen zone, men ærlig talt så er 

der andre steder på manden krop der er 
mere erogene… Forklaring må være at 
vi alle, både piger og drenge, tidligt i fo-
sterstadiet udvikler anlæg til brystkirt-
ler, og det senere vil være for dyrt for 
kroppen at frasortere dem hos drenge-
fostre. Med andre ord – det er billigere 
for kroppen at lave en variation over ét 
tema, end at lave to helt forskellige mo-
deller. Kønshormoner er til gengæld bil-
lige at producere, og et skud østrogen 
sætter senere det hele på plads. Om 
mænds brystvorter er kommet for at 
blive vil tiden vise. I sidste ende afhæn-
ger det jo af tilfældigheder og selektion. 
Så længe de ikke sidder i vejen og kvin-
den ikke fortrækker mænd uden bryst-
vorter, må vi mænd nok trækkes med 
de små dippedutter. I øvrigt giver det 
lidt stof til eftertanke (kald mig bare 
brystfikseret), at hvor dievorterne hos 
de fleste andre pattedyr sidder mellem 
bagbenene, så sidder de mellem forbe-
nene hos os mennesker. At kvinderne i 
dag ikke går rundt med en kombi 
bhtrusse, kan vi takke vores forfædre 
for. Havde de fra start af valgt at kravle 
ned fra træerne og gå oprejst, ville side 
9 pigen i Ekstra Bladet givet vis kun fyl-
de en halv side... At mennesket har fået 
placeret dievorterne så højt på kroppen, 
skyldes nok at den ammende mor bedre 
har styr på en lille unge, mens hun sad 
oppe i træet. 

Mystiske spjæt om natten
Det med vores fortid oppe mellem træ-
kronerne får mig til at tænke på, hvorfor 
vi mon laver pludselig spjæt med bene-
ne lige inden vi falder i dyb søvn? Det 
virker ikke særlig hensigtsmæssigt, især 
når man sover i samme seng med en der 
hver nat spjætter vildt og ukontrollabelt, 
så man undertiden er i fare for at ende 
på gulvet! Som dreng mente jeg at det 
måtte være et levn fra dengang vores 
forfædre sov oppe i træerne. Spjættet 
var en slags griberefleks så vi undgik at 
dratte ned til de sultne løver. Jeg tror 
forklaring må være at vi kører med to 
typer nervesystemer, det somatiske (be-
vidste) nervesystem og det autonome 
(ubevidste) nervesystem. At spjættet al-
tid kommer lige før vi falder i søvn, tror 
jeg skyldes at det somatiske nervesystem 
kobles fra og autonome kobles til. 

9
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De satans visdomstænder
De må da være skabt af satan selv! Vis-
domstænderne er et levn fra dengang vi 
havde store kraftige kæber til at tygge 
maden med. Efterhånden er vores kæbe 
blevet kortere og det er derfor der kan 
opstå problemer når visdomstænderne 
begynder at vokse frem bag de andre 
pløkker – der er simpelthen ikke plads 
til dem. Heldigvis er det ikke alle som 
har problemer med visdomstænderne 
og nogle mangler dem helt. Noget kun-
ne tyde på at visdomstanden er på vej 
ud i kulden og måske slipper man en-
gang i fremtiden helt for dem.

Men det kræver noget af Jer som er 
født uden. Hvis visdomstænder helt skal 
forsvinde skal dem der fødes uden, få 
flere børn end dem, der fødes med. Det 
er jo Darwin i en nøddeskal. Der skal 
være en fordel forbundet med en æn-
dring, før den ligesom kommer til at 
dominere.

sen) samt sener og ledbånd er hæftet 
dertil. De stakler som har haft den 
smertefulde oplevelse at brække halebe-
net (det sker jo ikke så sjældent for før-
stegangsfødende kvinder), ville nok øn-
ske et mere intelligent design til at holde 
bagdelen på plads. Nu når vi er ved fød-
selsproblemer, så kan man godt undre 
sig over hvorfor det skal gøre så ondt at 
bringe et barn til verdenen? En ko siger 
ikke engang altid muh når den kælver 
og på de filmklip jeg har set af fødende 
menneskeaber, er der ikke megen smer-
te at spore – højest lidt overraskelse. 
Kvindens smerte skyldes at hendes bæk-
ken efterhånden ikke levner meget plads 
til at føde et barn. Igen er det en følge-
virkning af at vi er blevet opretstående 
og skulle der ligge en intelligent desig-
ner bag udviklingen af kvindens bæk-
ken, så ville jeg nødigt få sendt min bil 
til mekaniker hos vedkommende.  

Blindtarmen – et sølle lille vedhæng
Blindtarmen kan vi til gengæld helt 
undvære. Men dengang vi primært leve-
de af plantekost, var blindtarmen sand-
synligvis et vigtigt organ, som blev 
brugt til at nedbryde plantekosten. Hos 
vores nære slægtning, gorillaen, der er 
vegetar, er blindtarmen stor og det sam-
me gælder for det store pruttedyr, he-
sten, hvis blindtarm er enorm. Vores 
blindtarm er med tiden blevet til et lille 
vedhæng på tyktarmen og har mig be-
kendt ingen kendt funktion hos menne-
sket. 

Og sådan kunne man blive ved. Hvorfor 
rødmer vi og hvorfor får vi gåsehud? Og 
kan det virkelig passe at blækspruttens 
øje er en smartere konstruktion end vo-
res øje? Vil man læse mere om de man-
ge aftryk, som livet i en fjern fortid har 
sat på os, og som vi nu må leve med, så 
kan jeg varmt anbefale Bent Jørgensens 
bog ”Dyret i dit spejl”. Flere af de oven-
stående eksempler er hentet herfra. 
  o 

Av mit haleben
Hvad skal vi egentlig med halebenet? 
Det er efterhånden mange millioner år 
siden vi klatrede ned fra træerne og blev 
opretstående væsner, og så var der ikke 
længere brug for et ”ekstra ben” til at 
holde balancen eller til at svinge sig 
rundt med i træernes top. Den lille 
stump har nu langtfra fortidens pragt. 
Men helt undvære halebenet kan vi dog 
ikke, da den store sædemuskel (læs må-

            Fisk      Salamander    Skildpadde     Kylling         Kanin       Menneske

10
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Evolution er, at der ud af en til-
stands variation, sker en selektion 
hvor nogle elementer og struk-
turer bevares – for en tid. Tid er 
centralt i denne sammenhæng. 

Økologi og evolution  
– familieskab og afstand
Se dig ud en sommerdag, hvor alt er på 
plads på smukkeste vis. Bierne summer. 
Fuglene kvidrer. Fødekæderne knirker. 
Blomsterne blomstrer. Ormene ormer – 
også i æblet. Og Gud går tur i sin have. 
Og vi iagttager at der er ø-ko-lo-gisk 
sam-men-hæng mellem blomster og 
bier og fugle og orme – og allerede her 
begynder det at blive rigtig svært, og det 
går da også ofte galt i formidlingen.

Og disse ø-ko-lo-gi-ske manøvrer er 
så oven i købet kun på det strukturelle 
nutidsplan. Hvis vi indfører tiden som 
parameter, lader tiden gå sådan i lange 
stræk – begynder at formidle evolution. 
Ja, så går det ofte rigtig galt. 

At der er økologisk sammenhæng 
mellem blomster og bier og orme og 
fugle har vi (vistnok) forstået (haps haps 
haps), men at der også er en udviklings-
mæssig – evolutionær – sammenhæng 
er straks sværere af forstå.. At vi alle er i 
familie har vi svært ved at forstå.

Hvad mener du mand, skulle jeg 
være i familie med guldspurven?

Yes man, langt ude.
Og regnormen? Og bakterien?

Ja endnu længere ude.

Så er du da vist langt ude, så klapper vi 
lige hesten og stopper festen, for nu  er 
det ikke sjovt længere. Vi trækker os ud 
af naturen, og kalder os selv noget an-
det, noget særligt: Guds Udvalgte Skab-
ning (GUS), Skabningens Herre (SH), 
Crown of Creation (CC), Toppen af 
Kransekagen (TK), alle gode ord som 
kan lægge afstand, afstand, afstand. Og 
det er lige præcis her – for at lægge af-
stand - vi finder på Intelligent Design 
(ID) og andet vrøvl, som er helt ud i 
skoven (kuk kuk  (KK)). For vi kan da 
ikke have at vi sådan har direkte forbin-
delse til det slimede underliv. Næh du 
afstand, afstand, afstand. Hele vor kul-
turhistoriske og  ideologiske baggrund 
fortæller os at vi skal holde afstand. 

Og vort grundlæggende (bevidste el-
ler ubevidste, eksplicitte eller implicitte) 
ønske om at holde afstand til naturen 
udmønter sig til tider i en noget for-
krampet naturundervisning og natur-
formidling. Vi taler om mennesket som 
slutproduktet af udviklingen – enden på 
skaberværket. Jamen hvad er det da for 
noget pærevrøvl. Vi taler om mennesket 
som bedre end alle andre dyr (planterne 
er slet ikke med i denne runde). Jamen 
hvad er det da for noget æblevrøvl. Vi 
taler om en skabende kraft bag alt det 
levende. (IT modellen, homonculusfæl-
den). Jamen hvad er det da for noget 
blommevrøvl. Vrøvlet kender ingen 
grænser. Den sunde fornuft? Rend mig! 
Eller kvalificer den.

Enden på skaberværket? Jamen, det er 
da alle organismer, som eksisterer lige 
nu. Og skaberværket har for øvrigt in-

Af  Stig Nøhr
Naturvejleder på Møn 

Evolution – my foot!

At formidle  
evolution er en af  
naturvejlederens 
virkelig svære 
opgaver.  

Her er så mange 
ting i spil sam tidig 
og over enorme 
tidsrum, at det kan 
være svært at  
overskue.  

Så her springer kæden 
ofte af og knækker op i 
flere led, så vi står  
tilbage med en række 
uforståelige natur-
stumper, som ikke rigtig 
hænger sammen. 
 
Og on don den mamma 
futta fen. Og hvor meget 
har vi egentlig selv for-
stået? 
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gen ende. Det fortsætter. Det er hele 
pointen. 

Fra afstand til nærhed 
Den afstand til naturen kommer vi ikke 
særlig langt med, så derfor er mit pro-
jekt det modsatte, at trække naturen 
tættere på mennesket. Vise at vi menne-
sker selv er natur. Fortælle historien om 
os som dyr (gnyf gnyf), plus det løse 
(gnøf gnøf) og en hel masse andet (gnaf 
gnaf). 

Vi bliver bestemt ikke forråede af at 
komme i selskab og familie med al- 
skab-ning-gen. Tværtimod. Hør den lil-
le stær den er åh så fornøjet. 

Så for os naturvejledere (og lærere og 
pædagoger og så videre) handler det om 
at udvikle nogle historier, som fortæller 
om vort slægtskab med resten af natu-
ren. Og det er såmænd da slet ikke så 
svært. Kig dig selv i spejlet. Giv pote til 
en hund. Vift med luffen. Lad en snegl 
kravle over hånden – oh  slimspor (Men 
hvor er Mariehønen Evigglad? Nej, 
sneglen hedder ikke Søren).

Hvor gammel jeg er?  
Åh, sådan cirka 3,8 milliarder år, 

plus minus et par dage,  
det kommer sig ikke så nøje.  

Problemer og muligheder
Vi prædiker meget og længe og intenst 
om evolution. Eller gør vi? Og ender vi 
op i andet end klicheer? Har vi helt greb 
om de elementære begreber, som er 
nødvendige og skal være på plads før vi 
sætter tingene i spil? Eksempelvis DNA, 
gener, kromosomer, mor og far, variati-
on, liv og død, miljø. Eller kan vi være 
tilbøjelige til den nemme oversprings-
handling - at lægge forklaringen uden 
for tid og rum, og det der er til stede lige 
her (IT modellen, homonkulusfælden). 
Den er for nem. Den gælder ikke. Det er 
snyd. Det er en ommer. 

Det er først med evolutionstanken na-
turen begynder at blive rigtig spænden-
de, men det glemmer vi ofte i vort små 
dyr i vandhuller og hyldeblomstdrikvir-
var.

Det er først her hvor faklen gives vide-
re fra gen-eration til gen-eration, for-
midlingen for alvor begynder at funke 

(kald det bare sex hvis det kan hjælpe – 
på humøret).

Hvor gammel jeg er?  
Åh, vel en 3,8 miliarder år,  

eller cirka deromkring. 

Konkrete formidlingsforslag 
•	 Sammenlign fire billearter.
•	Fladfisk, hvordan det?
•	Hey man, én æggede tvillinger, næh 

tveæggede.
•	Og den gamle traver: giraffens hals.
•	Og auberginer i papkasse på Nørre-

brogade.
•	Ostemadder i alufolie.
•	Natsommerfugl med blakket rygte.
•	Et forstenet søpindsvin.
•	En fis i en hornlygte.
•	Alabama bast.
•	Cubansk mahogni.

Og så videre og så videre, vi er inde i en 
sværm af eksempler ja hele den levende 
verden er et stort eksempel. Så sagen 
skulle være klar nok. Det er den bare 
ikke, den er diffus. 

Vores verden er sydende og snydende 
fuld af hverdagsforestillinger, paral-
lelindlæring, antropocentrisme, an-
tropomisfisme, finalisme og teleologi, så 
det kan være svært at få konsistent og 
konsekvent greb om evolutionstanken. 
Der er hele tiden så meget forstyrrende 
der griber ind og vil noget andet end det 
rigtige. En biologi så fyldt med ideologi 
at det kvarte kunne være alt rigeligt. Na-
turen kommer til at ligne et parcelhus. 
Hold da kæft hvor ordnede forhold. 
Hold da kæft hvor kedeligt. 

Vi færdes i en verden der er stiv som 
et bræt. Men det er noget vi selv har 
gjort verden til. Stiv som et bræt. Vi be-
skæftiger os med en statisk verden, hvor 
vi burde beskæftige os med en dyna-
misk. 

Det evolutionære skuespil i det økolo-
giske teater. Watch it baby.

Vov siger hunden. Ja det gør den. og 
det bliver den ved med. I det mindste til 
den om nogle millioner år er transfor-
meret til en anden art. Så kan det være 
den siger vraf. Stadig forandring. Et livs-
vilkår.

 o
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På Raadvad Naturskole har vi ligesom 
sikkert mange andre, klemt evoutions-
pointerne ind hist og her, når det lige 
passede - på fugleturen, på havbiologi-
turen og når vi fx arbejder med bier og 
blomster. Og selv om læreren nok har 
ladet sig inspirere til egne forløb via de 
indskudte pointer mv., opstod der alli-
gevel et ønske om at vi lavede en ”hel” 
evolutionstur. 

Og - JUBIII - der er jo ikke noget vi 
hellere vil - evolution er jo et yndlings-
tema for en naturvejleder, der har som 
mål at illustrere sammenhænge, og sæt-
te mennesket (forbipasserende) rolle her 
på kloden sådan lidt i perspektiv.

Evolution er et svært emne, der let bli-
ver for abstrakt og teoretisk på skolen, 
og som man måske næsten kan klare på 
5.-6. klasses niveau ved et besøg på na-
turskolen. Det forløb vi har lavet, kan 
også bruges som optakt til et biologifor-
løb i 7.-9. klasse. Og den har solgt fra 
starten, hvad det bestemt ikke er alle vo-
res sære påfund der gør ;-).

Så langt så godt - men hvordan gør vi 
så lige? Det var ikke så let en tur lige at 
strikke sammen, efter de første kunder 
havde meldt sig. Vi landende på en 
”værkstedsmodel”, der kan give eleverne 
en mosaik af indtryk, tanker, indbyrdes 
dialog og vinkler på begreberne. 

Forberedelse til evolution
En standardtur, når den kun varer fire 
timer, starter som regel med et oplæg 
(eller måske allerførst en spurt ud i sko-
ven, i dette tilfælde fx for at finde noget 
”evolutionært” materiale, fuglefjer, bla-
de, smådyr - en naturting, hver elev kan 
nævne et udviklingshistorisk fixpunkt 
for). En anden mulighed er brug af bio-
logforbundets evolutionsdug, og en 
bunke effekter til placering á lá Haralds 
lomme. 

Det faglige oplægs længde og indhold 
afgøres af klassens forberedelse, men 
baseres selvfølgelig på nogle af de gode 
historier, dialog samt de mange begre-
ber omkring evolution – fx liv, celle, 
flercellet, formering, organisme, urhav, 
kontinentaldrift, naturlig udvælgelse, 
variation, tilpasning, mutation, art, sy-
stematik, stamtræ...

Evolutions-værksteder
Så kommer værkstederne, hvor grupper 
af elever arbejder på skift med fire for-
skellige temaer. Én udgave af værkste-
derne kan ses, hvis du finder turen på 
vores hjemmeside www.raadvadnatur-
skole.dk – søg på evolution. 

Det er svært at undgå, at udfordrin-
gerne kommer til at handle meget om 
tilpasning - om at se på forskellige i 

Af Majken Sørensen og Dorrit 
Hansen (på foto), Naturskolen i 
Raadvad. 

Hvorfor er der dog så 
mange forskellige?
En naturskoletur om evolution
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Tilpasning hos fugle

Der findes mange forskellige arter af fugle i 
Danmark. 
Alle arterne er tilpasset deres specifikke lev-
ested og ser derfor meget forskellige ud. 
Kig på de udstoppede fugle og forsøg at find 
svarene på nedenstående spørgsmål.

1. Troldanden er mørk på ryggen og lys på 
bugen. Mange andre dykænder er også 
mørke på ryggen og lyse på bugen. Hvilken 
funktion tror I farverne har, når fuglene 
dykker efter føde i søen? 

2. Hvad kræves af fuglenes fødder for at de er 
gode til at svømme? Er der nogle fugle, der 
bruger andet end fødderne til at svømme 
med? 

3. Der er stor forskel på han og hun hos 
gråand. Hvorfor er der det og hvad skal det 
bruges til? 

4. Natuglen, landsvalen og isfuglen findes alle 
i Danmark. Her kan de finde deres føde, der 
er vidt forskellig. Hvad spiser hver fugl og 
hvordan er hver fugl tilpasset til den måde 
at søge føde på? 

5. Flagspættens næb skal ikke kun bruges til 
at fange mad med. Hvad skal det klare og 
hvordan tror I, at den undgår at få næbet 
slidt ned? 

6. Hvilke træk er fælles for alle fugle?

Farve og form

Levende organismer bliver langsomt bedre til-
passet til deres omgivelser på grund af naturlig 
udvælgelse. De tilpasser sig miljøet ved at ud-
vikle særlige egenskaber fx særlige farver og 
form.

1. Se på de nålede hvepse (Gedehams). Hvep-
se har udviklet gule og sorte striber på bag-
kroppen. Hvorfor har hvepsene udviklet 
netop disse farver? 

2. Mange dyr, som er ganske harmløse, har 
gennem udviklingen efterlignet mere farli-
ge arter. Svirrefluen har fx efterlignet hvep-
sens farver. Det kaldes mimicry. Hvad opnår 
den ved det? Kender I andre dyr end svirre-
fluen, der udnytter mimicry? 

3. Kig på de australske vandrende pinde. Iagt-
tag deres farver, form og bevægelse. Hvor-
for ser de vandrende pinde ud, som de gør? 
Hvilken fordel har de af deres udseende? 

4. Vandspidsmusen og muldvarpen er meget 
nært beslægtet, men muldvarpen bruger 
næsten hele dens liv under jorden. Kig godt 
på de to dyr. Beskriv nogle af de tilpasnin-
ger som muldvarpen har udviklet, for at 
kunne leve i jorden. 

5. Hermeliner kan skifte pelsfarve fra brun til 
hvid. Hvornår og hvorfor ændrer de deres 
farve? Er det altid en god ide i Danmark? 

6. Hannerne hos hjorte har udviklet gevir. 
Hvad bruges geviret til og er det smart at 
have et kæmpe stort gevir?

træk - på variation - og på primitive og 
avancerede af slagsen. Men alligevel er 
elevernes undersøgelser med til at skabe 
billeder, der kan ledsage og understøtte 
de abstrakte begreber som temaet evo-
lution er så rigt på. 

Temaerne for værkstederne er betin-
get dels af årstiden, dels af hvilket rele-
vant materiale vi har på Naturskolen. 
Lige nu har vi: 
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Er der tid, kan man slutte af med enten 
en fælles opsamling eller et gruppevis / 
fælles tankeeksperiment, fx om hvad 
der sker når en lille gruppe dyr isoleres 
på  en ø, og der pludselig er basis for lidt 
fut under udviklingen. 

Hermed et tidsbillede på en evoluti-
onsstur, afprøvet for første gang i 2005 - 
en aktivitet, der givet vil udvikle sig un-
der den naturlige selektion de næste par 
år i Raadvad.  

 o

Livet i vandet

Livet på Jorden menes at være opstået i vand. 
Ved at gå på opdagelse i en sø, kan der man 
lære meget om dyrenes udvikling og tilpasnin-
ger til livet i vand. 
Alle dyr er tilpasset til deres levested bl.a. 
hvordan de spiser, ånder og bevæger sig. 
Mange af organismerne i vandet er så små, at 
de kun kan ses i mikroskop eller stereolup, fx 
mange arter af dyre- og planteplankton. I dag 
skal I dog koncentrere jer om tilpasninger hos 
de større dyr som kan fanges i søen. 

1. Fang alle de dyr I kan med nettet og put 
dyrene over i en hvid plastbakke med lidt 
vand. I skal sørge for både at samle dyr fra 
det frie vand, fra bunden og mellem 
planterne.  

2. Tag dyrene med en ske over i en anden 
plastbakke, der er fyldt med rent klart vand 
og se efter forskellige arter. Imens to i 
gruppen fisker, kan de andre gå i gang med 
at bestemme dyrene og senere kan I bytte! 

3. Find de dyr i har fundet i bøgerne og på 
bestemmelsesnøglen, og skriv dem ind i 
skemaet. Lav en beskrivelse af nogle af 
deres tilpasninger til livet i vand 

4. Før I går videre til næste værksted skal i for-
sigtigt sætte dyrene tilbage i vandet og 
skylle bakkerne.

Frø og frugter

Det er ikke kun dyrene, som udvikler sig over 
tiden. Planterne tilpasser sig også deres omgi-
velser ved naturlig udvælgelse – hvis miljøet 
ændrer sig, gør planterne det også!

Planterne har gennem tiden udviklet forskelli-
ge strategier for at sprede deres frø. Nogle frø 
spredes med vinden, andre af forskellige dyr, 
imens nogle planter selv spreder sine frø fx ved 
at frugten eksploderer.

1. I skal indsamle forskellige frø og frugter 
omkring Naturskolen. De skal tages med 
tilbage til naturskolen i kurven. Skriv hvil-
ken plante frugten kommer fra og hvordan 
I tror den spredes. Det er vigtigt både at 
indsamle fra urter, buske og træer.

Planteart Spredning

Livet i vandet:

Dyregruppe Hvordan ånder 
dyret? (lunger, 
ånderør, gæller, 
luftkammer)

Hvad spiser dyret? Hvordan bevæger 
dyret sig i vandet?



Fotos: Mikkel Broe
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Evolutionsundervisningen i Zoo er 
et eksempel på hvordan man kan 
få et teoretisk naturvidenskabeligt 
fag gjort både levende og spæn-
dende. Ofte er det klasser der, som 
et supplement til biologiundervis-
ningen i 7. til 9. klasse, besøger 
Zoo’s biologiske værksteder.  

 
Inden et Zoo-evolutionsoplæg indrettes 
undervisningslokalet ”biologisk værk-
sted” med et stort ”oplevelsesbord”, hvor 
en kæmpe-blanding af levende og ud-
stoppede/døde dyr, skind, kranier og 
plastik-modeller stilles frem. En stole-
række er sat op foran tavlen, hvor ele-
verne bliver bedt om at bænke sig ved 
ankomst.

Nu følger en introduktion til dagens 
emne, som typisk begynder med at un-
derviseren, tegner et urhav, der består af 
blågrønalger. Hvordan har en simpel 
alge kunnet udvikle sig til den mangfol-
dighed af dyr der eksisterer i dag? Det 
gøres klart at de nulevende arter, ikke er 
de samme som dem der eksisterede for 
f.eks. 100.000 år siden, eller en million 
år siden.

På tidsrejse  
i biologisk værksted

Eleverne gætter på, hvorfor der er for-
skel på hvilke arter der er dominerende 
i dag, sammenlignet med arter i andre 
tidsperioder. Forandringer i miljøet, fx 
naturkatastrofer, skaber ændringer i le-
vesteder/levevilkår og giver mulighed 
for at nye arter kan opstå, eller at andre 
må uddø. I evolutionsundervisningen 
lægges der vægt på, at alle arter er til-
passet netop deres levested, og at evolu-
tion er en kombination af en lang række 
omstændigheder og tilfældigheder (kli-
ma, andre dyr osv.).

Hænder på
Nu skal der arbejdes praktisk. Bordets 
indhold skal undersøges og alt skal 
håndteres. Eleverne får en kort generel 
introduktion til, hvordan håndtering af 
levende dyr foregår. Det er vigtigt at re-
spektere hinandens grænser. Levende 
dyr er ikke legetøj og må aldrig bruges 
til at drille hinanden med.

Klassifikation 
Efter ca. 25 minutters ”hands on” deles 
klassen op i hold á seks-syv elever. Dy-
rene skal grupperes. Normalt udstikkes 
der ingen specielle regler for hvordan 
holdene skal gribe det an. Udstyret med 

Af Mikkel Broe , 
Zoo København.
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skrivekridt, opdeles gulvet i områder og 
eleverne klassificerer nu hele bordets 
indhold i funktionelle grupper, som de 
selv definerer. Kasser med dyr, kranier 
og andre effekter fylder efter kort tid 
hele gulvet. Indenfor hver gruppering, 
noterer holdene hvilket regelsæt, funkti-
on eller karakteristika, der definerer den 
gruppe de har konstrueret. Et hold har 
valgt pattedyr og krybdyr som overord-
nede områder, et andet rovdyr og bytte-
dyr, det tredje vekselvarme kontra 
ensvarme organismer. 

Efter en kort pause præsenterer hol-
dene deres grupperinger. Med udgangs-
punkt i de inddelingskriterier holdene 
hver især har valgt, diskuteres det hvor-
vidt grupperne fungerer og hvordan de 
er udtænkt. Eleverne drilles og provoke-
res: ”hvorfor har hold 1 sat en skildpad-
de og en frø i samme gruppe?” ”Hvad 
har krebsdyr tilfælles med edderkop-
per?”

Klassens opdelinger sammenlignes nu 
med opdelinger i det klassiske klassifi-
kationssystem og karaktertræk, der ken-
detegner f eks krybdyr, pattedyr, fugle, 
padder og fisk gennemgås. Zoo’s ”evolu-
tionsdug” lægges ud og bruges som 
”overbliksdanner” i forhold til den tids-
mæssige udvikling. 

Der fokuseres på ”faldgrupperne” i 
den klassiske klassifikation ved at frem-
hæve de karaktertræk der går på tværs 
af grupperne (f.eks. skæl hos krybdyr og 
fugleben og æg med skal hos krybdyr 
og fugle). 

Der vises evt. et kort eksempel på det 
Linneanske klassifikations-system; 
hvorledes f eks en hus-mus er placeret 
(art, slægt, familie, orden osv.). Afhæn-
gigt af niveau nævnes, at man i dag også 
bruger dna som et redskab i klassifikati-
onsbestemmelse.

En masse usynligt
Underviseren fortæller at der i dag er 
beskrevet 1,7 millioner dyr, men at for-
skere regner med at der findes 13-14 
millioner. Det er selvfølgelig primært 
invertebrater som ikke er beskrevet. Der 
findes 35 forskellige bygningsplaner 
(rækker) i dyreriget, vertebrater er kun 
en af dem. Langt de fleste dyr er små og 
ikke lige til at få øje på, men alle er sta-
dig tilpasset netop deres unikke leve-
sted.

Selektion
Hvis der er tid og overskud, er det op-
lagt også at sætte fokus på selektion.

For at give eleverne en forståelse af 
hvad selektion er, tages der typisk ud-
gangspunkt i et kuld museunger. Unger-
ne vises frem og eleverne gætter på, 
hvorfor de ser forskellige ud. Musen 
sammenlignes med en lemming og for-
skelle og ligheder diskuteres. ”Hvorfor 
mangler lemmingen ydre ører og hale?” 
– ”er det noget den selv har sørget for 
fordi den synes det er koldt, eller hvor-
dan?” Lemming historien sættes i 
perspektiv ved hjælp af to paprør i for-
skellig længde. Der fortælles om en fug-
leart, som lever ved havet i Danmark. 
Den lever af smådyr i sandet, som den 
fisker op med sit lange næb. Eleverne 
prøver at fiske et kridtstykke op med ar-
men gennem det korte rør. Historien 
fortsættes – ”nu er det blevet koldere i 
Danmark – klimaet har ændret sig og 
bunddyrene må for at overleve søge 
længere ned i sandet. Det bliver derfor 
sværere for fuglene at nå ned til bund-
dyrene” – Eleverne skal nu fiske kridt-
stykker op med armen gennem det lan-
ge rør. Nu er det kun nogle af eleverne 
der kan nå kridtstykket – dem der har 
det ”længste” næb. Det er altså kun de 
fugle som har de længste næb der over-
lever den kolde periode og dette træk 
nedarves til deres unger.

Tiden, 90 minutter, er gået. Det er tid 
til at stoppe dagens oplæg.

 o
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Hvad tænker en kvartærzoolog som 
dig når jeg siger ordet  
evolution?

Jeg tænker på alt muligt, for alt hvad der 
sker i biologiens verden er jo evolution.

Så det er i virkeligheden et meget 
bredt område.

Kvartærtiden er en forholdsvis kort 
tidsperiode på ca. 650.000 år i forhold 
til den periode som palæontologer ar-
bejder med. De arbejder virkelig med 
evolution over lang tid, hvor kvartærzo-
ologerne arbejder over et kortere tids-
spand.

At være kvartærzoolog handler selv-
følgelig meget om de dyr der har levet 
på den tid, men det handler også meget 
om økosystemer, om de forhold dyrene 
lever under, hvordan økosystemerne har 
udviklet sig og successionen har været i 
økosystemerne. Det er evolution for 
mig, men kvartærperioden har også 
meget med indvandring af gøre. – samt 
dyr der uddør og dyrenes indbyrdes 
konkurrenceforhold.

Dyrenes udsættes hele tiden for selek-

tion og det gør, at der hele tiden sker en 
evolution. Hvis en arts udseende og 
funktion er perfekt i forhold til det mil-
jø arten lever i, vil arten jo blive ved 
med at se sådan ud – bare tænk på kro-
kodiller, skildpadder, dolkhaler m. fl.

Har du arbejdet videnskabelig med 
knogler og fundet nogle  
interessante eksempler på  
selektion og evoultion?

Når man arbejder som kvartærzoolog 
har man tit et meget lille materiale at ar-
bejde med. Ofte har man ikke så mange 
knogler at kunne sammenligne.

Hvis man er heldig kan man opleve 
nogle serier – som man kan studere og 
måske drage nogle evolutionære kon-
klusioner.

Fx har jeg arbejdet med en del knog-
lemateriale fra Middelalderen, og der 
fundet knogler fra rotter. På det tids-
punkt var den sorte rotte dominerende 
– det var den der levede i Danmark. 
Først senere hen er den brune rotte ind-
vandret.

Hvad tænker en  
kvartærzoolog  
om evolution?

Interview med  
Sara Gelskov  
– naturvejleder 
ved Præstø 
Fjord

Interviewet af Ulla Didriksen  
d. 24.01.2006

Fotos: Allan Gudio Nielsen
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Jeg opdagede, at de sorte rotter i Mid-
delalderen havde en meget større varia-
tion i størrelse end i dag. Den sorte rotte 
var meget større end den er i dag – men 
der fandtes også sorte rotter der var 
mindre. Den sorte rotte skulle ikke kon-
kurrere med den brune rotte, så den 
havde åbenbart mulighed for at udvikle 
forskellige størrelser. Så blev den brune 
rotte efter al sandsynlighed indført og 
det gik ud over de store sorte rotter. Den 
brune overtog den sorte rottes niche.

I dag er den sorte rotte næsten udkon-
kurreret af den brune rotte.

Har du andre gode historier?

De evolutionære ændringer der er sket i 
kvartærperioden, ses ikke ved at dyrene 
får en tå mindre eller at benet er blevet 
trekantet, men mere ændringer og for-
skelle i størrelse.

Der er faktisk en sjov historie fra Dan-
mark. Det er rådyret, der i stenalderen, 
fandtes i en meget stor størrelse.

Vi skal helt tilbage til fastlandstiden, 
hvor Danmark var et stort sammen-
hængende land.

Der levede mange rådyr, der tilhørte 
en del af den nordeuropæiske populati-
on. Og rådyret dengang var meget stør-
re end i dag.

Fra disse dyr har man et meget godt 
knoglemateriale.

Så skete der det, at havet hævede sig 
og vi fik ødannelsen i Danmark. Rådyr-
populationen blev delt op i mindre  
populationer på hver sin ø. - Man kan 
signifikant vise ud fra knoglefund, at 
dyrene blev mindre over tid.. Dyrene i 
Jylland forblev store et stykke tid.

Den historie om rådyrene er jo en ud-
viklingshistorie som man har oplevet 
både i Danmark og andre steder i verde-
nen.

Det at et dyr går mod en dværgform 
er jo en udvikling der sker, når der på 
stedet er færre ressourcer, som fx mad.

Det er en fordel at være mindre når 
ressoucerne er små.

DNA-prøver og hvad så med  
kvartærzoologien?

DNA-prøver m.m. kommer efter min 
mening aldrig til at udkonkurrere kvar-
tærzoologien – men vil blive et supple-

ment. Det er bare en ny måde at under-
søge knogler på. Et pendant til C 14 
metoder og isotopundersøgelser. DNA-
undersøgelser er bare en ny og måske 
bedre metode. Man kan nu undersøge 
hvor stor genetisk forskel der er mellem 
arterne, fx hvor tæt to arter er beslægtet 
og set evolutionært hvordan udviklin-
gen kan have foregået.

Man kan derfor både kikke på fæno-
typer og genotyper.

Men problemet er at DNAét bliver 
nedbrudt gennem tid og det kan være 
svært at finde DNA materialet i en 
knogle. Oftest tages DNA prøverne i 
massiv knoglevæv.

Og så kan man jo ikke tage DNA prø-
ver af fossiler.

Bruger du din Kvartærzoolog- 
baggrund i din naturvejledning?

Jeg gør det i den udstrækning jeg kan få 
lusket det ind. Nu er jeg jo en ny natur-
vejleder, som også har været vikar. Ofte 
er årsprogrammet lagt og det kan være 
svært at bryde om, så jeg har selvfølgelig 
fulgt planen og udfyldt andres planlæg-
ning. Når jeg formidler knogler og kvar-
tærzoologi, kan jeg mærke at på mine 
besøgende bliver næsten lige så tændt 
som jeg er. Det er virkelig spændende at 
diskutere udviklingslære.

Kursus for regionale netværk

Jeg har lavet et kvartærzoologisk kursus 
for naturvejlederne fra Sydsjælland og 
Bornholm. Dem der deltog synes det 
var en spændende form for naturfor-
midling og det lyder som om de bruger 
nogle af elementerne fra  kursusdagen. 
Kurset foregik på Zoologisk Museum. 
Jeg havde taget udgangspunkt i at alle 
deltagerne skulle tegne en knogle og et 
kranium. Vi gennemgik så hvad man 
kan iagttage på knogledelene. Vi kikke-
de på kranier, tænder, suturer m.m. for 
at skærpe iagttagelsessansen og indhen-
te mere at vide om knogler. Hvad for-
tæller knoglerne dig hvis led-enderne 
ikke er sammenvoksede, hvad fortæller 
huller eller kamme i et kranie om dyrets 
liv og levned. Meget af evolutionsdis-
kussionen starter med en forståelse for 
systematik. 
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Tænder er i øvrigt et rigtig godt materi-
ale til at lære om dyr og deres tilpas-
ning, bl.a fordi tænder ikke forgår så let 
– de indeholder ikke ret meget organisk 
stof. Man kan finde rigtig mange gamle 
dyretænder i jorden.

Men det er selvfølgelig mig der binder 
historierne om dyrenes tænder eller 
kranier sammen. Jeg er nødt til at for-
tælle om den evolutionære udvikling fra 
det fx primitive kranium med mange 
tænder til de mere specialiserede krani-
er med specialiserede tandsæt. 

Det er vel altid lidt abstrakt når man 
skal forklare om evolution. Det er en su-
per teori som er underbygget af uhyre 
meget forskning og undersøgelser, men 
vi har altid huller – for vi har aldrig den 
hele udviklingsrække.

Hesten redder os – den er et  
klassisk eksempel på at  
evolutionsteorien er OK!

Hos hesten har man næsten hele ræk-
ken af knoglefund som kan beskrive ud-
viklingen af hesten fra foden havde 5 
tæer til hestehoven i dag. Det er et me-

get håndgribeligt eksempel. Men stadig 
skal der vel knyttes nogle ord til, så lille 
Peter også kan forstå udviklingslæren.

Man skal være heldig for at finde så-
dan en udviklingsrække som hesten re-
præsenterer.

Hvad gør du med de børn der  
besøger naturskolen, hvis du er  
så heldig at du kan få sneget  
noget evolution ind?

Jeg har aldrig holdt et rent evolutions-
oplæg for børn.

Det er måske lidt abstrakt synes nogle 
– naturvejlederen skal jo være aktiv ude 
i naturen med brugeren 

Men da jeg var på Slagelse Naturskole  
var jeg med til at stykke et projekt sam-
men  som bl.a handlede om at få børn 
og unge ud at grave i en ”fiktiv” udgrav-
ning for at lære om knoglefund. De 
skulle opleve at finde knogler og be-
stemme dem. Men Friluftsrådet var des-
værre ikke interesserede i at støtte pro-
jektet. Så projektet blev aldrig ført ud i 
livet. Men jeg synes stadig det er et godt 
projekt, bla. fordi det også er en del af 
de fælles mål for folkeskolens store ele-
ver. 

Forskellen fra at lave en ”fiktiv” ud-
gravning til at sætte børn til at flytte 
sten for at slynge et vandløb er vel ikke 
så stor. Vi laver vel ofte naturaktiviteter, 
der synliggør et emne, men som ikke 
decideret er et reelt stykke arbejde.

Men jeg har ikke opgivet mit projekt – 
en dag vil jeg prøve at gennemføre det

Hvilke børneniveau kan man formid-
le evolution til?

Til børnehave-børn kan man ikke for-
midle om klassifikation og evolution. 
Men fra BH- klassen kan man. Tænkt 
på hvad børn kan om dinosaur – alle de 
ord de kan hvis de tændes af de fantasti-
ske dyr og deres navne. Et andet eksem-
pel på at de kan mere end man tror er 
Pokemon-serien, hvor børn kan alle de 
insekter og udviklingen af dem. En me-
get indviklet verden, som de kan til fin-
gerspidserne. Børn søger systemer og de 
vil gerne lære.

Hvorfor skulle de så ikke kunne lære  
om de ”gamle” dyr.

 o

Sara i færd med at holde kursus 
for naturvejledernetværket.
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Dette indlæg er en skildring af, 
hvordan man kan starte med at 
undervise i evolution. Jeg vil give 
konkrete ideer til, hvad man kan 
gøre og hvordan man kan synlig-
gøre nogle af de mere abstrakte 
begreber.

Grunden til at jeg selv kom i gang 
med at undervise i evolution i en 5.klas-
se skyldes at jeg var med i et forsknings-
projekt fra DPU. Projektet hed SMIL og 
var et led i en forskningsrække om bl.a. 
Undervisningsdifferentiering. 

Elevernes forestilling
Et vigtigt udgangspunkt, når man arbej-
der med naturvidenskabelige emner er 
elevernes forestillinger og deres anven-
delse af begreber, dette ikke mindst ud-
fra et konstruktivistisk læringssyn, hvor 
eleven selv aktiv skal konstruere sin 
egen forståelse. Derfor tog undervisnin-
gen udgangspunkt i en opstart, hvor ele-
ven skulle svare på et spørgsmål, 
Spørgsmålet lød:

”Du ved, at der i dag er mange forskel-
lige slags dyr på Jorden – måske godt en 
million – lige fra hvaler til akvariefisk og 
fra mennesker til mus. Du ved, at der fin-
des dyr over hele jorden – fra regnskoven 
og til Grønland og fra havet og langt op i 
bjergene. 

Hvordan er det gået til, at der er så 
mange forskellige slags dyr på Jorden?”

Spørgsmålet er delvis inspireret af Jens 
M. Olesen´s bog.

Som ventet svarede eleverne meget 
forskelligt, jeg har efterhånden prøvet 
det i mange klasser, og det overrasker 
mig hver gang, hvor forskellige udsagn 

der kommer frem, og hvordan det alli-
gevel er muligt at rubricere dem i for-
skellige kategorier. De sidste gange er 
eleverne også blevet bedt om at tegne 
deres syn på udviklingen, og det giver 
de elever som ikke er så sproglige en 
god mulighed for at udtrykke sig. 

Groft kan man inddele deres forestil-
linger i:
•	overnaturlige forklaringer (herunder 

religiøse)
•	parring mellem arter
•	arvelighed fra 1. generation til næste
•	udviklingen hos mennesker adskiller 

sig fra dyrenes

Et andet perspektiv der går igen hos ele-
verne er deres tidsopfattelse, med bag-
grund i den viden om elevernes forestil-
linger er det muligt at tilrettelægge et 
godt undervisningsforløb, som jo vil 
være forskelligt fra klasse til klasse, da 
det er afhængigt af hvilke elever man 
har. 

I det følgende vil jeg beskrive nogle 
ideer til, hvad man kan arbejde med og 
hvordan.

At arbejde med dyregrupper -  klassifikation
Formålet er at lære eleverne de forskel-
lig dyregrupper, og hvorfor de hører til 
der, og derudover arbejde med begreber 
som levested, levevilkår, tilpasning, ca-
mouflage, variation. I forvejen arbejder 
rigtig mange skoleklasser med dyr, men 
i forhold til evolutionsundervisning er 
det vigtigt at få de forskellige dyregrup-
per med og få sat fokus på klassifikatio-
nen.

Hver enkelt elev eller små grupper af 
elever vælger sammen med læreren dyr 

Af Joy Frimann Hansen,  
Afdelingsleder på Åbjergskolen, 
Frederikssund. 
Bestyrelsesmedlem i  
Biologforbundet.

Om at undervise  
i Evolution  
i 5. og 6.klasse
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ud, dyrene skal være fordelt i alle de 
mest almindelige dyregrupper: insekter, 
slanger, padder, fugle, pattedyr, evt. kan 
man også underdele insekt gruppen. 
Eleverne arbejder med dyrene ud fra 
begreberne: føde, levested, klima, par-
ring, udseende

Det er en god ide at lade eleverne lave 
begrebskort over deres dyr. Ud fra be-
grebskortene kan hele klassen snakke 
om forskellige levesteders betydning for 
dyrenes udseende, tilpasning osv.

Her er det en god ide at supplere med 
iagttagelser af skolens ”døde” dyr sam-
ling, specielt kan man få nogle gode 
iagttagelse af fugle, og deres udseende i 
relation til deres levested og deres føde, 
fx deres fødder, fjer, farver, næbbets ud-
seende.

Sørg for, mens der snakkes om de for-
skellige dyregrupper, indimellem at bru-
ge begrebet variation. 

At arbejde med tidsbegrebet
Eleverne har meget svært ved at bruge 
tidsbegrebet korrekt, og derfor har jeg 
lavet et postløb, hvor man går gennem 
Jordens udvikling. Perioderne måles op 
efterhånden som man går og undervejs 
stopper man op, efterhånden som der 
kommer liv beskrives det, hvad det er 
for liv, det vil sige hvilke planter, dyr 
osv. der var der på det tidspunkt. Der er 
mange måder at visualiser det ved bille-
der og tegninger af dyr og planter.

Når man til sidst kommer til vores 
tidsperiode, bliver afstandene kortere og 
kortere og når eleverne får at vide, at in-
den for de sidste 49 cm, er vores geolo-
giske periode, så er der mange af dem, 
der får en oplevelse af tid.

At arbejde med den gode historie
Det er vigtigt i naturvidenskabelige em-
ner at arbejde med den gode historie, 
indenfor evolution er der mange, jeg vil 
her beskrive 2 mulige historier:

Historien om Darwin:
•	hvem var Darwin
•	hans rejse til Galapagos øerne
•	hvad så han på øerne

Her er det oplagt at vise film om Gala-
pagos øerne og de specielle dyr der fin-
des der, og derudover at inddrage plade-
teknologi i forhold til hvordan jorden 
engang har set ud.

Endvidere kan der også inddrages no-
get om Australien og pungdyrene.

At arbejde med faglige begreber
Vælg ud hvilke begreber der, skal arbej-
des med hvornår, nogle begreber skal 
genopfriskes andre skal introduceres det 
afhænger helt af hvordan eleverne tidli-
gere har arbejdet med disse begreber. 

Kæmpeskildpadde fra Galapagos.
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Vigtige begreber i evolution: livsbetin-
gelser, levested, levevis, tilpasning, art, 
generation, variation, naturlig udvælgel-
se, isolation, arv, tid, klima.

Vigtige begreber i jordens udvikling: 
pladetektonik, vulkaner, geologiske pe-
rioder, tid, fossiler, ilt, klima, solen.

Det er en god ide at fokusere på nogle 
få begreber og så bruge de andre som 
hjælp til forståelsen. Nogle gode områ-
der at arbejde med er variation indenfor 
arten, naturlig udvælgelse, parring mel-
lem de rigtige.

Film og andre medier, + museums besøg
Det er vigtigt undervejs at inddrage film 
og andre aktiviteter, Men det er også 
godt at besøge nogle af de mange muse-
um, Jeg har haft gode erfaringer både 
med Danmarks Akvarium, Zoologisk 
have, Zoologiske museum, men mulig-
heden og udnyttelsesgraden vil natur-
ligvis afhænge hvor i landet man befin-
der sig. Det ville være oplagt at besøge 
en naturskole, hvis emnet evolution var 
en del af skolen tilbud.

Det er ikke alle bøger der er udgivet 
til Natur/teknik der har evolution med 
som emne, men i nogle af systemerne 
kan man godt finde ideer. Bl.a. har 
Natek 6 et kort emne, som kommer ind 

på noget af det, fx det geologiske. Gyl-
dendals ”Den levende verden 5 – 6 kl.” 
har også et emne om livets udvikling. 
Senest har Alinea udgivet en emnebog, 
som hedder Evolution, den rummer 
mange af de centale begreber og er en 
god start på emnet.

Andre indfalds vinkler
Jeg kan godt anbefale at man undervise 
i dette emne, eleverne er meget motive-
ret og det er nogle meget spændende ti-
mer, man får med sin klasse. Hvis man 
også har klassen i dansk eller kristen-
dom eller vil arbejde med det på tværs, 
kan både de religiøse og de mere sagn-
fortællende historier give det en anden 
dimension, dog er det vigtigt at forklare 
forskellen på den naturvidenskabelige 
og den religiøse forklaring. Jeg har ind-
draget det flere gange, men har under-
streget at hovedomdrejnings punktet 
har været den naturvidenskabelige for-
klaring, og derudover har jeg ikke dis-
kutere, hvilken der var mest rigtigt. 
Nogle vil måske mene at det gør elever-
ne mere forvirret at der kan være flere 
forklaringer, men mit indtryk er at det 
kun gør selve emnet mere spændende.

 o

Fra et nyt studium fra University of 
Sydney (beskrevet i Nature) har agatud-
sen på blot 60 år udviklet længere ben, 
der gør den 5 gange hurtigere end den 
oprindelige agatudse.

Agatudsen er en sydamerikansk tudse 
der blev indført til Australien for 70 år 
siden for at bekæmpe sukkerrørsbillen.

Den udgør i dag en alvorlig trussel 
mod det lokale dyreliv og er en typisk 
historie om faunaforurening.

Tudser er normalt ikke særligt 

mobile,  derfor har man troet at pad-
derne spredte sig som blinde passagerer 
på biler. Men ved at udstyre tudserne 
med radiosendere viste forskerne, at 
tudserne kunne bevæge sig op til 1,8 km 
på en nat ved egen hjælp. Forklaringen 
er, at agatudserne i Australien har 
udviklet længere ben, der er op mod 25 
% længere end da arten første gang kom 
til landet. De er et af de første eksempler 
på, at hvirveldyr kan udvikle sig mar-
kant over relativ kort tid.  o

Et lille klip fra avisen: 
 

Evolution på 60 år?

Foto: David McClenaghan
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Konceptet – cold facts!
Tre 5. klasser fra Nærum Skole havde 
emneuge om evolution i samarbejde 
med Raadvad Naturskole i september 
2005.

Inden da holdt vi på Naturskolen to 
planlægningsmøder med lærerne for at 
få indhold og rollefordeling på plads.

Mandag, tirsdag og onsdag roterede 
hold på klassestørrelse mellem tre værk-
steder: 

 P En dag om små dyr, tilpasning og ud-
viklingshistorie på Raadvad Natur-
skole, som lærerne selv stod for. 

 P En dag om udvælgelse og planters til-
pasning verden rundt på Arboretet 
med naturvejleder fra Raadvad Na-
turskole. 

 P En dag om menneskets tilpasning til 
naturen i den lokale skov med en na-
turvejleder fra Raadvad Naturskole.

Torsdag sammenlignede eleverne dyre- 
og planteliv samt jordbundsforhold ved 
Bøllemosen og i den lokale skov. Det 
stod lærerne selv for.

Fredag var der eventyrløb med natur-
vejleder fra Naturskolen, hvor børnene 
fik repeteret en masse af det, de havde 
arbejdet med.

Kan man føle evolution på egen krop?
Emnet evolution lægger meget op til 
iagttagelse, fordybelse og tænkning. Vi 
ville gerne også have den kropslige di-
mension med. Derfor lavede vi en dag 
om menneskets tilpasning til naturen, 

hvor børnene og deres egen krop var i 
centrum. De eksperimenterede med re-
aktionshastighed, afstandsbedømmelse, 
dataloggere og puls, bål, læ og en ”abe-
kasse”, hvor de skulle bruge redskaber til 
at få slik ud af en kasse med. Noget der 
forhåbentlig fik børnene til at tænke på 
mennesket som noget, der også er til-
passet, og ikke kun som toppen af evo-
lutionskransekagen og ”noget med no-
gen aber, der gerne ville være 
mennesker”! 

Hvad vi fik ud af at  
samarbejde med Arboretet?
Først og fremmest ideen til ugen. Vi fik 
en henvendelse fra Forskningsassistent 
Morten Alban Knudsen på Arboretet, 
om vi var interesserede i samarbejde. Vi 
begyndte derfor at tænke i, hvad der 
kunne være af potentialer i sådan et 
samarbejde. Arboretet er besværligt at 
arbejde i for  naturvejleder, fordi man 
ikke må plukke noget. Men det har også 
en masse kvaliteter, som vi kunne bruge 
i forbindelse med et emne om evolution. 
I Arboretet er variationen mellem arter-
ne tydelig, fordi der kun står ét af hvert 
træ. De gode og tit lidt ekstreme histori-
er gjorde desuden, at børnene var mere 
motiverede for at studere planters til-
pasning, end de ville have været, hvis 
udgangspunktet havde været en dansk 
skov. For os naturvejledere, har det at få 
mulighed for at indtænke noget mere 
eksotisk natur i vores formidling, været 
sjovt og lærerigt. Samtidig har det glo-

Af Karen Vesterager, Naturskolen 
i Raadvad

Hele livets historie  
på en uge
- en emneuge om evolution og tilpasning

Foto: Raadvad Naturskole



25
NATUR vejleder  •  15. årg.  •  nr. 1  •  2006 

bale perspektiv været spændende at ar-
bejde med – en mulighed for konkret at 
arbejde med elementer fra den fjerne 
omverden. Se mere om Arboretet på 
http://www.sl.kvl.dk/Faciliteter/Arbore-
tet.aspx .

Forstår de så noget om  
evolution efter sådan en uge?
Meget af ugen var hængt op på at stå 
med næsen i tingene og se variation og 
arbejde med tilpasning og det tror jeg 

Evolution. En bog om livets udvikling på jorden. 
Steven Webster Carlsen, 2001.

Biologisk Forskning, Evolution og samspil A og 
B. Zoologisk Museum og Gyldendal, 1973.

Den levende verden. Grundbog A. 5-6. klasse. 
Kim Conrad Petersen m. fl.. Gyldendal, 1996.

Evolution. Ind i biologien. Arne Bjerrum m.fl.. 
Alinea, 2004.

Udførlig lærervejledning til bogen Evolution fra 
Alinea på www.alines.dk

Levende fossiler. Utrolige verden.  Stella Stillwell 
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Dansk Naturvidenskabsvestival, 2004.

Livets opståen og udvikling. Poul Hansen. Natur 
og museum nr. 4 december 2003.

Evolution, Kaskelot nr. 4, december, 2001.

Evolution 2, Kaskelot nr. 1, juni, 2002.

”Evolution om at arbejde med teorien i 5.-6.kl.”
Svend Hesselholdt & Annemarie Møller Andersen,
Danmarks Pædagogiske Universitet, 2000.

”Undervisning i Evolution”. Ole E. Heie.  
Kaskelot Ps. 4/96

”Udviklings biologi i skolen 2, Udviklings 
biologi & skolebørn. En empirisk undersøgelse af 
skolebørns forestillinger om evolution og arve-
lighed.” Jens M. Olesen, 1988.

Levende organismer: Evolution, genetik og  
diversitet. Jens Bremer. Nucleus, 2000.

Darwins verden, Dag O. Hessen. Høst og Søn, 
2000.

Livets udvikling fra amøbe til menneske. Claus 
Hemmert Lund, Gyldendal Undervisning. 1997.

Genetikbogen. Genetik, genteknologi og evolu-
tion. Nucleus 2003.

Natur og Museum nr. 4. Dec. 1993; Menneskets 
udvikling.

Natur og Museums store oversigt ”kort” om 
klassifikation.

Natur og Museum nr. 4, dec. 2005: Sporforssiler.

Bent Jørgensen, Dyret i dit spejl, Gyldendal, 2003.

Dyrenes Udvikling - fra flagellat til menneske. 
Bent Christensen, Bo Vest Hansen, Bent Friis The-
isen, Gad, 1997.

Litteraturliste

Evolutionsformidling

såmænd de fleste forstod en del af. Ud-
vælgelse og hele udviklingshistorien har 
de nok forstået mindre af. Og lige frem 
kombinere de to tror jeg de færreste har 
gjort. Men de har fået præsenteret no-
gen, for dem væsensforskellige, ting i en 
sammenhæng og forhåbentlig fået skabt 
en mere eller mindre korrekt forestilling 
om, hvad evolution er. Den forestilling 
kan de så kan arbejde videre med i de 
større klasser. 

 o

Tip til din 
næste rejse 
til udlandet:
D. 19. November 2005 
åbnede der på American 
Museum of Natural  
History - det store  
Naturhistoriske Museum 
- i New York en udstil-
ling om Charles Darwin.
Det er lidt af et tilfælde 
at Darwinudstillingen er 
åbnet netop nu hvor der 
er så stor debat i USA 
om Darwin og begrebet 
Intelligent Design.
Udstillingen løber frem 
til den 26.maj 2006. 
Herefter kommer udstil-
lingen til Boston, Chica-
go, Ontario og London.
Udstillingen indeholder 
både levende og døde 
dyr. De døde er et udsnit 
af selveste Charles  
Darwins samling, der 
inspirerede ham til at 
forklare, hvor vi kommer 
fra i bogen ”Arternes 
Oprindelse” fra 1859.
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Ideen til en børneudstilling om 
evolution opstod i London, da  
redaktionen for Naturvejleder  
besøgte Natural History Museum. 

Den flittige læser af Natur             vejle-
der vil huske, at de hér har en  
undervisningsafdeling ved navn 
Investigate. Hovedattraktionen  
der er ca. 30 temabakker, hvori der 
er samlet spændende genstande, 
som børnene skal undersøge  
nærmere for at de kan gennem-
skue sammenhængen. 

Jeg fandt ideen pædagogisk  
interessant – at gøre børnene til  
en slags videnskabsfolk eller  
måske naturdetektiver. 

Det var således en konkret pædagogisk 
idé, som udviklede sig til en udstilling 
om evolution. I første omgang var det 
faglige tema ”Biologisk mangfoldighed”. 
Børnene skulle opleve mangfoldighed 
gennem at undersøge, hvordan forskel-
lige dyr og planter har tilpasset sig. 

Hvis man går et spadestik dybere end 
bare at gå på opdagelse i mangfoldighe-
den melder spørgsmålet sig: Hvordan 
kan det være, at der findes så mange 
forskellige dyr og planter. Og ja så lå det 
jo lige for at få Darwin og evolutionste-
orien på banen. Dyr og planter er der 
ikke bare. De er ikke skabt af en Gud og 
gennem jordens historie har arterne ud-
viklet sig til nye arter og nogle arter er 
uddøde. Den faglige pædagogisk udfor-
dring vi har taget op er at naturvejlede 
omkring følgende spørgsmål: Hvilke 
elementer virker på evolutionen? Hvor-
dan er evolutionen foregået siden, der 

Evolution  
for børn

for ca. 3.8 mia. år siden opstod liv og 
hvad med mennesket? Er vi underlagt 
evolutionens love og hvordan påvirker 
mennesket evolutionen af dyr og plan-
ter.

Udstillingen endte med at få titlen 
”Naturdetektiv”. En titel som lover akti-
viteter og hands-on og det er noget både 
forældre og lærere går efter. Ordet evo-
lution kan være svært at sælge. Til gen-
gæld er det ikke svært at snakke med 
børn om. De har masser af paratviden 
om bl.a. dinosaur der forsvandt, om 
aber der udviklede sig til mennesker og 
om at nogle af dinosaurerne udviklede 
sig til fugle. Her får I en billedfortælling 
med eksempler på, hvordan vi formidler 
om evolution via aktiviteterne i udstil-
lingen. Vores idé er at præsentere bør-
nene for tankegangen om evolution på 
mange forskellige måder og at bidrage 
til en naturvidenskabelig tænkning om-
kring arternes opståen..

36 mysteriebakker 
Iklædt hvide kitler i børnestørrelse vok-
ser børnene en halv meter. Som små na-
turdetektiver guides de til at undersøge. 
Her er alle mulige temaer og genstande-
ne taler deres eget sprog. Først skal san-

Af Stella Blichfeldt,
naturvejleder på Jægersborg 
Statsskovdistrikt.
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serne i brug og dernæst hovedet. Denne 
aktivitet fungerer bedst sammen med en 
voksen, idet det kræver at man enten 
kan eller har tålmodighed til at læse vej-
ledningen. 

Showtime
Historiefortælling er et væsentligt ind-
slag i udstillingen om evolution. Tre 
gange daglige, når der er offentlig åbent, 
afspilles Darwins sang med Ruben og 
Knud i lokalet. Lyset slukkes undtagen 
på det lille sceneområde. Her kaster vi 
os ud i fortællingens kunst. 

Forfatteren Thorstein Thomsen har 
holdt fortællekursus for os og vi har la-
vet historier om evolution: om hvordan 
giraffen fik sin lange hals, om viden-
skabsmanden, der kom hjem fra Grøn-
land med et dinosauræg, om udviklin-
gen fra aber til menneske, om det lille 
grå dyr der gerne ville kunne noget 
mere osv. Børnene sidder på en stor 
rødspætte, som også indgår i snakken 
og dyrs tilpasning. (ideen til rødspætten 
har vi fra et tidligere nummer af Natur-
vejleder).

Darwins teori som tegneserie
I den ene side af scenen findes en kæm-
pe tegneserie, som fortæller om elemen-
terne i Darwins evolutionsteori. Den 
indgår i formidlingen om, hvilke for-
hold i naturen, som bevirker at evoluti-
on foregår. Ved at bruge danske dyr som 
eksempler, forsøger vi at gi´ børnene en 
viden om at evolutionsdramaet også er 
noget, der foregår nu og her og i fremti-
den. Det er en omfattende historie og 
muligvis husker børnene ikke alt. Hu-
moren i tegningerne skulle gerne gøre 
dem nemmere at huske. Tegneserien 
snakkes igennem i forbindelse med de 
små shows, hvor der indgår fortællinger 
om det samme. 

Nogle forsvinder andre kommer til
De udstoppede eksempler på dyr er 
valgt ud fra om de kunne fortælle en 
god historie med relevans for denne ud-
stilling. Eksemplerne understreger, at 
naturen er fuldt af processer og ikke 
bare dyr, som er der. Nogle af dyrene 
udgør eksempler på særlige måde at til-
passe sig i naturen og dermed en forøget 
chance for at overleve. Andre er valgt 
som eksempler på dyr, der er forsvundet 
fra landkortet eller nytilkommet til 
Danmark. Små skilte ved hver af arterne 
fortæller historien og de udstoppede dyr 
bruges på scenen i historiefortællingen.

Fossilbeviser
Hvordan ved man alt det? – spør´ nogle 
af børnene klogt. Og haps ryger der 
nogle fossiler ud af skabet, som hånd-
gribelige beviser på, at der har levet dyr, 
som ikke findes mere og at det er muligt 
at datere hvornår. Det er tanken at ud-
vikle en lille fossil-nøgle, så børnene 
kan arbejde mere selvstændigt med gen-
standene, bestemme dem, se nærmere 
på dem under stereoluppen m.m.  
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Levende eksempler 
Mange naturvejledere har en slange, 
som gør indtryk, når den bliver vist 
frem. Det har vi også. De modigste børn 
tør godt holde den venlige kornsno og 
der bliver snakket meget om, hvad slan-
ger er gode til og hvordan de lever. For-
inden har børnene været udklædt, som 
forskellige dyr og selv været med til at 
give bud på hvad ”de” er gode til – hvil-
ken niche de har indtaget. Slangen er 
primært med i udstillingen for at snak-
ke evolution, så efter at slangen er afdra-
matiseret går turen til den store planche, 
hvor dyrenes udviklingshistorie er skit-
seret. Hvem finder slangen først? Hvilke 
dyr er stamdyr til slanger? Og så er vi 
godt i gang med at tage fat på temaet 
evolution.  

De er ved at forsvinde
Beslaglagte genstande fra truede arter er 
udstillet og indgår samtidig interaktivt i 
dialog med børnene. Når man har holdt 
en elefantstødtand eller prøvet et par 
grønlandske isbjørnebukser samtidig 
med at man får historien om trusler 
mod disse art, gør det et anderledes 
indtryk.

Klæ’ud dyr
De levende dyr er få, men det er ud-
klædningsdragterne ikke. Børnene kan 
løbende selv hoppe i dragterne og lave 
små rollelege inspireret af Lille Nørd fra 
DR. Dragterne bruges også, når der er 
Showtime. Børnene optræder i tilknyt-
ning til historierne og vinklen er igen 
tilpasning til levested, men også indbyr-
des konkurrence mellem arterne. Vi 
bruger bl.a. Æsops dyrefabler i en tilpas-
set udgave til at illustrere, hvordan f.eks. 

et langt næb kan være smart til noget, 
men aldeles uhensigtmæssigt, når ræ-
ven f.eks. inviterer til suppe på en flad 
tallerken.  

Evolutionsstien en vej ud af udstillingen
Lige ved siden af udstillings starter der 
en evolutonssti, som udstillingsvejleder-
ne kan byde besøgene ud på. Det er en 
helt tradionel poststi, som handler om 
hvordan dyr og planter har udviklet sig 
på Jorden. De skiltene som besøgende 
møder viser de forandringer, der er sket 
- lige fra det første liv startede og til nu, 
hvor der er et mylder af dyr og planter. 
Afstanden mellem de enkelte poster er 
analog til en tidsperiode. De lange lige 
veje vi har på Vestamager egner sig for-
trineligt til den øvelse der hedder ”an-
skugeliggørelse af tid i afstande”. Hver 
post indbyder til en lille aktivitet der 
understøtter det udviklingstrin de er 
kommet til. Eksempelvis skal man ved 
posten 1 - jordens skabelse, hvor der in-
gen ilt findes, se hvor længe man kan 
holde vejret. 

Der vil komme flere stier til i løbet af 
foråret, alle med det formål, at binde 
udstillingen og den omgivende natur 
sammen. Vores høje besøgstal i et lille 
udstillingshus kræver også, at der bliver 
mulighed for at smide nogle besøgende 
ud på stierne.  o

På Naturcenter Vestamager 
findes pt. en børneudstil-
ling om evolution. Den har 
titlen ”Naturdetektiv”.  

Udstillingen har offentligt 
åben i weekender, på hel-
ligdage og i skoleferier. 
På hverdage benyttes Ud-
stillingshuset til undervis-
ning af skoler og de ældste 
børnehavebørn. 

Besøgstallet er pt. 25.000 
om året og besøgstallet 
forventes at stige, idet der 
er tale om et københavner-
tilbud, som først er ved at 
blive opdaget. 

Udstillingen drives i et 
samarbejde mellem  
Skov- og Naturstyrelsen  
og Tårnby Kommune. 

Naturvejlederne på Jægers-
borg Statsskovdistrikt er 
ansvarlig for opbygning og 
drift af udstillingerne, som 
fornyes en gang årligt. 

Seks studenter er ansat 
som udstillingsvejledere, 
hvilket betyder, at der altid 
er personbåren formidling. 

Åbningstider og meget 
mere kan ses på www. 
naturcentervestamager.dk
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Af Jørgen Frederiksen Mortensen;  
naturvejleder i Herning 
Kommune.

Det er morgen. Endnu ligger rimfrosten 
over marker og enge herude mod vest i 
vadehavslandet. Morgenmåltidet på 
Ballum Slusekro havde givet mig den 
bedst tænkelige start på denne søndag 
morgen, her midt i januar måned. Beva-
res, der skulle skrabes lidt is af Audien, 
men så var jeg også klar til turen mod 
det Midtjyske. Jeg havde god tid, så må-
ske et kig over på Rømø var sagen....
Den irske folkemusik drønede i bilens 
højtaler, og så rullede jeg henad den 
snorlige vadehavsvej med kurs mod 
Ribe.

Hvilken vidunderlig morgenstund! 
Endnu lyste fuldmånen derude i vest 
som en sølvmønt, og ude i øst var sce-
neriet ubeskriveligt smukt: De første 
orangegyldne solstråler skabte et forun-
derligt mønster allernederst i horison-
ten. Langsom steg guldskiven op over 
landskabet, og nu var den stærkt lysen-
de, orange sol næsten halvvejs oppe...

Så fik jeg pludselig øje på dem! - Der-
ude fra vadehavet kom de i en kæmpe-
stor V-formation lige ind imod mig. Jeg 
holdt straks ind til vejkanten for bedre 
at kunne beundre gåseflokken, som nu 

Vildgæssenes sang er 
hymnen til Tour de Nord

Da gåseflokkene gennembrød morgendisen og 
fløj ind i solopgangen ved Vadehavet.

også lod deres tydelige ryst høre. Dette 
måtte være den ultimative naturoplevel-
se, så bilradioen blev omgående bragt til 
tavshed. Højt skrigende kom det storslå-
ede “V” ind over vejen og synes at flyve 
direkte ind i solopgangen. Gennem kik-
kerten kunne jeg hurtigt fatslå, at det 
var grågåsen som kom solen imøde. Det 
er den selvsamme gåseart, som gennem 
genrationer er tæmmet tilstrækkeligt til 
at kunne medregnes blandt husdyrene. 
Gæssene har et utroligt smukt familie-
sammenhold og er yderst selskabelige. 
De bevarer sammenholdet både under 
flyvning og i spisepauserne, når græsset 
omsættes til energi. 

Fjerdragten er tydelig gråbrun med 
lyse spidser på kropsfjerene. Grågæsse-
ne har måske været her mange gange. 
De kan bliver 25 år og kommer her år 
efter år. De har gennem genrationer væ-
ret et yndet jagtbytte. Og en enkelt gås 
er lækkert kød til mange munde. Tre 
kilo kan fuglen veje, og kødet hører til 
det lækreste i den kulinariske verden. 
Selvom det er tidligt på dagen, og selv-
om nattefrosten endnu lægger sin klam-
me hånd på landskabet, skal man ikke 
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have ondt af grågæssene. De er klædt 
godt og grundigt på til at modstå kul-
den. Ikke færre end næsten 20.000 fjer 
beskytter fuglen fra næb til halespids. 
Grågåsen gør intet for at skjule sin til-
stedeværelse. Dens karakteristiske skrig 
kan høres milevidt omkring, og selve 
formationen stjæler øjeblikkelligt op-
mærksomheden. Måske har gæssene så 
meget klogskab i de små hjerner, at de 
ligefrem kan skeldne mellem jagttider, 
og perioder hvor de kan græsse i fred og 
ro ? Og de skal faktisk spise temmeligt 
meget, for kun en fjerdel af føden ud-
nyttes! Til gengæld bruger de næsten 
samtlige lyse timer til at æde. Mere end 
egenvægten skal sættes til livs hver dag. 
Men trods den lave udnyttelsesgrad af 
føden, er grågåsen dog i stand til at for-
doble sin kropsvægt på en månedstid, - 
og for en velvoksen gås på tre kilo, er en 
fordobling immervæk temmeligt meget. 
Det er bestemt ikke uden grund at net-
op grågåsens stamfædre blev en væsent-
lig del af landhusholdningen...

Og nu, netop den skønne søndag 
morgen, sker vidunderet! Det første V- 
er afløst af en rullende strøm af vældige 
V-formationer. Dette må være som at 
opleve krigens rædsler, når flyene i for-
mation efter formation kom drønende 
med deres bombelaster. Sådan må de 
have oplevet det i den gamle kulturby, 
Dresden, da tæppebombningerne blev 
indledt i 2. verdenskrigs slutfase...

Men dette er ikke krig og dette er ikke 
bombefly. Her er der tale om en af natu-
rens mest storslåede scenerier, hvor de 
kæmpemæssige fugle næsten i bølger 
kommer væltende ind fra det glitrende 
vadehav. Omkring 20 gæs dannede den 
første formation, men nu er V-erne 
langt større med mindst 50-60 gæs i for-
mationerne. Flugten sker med kraftige 

og elegante vingeslag. Hele tiden sker 
det at førergåsen trækker ydefuldt til si-
den og overlader førstepladsen til den 
næste i geleddet. Formationsflyvningen 
betyder at gæssene kan holde øje med 
hinanden, og derfor hurtigt kan reagere, 
når førerfuglen ændrer retning, hastig-
hed eller højde. Og hvad vel er ret vig-
tigt, er at luftstrømmen, som skabes af 
de forreste gæs mindsker turbulensen 
for resten af flokken,, så de bruger færre 
kræfter på flyvningen. Når gæs flyver i 
formation med samme hastighed som 
hvis de fløj alene, bruger de vingerne 
mindre og sparer derfor på energien.

For energi skal der til! Når rejsen går 
nordpå til de arktiske egne, skal der 
bruges masser af brændstof, og den ind-
tages i de kommende uger og måneder 
ved Vadehavslandet og i de vestjyske 
fjordenge.

Men hvorfor vil gæssene og da forre-
sten deres slægtninge, sangsvanerne og 
pibesvanerne absolut nordpå for at yng-
le. Der er da rigeligt med græsningsmu-
ligheder og redepladser i det vestjyske ? 
Naturligvis er det driften, der driver 
fuglene nordover, men der må da være 
een eller anden oprindelig begrundel-
se...Hvorfor begyndte den lange rejse, - 
tour de nord - i en meget fjern fortid ? 
Svaret er måske bl.a. sikkerhed. I de 
vældige tundraegne er der frit udsyn, 
således at det kan blive vanskeligt for 
fjender at snige sig ind i de skræppende 
gåseflokke. Men måske endnu væsentli-
gere er det at antallet af rovdyr er langt 
mindre i tundraegnene end under sydli-
gere himmelstrøg, - så måske derfor...

Iøvrigt skal truende rovdyr være 
yderst forsigtige, ikke mindst når det 
gælder gæs. Forældrene er yderst op-
mærksomme, når det gælder ungerne. 
De bliver nemt ret agressive, og med de-
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res vinger kan de slå særdeles kraftigt 
fra sig.

Endnu denne strålende søndag mor-
gen spekulerer grågæssene ikke i nord-
gående flyvning eller i arktiske rovdyr. 
Her og nu drejer det sig udelukkende 
om det gæs er sande mestre i, - nemlig 
at æde. Og derfor kommer de i dette 
øjeblik i bølge efter bølge og flyver di-
rekte ind i solopgangen.Dette er et af 
naturens fagreste undere, - en sanseop-
levelse for krop og sind, - et sceneri for 
det hele menneske. Det hedder også 
livskvalitet. Intet kan være smukkere, - 
og just i dette øjeblik kommer bagtrop-
pen. Her har de mange hundrede gæs 
glemt alt om formationsflyvning. De an-
kommer i en gigantisk bølge, der i nord-
sydretningen rækker langt uden for 
synsvidde. Som den kæmpemæssig, 
højtsyngende sky, kommer grågæssene 
ind over havdiget. Jeg opgiver helt at 
tælle gæssene. Det her rækker langt ud 
over, hvad jeg formår i mit indre tælle-
apparat. Et ganske pænt antal af Euro-
pas 3,6 millioner gæs må være her i slut-
spurten!

Fugleflugten er den totale frihed! Helt 
naturligt har gæssene givet kunstnere 
inspiration i keramik, maleri og poesi 
lige fra de gamle ægyptere til vor tids 
kunstnere.

Jeg bliver siddende lidt endnu. Den 
skarpe sol hindrer udsynet mod øst. 
Men jeg ved at de mange hundrede grå-
gæs nu går rundt derude et eller andet 
sted. Jeg har indtaget et herligt morgen-
måltid på den gamkle slusekro. Nu er 
det gæssenes tur til morgenmaden, - og 
den varer sikkert ved hele dagen. Min 
gåseoplevelse varer endnu længere. Sce-
neriet er ubeskriveligt, - det kan kun 
opleves. Og alligevel har jeg her prøvet 
at nedfælde det vældige naturfænomen. 

Det er måske ikke et øjeblik for tidligt, - 
een eller anden kunne måske tænkes at 
tage patent på oplevelsen! Det lyder 
umuligt, men sådan noget forekommer 
faktisk!

På vej nordover i bilen tænker jeg 
over mit held. Sådan noget opleves al-
drig for de fleste. Netop den morgen da 
gæssene kom ind, var jeg på pletten un-
der de ultimative gode vejrforhold. - Jeg 
nynner “Det sker kun engang...”.

Men gæssene er ikke passe` for mig. 
Blandt mine mange årlige grønne arran-
gementer, hører gåsesafarierne til Stadil 
og Nissum-fjordene til de mest efter-
tragtede, - på linje med bæver”jagten” i 
Klosterheden. Og så får grågæssene sel-
skab. Herude ved de yderste klitrækker 
fouragerer de i skøn selskabelighed med 
de kanadiske gæs, bramgæssene og un-
dertiden også sammen med enkelte sne-
gæs. I de vældige fjordenge er der uen-
delige mængder føde til de tusinder 
gæs, der her gør klar til den lange rejse. 
Hvis ikke kroppen er fyldt til briste-
punktet, går det galt.

Så er der nemlig ikke energi nok til 
polarruten. Og fornogle gæs er destina-
tionen intet mindre end det nordligste 
Grønland. Det kræver en madpakke af 
dimensioner...

Og så græsser de derude i det vestjy-
ske tre-fire uger. Det er opfyldelsen af 
enhver naturvejleders drøm. Det giver 
nemlig garanti for at gæssene er på plet-
ten, når vi ankommer og kikkerterne 
køres i stilling. Det begyndte ved Vade-
havet og slutter ved tundraen i nord. 
Men mellemstationerne er bestemt også 
værd at tage med. Dette er ikke Tv, men 
den skinbarlige virkelighed. Skønnere 
kan det aldrig blive. det er naturvejle-
der-guf!

 o
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Kulturmiljø-erfagruppen afholdt 
den 6. og 7. oktober 2005 tema-
dage med ovenstående emner.  
En del af dagenes program var en 
længere ekskursion til forskellige 
steder i Skjern Å og åens opland, 
hvor der er synlige spor efter men-
neskelig foretagsomhed i land-
skabet, og i den forbindelse  
afl agde gruppen et besøg hos 
gård ejer Mads Rahbæk, Sønderby-
gård i Borris.

Ni generationer på Sønderbygård  
Mads Rahbæk er niende generation af 
slægten, som har beboet Sønderbygård. 
Han havde lovet at fortælle om de for-
skellige generationers brug af Skjern å 
og dens landskab, om åens afgørende 
betydning for gårdens drift, og brugen 
af engene i forskellige tider, afvandingen 
i 60-erne, naturen omkring gården og 
den nuværende drifts indvirkning på 
landskabet.  Og vi skulle se den meget 
smukt bevarede gård, hvor der er mange 
vidnesbyrd om fortidens liv - et spæn-
dende kulturmiljø.

Gården Sønderbygård ligger ca. 1 km. 
vest for Borris by på kanten af Skjern Å 
dalen. Den betegnes i Rinkøbing Amts 

gennemgang af kulturmiljøer som en 
gammel eng- og hovedgård fra omkring 
1800 med mange bevarede detaljer samt 
inventar. Af gårdens oprindelige fire 
længer er der i dag kun stuehuset tilba-
ge. Driftsbygningerne er nyopført i 
1925, som et trelænget anlæg, som det 
dengang var almindeligt. Af gårdens 
knap 300 tdr. land er de to trediedele 
forpagtet bort til to kvægavlere. Den 
sidste del er delvist beskyttet, idet den er 
en del af Skjern Å naturprojektet, og 
jorden bruges fortrinsvis til afgræsning, 
jagt og fiskeri.

Studeopdræt
Mads Rahbæk fortæller følgende træk 
fra gårdens historie: ”I stuen står der på 
et gammelt skab fire herrehatte, som har 
tilhørt de fire første ejere af den nuvæ-
rende Sønderbygård. De kan på deres 
helt specielle måde bruges til at fortælle 
historien, idet hver hat repræsenterer en 
tids-epoke eller overgang. 

Den første hat tilhørte min tipoldefar 
Mads Hansen, født 1800. Han overtager 
den ene part efter sin far i 1820. Vi ved 
ikke meget om hans tidlige år, kun at 
han han ret hurtigt blev velhavende. 
Mest sandsynligt er det, at det var stude-
handel eller opfedning af stude, der er 
forklaringen på hans velstand, i hvert 

Vandløb  
og deres kulturmiljøer

Af Mads Rahbæk,  
landmand i Borris
 og Tage Madsen, naturvejleder 
ved Skjern-Egvad Museum. 
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fald havde han engene, som var en be-
tingelse for dette. Handelen med stude 
blev frigivet i 1788, og herefter kunne 
enhver bonde, som havde økonomi til 
det, frit gå ind i studehandelen. Dertil 
kom, at man udnyttede de muligheder, 
naturen bød på. En enorm skorsten i 
bryggerset vidner om, at man kunne 
røge en anseelig mængde fisk, og i 1960 
lå der et næsten intakt fiskenet, som ved 
hjælp af to heste blev trukket op mod 
strømmen i åen. Det fortælles, at der i 
heldige træk kunne være flere hundrede 
kilo fisk, skalle, aborre og vel også mere 
ædle fisk. Aborrerne blev røget, og skal-
ler m.v. blev til ”sure fisk” og anvendt til 
svinefoder. Desuden gav andejagten 
hvert år en kærkommen afveksling på 
menuen.

Mads Hansen var vel anset langt ud 
over Borris sogn, og i 1828 blev han for-
lovet med den kun 16-årige Ane Jens-
datter Eg fra Egsgård ved Grindsted. De 
bliver gift i 1830, Ane er lige fyldt 17, og 
de påbegynder byggeriet af deres nye 
gård. Ane, der var ud af en adelig fami-
lie, medbragte mange fine ting og møb-
ler, vel også penge, og hun sætter sit 
præg på det nye stuehus. Byggeriet blev 
udført af omrejsende teglbrænder(e). 
Det må have krævet enorme resurser og 
arbejde at grave leret, ælte det og deref-
ter brænde stenene på stedet. Brændslet 
til teglbrændingen var mosetørv, og ler-
graven var stadig synlig for tyve år si-
den. De byggede stort, gårdspladsen var 
mindst 1100 m2 og omkranset af fire 
sammenbyggede længer. Gården var 
nærmest en fæstning med solide porte 
og døre som kunne stænges indefra. 
Der var jerngitre for alle stuehusets vin-
duer, som vendte udad – man passede 
godt på sine værdier, og havde ikke me-
get til overs for fattigfolk og rakkere. 
Heldigvis er jerngitteret for soveværel-
sevinduet stadig bevaret. 

Mejeri og engvanding
Næste hat tilhørte min oldefar, 1837 til 
1916, som overtog gården i 1862. Han 
får oprettet et mejeri i Borris, og i 1870-
erne færdiggøres Vorgod Å Vesterkanal, 
der er ført frem til Sønderbygård, som 
var den største aftager af vand fra kana-
len. Med de store mængder vand kunne 
der bjerges enorme mængder af hø på 
engene, og det betød en stor udvidelse 

af mælkeproduktionen. Engvandingska-
nalen gik gennem Sønderbygårds have, 
og et stykke er bevaret her. 

Andelsbevægelse og avlsarbejde
Den tredie hat tilhørte min fars mor-
broder, som var ungkarl og overtog går-
den i 1905. Han var den ny tids mand, 
og gik stærkt op i avlsarbejde, dræning 
af mosen og opdyrkning af det sidste 
stykke hede. Han var stærkt optaget af 
andelsbevægelsen, direktør for en 
brandforsikring, medlem af sognerådet 
i 12 år, de 11 som sognerådsformand og 
kreditforeningsmand. Han var desuden 
stifter af den endnu eksisterende Borris 
Fiskeriforening. 

Afvanding af Skjern Enge og mekanisering  
Den fjerde hat tilhørte min far, som 
overtog gården i 1952 efter morbrode-
rens død. Han moderniserede driftsbyg-
ningerne og maskinparken, og sidst i 
50-erne kom han til at deltage i afvan-
dingsprojektet af Skjern Enge imod sin 
vilje, fordi han mente, at lodsejerne fik 
for lidt jord i forhold til omkostninger-
ne og den unikke natur.” 

 Mads Rahbæk overtog Sønderbygård 
i 1966 efter sin faders død. Han er land-
mand, jæger og deltager i debatten om 
Skjern Å, hvor han har forklaret land-
brugets synspunkter. Mads Rahbæk la-
ver ture i Skjern Enge og om Dejbjerg 
rakkerne, og han er én af den lille grup-
pe af frivillige, som ved forskellige lejlig-
heder laver ture/formidling i Skjern 
Enge. Tovholder for gruppen er Skjern-
Egvad museum og Skov- og Natursty-
relsen, og gruppen har mindst en gang 
årligt et møde, hvor der udleveres mate-
rialer, rapporter m.v., så alle er informe-
ret om den seneste udvikling omkring 
emnet. 

 o
Fire hatte - fire epoker.

Deltagerne ved temamødet lytter 
til Mads Rahbæks fortælling i 
stuen på Sønderbygård.

Det bevarede gitter for sove-
værelsesvinduet.

Rest af engvandingskanalen  
Vorgod Å Vestkanal.
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Drømmen om storken
Som en del af vandmiljøplan II er natur-
genopretningsprojektet Vorup Enge ble-
vet etableret og indviet i foråret 2004. 
Ved at fjerne digerne fra de inddæmme-
de arealer langs Gudenåen blev et 120 
hektar utilgængeligt landbrugsareal om-
dannet til vådområder og grønne enge. 

Århus Amt der har kørt projektet ud-
valgte et bynært landbrugsområde ved 
Randers, som pilotprojekt for en større 
oversvømmelse i Gudenådalen. Her er 
et stort rekreativt potentiale og synlig-
hed for projektet med den nærliggende 
købstad.

Samtidig kunne man genskabe et 
åbent landskab af våde afgræssede enge, 
der lignede det man kan se på 100 år 
gamle postkort. Det satte gang i cityfor-
eningens drømme om at få storken til-
bage i reden i Helligåndshuset og der-
med igen få turisterne ind i gaderne.

Projektet havde været på tegnebordet 
i flere år. Det kneb dog med at få finan-
sieret erstatningsjord til de landmænd 
der måtte afgive jord til oversvømmel-
sen. Men så trådte Aage V. Jensen Fonde 
ind i projektet med tilbud om opkøb af 
jord og derefter gik det hurtigt.

En foræring til naturvejledere og ornitologer
I løbet af fire-fem måneder havde grave-
maskiner og flishuggere omdannet de 
kedelige stubmarker og tilgroede brak-
arealer til et stort åbent vanddækket 
vådområde. Folk på tur ved Gudenåen 
spilede øjnene op over den forvandling 
der var sket. Som en børnehavedreng 
sagde ved et besøg på naturskolen ” vi 

Vorup Enge 

Af Lars Maagaard, Naturvejleder/
biolog i Randers Kommune  
(øverst) og
Henrik Herold, Direktør  
Randers Regnskov (nederst).

Et utilgængeligt 
inddæmmet  
landbrugsområde 
blev til et bynært 
åbent vådområde 
med masser af  
fugle, græssende 
dyr og formidling.

gik ned til åen også var der lige pludse-
lig et helt nyt hav”.

Endnu før gravemaskinerne var ude 
var vådområdet indtaget af fuglene. 
Sangsvaner, canadiske gæs, sorthalsede 
lappedykkere, skeænder, pibeænder og 
masser af vadefugle væltede ned i områ-
det.

Lige med et kunne vi høre grågæs, tu-
sindvis af bekkasiner på træk og obser-
vere fiskeørn fra naturskolens kontor. 
Sammen med de lokale DOFére blev 
der startet ugentlige tællinger af fugleli-
vet.

Vi har altid følt at vi manglede lidt 
større sammenhængende naturområder 
i Randers. Bevares vi har Gudenåen, 
men som bykommune er der hverken 
store skove eller naturområder indenfor 
kommunegrænsen.

Nu var vi beriget med et naturområde, 
der langs Gudenåen kilede sig ind i 
midtbyen og var genbo til naturskolen - 
en fantastisk foræring. Det var også en 
fantastisk mulighed for, at formidle nye 
emner som vandmiljøplan, vandfugle-
træk, naturpleje m. husdyr og biodiver-
sitet.

Formidlingssamarbejde
Der blev nedsat en arbejdsgruppe der 
skulle stå for informationsmateriale og 
publikumsfaciliteter. 

Medarbejdere fra Århus Amt, Ran-
ders Kommune, Åge V. Jensens Fonde, 
Randers Regnskov, Kulturhistorisk Mu-
seum og Randers Naturskole.  I fælles-
skab fik vi lavet foldere, tavler, skilte for-
slag til adgangsforhold, fugletårne og en 

Biodiversitet, bekkasiner og bisoner
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formidlingspavillon. 
Med fondenes økonomiske opbakning 

blev der etableret to fugletårne i Vorup 
Enge plus et fugletårn ved Randers Na-
turskole med udsyn til Vorup Enge. 
Derudover blev der opført en formid-
lingspavillon, som naturvejlederne og 
skoletjenesten i Randers Regnskov be-
nytter til base for formidling. Desuden 
blev der opført en gangbro anbragt på 
siden af den eksisterende jernbanebro, 
hvilket betyder at man kan spadsere fra 
Randers bymidte og direkte ud i natur-
området. 

Den direkte formidling foregår på 
sædvanligvis med offentlige og bestilte 
naturvandringer i området foretaget af 
naturvejlederen. Derudover har vi lavet 
et formidlingstiltag, hvor biologistude-
rende ansat som guider i Randers Regn-
skov to gange om dagen i juli og august 
laver mini-naturtur i området. Det er en 
kort rundvisning der er temaopdelt i 
emnerne: græssende husdyr, smådyr, 
fugle og engens planter. Mini-naturtu-
ren fungerer som appetitvækker til at gå 
videre i området.

Randers Regnskov ud af kuplerne
Lidt udsædvanligt for en zoologisk have 
måske har Randers Regnskov engageret 
sig i brugen af det nye naturområde. Fra 
Randers Regnskovs side vil vi gerne 
kunne tilbyde endagsturister og større 
grupper af f.eks. skoleklasser nogle eks-
traoplevelser udover dem man kan få i 
regnskovsudstillingen. Samtidig har vi 
en interesse i at bevare og formidle den 
lokale natur i Gudenåens Floddelta.

Området skal jo plejes ved afgræsning 
af kreaturer, men i stedet for at udsætte 
moderne kødkvæg blev det foreslået, at 
man benyttede nogle af de gamle danske 
husdyrracer, der før i tiden blev benyttet 
til afgræsning.  I samarbejde med priva-
te husdyravlere er der udsat jyske heste, 
sortbroget malkekvæg, rødt malkekvæg, 
ertebøllefår og gammel dansk gederace. 
Dyr som vi kender fra vores barndom, 
men som er forsvundet fra det danske 
landbrug. Dyrene går på sommergræs 
og tilses i den periode af regnskovens 
dyrepassere. På den måde er Randers 
Regnskov med til at bevare og formidle 
de trængte historiske husdyrracer og 
publikum får endnu en oplevelse, når de 
er på tur i området.

Biodiversitet og Bisoner
Vorup Enge er et godt skoleeksempel 
på, hvorledes biodiversiteten øges, når 
landbrugsjord ændres til et oversvøm-
met naturområde. Antallet af observere-
de fuglearter er steget fra 91 før projek-
tets start til 160 i dag. På de arealer der 
tidligere var kornmarker vokser der nu 
engblomster og i den ny etablerede eng-
sø indvandrer plante- og dyrearter fra 
Gudenåen.

Men biodiversitet er også bevarelse af 
oprindelige dyr og genindførelse af dis-
se. I stedet for pleje de nyetablerede 
enge ved hjælp af traditionelt kødkvæg 
arbejdes der på, at vi udsætter europæ-
isk bison i Vorup Enge, som skal klare at 
holde vegetationen nede.

 Bisonprojektet vil indgå i det europæ-
iske bevaringssamarbejde for bison og 
projektet vil på den måde være et natur-
pleje, biodiversitets og formidlingspro-
jekt på en gang. Samtidig oparbejdes 
der en bestand af europæisk bison, så 
hvis Danmark bliver klar til udsætning 
af en oprindelig art i større naturområ-
der er dyrene der.

Fremtidsprojekter
Århus Amt vedtog i juni 2005, at udvide 
pilotprojektet fra Vorup Enge til at om-
fatte det meste af strækningen mellem 
Randers og Langå. Det betyder at Gude-
nådalen vil blive ført tilbage til en op-
rindelig tilstand med masser af fugle, 
engplanter og græssende dyr. Det bety-
der også, at der er meget der skal for-
midles, men heldigvis har vi i Randers 
oparbejdet en god tradition for, at sam-
arbejde mellem de forskellige interesse-
parter dvs. myndigheder, borgere, grøn-
ne organisationer, institutioner og 
virksomheder. Derfor er vi klar endnu 
mere formidling langs Gudenåen.

 o Brushane og rødben. Foto: Benny 
Kristensen.

Mens vi venter på bison, er det 
køer og heste, der græsser engen.

Med kikkert og teleskop på tur til 
formidlings-pavillonen.

5. kl. fra Vorup Skole arbejder 
med biodiversitet i Vorup Enge.
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ESKE - har udgivet en bog med sin for-
samlede poesi 1969-2004.

Der er jo fløjet en del ugler fra reden si-
den digteren Eske K. Mathisen optrådte 
med sine skarnbassedigte og sit natur-
syn på årskonferencen i 1996, men jeg 
husker stadig denne årskonference af 
netop den grund.

Eskes små finurlige digte med et 
skævt syn på bl.a. naturen må være guf 
for enhver naturvejleder.

 

EN GÆRDESMUTTES TAVSHED

En måges skrig
kan man efterligne.
Og en solsorts triller.
En gulspurvs sang 
kan man ligefrem sætte ord på;

men hvordan efterligne
en gærdesmuttes tavshed?

SVALEN

Helt stille, ikke en lyd,
ikke en vind. Pludselig kommer
den jagende, pibende
lige over os, væk,

efterladende et svaleformet hul
i stilheden.

Stilheden fylder en del i Eskes digte, 
men det er ikke tom stilhed. Hør en 
gang, hvad han skriver til Lasse om ha-
letudser:

Engang var vi alle kommaer,
som haletudserne i pytten på de 
lune klipper,
små pauser der gav mening.

Hos Eske, som i naturen, er pauser og 
stilhed en vigtig del af kvaliteten. Derfor 
holder jeg også mest af hans korte na-
turdigte, som heldigvis fylder mange af 
de godt 400 sider. I sidste halvdel af bo-
gen begynder digtene at rime, hvilket 
ofte går ud over det spidsfindige og 
knivskarpe. Det viser sig imidlertid at 
Eskes egen udvikling er gået i modsat 
retning, eftersom hans tidlige digte står 
sidst i bogen. Typisk eskeligt! 

Selv med min præference for de korte 
kan jeg varmt anbefale, at man også læ-
ser de lange med. Læseværdig er f.eks. 
balladen på 50 vers om Stefan Stald-
knægt, der blev hængt som hestetyv, 
hvilket gik alvorligt ud over bødlen.

Som det ultimative argument for at 
købe og læse bogen, kommer her endnu 
en smagsprøve: 

UGLEMÆRKER

Hver gang en ugle får øje på én,
får man et stempel på sjælen, 
nærmest af form som en mus. 
Når sjælen er helt fuld af mær-
ker, kan man prøve at få den 
byttet til en ny; men det er de 
færreste, der får det. De fleste 
må nøjes med at vende sjælen 
og begynde forfra på den anden 
side.

ESKE-lige digte
Læst og påskrevet af Jens Frydendal

Mathiesen, Eske K.
Forsamlet poesi 1969-2004

Forlaget Arena 2005
407 sider. Ca. 250 kr.

Boganmeldelse



Af Niels Hansen,
Pressechef på DMI
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Nørder  
i fri dressur
Lysten til at udforske naturen kan 
leges ind. Det har Jeppe og Marie 
demonstreret i TV-program met 
Lille Nørd på DR1. Over 300.000 
børn har fulgt med i løjerne!

To voksne mennesker surret op som 
rullepølser i sorte soveposer og iført 
gule ørevarmere. De maver sig over en 
modeljernbane (uden at blive ramt af 
toget) og bagefter forsøger de at fange 
ophængte chokoladefrøer, mens de rut-
sjer på maven over presenninger ind-
smurt i brun sæbe. 

Det lyder mest af alt som et nyt bud 
på moderne kunst - nu hvor guldfisk i 
blendere er blevet hverdagskost, men 
rent faktisk er det formidling. Endda 
naturvidenskabelig formidling - i dette 
tilfælde om snoge - og det virker! Hver 
tirsdag i efteråret 2005 havde program-
met Lille Nørd på DR1 mellem 250.000 
og 310.000 seere, hvilket svarer til næ-
sten 90% af de 3 til 7-årige og op mod 
80% af de 8 til 12-årige, som sad ved 
tv’et mellem 18:00 og 18:30.

 
Ikke kun for legens skyld
”Vi vil inddrage, ikke opdrage” siger 
Marie Christensen-Dalsgaard, som er 
den ene halvdel af makkerparret bag 
Lille Nørd. ”Vi ved at samtlige vores 
lege har været kopieret hjemme i stuer-
ne - sikkert fordi de er sjove. Der er no-
get uimodståeligt i, at udsætte sig selv 
for de begrænsninger et bestemt dyr har 
og som ligger langt fra mennesker. Det 
gælder i høj grad med snogene, når vi 
bevæger os uden arme og ben.”

Og det er ikke leg kun for legens 
skyld. ”Vi skal sælge idéen og få børne-
ne til at lege videre”, fortæller den anden 

lille-nørd Jeppe Vig Find. ”Vi vil gerne 
skabe små miniforskere ved at få børne-
ne til at sætte spørgsmålstegn ved det de 
ser og til selv at finde svarene”.

Lille Nørd bygger på det overordnede 
koncept, at værterne Jeppe og Marie 
først kører ud og studerer et dyr i natu-
ren. Bagefter vælger de en vinkel, som 
giver en sjov leg hjemme på basen - en 
stor garage i tv-byen i Søborg. Nogle 
gange får de hjælp af en ekspert, mens 
de andre gange selv ræsonnere sig frem 
til svarene.

Naturvejledere på banen
Eksperterne i Lille Nørd er ofte natur-
vejledere og det er jo lidt af en æresbe-

Marie ”Lille Nørd” - Marie Christensen-Dalsgaard i civil.

Fotos: DR 
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visning. ”Det var dog ikke noget, vi hav-
de planlagt fra starten”, forklarer Jeppe. 
”Vi har et godt samarbejde med Mette 
Marcker Christiansen fra Skov- og Na-
turstyrelsen. Alle de kontakter hun gav 
os var til naturvejledere og det har fun-
geret perfekt, både fordi de har ’fat i na-
turen” og fordi de har erfaringer med 
vores målgruppe”.

Men når nu brugen af naturvejledere 
ligger lige for, hvorfor er de så ofte lidt i 
baggrunden? ”Det skyldes den rolle eks-
perterne spiller i udsendelsen generelt. 
Vi sigter mod at børnene selv skal ud og 
finde sandheder om naturen og derfor 
spørger vi kun om det allermest nød-
vendige, som f.eks. ’hvor finder vi dyret’ 
og den slags”.

Samtidig viser de undersøgelser DR 
laver, at børnene keder sig en smule, når 
tre voksne pludselig står og snakker. 
”Og det er ikke fordi naturvejlederne 
har noget imod vores små julelege eller 
har haft en uforenelig tilgang til natur-
formidling”, forsikrer Jeppe og uddyber: 
”Vores ønske er imidlertid ikke at få alt 
at vide. Ofte fokuserer vi blot på én lille 
ting hos et dyr - en særlig evne, eller en 
spændende fremtræden. Vi ved godt, at 
naturvejlederen kan gå langt mere i 
dybden og finde mange flere interessan-
te vinkler end vi selv kan, men vores op-
gave er at sortere i den viden og så finde 
netop den egenskab, der efterfølgende 
giver den bedste leg”.

Leg dig til viden
På baggrund af sine erfaringer fra Lille 
Nørd mener Jeppe, at netop legen burde 
stå stærkere i skolen. ”Af en eller anden 
grund holder det op med at være i or-
den at lege i timerne, når man bliver 
større. Jeg legede selv Genève-konventi-
onen i gymnasiet og mine kammerater i 
de andre klasser, som skulle gennem 
samme pensum, var vildt misundelige. 
Man kan lege på mange niveauer og 
selvfølgelig skal man tænke i målgrup-
pe, når man inddrager legen i undervis-
ningen”.

Men kan naturvejledere så lade sig in-
spirere af Lille Nørd? Eller fungerer det 
koncept kun med Jeppe og Marie, gen-
nem tv og til mindre børn?

”Som udgangspunkt kan alle lege og 
alt leges”, mener Jeppe og peger igen på 
sine egne erfaringer med Genève-kon-

ventionen, selvom han også medgiver, 
at visse ting er noget nemmere at isce-
nesætte i Lille Nørd-stil end andre. For 
at bevise sin påstand kommer han på 
kort tid op med et fornuftigt første bud 
på, hvordan man leger kontinentaldrift, 
selvom det er langt væk i både tid og 
størrelsesorden fra snogen i skoven.

Værterne fra Lille Nørd er desuden 
enige om, at børn såvel som voksne får 
mere og anderledes viden, når kroppen 
spiller med i undervisningen. ”Desvær-
re er det nok svært at måle og veje den 
viden, elever har leget sig til, når de så 
står i en eksamenssituation”, siger Marie. 
Til gengæld tyder de tilbagemeldinger 
Lille Nørd får på, at børnene efterføl-
gende leger sig til endnu mere viden, 
hvilket må være enhver undervisers 
drøm.

Lille Nørd har et kamerahold til rå-
dighed i to dage til hver udsendelse og 
ender med en fire-fem timers råmateri-
ale. Marie ser det som en styrke, at de 
kan klippe bidder sammen til et hele, så 
intensiteten opretholdes. På andre om-
råder betragter de imidlertid tv-mediet 
som en spændetrøje og med lidt plan-
lægning mener hun sagtens, at de sam-
me virkemidler kan bruges i almindelig 
undervisning.

Mere Lille Nørd i foråret
I de 18 udgaver af Lille Nørd, som kørte 
over skærmen i 2005, spiller Jeppe og 
Marie meget på, at de er to venner, som 
gør tingene sammen. ”I de kommende 
udsendelser satser vi mere på team-
work og på at løfte i flok” fortæller Ma-
rie. ”Hvis du lige undersøger det der, så 
laver jeg sådan en her imens, som vi så 
kan bruge til at komme videre med”. De 
vil også gerne lidt væk fra, at det altid på 
en eller anden måde skal handle om dyr, 
selvom de godt ved, at dyr giver en 
umiddelbar identifikation særligt i for-
hold til de små børn.

Efter et par ekstremt travle måneder 
for Jeppe og Marie debuterede den nye 
omgang Lille Nørd den tirsdag den 21. 
februar klokken 18:00 på DR1. Og fik 
du ikke de første 18 udsendelser med, så 
ligger de faktisk på nettet i fin kvalitet. 
Her kan du blandt andet se eller gense 
kunststykket med snogene, soveposerne 
og de gule ørevarmere. 

 o

Lille Nørd 
på Internettet:
På DR’s hjemmeside lig-
ger der et lille arkiv med 
de Lille Nørd udsendelser, 
der har været vist 
- de ligger, så du kan se 
dem på computeren:

http://www.dr.dk/zoom/
noerd/arkiv/
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Naturvejlederforeningens  
bestyrelse søger erfaringer og  
inspiration fra andre lande med 
hensyn til for midling og  
organisering af naturvejledningen 
i forbindelse med nationalparker.

I vort sydlige naboland er der national-
parker, der måske kan tjene som inspi-
ration for det kommende danske natio-
nalparkarbejde. Det kan gælde 
formidlingen, hvor store udstillingsfor-
løb de mere ”turistede” steder kan bære 
- eller måske organisationsformer.

Den slags inspiration er jo langt fra 
”ad pommern til”, men den national-
park, som jeg aflagde en kort visit lå alt-
så i Vorpommern! – og hedder helt 
præcist: Nationalpark-vorpommersche-
boddenlandschaft. ”Boddenlandshaft” - 
refererer til de lavvandede laguner, der 
naturligt er blevet afskåret fra Østersøen 
og hvor Østersøens salte vand og fersk-
vand blandes.

En af naboens nationalparker
Det er formodentlig de færreste danske 
naturvejledere, der kender nationalpar-
ken, trods nærheden til Danmark og 
størrelsen på 805 kvadratkilometer 
(mest vandflade).

Det lykkedes at få arrangeret et møde 
på hvad der er anført som intet mindre 
end  ”Umweltcentrum”!  Der er da også 
500 m2 udstillingsflade, med informati-
on om nationalparken med anvendelse 

Udvikling  
ad pommern til?

af flere forskellige medier og præsentati-
onsformer. Informationen omfatter 
både de kræfter, der har ført til landska-
bets dannelse og de enkelte naturtyper. 
Miljø er også tænkt ind ved opførsel af 
stedets nyere bygningsdel. Se mere om 
stedet på www.darsser.de

Frivillige naturformidlere
Om naturvejledningen kan oplyses, at 
den i perioden lige efter parkens etable-
ring i 1990 synes noget ustadig, da den 
blev varetaget af praktikanter med støtte 
fra erhvervslivet. Egentlig ”umweltbild-
ung” blev først etableret i 1996. Blandt 
nationalparkens informationssteder va-
retager det besøgte sted især denne 
”umweltbildung” for grundskolen, hvor 
det alt afhængig af alderstrin rækker fra 
at opbygge emotionelle forbindelser til 
naturen og til lære om naturbeskyttelse. 

I hele nationalparken er ikke mindre 
end ca. 40 personer involveret i formid-
ling, men i stærkt varierende grad. Det 
er nemlig alt fra professionelle som kon-
taktpersonen, der yder denne service 
som en del af sit virke i ”Nationalpar-
kamtet”, til en række frivillige organisa-
tioner af særdeles forskellig type.

Tjek det på din ferietur
Hvis nogle skal sydover på ferie, så var 
det måske en ide at benytte lejligheden 
til at tjekke om tyske nationalparker kan 
inspirere, eller måske gense den kære 
ugle!

 o

Af Jesper B. Larsen,  
grøn guide i Gladsaxe.

Læs mere om national-
parken på hjemmesiden: 
www.nationalpark-vor-
pommersche-bodden-
landschaft.de

På hjemmesiden står der 
blandt andet noget om 
natur- og miljøuddannel-
sesprogrammer. 
Det var en stærkt medvir-
kende årsag til mit besøg, 
hvis formål var at etablere 
en kontakt, så der også 
fra dette sted kan hentes 
ideer.

Foto: Jesper B. Larsen
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Netværk som metode  
til udvikling og videndeling

Mange naturvejledere oplever i disse år, at der sker store omvæltninger, at 
der er forventninger til nytænkning og nye samarbejdsformer og 
samarbejdspartnere. En måde at arbejde sammen på, skabe udvikling, 
nytænkning og strategiske relationer er gennem netværk.

Formålet med dette kursus er at se på hvad netværk er, og hvordan man 
som naturvejleder kan arbejde strategisk med netværk til i forhold til at sikre 
sig selv og sin eksistens som naturvejleder, skabe synlighed og 
arbejdsrelationer, og ikke mindst udvikling og nytænkning. 
Her kommer hver deltager bl.a. til at udarbejde sit personlige netværkskort, 
som en metode til at skabe overblik over de mange relationer, der er i spil. 

Kurset vil indeholde emner såsom : 
•	Myter og fordomme om netværk
•	Gensidighedsprincippet
•	Netværkets 3 grundsten og 4 byggeklodser
•	Typer af netværk – uformelle og organiserede/strategiske
•	Netværk som arbejdsform
•	Stærke og svage bånd i netværk
•	Netværkszoner og værktøjet: Dit personlige netværkskort 

Der vil blive arbejdet med bl.a.
•	Netværkskompetence
•	Hvordan man organiserer og leder netværk
•	Facilitering af netværksmøder i praksis

Faglig forberedelse inden kurset:
Deltagerne opfordres til at medbringe en netværkscase til kurset, da de vil få 
mere ud af kurset, hvis de kan relatere den ny inspiration til egne konkrete 
opgaver. Derfor skal deltagerne tænke over og forberede sig på følgende før 
kurset:
1. Et netværk de gerne vil sætte i gang/allerede indgår i: Hvad er temaet? 

Hvem er netværket for? Hvorfor vil de gerne etablere netværket/hvorfor 
er det sat i verden?

2. Et netværkmøde, de skal holde, hvor de gerne vil skabe netværksdannelse 
mellem deltagerne. Hvad er formålet med mødet, og hvem er deltagerne? 

ALT DET PRAKTISKE:
 
Tidspunkt:  26. og 27. oktober 2006. Kurset starter kl. 11 og afsluttes  
  kl. 16 den følgende dag. 
Sted:   Trente Mølle, Trentevej 7, Ny Stenderup, 5672 Broby.
  Indkvartering sker i 2-3 mands værelser.
Kursusledelse: Line Holst Jensen, HOLST-GRYCH ApS. 
Pris:  3.000,- kr.
Deltagerantal: 12 (min.) 16 (max.)
Tilmeldingsfrist: 1. maj 2006
Tilmelding: Skriv eller mail til: Skov og Landskab, Att. Mette Åskov   
  Knudsen, Nødebovej 77A, 3480 Fredensborg, mek@kvl.dk
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Som det vil være mange bekendt har vo-
res engagement i det nordisk-baltiske 
EAGLE projekt været gennem lidt tur-
bulent luftrum. Der er tale om et EU 
støttet projekt i alle de nordiske og balti-
ske lande, hvis formål er at udvikle sam-
arbejdet på tværs af landegrænser in-
denfor naturskoler og naturvejledning.

Naturvejlederforeningen har været 
med i planlægningen af projektet fra 
første færd. Ja, faktisk grunder det hele 
på den første nordisk-baltiske natursko-
lekonference på Amager tilbage i 1996.

EU har bevilget godt 15 mio kr. til 
projektet. Naturvejlederforeningens an-
del udgør kun 4 – 5 %. 

Optimismen var stor ved opstarten i 
september 2004, men hurtigt viste det 
sig, at dette projekt ikke adskilte sig fra 
andre EU projektet, hvad angår indvik-
let bureaukrati. Efter halvandet års 
kamp med lange engelsksprogede e-
mails og uoverskuelige regneark til 
afrapportering kombineret med en vis 
usikkerhed om, hvad det hele ville ende 
i, konkluderede bestyrelsen i januar, at 
EU-projekter kræver et større og mere 
professionelt administrationsapparat, 
end foreningen råder over. På den bag-
grund besluttede vi at kaste håndklædet 
i ringen og trække os ud. 

For at få sat et ordentligt punktum, 
havde vi sidst i februar et møde med 
den finske projektledelse.  Vores dagsor-
den til mødet var i prioriteret rækkeføl-
ge: 

1. Vi vil ud af projektet
2. Vi vil gerne have flest mulig af vores 

hidtidige udgifter refunderet
3. Vi vil gerne opretholde et godt for-

hold til samarbejdspartnerene i de 
andre lande

Ørnen flyver igen

Vi mødte god forståelse for vores pro-
blemer med administrationen, som også 
var kendt i de andre lande. Projektledel-
sen forstod også at vi, som baserede vo-
res aktiviteter på frivillig indsats, var 
kørt sur i det. Imidlertid skitserede de 
muligheder for at omdefinere vores en-
gagement, så administrationen kunne 
minimeres, og vi stadig kunne høste en 
lang række af de fordele, vi havde for-
ventet af projektet. Da vi som sagt selv 
var ved at kvæles i lange bureaukratiske 
udredninger, skal der ikke her gøres 
rede for alle detaljer, blot dette, at vi nu 
har skruet så langt ned for ambitioner-
ne, at vi mener at kunne håndtere både 
dem og den afledte administration. Vi 
beslutter selv, hvor meget af projektet vi 
vil gennemføre, men vi fortsætter som 
partner, og får en fornuftig økonomi ud 
af det.

På et tidspunkt annoncerede vi efter 
folk, der havde planer om studierejser i 
Østersølandene. Grundet turbulensen 
måtte vi sætte dem stand by, hvilket vi 
beklager. Efterhånden som vi får over-
blik over tingene, håber vi at kunne ak-
tivere nogle af disse planer igen. Vi be-
der om forståelse for, at der først bliver 
givet flyvetilladelse, når vi er helt sikker 
på, der er brændstof i tanken.

Som led i EAGLE engagementet 
får vi på årskonferencen besøg af 
kollegaer fra i al fald Norge, 
Finland og Letland. 
De kommer for at se, hvad vi har 
gang i, og giver om fredagen en 
orientering om, hvad der sker hos 
dem. Tag godt imod dem!

Jens Frydendal
                 Formand for 
Naturvejlederforeningen i Danmark
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Til hvem det måtte rage...
Naturvejledere, der rejser ud i verden med ønsket om at møde kollegaer, har ofte 
brug for noget at falde ind af døren med. Det kunne f.eks. være et brev fra Naturve-
jlederforeningen, hvor vi på et sprog, der forstås på den pågældende egn, forklarer, 
at det pæne menneske, der dukker op er medlem af vores forening og at vi bakker 
op om det ærinde vedkommende er ude i (forudsat altså at det ikke er for langt ude 
i hampen).

Her er et eksempel på indhold af et sådant brev, men afhængig af hvad brevet 
tænkes brugt til, kan vi naturligvis variere indholdet.
Et postkort med succeshistorier vil sikkert blive læst med interesse her i bladet.

 Kontakt formanden, hvis du vil have et brev med til udlandet.

Naturvejlederforeningen i Danmark________
Batum Hedevej 3, DK- 8830 Tjele. Tlf: 0045 - 86 63 85 00. email: jens.frydendal@skolekom.dk

        marts 2006
Angående Ugle Uglesens projekt med kontakt til kollegaer i 
Langtbortistan

Naturvejlederforeningen i Danmark kan hermed bekræfte at Ugle Uglesen er 
medlem af vores forening, og at vi bakker op om hans arbejde med at skaffe 
kontakter til langtbortistanske kollegaer.
Foreningen har et bredt net af internationale kontakter, som vi forsøger at 
udbygge og vedligeholde. Internationale kontakter er i vores øjne en kilde til 
gensidig inspiration og udveksling af viden og erfaringer.Naturvejlederforeningen i Danmark har været med til at formulere og 

promovere de internationalt anerkendte ”Shared Principials for 
naturinterpretation”, som er vedlagt denne skrivelse til orientering.Vi kan således varmt anbefale at tage godt imod vores kollega Ugle Uglesen 

og står gerne til rådighed med yderligere oplysninger. Kontakt os gerne på 
ovenstående adresse.

Venlig hilsen

Jens Frydendal
Formand for Naturvejlederforeningen i Danmark
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Bestyrelsen for Naturvejlederforeningen i Danmark:
Navn Adresse Arbejdstlf. E-mail

Jens Frydendal Batum Hedevej 3, 8830  Tjele 86 63 85 00 jens.frydendal@skolekom.dk
Karen Vesterager Platanvej 7, lejl. 47, 1810  Frederiksberg 45 80 59 26 karen.vesterager@skolekom.dk
Helle-Marie Taastrøm Nauhøjvej 1, 8410 Rønde 86 43 25 37 naturskolen@randers.dk
Thomas Gyalokay Nyvej 22, 4000  Roskilde 43 59 11 13 thomas.gyalokay@get2net.dk
Marianne Hald Sdr. Kirkevej 8, 9520 Skørping 96 35 16 12 mhm@nja.dk
Søren Kiel Andersen Tigervej 6, 7700  Thisted 97 91 06 55 skovska@privat.dk
Jesper Grube Kristiansen Holmevej 43, 1, 2860  Søborg 43 53 72 79 jgk@ishoj.dk
Arne Bondo-Andersen Søndermosevej 38, 6330  Padborg 74 67 11 64 arne1864@mail.tele.dk
Jesper Larsen Gladsaxe Rådhusplads, 2860 Søborg 39 57 69 20 jbl@ggglx.dk

o Medlemskab 2005 (medlemmer modtager 1 ex. af bladet) 500,- kr.
o Personligt abonnement (1 ex. af bladet) 250,- kr.
o Virksomheds-abonnement (op til 5 ex. af bladet) 700,- kr. 
o Jeg ønsker sidste årgang af NATURvejleder 75,- kr.

Bliv medlem
Send oplysningerne med e-post til:

Naturvejlederforeningen v/redaktøren 
Lars Stubkjær Nielsen på LSN@SNS.dk

Navn: _______________________________________________
Adresse: _____________________________________________
By: __________________________________________________

Kender du din bestyrelse?

Her er bestyrelsen fotograferet umiddelbart efter valget på Årsmødet i 2005. Personerne i bagerste række er (nævnt fra  
venstre): Søren Kiel Andersen, Jens Frydendal, Arne Bondo-Andersen, Thomas Gyalokay og Jesper Larsen. I forreste række  
er det (også nævnt fra venstre): Helle-Marie Taastrøm, Karen Vesterager og Marianne Hald. Jesper Grube Kristiansen var  
ikke tilstede, da fotoet blev taget. 
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Naturvejlederforeningen har indgået af-
tale om rabatordninger med en række 
friluftsforretninger og besøgssteder. 

Aftalen er gældende for medlemmer 
af foreningen, der skal fremvise med-
lemsbevis ved indkøb, besøg mv. Med-
lemsbevis udleveres på årskonferencen 
og udsendes til ikke fremmødte med-
lemmer.

Her er listen over gode og  
rabatgivende samarbejdspartnere –brug dem!

Navn Adresse Postnr . By
Bornholms  
Middelaldercenter Stangevej 1, Østerlars 3760 Gudhjem

C.C.Natur Hvilhusevej 1, Tørring 8983 Gjerlev

DAN FAUNA Aps Guldbergsgade 36 8600 Silkeborg
Fiskeri- og  
Søfartsmuseet Tarphagevej 2-6 6710 Esbjerg V

Fjeld & Fritid Frederiksborggade 28 1365 København K

Fjord og Bælt Magrethes Plads 1 5300 Kerteminde

Friluftslageret Læssøegade 12 5000 Odense C
Kattegatcentret  
- Danmarks Hajcenter Færgevej 4 8500 Grenaa

Kikkertland Sdr. Trandersvej 11 9210 Aalborg SØ

NaturBornholm Grønningen 30 3720 Aakirkeby

Naturbutikken Vesterbrogade 138 A 1620 København V

Wolfcamper A/S Afdrupvej 11 9830 Tårs

Aalborg Zoo Mølleparkvej 63 9000 Aalborg

Listen opdateres løbende på naturvejle-
dernet. Her bringes den, som der ser ud 
pr. marts 2006.

Har du spørgsmål, eller forslag til for-
retninger der skal være med i ordningen 
så kontakt: 

Jesper Grube Kristiansen, Ishøj Natur-
center; jgk@ishoj.dk , tlf. 4353 7279.

Forslag til generalforsamlingen d. 5. april 2006. 
Bestyrelsen har modtaget følgende for-
slag, der skal behandles på generalfor-
samligen under pkt. 6.:

Krav til gennemførelse af foreningens 
arrangementer:

1. Foreningens møder, kurser og års-
konferencer gennemføres så vidt 
muligt på steder som har ”Den 
grønne Nøgle” (Turismens interna-
tionale miljømærke). I de tilfælde 
hvor det ikke er muligt, skal arran-
gøren tage videst mulige miljøhen-
syn, jvfr. hensigten med Den grøn-
ne Nøgle.

2. Foreningens møder, kurser og års-
konferencer gennemføres så vidt 

muligt med økologiske fødevarer. 
Princippet kan fraviges hvor f.eks 
enkelte varer ikke kan skaffes, eller 
er urimeligt dyrere end konventio-
nelle.

Begrundelse for forslaget.
Naturvejlederes faglige baggrund og 
daglige arbejde giver helt naturligt den 
fornødne mentale friværdi til at træffe 
denne beslutning.

Hvis ikke vi skal  - hvem skal så ?

Carsten Drasbæk
Natursamarbejdet
Louisevej 100,
8220  Brabrand.
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Kan friluftsliv naturvejlede? – Nyt netværk
Der et etableret et nyt netværk, som arbejder 
med friluftsliv og naturvejledning. Tanken er at 
blive klogere på hvordan friluftsliv og naturvej-
ledning kan gå op i en højere enhed. 

Følgende emner og temaer blev blandt mange 
andre luftet som fremtidige arbejdsfelter for net-
værket: navigation – sikkerhed - interessegrup-
per indenfor forskellige former for friluftsliv (fx 
vandring, snorkling, primitivt lejrliv, havkajak, 
m.m.) - vildmarksture i Danmark - bynært fri-
luftsliv - forsikring og jura. 

I et længere perspektiv kan inspirationskurser 
føre til opstart af egentlige certificeringskurser 
(jf. de tre sikkerheds-samråd). Lars Borch er tov-
holder og i en sparringsgruppe til netværket ind-
går Kirsten Føns og Thorben Lundøe. Læs mere 
på NaturvejlederNet i Friluftskonferencen.

Udeskoler
Udeskolenetværket stod bag konferencen ”Når 
tingene taler til os.” den 25. januar i Århus. 

Omkring 90 naturvejledere, lærere og semina-
riefolk mødte op til inspirerende tanker og ind-
spark af læge og hjerneforsker Kjeld Fredens syn 
på udeskole og naturvejledning. Læs også referat 
fra dagen et andet sted her i bladet.

Lederkurser for naturskoleledere 
Udviklingen af en kursusrække på 4 x 3-dages 
moduler + en opfølgende workshop for natur-
skoleledere er i skrivende stund nået så langt, at 
en kursusbeskrivelse, tilmelding mm. fremsen-
des midt i marts. Første modul afholdes 8.-10. 
november i Holbæk og andet modul 4.– 6. de-
cember på Sydfyn, så reserver datoerne, hvis du 
planlægger at deltage. 

Ønsker du mere information, så kontakt Poul 
Hjulmann: phj@friluftsraadet eller 33280433.

 
Nyt Udviklingsprojekt: Lejrskoler og naturskoler 
Den 26. januar mødtes 12 naturvejledere, pri-
mært fra det nordvestjyske, til en indledende 
drøftelse af behovet for at arbejde videre med en 
udvikling og markedsføring af lejrskoletilbud på 
naturskolerne. 

På mødet var der enighed om at arbejde videre 
med to hovedområder: Markedsføring af natur-
skolernes lejrskoletilbud og udvikling af tilbude-
ne. Kari Hald fra Avnø Naturskole, Peer Nørga-
ard, Stevns Naturcenter og Poul Hjulmann, 
Friluftsrådet har fået bolden og arbejder videre 

med at afholde en ny landsdækkende ERFA dag.
 

Udvikling af pædagogiske metoder til de ældste  
folkeskoleklasser på naturskoler og naturcentre 
Dorrit Hansen fra Rådvad Naturskole og Søren 
Breinholt fra Kalvebod Naturskole har fået tips-
midler til et spændende projekt, der skal være 
med til at udvikle pædagogiske metoder til de 
store elever. Søren Breiting fra DPU indgår i pro-
jektet som sparringspartner. De gode erfaringer, 
som mange naturvejledere har høstet med de 
store elever, indgår som en vigtig del i projektet. 
Mange naturvejledere kan derfor regne med at 
blive kontaktet i 2006 af Søren eller Dorrit – tag 
godt imod dem.

Naturvejledning og  
naturfagsundervisning i folkeskolen 
Lars Hillerup fra Svendborg Naturskole har fået 
tipsmidler til et projekt, der fokuserer på natur-
vejledning og naturfagsundervisningen i folke-
skolen. Målet er:  

1. at give naturvejlederne et materiale, der giver 
dem indsigt i naturfagsundervisningen i folke-
skolen med hensyn til fagenes intentioner, virke-
lighed og fremtid og 

2. at give naturvejlederne inspiration og en 
række eksempler de kan bruge i forhold til folke-
skolens fremtidige naturfagsundervisning både 
til brug i deres egne arrangementer for skoleele-
verne samt i forbindelse med afholdelse af lærer-
kurser. 

Til inspiration og medudvikling nedsættes en 
lille følgegruppe til projektet. 

Sund i uge 36
Sundhedsstyrelsen er ved at sætte gang i en mo-
tionskampagne, der skal toppe i uge 36. Kam-
pagnen handler om, at børn skal bevæge sig 1 
time om dagen. Det kan de jo med fordel gøre 
udendørs, så hvis du har mulighed for at bidrage 
med aktiviteter, kan du reservere tidspunktet i 
kalenderen allerede nu. Der kommer flere oplys-
ninger i løbet af marts / april måned. 

Årsberetning skifter form
Årsberetningen for 2005 bliver en A5-folder med 
de vigtigste tal og budskaber, suppleret af flere 
oplysninger om årets vigtigste temaer på hjem-
mesiden. Det fastholdes at indsamle data i et 
skema som nu om antal ture og antal deltagere, 
men evt. i enklere form. Den nye form er blandt 



Nyt fra Fællessekretariatet           Nyt fra Fællessekretariatet 

47
NATUR vejleder  •  15. årg.  •  nr. 1  •  2006 

andet drøftet på mødet mellem Fællessekretaria-
tet og Naturvejlederforeningens bestyrelse i ja-
nuar. Når den nye årsberetning er udkommet i 
løbet af foråret, vil I få tilsendt nogle eksempla-
rer.

Arbejdsplanen for fællessekretariatet i 2006
Sammen med Naturvejlederforeningens besty-
relse har vi drøftet årets plan for arbejdet i fælles-
sekretariatet. Du kan læse arbejdsplanen for 
2006 i sekretariatets konference på Naturvejle-
derNet. 

En ny portal for naturvejledere:  
www.naturvejleder.net
Fællessekretatiatet og Naturvejlederforeningens 
bestyrelse drøftede på sit møde i januar behovet 
for og mulighederne i en ny portal for naturvej-
ledere. Der var stor enighed om ideen, og Jesper 
(dem er der 2 af…) er foreningens kontaktper-
son i det videre arbejde. Portalen er for naturvej-
ledere, arbejdsgivere og folk, der gerne vil vide 
noget om naturvejledning. Her skal integreres et 
konferencesystem (det vi har nu eller et bedre, 
hvis et sådant findes?). Portalen skal desuden 
være platform for netværkenes erfaringsudveks-
ling. 

Nyt om Naturvejlederuddannelsen
Hold 19. Mandag den 20. marts 2006 starter 25 
nye entusiastiske naturvejledere på efteruddan-
nelsen. De 25 er blevet optaget på uddannelsen 
blandt 54 ansøgere. Det nye hold 19 tæller natur-
vejledere, der er ansat meget forskellige steder. 
Red Barnet, Muskelsvindfonden og en Natur- og 
Idrætsefterskole er blandt de steder, hvor der nu 
også skal foregå naturvejledning.

Listen over hele hold 19 kan du finde på Na-
turvejlederNet. Hold 19 bliver det sidste hold, 
der skal følge den nuværende uddannelse. Ud-
dannelsesgruppen for Naturvejlederordningen er 
i fuld gang med at udvikle en ny Naturvejleder-
uddannelse, som skal startes op i 2007. 

Hold 18  er allerede halvvejs i deres uddannel-
sesforløb. Deres 2. kursusforløb foregik på 
Molslaboratoriet og omhandlede landskabsfor-
ståelse. På dette kursus var de rundt i landskabet 
på Mols og betragtede det med arkæologiske, ge-
ologiske og biologiske øjne. Hele vinteren har 
holdet så arbejdet med en studieopgave, hvor de 
har fordybet sig i et lokalt landskab. De har skul-

let grave sig ned i kilderne, mødt personer, der 
havde en god historie at fortælle, opsøgt lokalhi-
storisk arkiv osv.  Allerede på kursus 2 var holdet 
inspireret til at dykke dybt i sagerne og få ny in-
spiration.

Hold 18 fordyber sig gerne og finder også ger-
ne nye veje i formidlingen. Billederne taler vist 
for sig selv.

Næste kursus foregår til april. Dette kursus om-
handler biodiversitet og borgerinddragelse. Med 
udgangspunkt i Ll. Vildmose skal hold 18 lave 
bl.a. lave formidlingsøvelser, møde lokale perso-
ner og deltage i en paneldebat, der omhandler 
Nationalpark-projektet. En stor del af kurset vil 
foregå på Vildmosegård, der den 11. april indvies 
som nyt og stort anlagt Naturcenter, lige midt i 
Vildmosen.  

Efteruddannelse for naturvejlederne
Der udbydes et kursus i netværksarbejde. Se kur-
susopslag andetsteds.

Desuden er vi ved at planlægge et kursus i brug 
af hjemmesider til naturformidling. Hold øje 
med kursusopslag på NaturvejlederNet eller på 
kursuskalenderen på Skov og Landskabs hjem-
meside.

Kursuskalenderen indeholder også oplysninger 
om mange af de andre kursustilbud som tilbydes 
gennem temanetværk og naturvejledernes egne 
kursusudbud.            o
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Går du ind på forskellige virksomheders hjem-
meside er det første der springer i øjnene ofte en 
tydelig markering af deres mission og kernevær-
dier. Er dette ikke tilfældet, er der som regel, en 
henvisning til, hvor du kan finde disse. 

Hos naturskolerne står der som regel lidt om 
en række spændende aktiviteter og tilbud og må-
ske står der et formål, om at have en rolle i for-
hold til folkeskolens undervisning, naturforståel-
se og samspillet mellem mennesket og naturen. 
Men sjældent noget om hvad naturskolen står 
for. Vil den være god eller ligefrem dygtig? Skal 
den spille en afgørende rolle i samfundet eller for 
målgruppen? 

Værdidebat ved naturskoledagen på Båring Højskole
På naturskoledagen i november 2005 på Båring 
Højskole var værdierne til debat. Oplægsholder 
Kith Bjerg Hansen CVU Fyn havde bl.a. følgende 
budskaber:
•	  Jo mere værdierne er på plads jo mere klarhed 

er der på, hvad der arbejdes med.
•	  Værdier er med til at forklare os overfor om-

verdenen.
•	  Kerneværdierne er en kobling mellem det sto-

re overordnede formål og de daglige aktivite-
ter, som derved får mere klare retningslinier.  

•	  En fælles vision fremmer evnen til sammen at 
skabe og forfølge mål og er med til at skabe 
retning for hvad og hvordan.

Værdierne er således med til at give naturskolen 
identitet og fortæller om hvorfor, det er vigtigt, 
det naturskolen laver. Dermed skabes retningsli-
nierne for hvilke aktiviteter, der skal laves og ud-
vikles (indholdet) og hvordan der arbejdes med 
dem (formen).

En klar udmelding om værdierne er således 
vigtig for at have et fælles sprog, en fælles forstå-
else og hjælp til afklaring af rollerne med natur-
vejlederens vigtige tætte samarbejdspartnere 
som kolleger, ledelsen, bestyrelsen og eventuelle 
brugergrupper. Derved bliver samarbejdspart-
nerne bedre i stand til at hjælpe natur-skolen 
med dens fortsatte udvikling og ikke mindst 
være lokale ambassadører for dens fortsatte suc-
ces.

Meld ud...
Mit synspunkt er, at en dansk naturskole er p... 
go, den er dygtig og den har visioner. Det har de 
mange drøftelser, erfaringer og succeser vist med 
al tydelighed.

Jeg kunne godt forestille mig en naturskole 
melde ud:  

Lilleskov Naturskole skal være regionalt føre-
nde indenfor vores kerneområde. Naturskolen 
skal være højt respekteret og fungere som et kre-
ativt og pædagogisk udviklingsværksted. Natur-
skolen skal have en særlig værdi for kommunens 
borgere, skoler og institutioner og arbejde til 
gavn for disses behov og livskvalitet.

Det vil vi fremme ved at arbejde med aktivite-
ter, der er autentiske og som fremmer livsglæde 
og positive oplevelser. 

Ideer til kerneværdier
Fra naturskoledagen vil jeg fremhæve fire cen-
trale hovedværdier der blev til gennem et godt 
gruppearbejde. (for flere detaljer se naturvejle-
dernettet under Naturskole NVN)  

 
•	Fremme livsglæde og positive oplevelser.
•	Give mere naturerfaring, viden om naturen og 

motivere til en øget interesse for natur og kul-
turhistorie. 

•	Selverkendelse og identitetsskabende. 
•	Autentiske oplevelser. 

Dette var bud på hvad naturskolerne i Danmark 
står for. 

Mit håb er at disse meldinger vil inspirere og 
hjælpe den enkelte naturskole til at være op-
mærksom på betydningen af at udvikle og have 
værdierne på plads. 

Værdier der med fordel kan udvikles i samar-
bejde med ledelse og bestyrelse så de alle har et 
fælles ejerskab for disse og dermed vil fungere 
som gode ambas-sadører.

Har I allerede værdierne på plads er det smukt. 
Held og lykke med at bruge dem og få dem sat i 
spil i forbindelse med kommunesammenlægnin-
gen. 

           o

Naturskolernes kerneværdier  
Efter en 
runde på 
flere  
naturskolers 
hjemme
sider fandt 
jeg sjældent 
noget om 
værdier eller 
om natur
skolens 
vision . . .

Af 
Poul Hjulmann Seidler,
Naturskolekonsulent, 
Friluftsrådet 
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Faglighed og kreativitet
De seneste års Pisaundersøgelser har skæmt po-
litikere til at tro, at den faglige viden er den vig-
tigste form for viden. Det er for Kjeld Fredens at 
se ikke ambitiøst. Det væsentligste mål med sko-
len er ikke kun faglighed, men at lære at anvende 
sin faglighed. Faglighed er altså ikke et mål i sig 
selv, men et middel. 

Målet er kreativitet, som især erhvervslivet me-
ner er råstoffet for Danmarks fremtid. Vi skal 
være innovative og kreative for at kunne overleve 
i en verden, hvor andre lande overtager en stor 
del af vores produktion. Kreativitet er evnen til at 
bruge den viden vi tilegner os i nye situationer. 
Det betyder at eleverne både skal tilegne sig ab-
strakt, teoretisk viden på skolen, men at den også 
skal gøre læringen levende, kropslig og konkret, 
så det abstrakte og det konkrete bindes sammen 
til en hel læring, der både fremmer evnen til at 
forstå enkeltdele og se sammenhænge.

Når Kjeld Fredens hører tidens argumenter om 
flere kanoner og mere faglig viden, frygter han, 
at den kreative side af mennesket bliver under-
kendt i skolen, på trods af at det er den vi skal 
leve af i fremtiden.

Udeskole åbner muligheder
Målbevidst brug af udeskole rummer mulighe-
der for at udvikle kreativiteten. Hvis udeskole 
skal fungere, er det ikke nok med regelmæssig 
undervisning i naturen og de nære omgivelser, 
én gang om ugen, året rundt. Først når der op-
står et samspil mellem ude og inde, så uderum-

mets og inderummets kvaliteter spiller sammen 
til en hel undervisning, vil de muligheder ude-
skolen åbner kunne udnyttes optimalt. For at 
nærme sig et sådant samspil, skal man se på de 
afgørende kvalitative forskelle på hvad uderum-
met kan give - og hvad inderummet kan give.

•	  Inde i klassen kommer teksten før konteksten. 
Teksten er her forstået som den læste tekst, 
den teoretiske viden, der formidles med ab-
strakte symboler.

•	  Ude kommer konteksten før teksten. Sam-
menhængen står frem og eleverne oplever, be-
arbejder og erfarer selv ved førstehåndsind-
tryk.

Komplexitetstænkning
For at forstå basis for kreativitet, må vi se på 
hvordan vores hjerne fungerer. Der findes groft 
sagt to former for tænkning: Den konvergente 
tænkning og den divergente tænkning. De er 
placeret to forskellige steder i hjernen:

•	Den konvergente tænkning er den stærke 
tænkning, den logisk analyserende, målrette-
de, naturvidenskabelige tænkning, der ind-
samler faglig viden. Den ligger i den midterste 
del af hjernen.

•	Den divergente tænkning er den svage tænk-
ning, der koncentrerer sig om sammenhænge, 
at se på tværs og skaber nye ideer ud fra de-
limpulser og fragmenteret fakta. Den ligger i 
den forreste del af hjernen (pandelappen).

Når tingene 
taler til os
Omkring 90 naturvejledere, lærere og  
seminariefolk trodsede snefoget og  
samledes 25. januar forventningsfulde i 
Naturhistorisk Museums Auditorium i 
Århus for at høre læge og hjerneforsker 
Kjeld Fredens syn på udeskole og natur-
vejledning. Her er et kort referat af hans 
oplæg.

Fotos: Thomas Gyalokay 



     Nyt fra Naturskolenetværket 

50
NATUR vejleder  •  15. årg.  •  nr. 1  •  2006 

Ofte får trafikskadede mennesker ødelagt pande-
lappen og dermed den divergente tænkning. 
Skaden medfører at patienterne gør det samme 
igen og igen. De kan ikke bruge deres viden i nye 
situationer. Du kan altså bære rundt på nok så 
mange fakta, men hvis du ikke kan tænke på 
tværs, kan du ikke anvende dem.  

Samtidig fremhæver Kjeld Fredens, at en solid 
basis af faglig viden er en forudsætning, for at 
kunne være kreativ. Ingen divergens uden kon-
vergens. Ingen kreativitet uden viden. 

Mange mener at børn er kreative, men det er 
de ikke.  De er spontane og fantasifulde – men 
de kan ikke være kreative af to årsager. Kreativi-
tet kræver viden – og den divergente tænkning 
udgår fra pandelapperne i hjernen som først  
færdigudvikles i 10-årsalderen. 

I bund og grund kan du kun være kreativ in-
denfor et eller to af de vidensområder, som du 
har fordybet dig i. Resten af stederne er du bare 
et almindeligt menneske der udfolder sig - lige-
som alle andre.

Kjeld Fredens har samlet en del af argumenterne 
for udeskole fra Naturvejlederens specialnum-
mer om udeskole fra 2004. 
•	  ”Man lærer mere om naturen, når man befin-

der sig i den”.
•	  ”Man har lettere ved at lære, hvis man arbej-

der konkret med det man skal lære”.
•	  ”Man husker bedre, når det lærte er knyttet til 

oplevelser og konkrete aktiviteter”. Osv.

Mange af argumenterne hylder de muligheder, 
som det konkrete i uderummet åbner. Kjeld Fre-
dens råder fortalere for udeskole til ikke at ryge i 

1) Den personlige hukommelse - oplevelse
Oplevelser lagres gennem sansninger og aktive-
ring af følelser i den personlige hukommelse. 
Det vi lærer gennem oplevelse, skal ofte kun læ-
res én gang, for at vi husker det. Den personlige 
hukommelse er bygget op som en fortælling med 
en begyndelse, en midte og en slutning – og en 
måde at aktivere den personlige hukommelse 
også i indeundervisningen er at formidle viden 
gennem ”det levende ord”, hvor læreren bruger 
fortælling som element i sin undervisning. Den 
personlige hukommelse ligger specielt i det lim-
briske system i hjernen. 

2) Handlingshukommelsen – handling 
Handlingshukommelsen er den praktiske hu-
kommelse. Her lagres den viden der er lettest at 
lærer ved at gøre tingene – og som oftest læres 
bedst af et andet menneske (mesterlære). At bru-
ge værktøj, slå masker op på en strikkepind, klø-
ve brænde, bygge en båd, dreje en skål af ler, slå 
et telt op osv. I handlingshukommelsen ligger 
læring af alt det der udøves med kroppen, f.eks. 
håndværk, kunst, idræt, friluftsliv osv. 

Læs også  
Kjeld Fredens artikel 

”Når tingene  
taler til os”  

på  
www.udeskole.dk, 
sammen med en 
række artikler om 

udeskole.

Figuren viser hvordan læring kan tage tre veje og lagres i tre forskellige 
former for hukommelse.

den konkrete fælde. Det konkrete er ikke nok i 
sig selv. Det konkrete skal sætte det abstrakte i 
spil - og omvendt:

•	Naturen og virkeligheden er mulighedernes 
rum for oplevelsen og handling. 

•	Klassen er mulighedernes rum for fordybelse 
og forståelse.

Oplevelse, Handling, Forståelse
Vi lærer gennem både oplevelse, handling og 
forståelse. Man skelner mellem implicit og expli-
cit læring og tre former for hukommelse – der 
kan tegnes sådan:

Eksplicit - langsomt

Forståelse

HandlingOplevelse

Implicit - hurtigt

Som tegn på erkendelse
Semantisk hukommelse

Som indhold i 
sansningen.
Personlig  
hukommelse

Som redskab for 
handling.
Procedual  
hukommelse
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3) Den semantiske hukommelse – forståelse  
Teoretisk forståelse hører til den semantiske hu-
kommelse. Her ligger faglig viden, hårde facts, 
alt det der kan overføres til os via tegn - det du 
kan læse i en bog, på et nodeark, i en matematisk 
formel. Det er en stor fordel at vi ikke behøver at 
erfare alt selv. Vi slipper for at sejle op og ned ad 
alle Asiens floder, for at vide de er der. Her ligger 
alt det vi bruger til eksamen, Jepardy og Trivial 
Persuit - og meget af den faglige viden, som vi 
bruger i vores fag.

Alle tre hukommelser skal bringes i spil i forbin-
delse med læring - dog ikke nødvendigvis  på 

samme tid eller i samme rum. Udeskolen ud-
mærker sig som nævnt til læring gennem  ople-
velse og handling, mens indeskolen udmærker 
sig til læring gennem forståelse.

Den rummelige skole skal rumme de komplek-
se kompetencer. Vi mennesker bruger de tre til-
gange til læring forskelligt og læreren skal derfor 
i sin undervisning bruge forskellige strategier og 
tale til alle tre veje til læring. Målet er at eleverne 
udvikler sig til KREATIVE mennesker med pro-
spektiv hukommelse, dvs. en hukommelse der 
overskrider nuet, kobler intellekt og følelse og 
tænker nyt for fremtiden.

 o

Anmeldt af Jens Frydendal

ATT LÄRA IN UTE
- er den svenske Naturskoleförening valgsprog.

ATT LÄRA IN MATEMATIK UTE er forenin-
gens bud på matematik i naturen, som de har  
beskrevet i en ny og inspirerende bog.

Matematik i naturen kan fint kombineres med 
engelsk. Bogens eksempler er målrettet 5. – 9. 
klasse, men mange af dem kan med lidt fantasi 
tilpasses andre klassetrin. Der er forslag til opga-
ver over hele spændet fra ”Matematikkens sprog” 
over ”Opmålinger”, ”Friluftsdage med matema-
tik” og ”Geometri og kortkendskab” til ”Statistik 
og sandsynlighedsregning”. En del af ideerne 
genkender man fra andre sammenhænge, men 
det er som sædvanligt inspirerende at se, hvor-
dan kolleger fra andre himmelstrøg arbejder 
med tingene. Foruden forslag til opgaver og 
øvelser indeholder bogen masser af forslag til en-
kelt grej i form af 1-m målereb, vinkelmålere og 
højdemålere m.v. 

Bogen indledes med betragtninger over, hvor-
for man skal flytte matematikken ud i naturen og 
er krydret med en række morsomme betragtnin-
ger over matematikken. Ting man f.eks. kan fun-
dere over på π – dagen (14. marts: 03.14).

Et lille kuriosum ved bogen er, at den ifølge én 
af forfatterne, Mats Wejdmark, er inspireret af en 

work-shop som danskerne lavede om matematik 
i naturen på det nordisk-baltiske naturskolese-
minar ved Stockholm i 2001. Vi har altså en lille 
aktie i bogens tilblivelse. Svenskerne har til gen-
gæld ikke fået det hele med, eftersom man leder 
forgæves efter såvel myrematematik som nivelle-
menter. Måske er der basis for en tilsvarende 
dansk bog om matematik i naturen? Indtil videre 
vil vi være godt hjulpne med ”Att lära matematik 
ute” suppleret med de mange gode forslag fra 
skoven-i-skolen. 

  o

”Find a pair of sticks, 
sturdy and strong.
One twice as short, 
as the other is long.”

Matematik i svensk natur Boganmeldelse
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Lokalredaktører
Esben Buch (EB) 
Park & Natur i Aalborg Kommune 
Tlf: 9931 2292 
esb-teknik@alborg.dk

Søren Risborg (SR) 
Naturskolen i Rold Skov 
Tlf: 9982 8436 
srni@skoerping.dk

Jann Ribergaard (JR) 
Viborg Amt, Miljø og Teknik 
Tlf.: 8727 1350 
mtjrs@vibamt.dk

Morten D.D. Hansen (DD) 
Molslaboratoriet 
Tlf.: 8752 7272 
sell@nathist.aau.dk

Trine Sørensen (TS) 
Skovlyst Naturskole, Aabenraa Statsskovdistrikt 
Tlf: 7462 6414 
trs@sns.dk

Claus Landbo Olesen (CO) 
Freelance på Fyn 
Tlf: 2395 8106 
clo.lho@mail.tele.dk

Allan Gudio Nielsen (AN) 
DOF / Fugleværnsfonden 
Tlf: 3331 4404 
allan.nielsen@dof.dk

Helen Holm (HH) 
Næsbycentret Sydvest Sjælland 
Tlf: 5764 5540 
helenholm@post.tele.dk

  

Morten D.D. Hansen

Jan Ribergaard

Trine Sørensen

Claus L. Olesen

Esben Buch & Søren Risborg

Helen Holm

Allan Gudio Nielsen
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Nyt om navne og arbejdspladser

Ny (gammel) naturvejleder på Kongskilde Friluftsgård
Mit navn er Doreen Møller Holmquist, og jeg blev ansat på Kongskilde Friluftsgård 
sidste år i August.

Jeg er udddannet pædagog og har været tilknyttet Kongskilde Friluftsgård i en del 
år. Jeg er også så heldig at jeg startede på hold 18 sidste år.

Her på stedet arbejder vi med alle mulige målgrupper hvilket gør det dejligt af-
vekslende og spændende. Der er både naturskoleaktiviteter, teambuilding for firma-
er , guidet ture, og meget mere.

   Mvh Doreen Holmquist

Odense Kommunes Naturvejleder på orlov
Jeg har nu været ved Park- og Vejafdelingen i fire år som biolog og naturvejleder. 
Det har været fire fantastiske år i med- og modgang, som jeg har lært meget af. Der 
har været mange gode oplevelser som formidler til vands, til lands og i luften, og jeg 
har nydt at få lov til at tegne og skrive i forbindelse med arbejdet. 

Men årene blæser forbi og det ene skræmmende jubilæum efter det andet blandt 
kollegaer, får mig til at tænke lidt over mit lille liv ud over arbejdet. Derfor har jeg 
søgt og fået bevilget orlov i 2006. Jeg har altid drømt om at gøre noget mere i at teg-
ne og skrive, og det er én af de mange ting, jeg gerne vil prøve af til næste år. Men 
alt er åbent og særligt udlandet - herunder specielt Østeuropa lokker. Det kan også 
være, at året bare går med at gå rundt i underbukser derhjemme og pille næse og 
navle - vi får se. 

Min afløser bliver Fyns Amts naturformidler Birgit Bjerre Laursen. Tag godt imod 
hende og tak for årene, der gik. Min sidste tur bliver vinterbadning med svedehytte, 
hvor alt gammelt dårskab og nisseri vil blive vasket af og svedt ud, og vi går som ny-
fødte ind i det nye lysår. Hav det godt ude i det grønne næste år! ed venlig hilsen 

                                                         Mvh. Thomas Nielsen, Biolog og naturvejleder

Jubilæum i det nordjyske
Fredag den 10. februar var en ganske særlig dag for to af vore kolleger i Nordjylland. 
Det var nemlig denne dag Naturvejlederne Esben Buch og Klaus Godiksen kunne 
fejre deres 25 års jubilæum som ansatte ved Aalborg kommune og fejret blev det.

Over 200 lagde vejen forbi Infohuset i Østerå dalen i løbet af dagen og dagen 
startede med en gåtur rundt i Østerådalen, hvor tidligere rådmand N.P.Kærgård 
Nielsen sammen med tidligere stadsgartner Børge Klausen,  fik hjælp af nuværende 
rådmand Henrik Thomsen og nuværende  stadsgartner Kirsten Lund Andersen til 
at fortælle historien om de 100 ha. Naturgenopretning der findes her. Grunden til, 
at det netop skulle foregå i Østerå dalen er, at det var her at behovet for en formi-
dling af arealerne opstod og Esbens stilling startede som et forsøg i 1986. Siden er 
Klaus kommet til og de to har på flotteste vis formået, at formidle Aalborg Kom-
munes arealer helt ud i krogene til glæde for tusinder af deltagere på ture. Efter 
gåturen i det fineste vejr med let frost, høj sol og et naturområde pudret i sne, var 
der en uformel reception med god mad og en evig kø foran fadølsanlægget med 
noget rigtig godt øl og et gavebord, der hurtigt var fyldt op med ene nyttige ting. 

Det var på alle måder en vellykket dag, og vi glæder os til at kikke nærmere på de 
nyttige gaver ved lejlighed. 

Fra det Nordjyske netværk skal der lyde et stort tillykke med de 25 år til Jer begge 
– godt gået. Vil du se deres flotte turprogram?:  www.aalborg.dk/turfolder

                                                                                              Mvh. Søren Risborg

Thomas Nielsen på tur i  
Vollsmose
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Frisk pust på Vestamager
Malene Killeen er startet som formidler på Tårnby Naturskole fra d. 9. januar og 
skal være her til d. 8. januar 2007

 Malene tilbød sin arbejdskraft herude og er hos os i et år, Marlene er uddannet 
Agronom i 2005 fra KVL og har stor lyst til at formidle miljø og naturforvaltning. 
Malene har allerede påtaget sig at arbejde med forskellige projekter herude, som 
udvikler Naturskolen mod nye tilbud til Tårnby elever. Så endnu et frisk pust på 
Vestamager. 

                     Mvh. Johnny Skjoldborg Krog, Naturskoleleder, Tårnby Naturskole

Naturoplevelser for alle
I sensommeren kørte Friluftsrådet og De Samvirkende Invalideorganisationer en 
række dage rundt om i landet med forskellige natur og friluftsaktiviteter. Formålet 
var at give mulighed for at folk med handicaps kunne deltage. Derfor var der på de 
6 arrangementer sat fokus på at aktiviteterne skulle være tilgængelige for handicap-
pede mennesker. 
Det blev til 6 spændende og forskellige arrangementer med helt pæn deltagelse. 
Mellem 50 og 150 dukkede op. 
Her i blandt dog kun ca. 10 % handicappede. Men det var da en start. Til at udføre 
projektet havde Friluftsrådet ansat mig - Helen Holm, Naturvejleder på Næsbycen-
tret. Til at gennemføre projekterne havde jeg alieret mig med en række andre natur-
vejledere og friluftsfolk, samt DSI foreningsfolk. De sidste var en uundværlig hjælp i 
forhold til at tænke i tilgængelighed. Undervejs gjorde jeg mig en masse erfaringer 
jeg har fældet ned i en rapport. Skal du lave handicaptilgængelig naturvejledning, er 
du meget velkommen til at ringe eller skrive. Jeg øser gerne ud af erfaringen eller 
hjælper med planlægning og udførelse af arrangementer.

  Mvh. Lokalredaktør Helen Holm

Stor MSLejr skal bygge speciel bål og shelterhytte
Der bliver arbejdet på højtryk på Gråsten Skovdistrikt og Skovlyst Naturskole i 
Aabenraa i øjeblikket. Dér er man nemlig ved at lægge sidste hånd på planlægning 
af en stor international arbejdslejr for unge mennesker fra hele Verden. Arrangører-
ne er Mellemfolkelig Samvirke,  Gråsten Skovdistrikt og Skovlyst Naturskole. 

De unge mennesker skal bygge en noget speciel bål- og shelterhytte, der forestiller 
en stor fugl, der med sine beskyttende vinger passer på og varmer alle børnene inde 
i hytten. Hytten vil stige op af bakkerne bag Skovlyst Naturskole og vil med sit græs-
tag forhåbentlig falde naturligt ind i omgivelserne. De unge skal sammen med skov-
arbejdere og naturskolens personale i løbet af 14 dage bygge hytten og samtidig skal 
de nå et omfattende udflugtsprogram der præsenterer dem for den smukke Syd- og 
Sønderjyske landsdel. 

Da både lejr og hytte bliver en bekostelig affærer søges der efter sponsorer i øje-
blikket. Gode ideer og erfaringer med dette modtages meget gerne (trs@sns.dk). 

                                                                 Mvh. Lokalredaktør Trine Sørensen

Rodekassen

På tværs
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”Teenager  mod strømmen” på Trente Mølle
Den 1. august 2005 ansatte Trente Mølle Natur-, Miljø- og Lokal Agenda 21 Center 
Nicolai Bruun som energivejleder. Trente Mølle har længe ønsket at få gang i den 
miljømæssige formidling igen efter at den grønne guide måtte stoppe. Det er nu 
lykkedes eftersom ELFOR´s energisparepulje har bevilget stedet 800.000,- til projekt 
”Teenager - mod strømmen”, der går ud på at lære børn og unge at spare på strøm-
men. Hos familier med en teenager i huset ligger op mod 20 % af en families samle-
de strømforbrug i teenageværelset, og dette forbrug vil i de kommende år stige, hvis 
ikke de unge lærer at ændre deres el-vaner, viser undersøgelser fra Elselskaberne i 
Danmark. Som noget helt nyt og unikt vil der på Trente Mølle blive indrettet to 
teenageværelser, hvor der vil blive sat fokus på elforbrug. Det ene vil være et nuti-
digt teenageværelse fra 2005 med alle de elektriske apparater, der hører en moderne 
ungdom til mens det andet vil være et super fremtids lavenergiværelse, hvor alt den 
nyeste teknologi kan opleves og bruges. På begge værelser vil strømforbruget kunne 
følges på elektroniske paneler, og de unge vil gennem øvelser og forskellige scenari-
er opleve, hvordan man på en hensigtsmæssig måde lærer at spare på strømmen til 
gavn for natur og miljø.

                                                      Mvh. Nicolai Bruun, Biolog og Energivejleder

Røde Orm og julemøde i STAVA
Gæve sjællandsfolk mødtes på noget af den allervestligste og mest blæsende udørk 
egn. Her er smukt og stille, bakket med klinter og strande med hulsten. Der er slet-
ter med ene og krat med slåen. Røsnæs er stedet. Her bor to eneboere nemlig både 
Morten Lindhart og Søren Dam – måske ikke så ene endda da det både er med fa-
milie og med masser af skolebørn der finder derud – sikkert fordi bussen kører.

En lille flok uglefolk der trodser vejr og vind fandt vejen en af disse sidste dage i 
november. Iklædt Røde Orm dresscode. 

Det officielle formål med dagen var udvikling og årsmøde i den lille forsamling. 
Udviklingen tog denne gang drejning mod rollespillets muligheder i naturvejled-
ningen. Kongens horn var borte og det måtte og skulle findes. Ved hjælp af kort og 
insiderhandel kæmpede vi os frem mod målet. Hvem fik først hornet – var der 
overhovedet noget horn og hvor skulle det min findes? Spørgsmålene var mange og 
i uvisheden kæmpede ulvene, ravnene, bjørnene og ørnene sig vejen gennem krat 
og slugt, langs stranden og ud på de åbne sletter. Hornet blev fundet ved list og mod 
dybt under jorden i en hule fra forgangne tider.

Snakken blev livlig om gode og mindre gode anvendelser og muligheder med rol-
lespillet i naturvejledningen. Mange fik blod på tanden – ikke fordi det endte i slås-
kamp – men fordi det var rigtig spændende at arbejde med. 

Årsmødet kom frem til en stribe af spændende temadage vi skal mødes over i det 
kommende år. I flæng kan nævnes en bi-dag hos Bendt på Svenstrup, en dag med 
dukkespil i skoven og en gentagelse af succesen med Saras knogler – altså dy-
reknogler… Programmet kommer ud så snart datoerne er kendte. Ugler og ugleun-
ger – spirende ugler, er meget velkomne til at deltage. Ring og hør om der er plads. 

  Mvh. Lokalredaktør Helen Holm

Aldrig set før?

Edderkoppen - Nyt fra netværkene
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Nordjydsk netværksmøde på Naturskolen i Store Vildmose
Så lykkedes det endeligt. På et fornemt initiativ fra Jørgen Stubgård og Jens Olsen, 
blev der den 10. januar afholdt et særdeles vellykket netværksmøde for de nordjyd-
ske ugler og grønne guider på naturskolen i Store Vildmose. Stort set alle områder i 
den nye nordjydske region var flot repræsenteret med omkring 30 fremmødte per-
soner, det lover godt for fremtidens netværkssamarbejde.

Efter morgenkaffe og en kort introduktion om naturskolen ved naturskoleleder 
Jens Olsen, åbnede Jørgen Stubgård selve mødet.

Åben debat regionen rundt
Formiddagens program var bl.a. en åben debat regionen rundt hvor alle deltagere 
kom til orde fra Thy, Thisted, Fjerritslev, Fosdalen, Tornby, Hjørring og Brønderslev 
til Frederikshavn over Læsø til Aalborg, Støvring og Rold Skov til Mariager Fjord, 
om vores kommende roller i de nye kommuner, både som naturvejledere og grønne 
guider.

Det blev fra flere sider understreget gentagne gange, at der stadigvæk er store mu-
ligheder for at sætte grønne aftryk og måske ligefrem styrke fremtidens natur og 
miljøvejledning, hvis vi tør at gå forrest og tage initiativet ved de møder og forhand-
linger, der vedrører vores egen fremtid.

Torben Stæhr fra Nordjyllands Statsskovdistrikt omtalte vigtigheden af at vi selv 
”om nogen” må sikre den etablerede naturvejledning. 

Tommy Jensen fra Lindholm Høje Museet havde flere spændende ideer til hvor-
dan en ny fælles tur og arrangementsfolder for den nordjydske region kunne ”skru-
es” sammen og tog på stedet initiativ til en ny arbejdsgruppe, der skal undersøge 
denne sag nærmere. Tegnsprogsnaturvejleder Anton Thøger Larsen fortalte om Aal-
borg Skolens uafklarede situation, vi hørte om Strandfogedgården i Vendsyssel, Pro-
duktionskolen i Støvring og om cirkusbygningen i Rold, blandt meget andet.

Efteruddannelse i netværket
Også efteruddannelse var på programmet og her blev 8 spændende forslag debatte-
ret. Skulle vi f.eks. have interesse i den mimetiske formidling, kan alle intereserede 
gå ind på www.mimesis.dk for at læse mere, maile til Torben Stæhr på tgs@sns.dk, 
der så med et passende deltagerantal, efterfølgende vil arrangere et kursus evt. over 
to dage.

Ligeledes var kurser i digital fotografering, svampekendskab, feltornitologi, astro-
nomi, bruger/borgerindragelse med udgangspunkt i Brønderslevs naturskoles ”Pro-
jekt skoven er din” ønsker fra flere deltagere. (Datoer på ovennævnte mailes rundt i 
det nordjydske netværk når de foreligger!)

Allerede den 13. marts 2006, arrangerer Marianne Hald en temadag om indlæ-
ringspædagogik, ligesom et kursusønske om alternative formidlingsmetoder, hen-
lægges til næste netværksmøde den 11. august ved Gert Rubæk og Cirkusmuseet i 
Rold. 

Orientering fra bestyrelsen
Efter en rigtig god frokost arrangeret at en tidligere lærerkollega til Jens Olsen, med 
sild, bøf med spejlæg og ost, var der orientering fra naturvejlederforenings bestyrel-
se ved vores medlem Marianne Hald. Marianne lovpriste bl.a. bladet du netop læser 
disse linier i og omtalte de mange engagerede naturvejlederkollegaer, der hver især 
bidrager og er med til at gøre ”Naturvejleder” til den guldgrube af orientering, in-
spiration og nye ideer som det jo helt faktisk er, tak for det!

Også Eagleprojektet blev omtalt (se omtale i et tidligere nummer), der med et 
mindre antal fripladser til spændende destinationer og via foreningen og en ansøg-
ning, kan blive til virkelighed for interesserede naturvejledere.

Der lyttes interesseret. Fra venstre 
Torben Stæhr, Laus Gro-Nielsen, 
Per Vestermark Nielsen, 
mødeleder Jørgen Stubgaard og 
Tommy Jensen.
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Master Marianne
Marianne Hald orienterede ligeledes med stor indlevelse om sit spændende men 
også krævende master-studie det sidste års tid på Aalborg Universitet i læreproces-
ser. Om bl.a. forskellen på børns læring i et klasseværelse og ude i naturen. Om situ-
eret læring og om hvordan handlinger, tanker og omgivelser hænger sammen. Net-
værket glæder sig allerede til vores uddybende temadag om dette emne i marts.

Vildmoseporten
En ganske berigende netværksmødedag sluttede med en fremvisning af et kommen-
de egns- og oplevelsescenter i Store Vildmose, kaldet Vildmoseporten. En typisk 
vildmosegård er indkøbt til formålet og bliver i løbet af de kommende år ført tilbage 
til sit oprindelige udseende. Jens Olsen fortalte med smittende begejstring, at Vild-
moseporten bl.a. skal kunne formidle et autentisk gårdmiljø anno 1949, formidle 
mosens natur og kulturhistorie, og være et lokalt samlingssted for egnens befolk-
ning. Læs mere på www.vildmoseporten.dk 

                                                 Mvh. Esben Buch, Park & Natur i Aalborg Kommune

Master Marianne fortalte om læreprocesser 
med stor indlevelse. Fra venstre Ole Sørensen, 
Villy K. Hansen, Jens Tandal Olsen, Anders 
Grenaa, Marianne Hald og Søren Krag.
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Ringkjøbing Amt når at etablere  
endnu et regionalt naturcenter inden lukketid

Ringkjøbing Amt etablerer Momhøje Naturcenter i 2006 med 3,1 mio. kr. i tilskud 
fra Skov- og Naturstyrelsen.

Amtet har siden efteråret 2004 bl.a. i samarbejde med et bredt sammensat bruger-
råd arbejdet på at etablere et nyt naturcenter på amtets 80 ha store natur- og sko-
vejendom i Momhøje Plantage.

Lige før julen 2005 afsatte Skov- og Naturstyrelsen fra sin Natur- og Vandramme-
pulje 2006-2008 til bl.a. velfærdsfaciliteter 3,1 mio. kr. til formålet. Det betyder, at 
projektet, der kommer til at koste i alt 4,8 mio. kr. er fuldt finansieret. Amtet har 
tidligere afsat 1,13 mio. kr. til projektet, og fra Tips- og Lottomidlerne til Friluftsli-
vet ydes der 0,6 mio. kr. i tilskud.

Skov- og Naturstyrelsens tilskud er givet på betingelse af, at Momhøje Naturcenter 
også drives i mindst 10 år efter indvielsen og nedlæggelse af amterne. Desuden er 
der lagt vægt på nærheden til byer som Herning og Kibæk, der ligger i vandre- og 
cykelafstand. Desuden er det vurderet, at området er velegnet også til ”hårde fri-
luftsbrugere”, og at der etableres et samlet tilbud. Efter amtets nedlæggelse 1. januar 
2007 vil stedets drift overgå til den nye Ringkøbing-Skjern Kommune. Området lig-
ger i Videbæk Kommune ved kommunegrænsen til både Herning og Aaskov kom-
muner. Adressen er Momhøje Plantage Kibækvej 19, 6933 Kibæk.

Amtets gode erfaringer fra Præstbjerg Naturcenter bruges også i dette nye projekt. 
Formålet med projektet er også her at etablere et større regionalt naturcenter med et 
bredt udbud af natur- og især friluftsfaciliteter. Momhøje Naturcenter ventes at 
kunne danne rammen om en lang række forskellige naturvejleder- og friluftsaktivi-
teter. Desuden indgår tilgængelighed for alle i projektet, så f.eks. også kørestolsbru-
gere kan være med. 

I nogle af de eksisterende bygninger indrettes et opholds- og naturvejlederlokale. 
Laden indrettes med en mindre naturudstilling og som et madpakke- og opholds-
rum, hvortil der vil være fri adgang. På loftet over stalden indrettes primitive sove-
sale, så stedets faciliteter også kan benyttes til overnatning for skoler og institutioner 
- også i vinterhalvåret.

Ude i området etableres der bl.a. naturlegeplads, vandre- og ridestier, grillpladser 
og en primitiv lejrplads med shelters. Ringkjøbing Amt og Skov- og Naturstyrelsen 
der er partner i projektet satser på, at projektet kan indvies allerede i dette efterår.

I projektet og driften er der ikke medregnet en fast tilknyttet naturvejleder. Det er 
oplagt, at bl.a. naturvejlederne samt skoler og institutioner vil benytte stedet og om-
rådet både i naturvejledningen og i gennemførelse af lejerskole- og friluftsarrange-
menter.

      o

”Det er en fornøjelse 
at stå i spidsen for et 
sådan projekt – og 
se det lykkes endnu 
en gang”, siger 
naturvejleder Erik 
Skibsted.

Af naturvejleder Erik Skibsted, 
Ringkjøbing Amt.

Fotos: Erik Skibsted.
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Livssangen
Mel.: Mads Doss 

Da solen var ny og blev tændt i et lys,
og lyset blev ved med at strømme,
og jorden blev ramt af det kosmiske kys,
begyndte kemien at drømme.
Fra svovlpølen hørtes en glad lille sang,
den klinger endnu, lad os høre engang:
”Grib så det liv – Grib og begrib! 
Sans hvor stort og vildt og kort.
Grib så det liv – Grib og begrib!
Driv det ikke bort.”

I mængder, bakterier, umådeligt snildt
gik i gang med at ændre det hele.
De fyldte den blånende himmel med ilt
og virkede sammen i dele.
At arbejde sammen, det gav noget nyt.
Snart sang det af liv i hver eneste pyt:
”Grib så det liv - …

Det nye fik tænder og hænder og horn
af jord vælded’ svampe og planter,
og flåter og fluer og fugle og korn
og markmus og skovelefanter.
En dag sad et menske og sang på en 
knold, så lærker og får de fór Pokker i vold:
”Grib så det liv - …

Hvert forår når mulden blir’ ulden og sort
med duften af vårkraft fra jorden,
lyt op, hvor gæssenes flok drager bort,
mens de støt kiler løs imod Norden:
Mangfoldige væsner i solstrømmens drøm,
hvis samspil er drivkraft i livskraftens drøm.
”Grib så det liv - …

Var liv kun en kamp, var det hurtigt forbi,
blot en mor ikke ammer sin lille.
Hvis de store ej nærer de smås fantasi,
til at lege, og synge og spille.
Mærk kraften fra sangen, der synger os her!
I samspil og leg kommer Livet os nær:
”Grib så det liv - …

Peer Høgsberg 18. oktober 2003

Evolutions-noter
Et lille supplement til temaet:

Udvikling

Darwin studerede arternes  
ydre fremtoning 
og fandt at udviklingen 
fra amøbe til menneske 
må være sket over millioner  
af generationer.

Mentalt tager jeg turen  
et par gange om dagen.

Jens Frydendal,  
10. november 2005
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Mange naturvejledere bruger bestemmelsesduge, for at få børn og unge til fokusere 
mere på de levende dyr de måtte have fundet eller fisket op fra et vandhul. Ved hjælp 
af dugen sættes deltagerne i gang med at tænke, undersøge og gennem dialog lære 
”noget” om dyrene.

Jeg har sammen med forlaget Kaskelot udarbejdet en evolutionsdug, som kan gøre 
det lettere for børn og unge at klassificere dyr og samtiden få en diskussion om  
evolution.

Evolutionsemnet kan være svært at forholde sig til og virker ofte lidt ”mystisk”  
på mange børn og unge. Men det gælder bare om at komme i gang. Indsigt og viden 
kommer ikke af sig selv. Det er vigtigt at styrke interessen for det naturviden
skabelige fagområde.  

Af Ulla Didriksen, 
 Zoologisk Have, København

Evolutionsdugen

Sådan ser ”dugen” ud:
Voksdugen er kvadratisk. Den indeholder en overskuelig og skematisk tegning over 
dyrenes evolutionære historie samtidig med at den simpelt opdeler og klassificerer 
dyrene.

Ord som fisk, padder, krybdyr, fugle og patterdyr findes ikke skrevet på dugen, men 
nogle af klassernes karakteristika er beskrevet i cirklerne  fx. beskrives fiskene med: 
 – lever i vand – skællet, slimet eller ru hud – trækker vejret ved gæller – mange æg i 
vand, osv .

Vil du selv ha’ en?
Evolutionsdugen kan 
købes direkte hos forlaget 
Kaskelot - se evt. deres 
hjemme side:
www.biologforbundet.
dk/evolution.html
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Tricks Der fokuseres på følgende:

 • Fra urhavet udvikler de mange encellede og flercellede organismer sig over hundrede 
af millioner af år til de dyr vi kender i dag. Nogle med rygrad (hvirveldyr)  og nogle 
uden rygrad (hvirvelløse dyr).

 • De hvirvelløse dyr, som udgør ca. 90% af alle dyrearter, deler sig ud i mange dyre
grupper (cirkler), fx  til dyr med 6 ben (insekter), dyr med 8 ben (spindlere) m.fl. Der 
er ikke indtegnet cirkler til alle grupper, der findes nemlig over 30 forskellige rækker 
inden for de hvirvelløse dyr.

 • Hvirveldyrene, hvor der "kun" findes  omkring 55.000 arter, udvikler sig succesrigt 
til henholdsvis fisk. padder, krybdyr, patterdyr og gennem dinosaurerne til fugle. I 
cirklerne beskrives nogle af de særlige kendetegn for hver klasse. Der findes "kun" 
omkring 55.000 arter hvirveldyr.

Sådan kan ”dugen” bruges:
Brugen af dugen lægger op til værkstedsaktiviter, forstået på den måde, at eleverne 
kan arbejde selvstændigt med at klassificere dyrene og anbringe dem rigtigt på dugen. 
Afhængig af elevernes alder og niveau kan dugen bruges som en ren klassifikations
aktivitet eller til en kombination af klassifikation og evolution, eller som optakt til en 
evolutions diskussion.

Ud over dugen kræves der nogle dyr eller genstande fra dyr. En tur ud i naturen ville 
være den bedste måde at starte emnet på. Opgaven her ville være at  samle dyr ind  
eller spor fra dem, fx insekter, krebsdyr, småfisk, edderkopper, bænkebidere,  tusind
ben, skrubtudser/haletudser, uglegylp, æggeskaller, en død spidsmus, slangeham, 
rævekranium, fjer m.m.  Man kan supplere med at købe friske fisk og en nyslagtet høne.

Alternativet er at tømme sin biologisamling på naturskolen for dyr i sprit, kranier, 
skind og udstoppede dyr og bruge dem i stedet for. 

Til elever der har natur/teknik

Målet:
 • at lære at dyrene inddeles i forskellige grupper, og at hver gruppe har sit 
karakteris tika. 

 • at lære om hvordan den evolutionære udvikling er foregået.

Til elever der har biologi eller biologi på tilvalg

Målet:
 • at forstå ud fra dyrenes klassifikation, at der er foregået en evolution over  
millioner af år.

 • at forstå at evolutionen foregår meget langsomt, så det kræver mange  
generationer, før en ændring er synlig.

 • at arter kan have identiske egenskaber uden at være i familie med hinanden  
fx. hvaler og fisk  fugle og flagermus m.m.(konvergent udvikling).

 • at levende organismer bliver bedre tilpasset til deres omgivelser gennem  
evolutionsprocesser  en proces, der forbedrer en levende organismes  
chancer for at overleve og forplante sig.
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Klassifikation       

Klippeark til brug ved klassifikation af dyr. 
Klip sætningerne ud og placér dem rigtigt ved de forskellige dyregrupper.  
(hvirvelløse dyr, fisk, padder, krybdyr, fugle og pattedyr)  

 
Uden rygrad Intet skelet 
Har rygrad Udvendig skelet 
Lægger mange æg 
uden skal - i vand 

Trækker vejret med 
gæller 

Skællet, slimet eller ru 
hud 

Lever i vand 

Vekselvarm Tynd og fugtig hud 
Unger lever i vand - 
har gæller 

Vekselvarm 

Voksne lever på land - 
har lunger 

Lægger mange æg 
uden skal - i vand 

Skællet hud Vekselvarm 
Unger og voksne lever 
på land 

Lægger æg med skal - 
på land 

Dinosaur Hud med fjer og skæl 
Ensvarm Lægger æg med skal - 

på land 
Har yngelpleje Hud med hår eller pels
Ensvarm Har livmoder og 

dievorter 
Unger drikker mælk Har yngelpleje 
Har 8 ben Har 6 ben 
 
 
© Zooskoletjenesten, København 2002. Tekst: Ulla Didriksen. 
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En levende organisme en mus, en myg eller en rose er det mest komplicerede der 
findes i det kendte univers – uendelig mere kompliceret end en krystal, et bjerg  
eller en galakse.

Evolutionsteorien forklarer, hvordan alt levende er udviklet. Teorien er blevet  
bekræftet i mange forskellige sammenhænge og er nok den mest revolutionerende 
teori i naturvidenskabens historie.

Dyr og planter inden for samme art er ikke ens. Variationen skyldes små helt  
tilfældige ændringer i de arvelige egenskaber fra generation til generation. 
Engang imellem opstår tilfældige egenskaber, der svarer bedre til kravene fra  
omgivelserne end tidligere varianters. De forbedrede varianter efterlader mere 
afkom og de nye egenskaber spredes i bestanden.

Bitte små tilfældige ændringer over lange tidsrum og en hårdhændet sortering af 
resultatet i hver generation er nok til at forklare udvikling af alt levende.

Levende opfindelser:

Kulturel og teknologisk udvikling 
foregår hurtigt. Det skyldes menne
skehjernens evne til at lære, huske og 
kommunikere.

Nye ideer spredes og kan være i brug 
på den anden side af kloden samme 
dag.

Den biologiske udvikling  evolutionen 
– sker meget langsommere over  
tusinde og millioner år.

Evolutionen har skabt hele den  
levende verden med dens fantastiske 
til pasninger og opfindelser.

Om evolution...
Indledningstekst til særudstillingen ”Livsformer” på Naturhistorisk Museum, Århus,  2004.

Arter: 

To dyr tilhører samme art, hvis de kan 
få forplantningsdygtigt afkom sam
men.

Variation, synlig og usynlig:

Gavnlige mutationer og mutationer, 
der måske bare er ligegyldige gives 
videre og skaber variationer i bestan
den. Somme tider er variationen synlig, 
som farven hos musvåger og egern.

Eksemplet isbjørne:

Isbjørne nedstammer fra den brune 
bjørn, men har en række tilpasninger, 
der gør den egnet til at jage sæler 
på havisen. Det mest iøjnefaldende 
tilpasning er den hvide pels.

Her er  
samlet en 
række  
nyttige  
sætninger 
som kan være 
gode  
at have i  
baghovedet, 
når du skal 
tilrettelægge 
dit eget  
undervisnings
forløb om  
evolution.
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