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NATURLIGVIS
Biologi - Geografi - Natur & Teknik
de pædagogisk bedste løsninger indenfor
et begrænset budget.
Her kan du bl. a. se nærmere på mikroskoper,
stereoluppe, laboratorieudstyr
og ekskursionsmaterialer til
land- og vådområder. En del af
udstyret er iøvrigt udviklet
sammen med danske
lærere og produceres af
Gundlach.

Gundlach

har et stort
udvalg af undervisningsmateriel til konkurrencedygtige priser og mange års erfaring
med rådgivning om og sammensætning af
ekskursionsudstyr.

Vi har derfor den nødvendige faglige baggrund for

at kunne hjælpe med at udarbejde et forslag til sammensætningen af biologisk undervisningsmateriel
til din naturskole. Det gælder, hvadenten der skal
opbygges fra bunden af - eller når der skal suppleres.

Vort omfattende gennemillustrerede katalog kan

ofte være med til at give idéer og inspiration. Ét er
det dog at læse om tingene og se billeder. Et bedre
indtryk får man dog oftest ved selv at
se materialerne og få dem i
hånden. Derfor står vor
udstilling i Harlev klar til
at modtage dig, når du
gerne selv vil se de mange
forskellige undervisningsmaterialer. Eller et besøg
af vor mobile emneudstilling kan give dig de valgmuligheder, som du har brug for, når du skal opnå

Vort meget store program indenfor mikroskoper
og stereoluppe - eventuelt med tilkoblet videoudstyr - dækker hele spektret fra de avancerede
modeller til forskning til de mere enkelt opbyggede,
der er specielt egnede til undervisning. Vi viser dig
også gerne et bredt udsnit af netop dette program,
således at du kan få lejlighed til at vurdere, hvilke
modeller, med eller uden videoudstyr, der passer
bedst til netop dine behov. Vi har dem naturligvis
til den rigtige pris!

Gundlach har

gennem årene
leveret brugsrigtigt biologisk
undervisningsmateriel til folkeskoler,
gymnasier og højere læreanstalter samt til rullende
og stationære naturskoler. Derudover har vi forsynet
bl. a. Nordsøcentret, Eksperimentariet og Danmarks Akvarium med avanceret udstyr.

Ring til os og rekvirér vort store katalog og/eller
aftal et besøg. Det kan blive dit første skridt på
vejen til en ny - eller en fornyet - samling af biologisk undervisningsmateriel.

GUNDLACH A S
TLF. 86 94 13 88
Lilleringvej 6, Postbox 21, DK-8462 Harlev J.

Dut – duuuuttttt …
– Så kører vi!

Trætheden og behovet for hvil nærmer
sig al den stund, at toget nu har kørt i et
helt år. Tilmed er maskinen begyndt at
sige underlige lyde. Noget kunne tyde
på, at den har behov for et serviceeftersyn. Man overvejer, at tilkalde hjælp
over satellitten for at gøre opmærksom
på problemet. Men der er ingen forbindelse.
I godsvognen befinder der sig 270 dygtige lokoførere. I vognen har man ikke
kunnet undgå at lægge mærke til, at toget er begyndt at køre lidt ujævnt. Der
begynder at opstå spredt uro, og man
samles i grupper og drøfter hvad der
mon kan være galt. Nu kører toget virkeligt ustabilt, og det ryster og knager
voldsomt i vognen. Hvad er der galt?
De 270 lokoførere diskuterer højlydt –
Har de tastet en forkert information ind
i computeren? Eller er der opstået en
defekt i brændselscellerne? Kører vi af
sporet? Det er svært at finde fejlen, når
man ikke kan få lov til at se ind i hjertet
af maskinen.
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Det kan udvikle sig, det her! Afslutningen nærmer sig. En rigtig Disney-fortælling har som regel et overordentligt
moralsk islæt, før alting som bekendt
ender godt. Dette er imidlertid ikke en
fortælling af Walt Disney, men en historie der tog sin begyndelse på Naturvejlederforeningens Årskonference for
over et år siden. Fællessekretariatet begyndte fortællingen, og spurgte allerede
den gang om ”vi ville med”. ”Naturligvis” svarede alle 270 naturvejledere.
Selvfølgelig er vi med. Og nu kører vi.
Vi kører alle, i mere eller mindre samlet
orden, mod det fælles mål; At udvikle
naturvejledningen i det 21. århundrede.
Det må der ikke være tvivl om. Men naturvejlederne vil ikke kun hjælpe med at
bære nye brændselsceller til maskinen.
Vi vil være med til at køre den, som ligeværdige lokoførere. Kun sådan, kan vi
overbevise de tre ansvarshavende lokoførere om, at vi vitterligt er med.

Tove Stockmarr er formand
for Naturvejlederforeningen i
Danmark.

Leder

Ingen ved rigtigt hvor lang tid turen varer. Landets tre dygtigste lokoførere har
selv taget ansvaret for, at køre den dyrebare last sikkert frem til bestemmelsesstedet. Men de har bare glemt, at tage
højde for den meget lange tur, pludseligt
opståede tekniske uheld, og at selv dygtige lokoførere har brug for at hvile sig,
og derfor må medbringe ekstra bemanding.

Langs sporet står der 5 millioner mennesker og kigger på toget der kører mod
det 21. århundrede. Enkelte griner, og
peger fingre ad de tre lokoførere der tilsyneladende strides lidt om hvem der
skal tage ansvaret for dette. Svedende og
febrilsk arbejder de på, at få toget til at
makke ret. En lille gruppe tilskuere mener, at dét tog dér, det kan man vist lige
så godt køre til ophugning. Men langt
de fleste står afventende, og i fuld tillid
til, at det nok skal gå. Faktisk kan de slet
ikke rigtigt se, at der er noget i vejen.
For de kender maskinen godt. De har
faktisk kørt med den over 800.000 gange sidste år og altid er der fuld fart på.
Den blå-hvide maskine er i rivende udvikling og står i deres øjne for kvalitet,
dynamik og driftssikkerhed.

Formandens

Det er ikke lyden af færgens tågehorn,
men lyden fra et højteknologisk tog, der
i fuld fart kører derudaf. – Med sig
transporterer toget 270 stykker dyrebart
gods, der kommer fra det ganske land.
Godset blev samlet på Hovedbanegården og stuvet behørigt ind i vognene.
Toget kører nu i raskt tempo mod det
fælles bestemmelsessted, som ligger et
stykke derude i fremtiden – det 21. århundrede.

Tove Stockmarr
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Skolen på vej ud…
I Fællesekretariatet for Naturvejlederordningen arbejdes hårdt for at tolke tiden og tendenserne i de centrale korridorer. Der formuleres strategier,
handleplaner, indsatsområder, pejlemærker – for fremtiden og for os naturvejledere. Det er godt nok. Det er blot
ikke altid der, det rykker mest.
Omsiggribende græsrodsagtige bevægelser, hvor parallelle initiativer popper
op mange steder, og hvor der er mulighed for umiddelbart at få gods til udvikling af egen praksis ved at bruge sine
kollegaer rundt i landet, viser sig ind
imellem at rykke mere. Naturklasser og
udeskolearbejde er et godt eksempel på
dette. Samtidig er det også et eksempel
på et område som ikke kun naturvejledere er fokuseret på. Vi kan i øjeblikket
arbejde MED udviklingen i skolen og
blandt lærerne her, i stedet for at stå lagt
ude i skoven og skulle lokke en målgruppe med assorterede godbidder.
Historikken omkring naturklasser og
udeskole en grundet den græsrodsagtige
karakter også lidt svær at klarlægge. I
Danmark er vi særligt blevet inspireret
fra Norge, hvor tankerne er noget mere
udbredte, og hvor mere tidligere er nedfældet på skrift. Centralt står Arne Nikolaisen Jordet, som i årevis har forsket i
fænomenet, og som skrev ”grundbogen”
”Nærmiljøet som klasserom – uteskole i
teori og praksis” i 1998. Men du kan
også møde lærere i Danmark der fortæller, at dengang en flok nuværende gymnasieelever var deres små poder i 1.b –
var det da en fast tradition, at de året
rundt henlagde undervisningen til skoven hver tirsdag – det snakkede man
bare ikke så meget om dengang – udbyttet var blot indiskutabelt.
Hvem er så aktørerne på udeskolebanen? Fællessekretariatet med bagland
har chancen for at komme godt med i
feltet, bl.a. i kraft af naturskolekonsulenten, som er ved at ryste sig løs af sin jobbeskrivelse m. bilag, for at rette blikket
hen, hvor græsset gror. Det fælles webprojekt Skoven i skolen styret med kyndig hånd fra Skovenes Hus, er en vigtig
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igangsætter og inspirator. Københavns
Kommunes Udannelses- og ungdomsforvaltnings afdeling for bæredygtig udvikling (py-ha…) er med sit overskud i
kraft af sin størrelse og tradition for
frontløberarbejde også med. Blandt forskere fx på Danmarks pædagogiske
Universitet (DPU) og på KUs Institut
for idræt observeres, overvejes og beskrives naturklassebegrebet, og her kan
vi hente vigtig dokumentation. Blandt
lærere (udenfor Københavns kommune…) gøres der i øjeblikket forsøg på at
skabe en udeskoleforening, se www.udeskole.dk, og så er der naturligvis alle de
små kraftcentre på gulvet landet over på
skoler og naturskoler, som høster erfaringer og gladeligt giver dem videre.

Dette Nummer
af NATURvejleder
sætter fokus på
UDESKOLEN
Alle tema-artikler
er markeret med
logoet:

En problematik i kraft af udeskolens
græsrodskarakter, er den manglende
formelle kvalifikation af underviserne i
naturen – som beskrevet af Karen Barfoed på side 8. Her er et meget vigtigt
indsatsområde for naturvejlederne og
deres onkler i råd og styrelser – læs og
tænk og handl!
Er du på usikker grund når vi snakker
udeskole, så læs straks Malene Bendix
artikel på side 9 og bliv opdateret. Hvordan et udeskoleforløb med en 3. klasse
kan se ud kan du læse på side 7. At udeskole i naturen kan gøre være vigtig for
børns sprogudvikling, det kan du læse
mere om i Lene Herholdts artikel på
side 14. Og at udeskole ind imellem kan
have et helt andet fokus end at lære noget specifikt i natur/teknik, dansk eller
matematik kan du se i Vikasku´s indlæg
på side 16.
Et par naturklasser har regeret omkring
Naturskolen i Raadvad i årets løb – hvad
fik naturvejlederne ud af det, hvad mener eleverne - og hvad skete der på en
workshop om temaet naturklasser sammesteds? Se diverse artikler på siderne
23 - 25.
Et interessant aspekt omkring udviklingen på området er: Hvad betyder det for
naturvejlederrollen, at vi mere og mere
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arbejder som konsulenter for lærere og
pædagoger, der gerne vil bruge naturen i
deres arbejde med børn og unge – i stedet for altid at befinde os derude sammen med de egentlige kunder i butikken?

Der har været noget snak på NaturvejlederNet i forbindelse med formålsdebatten, omkring at vores særkende er ”de
direkte oplevelser” i naturen, dem vi
selv har haft, og som vi vil give videre til
andre. Kan det lade sig gøre ”2. hånds”?
Kan man overlade ”direkte oplevelser” i
naturen til ”almindelige” skolelærere og
pædagoger?
Vi i temaredaktionen er ikke så meget i
tvivl om hvor vi står, men vi fornemmer
at denne diskussion af vores rolle i forandring ikke er helt uden betydning for
naturvejledernes fælles identitet – og
derfor vil vi opfordre til at den bliver taget. Se hvad de har gang i på Fiskebæk
Naturskole på side 18. Vi håber dette og
andre indlæg i nærværende blad bl.a.
kan give inspiration til diskussion og
debat ved møder, på NaturvejlederNet
og selvfølgelig på konferencen om udeskole og naturklasser den 9. november i
Kolding (se side 21). Vi ses!
Kærlige sommerhilsner
Temaredaktionen

iske kanaklasse!
de elektron llerød
r
m
tu
e
a
n
n
n
r
e
e
g
v
e bli
nken
ns fra Sø
En 10. klass de for naturklasseta
r bl.a. respo
å
i
i
gsmøv
re
k
e
fi
m
r,
planlægnin e
.
1
t
e
Da vi rekla i vores tre kommune
d
t
ld
ar lige ho
ne
den måd
ler til lærer . klasses-skole, og vi h sse, dog på en lidt an t vil
de
s10
rkla
rne mener, n ca.
Kommune
bliver natu
re
.
æ
0
1
L
.
i
n
g
e
n
g
a
e årg
dag om u
ioder af e
de. Den ny
lle” med en e naturen i nogle per de er vi blee
n
io
it
d
ra
ningsmø
at indtag
end den ”t
r eleverne
t 1. planlæg skoleåret, samt tre
e
fo
d
re
å
e
P
tt
t.
le
re
å
være
skole
ten af
t
dhed” sam
ed gennem
kolen i star
uges varigh n introdag på Naturs lemer”, ”Natur og sun ge natume
rob
rne bru
vet enige o forvaltning og miljøp
over vil lære ssen skal også
d
u
r
e
r
D
tu
”.
a
r
e
petenc
dier. Kla
forløb: ”N
fyldt
sociale kom tematik og klimastu
g
o
iv
sl
ft
, skal nok få rå
u
a
p
il
r
m
e
”Fr
g
fx
n
l
æ
ti
h
ve
er
re bidder
ingen af ele r
e – så de d
a
n
e
d
g
rg
o
je
ren i mind
b
t,
e
i
b
den – ha
og vandre
t på forlø
et ind fra si form
til Tjekkiet frisk luft. Vi er spænd
m
m
o
k
r
e
den
ed
, som
lungerne m . klasse pga. naturen naturugerne bliver an e som
0
i
1
r
e
t
e
v
lg
d
t
ele rn
ne har va
gheden af a isning der håndterer orm osv.
ti
ig
v
t
e
g
e
rbejdsf
underv
vi understr
melse og en fri aktiviteter, projekta
m
e
st
e
b
d
e
for m
g , valg
med foredra
voksne, fx

r
e
d
e
l
j
e
v
R
NATU
Læserne

sen
Dorrit Han Raadvad
ni
Naturskole

6

NATUR vejleder • 13. årg. • nr. 2 • 2004

Hvad laver man på naturdagene,
når man er naturklasse?
Naturskoleleder Gitte Andersen fra Haderslev og Vojens Kommuners Naturog Miljøskole på Nørskovgård, havde
sidste skoleår aktier i et naturklasseprojekt på Hertug Hans Skole i Haderslev.
Naturklassen tog på naturdagene udgangspunkt på selve Nørskovgaard, og
projektet kom i stand fordi 3.b´s klasselærer havde deltaget i et udviklingsarbejde omkring Howard Gardners MIteorier. Deraf blev hun nemlig inspireret
til at arbejde med udeskole! Projektet
kom som flere andre naturklasseprojekter nemt i stand, fordi klassen forlods
var tildelt et antal støttetimer og derfor
havde høj tolærerdækning.

Derudover fik de straks støtte fra skolens ledelse. Kernefagene i skoven blev
dansk, natur/teknik og billedkunst – vist
nok i kraft af de læreressourcer der endte med at blive de gennemgående. Gitte,
som givet gerne fortæller mere om projektet til interesserede, melder lige nu at
der heldigvis ser ud til at være kommet
gang i ét til af den slags projekter i Haderslev Kommune - denne gang for 4. 6. klasserne på Vonsbæk Skole.
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Fra www.udeskole.dk har redaktionen
saxet dette uddrag af artiklen,
der er skrevet
af lektor Karen Barfod
CVUMidtVest
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”At både tid og rum har betydning for
læreprocesserne og dermed det at drive skole”
Et af problemerne ved udeskoleformen
er, at der i dag ikke findes nogen formel
måde at kvalificere lærere på - at det bliver ildsjæle der alene kommer til at
bære formen.
Herved benyttes også ressourcepersoner
som naturvejlederne i stort omfang.
Problemet er blot, at det er den enkelte
lærer der er ansvarlig for læringsindholdet og derfor også bør være den, der har
det faglige overblik og iagttager klassen
over tid for at se om de lærer det de skal
- ikke med enkeltstående ”oplevelser” eller ”aktiviteter”.
Skolehverdagen skal være fagligt sammenhængende på tværs af ude- og indedagene for at give undervisningen mening og kontinuitet.
Bearbejdning af og refleksion over den
situerede viden er en vigtig faktor i internaliseringen af nye erkendelser, viden
og opdagelser. De fænomener børnene
oplever og arbejder med ude, skal være
en ligeværdig del af den samlede undervisning - så at undervisningen i rumfang kommer til at omfatte både regnestykker og brændestakke.

skriver fænomener som elektricitet ved
hjælp af en matematisk forklaring.
Et eksempel er ”Økologi”, der i det faglige sprog handler om organismers sameksistens, men i hverdagssproget er noget med mælk, sprøjtemidler og
landbrugsformer.

Et eksempel på hvor udeundervisningen
kan have betydning er de ord og begreber, der anvendes i naturvidenskaberne.
De kan have en betydning i hverdagssproget, og en anden betydning i naturfagssproget, hvilket kan give anledning
til forståelsesmæssige problemer for
børnene .
Wellington og Osborne har lavet en taksonomi over naturvidenskabelige ord,
der kan være et redskab for læreren når
undervisningens abstraktionsniveau og
kompleksitet skal planlægges.
Her skelnes der mellem navne på ting,
dyr og planter (niveau 1), ord der henviser til processer som f.eks fotosyntese
(niveau 2), begreber tillægges en særlig
mening og skal forståes i sammenhæng
(niveau 3) og det højeste niveau, der be-

w Et Forum, hvor der kan ske vidensdeling og erfaringsudvekslinger mellem
folkeskolelærere, pædagoger, naturvejleder mv. - f.eks.. i form af netbaseret SkoleKom konference, publikationer, konferencer mv., hvor fokus er på
udeskolerne, med rødder i de allerede
eksisterende og velfungerende institutioner, foreninger, tiltag mv. (fx Skoven-iskolen, Naturvejlederne, Natur og Ungdom mv.)

Det er den slags didaktiske overvejelser,
vi er gode til på lærerseminarierne. Den
praktiske del og den daglige omgang
med børnene har vi ikke de samme erfaringer med som de naturvejledere, der
til dagligt arbejder med børnene.
Det er med denne baggrund, at der er
brug for et kvalificeret efteruddannelsestilbud til lærere og pædagoger, der
ønsker at arbejde med udeskolen som
form i Folkeskolen. Dette bør omfatte:
w Et samarbejde mellem natur- og friluftsvejledere og undervisere, der har erfaringer med længerevarende forløb og
redskaber til at følge dem (logbøger,
portofolie). Her kan arbejdes med udeskolens teorigrundlag og praktiske gennemførsel.

For i sidste ende handler det om at børnene får et konkret forhold til den virkelighed, de møder uden for skolen og
skal være med til at forme resten af livet.

o
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Hvorfor skal børn
undervises i naturen ?
Umiddelbart er det jo noget underligt
noget. Hvorfor skal børnene ikke bare
blive inde i skolen, mens de er i den. Det
der med at udforske naturen og de nære
omgivelser – det kan de dag gøre på vejen hjem, eller i deres fritid som vi andre
gjorde det. Problemet er, at det gør de
ikke. De er i institutioner det meste af
dagen, og derefter er de hjemme foran
forskellige skærme.
Ideen med at undervise børn regelmæssigt i naturen er ikke ny. Det nye er, at
behovet for at børnene kommer ud
pludselig er tvingende stort. En del af de
børneproblemer vi ser i dag, vil kunne
imødekommes hvis flere skoler arbejdede med udeskole og naturklasser.

Hvad er udeskole

Udeskole er en skoleform hvor lærere
og elever regelmæssigt flytter undervisningen ud i naturen og de nære omgivelser – f.eks. en dag om ugen, året
rundt. Udedagen er faglig, og de aktiviteter der bliver gennemført udendørs
tænkes sammen med aktiviteterne på
inde-dagene til en hel undervisning.
Eleverne afprøver den teoretiske viden
og de færdigheder de får indendørs ved
at arbejde konkret med dem i uderummet.

Udeskolen har mindst to klasseværelser:

• Et klasseværelse inde der er indrettet til fortælling, undersøgelse og bearbejdning. Her findes elevernes samlinger,
kunstværker, noter, lupper, opslagsbøger osv.
• Et grønt klasseværelse ude. Det er et fast naturområde,
som eleverne kender og følger over året – f.eks. en skoleskov.

Man kan bruge to begreber om skoleformen – udeskole og naturklasse. Hvis
man vil være helt pernittengrynet med
definitionerne, kan man sige at udeskole
foregår både i naturen, men også i kultur og erhverv omkring skolen, mens
naturklassen arbejder mere konsekvent i
naturen. Men i praksis overlapper de to
begreber hinanden, så vi her tillader os
at bruge dem i flæng.
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Hvorfor skal børn undervises i det fri ?

Det kan siges kort og populært: Fordi de
bliver sundere, klogere og gladere af det.
I nedenstående vil jeg kort forsøge at
beskrive noget af den nyere og ældre
forskning der bakker op om den påstand. Skoven i Skolen har tidligere udgivet ”Slip dem ud – en vejledning om
udeskole og naturklasser” på www.skoven-i-skolen.dk, der bl.a. gennemgår
”10 gode grunde til udeskole” som du
kan se i boksen. Vi har også udgivet en
kronik i 2002, der samler argumentation
og dokumentation for udeskole. Kronikken findes stadig i SkovAvisen på
www.skoven-i-skolen.dk - og indsamlingen af gode argumenter fortsætter
her. Overordnet skal det siges, at der
hele tiden kommer masser af spændende materialer om emnet her – og at dette derfor langt fra giver en fyldstgørende
oversigt. Denne artikel gengives også på
vores hjemmeside.

Af Malene Bendix
Projektkoordinator for
Skoven i Skolen

Et kort over naturklasser

På hjemmesiden under Danmark Rundt
findes også et kort over de naturklasser
i, som vi har kendskab til. Hører du om
en ny naturklasse, må du meget gerne
bede dem om at kontakte os, så vi kan få
en lille beskrivelse på kortet, til inspiration for andre. I Danmark Rundt kan
lærerne også finde kontaktpersoner oa.
støtte.
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SUNDERE BØRN
Mennesket skal bevæge sig

Meget forskning viser, at bevægelse er
helt centralt for at vi fungerer som mennesker. Gennem 2,5 millioner års udviklingshistorie er vi blevet udvalgt på basis
af vores evne til at bevæge os og bruge
vores kroppe aktivt, så nytter det ikke
meget at vi pludselig smider os foran
computeren og nøjes med at bevæge
hånden på musen, mens hjernen eksploderer i farver og oplevelser på nettet.
Det er ikke nok for at vi kan fungere.
Børn i dag bevæger sig mindre og mindre. En stor del af deres fritid opholder
de sig stillesiddende foran forskellige
skærme. F.eks. spiller 60 – 70 % af de 9
– 10-årige computerspil hver dag, mange børn ser TV 3 – 6 timer hver dag, 40
procent af de danske børn bliver kørt i
skole og til fritidsinteresser osv.

Ikke for sjov

Hvis børnene har det godt med det stille
liv, så er det vel også fint. Desværre ser
man allerede nu uhyggelige konsekvenser af den manglende bevægelse. Skoleundersøgelsen som foretages hvert 4 år
af Institut for Folkesundhed på Københavns Universitet viser, at de 11 – 15årige i gennemsnit er blevet 1 ½ kg tungere fra 1998 til 2002. I perioden 1972
til 1997 er der sket en tredobling af
overvægtige 14 til15-årige.
Hvis en fedmeepidemi får fat i Danmark
som den har fået fat i USA, vil det få
voldsomme økonomiske, sundhedsmæssige og menneskelige konsekvenser
i fremtiden.

Hvis man er fed som barn, er der stor
sandsynlighed for at man bliver fed som
voksen – og fede voksne er meget mere
udsatte for livsstilssygdomme som diabetes 2, åreforkalkning, forhøjet blodtryk, kræft, hjertesygdomme, blindhed,
impotens, mm., sygdomme der allerede
i dag koster samfundet mange penge.

Bevægelse er nøglen

”Det er usundt at være fed, fordi man
bevæger sig mindre når man er det”, siger Professor Bente Klarlund Pedersen
der er forsker på Rigshospitalet i fedme.
Bevægelse er nøglen til menneskets velbefindende. Det er ikke nok at spise
mindre og ligge tynd og udmarvet på
sofaen. Vi skal bevæge os! Når vi bevæger os danner vores muskler hormonet
IL 6 (Interleukin 6) der ikke alene holder vores kroppe stærke, sunde og slanke, men også har indvirkning på vores
hjerne, så vi får lettere ved at lære og huske. Derfor skal bevægelse arbejdes ind i
både børns og voksnes dagligdag, og
Sundhedsstyrelsen anbefaler mindst 30
minutters aktivitet om dagen, svarende
til frisk gang eller cykling, for at vi holder status quo.

Naturklassen på Rødkilde

Udeskole er et svar på børns manglende
bevægelse. Forskningslektor Erik Mygind fra Institut for Idræt på Københavns Universitet har vist, at naturklassen på Rødkilde Skole bevægede sig
dobbelt så meget når de blev undervist i
skoven som når de blev undervist på
skolen. Samtidig lægger den regelmæssige arbejde udendørs, året rundt, i al
slags vejr grunden til sunde friluftsvaner
resten af livet. Eleverne vænner sig til at
være ude, klæde sig ordentligt på, tænde
bål og bevæge sig så de kan holde sig
varme – kort sagt, de lærer sig de
grundlæggende færdigheder der skal til,
for at nyde at opholde sig i naturen året
rundt.

KLOGERE BØRN
Men lærer de noget derude?

Det er vigtigt at kunne dokumentere
hvis man skal have skolerne til at springe ud i eksperimentet med udeskoler.
Flere undersøgelser, og megen erfaring
indikerer at det gør de.
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Hjerneforskning

På Københavns Universitet har forskere
undersøgt hjernecellerne før og efter forsøgspersoner havde dyrket motion og opdaget, at når man dyrker motion, bliver der
mange flere af de såkaldte neuralienetværk.
Det er de forbindelser hjernecellerne laver
med andre celler. Den enkelte hjernecelle
bliver simpelthen i stand til at udvikle sine
relationer til andre celler i hjernen, og dermed hvor meget den kan klare at lave, afhængig af hvor meget man motionerer.
Milena Penkowa der er læge og hjerneforsker på Københavns Universitet siger på
DR ”Viden om” s hjemmeside: ”Man ved
f.eks. at hvis børn er fysisk aktive, så lærer
de nemmere og bedre og mere, end børn
der er fysisk inaktive. Man har også undersøgt voksne mennesker, og der er ingen
tvivl om, at de tænker hurtigere, de er bedre til at løse opgaver, de er bedre til at prioritere deres arbejdsopgaver, hvis de er fysisk aktive og træner fast, i forhold til
voksne, der bare sidder stille. Det sker fordi
IL 6-betinget metallothionein bliver produceret ekstra meget ved motion, og det stimulerer hjernen. Så der er meget at vinde,
hvis man får folk til fast at dyrke motion”.

Styrkelse af krybdyrhjernen

Den svenske læge, hjerneforsker og lærer
Britt-Louise Theglander mener at den traditionelle undervisning kaster store dele af
skolens arbejde bort, fordi den ikke går ud
fra hvordan hjernen fungerer. For at vi
overhovedet kan lære, må hjernebarken
være vågen. Det er krybdyrhjernen der styrer vågenhedsgraden, den kan bevidstheden ikke påvirke, og krybdyrhjernen kræver bevægelse og sansning for at vi kan
lære. Britt-Louise Theglander peger på at
vores hjerner er skabt sådan, at vi har behov for at bevæge os hvert 10. minut i en
indlæringssituation, for at være vågne nok
til, at det vi skal lære kobler sig fast. Samtidig er det vigtigt, at vi husker det vi lærer.
Det står Hippokampus – for. Vi husker hovedsageligt 3 ting:
• Lyst og glæde
• Smerte: alt der gør ondt, men også det  
lystfuldt farlige og grænseoverskridende
• Det der interesserer os
Brit Louise Theglander konkluderer at
børn er for passive i dag, og at skolen hindrer dem i at lære, fordi den hindrer dem i
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at bevæge sig og undersøge verden, ved at
sætte dem på stole i klasseværelset 45 minutter ad gange, og lade dem beskæftige sig
med tegn og symboler - et helt børneliv
igennem.

Sproget ændrer sig

Lene Herholdt undersøgte de danskfaglige
potentiale i udeundervisningen i naturklassen på Rødkilde Skole. Hendes forskning
peger på at der ligger en yderligere gevinst
hvis undervisningen i de skolen og i skoven
spiller sammen. Se Lene Herholdt egen artikel her i bladet. (side 14 -red.)

Det hele menneske

Arne Nikolajsen Jordet, der i sin tid definerede udeskolebegrebet i Norge, er i færd
med et meget vigtigt og spændende studium ”Lutvann undersøgelsen” af Udeskolens didaktik – altså hvordan man underviser i udeskolen. Jordet tager udgangspunkt
i Lutvannskolen i Oslo der har arbejdet
med udeskole på alle klassetrin siden 1995.
Undersøgelsen er meget omfattende og består af en række delrapporter. Her er rigtig
meget praktisk og teoretisk viden at hente,
hvis man vil være med til at sætte naturklasser og udeskole i gang.
Delrapport 2 tager udgangspunkt i lærernes syn på den udeskole de bedriver. Delrapporten ser bl.a. på hvordan hvert enkelt
fag fungerer i forhold til udeskolen. Jordet
konkluderer til sidst i Delrapport 2: ”Fundene i dette studium indikerer at udeskole
repræsenterer en didaktisk tænkning og
praksis som har et stort potentiale i dagens
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og morgendagens skole. Vi aner konturerne
af en skole som møder det klassiske teoripraksis-problem i oplæringen på en måde
som både styrker det teoretiske perspektiv i
oplæringen og samtidig giver eleverne mulighed for at nærme sig lærestoffet på en
mere varieret måde, hvor de må bruge flere
sider af sig selv. Udeskole stimulerer elevernes udvikling som hele mennesker, og er et
bidrag til en mere livsnær oplæring”.

GLADERE BØRN
Rødkilde – undervisning og sociale
relationer

Det sociale klima i klassen har stor indflydelse på den enkelte elevs velbefindende, og mange skoler bruger i dag
ressourcer på at styrke de sociale strukturer, for at undgå mobning. Udeskole
har stor indflydelse på hvordan eleverne
fungerer socialt. Det viser bl.a. spørgeskemaundersøgelse som Erik Mygind
foretog på eleverne i naturklassen på
Rødkilde Skole. Generelt var eleverne
meget tilfredse med skolelivet og den
undervisning de modtog både i skov og
klasseværelset. Men spørgeskema-undersøgelse viste bl.a.:

· at eleverne var markant mere tilfredse
med at opholde sig i skovmiljøet og blive undervist i skoven.
· at eleverne oplevede mindre støj i skoven end i klasseværelset, og tilsvarende
mindre sjusk med skolearbejdet og større hjælpsomhed omkring gruppearbejder.
· at eleverne indgik i mere sociale relationer både i undervisningen og i frikvartererne i skoven. Cirka 2/3 af eleverne
etablerede nye legerelationer i frikvarteret i skoven, sammenlignet med frikvartererne i skolegården.
· at der var tendens til mere drilleri,
mere uvenskab, flere forstyrrelser og
mere kedsomhed i klasseværelset, sammenlignet med skoven.
Erik Mygind angiver dog i undersøgelsen, at det ikke er enten skoven eller
skolen, men både og. Det fysiske og
konkrete arbejde i skoven styrker det
mere stillesiddende arbejde i skolen til
en hel læring. o

10 gode grunde til udeskole
og naturklasser
wBedre faglighed
wBedre læring
wUndervisningsdifferentiering
wBedre forståelse af naturen,

naturfag og miljø
wBedre sundhed
wBedre motorik
wLæring ad flere kanaler
wBedre social forståelse
wBedre forankring i
lokalområdet
wFlere direkte oplevelser
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Hvordan kan naturvejledere
støtte udeskoler og naturklasser

Liste over
anvendt litteratur

Naturvejledernes opgaver er at ruste lærere til
selvstændigt at bruge naturen i undervisningen.
Her er ideer til elementer som du kan støtte:

”Nærmiljøet som klasserom - Uteskole i
teori og praksis”, af Arne Nikolaisen Jordet. Cappelen Akademisk Forlag (Norge). 1998. Det er biblen. Baggrund, teorier bag udeundervisning,
udeundervisning i praksis med skole.

Skoleskove

Hjælp med at etablere skoleskove, økobaser, eller
hvad I ønsker at kalde dem, altså et fast skov- eller naturområde på 3–5 ha i gang eller cykelafstand fra skolen som klasserne kan besøge regelmæssigt. Statsskovene er allerede meget åbne
overfor etablering af skoleskove - og Skoven i
Skolen og Dansk Skovforening opfordrer også de
private skovejere til at stille skoleskove til rådighed - og hjælper gerne med at etablere kontakt.

Viden om natur

Hjælp lærerne med at lære skoleskovens natur at
kende. Hvis en skole vælger at bruge skoven som
pædagogisk rum, så skal børnene også lære skovens natur at kende. Skoven skal ikke bare være
en kulisse for det pædagogiske arbejde. På skoven-i-skolen.dk findes forslag til 150 ude-undervisningsforløb for (næsten) alle fag og klassetrin,
100 Ideer til Aktiviteter: naturiagttagelse, snitteting, lege, bålmad, skovbrug mm. Samt leksikon
med 80 artikler om skov, træ, dyr, planter mm.

Erfaring med friluftsliv

Vise hvordan man graver bålplads, finder brænde
osv. Både børn og voksne lærer lettest ved at prøve sammen med nogen der kan det.

Samarbejde

Etabler samarbejde med et team af lærere der vil
starte en naturklasse om rådgivning og ideudvikling, fx før naturklassen etableres – og enkelte
gange løbende.

Kurser

Lav kurser for lærerteams eller lærerkollegiet på
en skole. Temaer kunne være: Udeliv, Skovens
dyr, Skovens planter, Skovens træer osv. Eller
hvordan bruger man skoven som pædagogisk
rum for skolens fag: Dansk i skoven. Historie i
skoven. Matematik i skoven. Biologi er også blevet et efterspurgt tema efter det er blevet eksamensfag. Her er der masser af hjælp at hente i de
pædagogiske materialer på skoven-i-skolen.dk.

Vidensdeling

Del din viden om udeskole eller naturklasse med
andre. Læg fx en kort beskrivelse ind på skoveni-skolen.dk Danmark Rundt–Naturklasser. Eller
brug skoven-i-skolen.dk som base for viden som
alle kan hente, ved at lægge fx aktivitetsideer, undervisningsforløb, leksikonartikler eller andet ud.

”Lutvann-undersøkelsen – en case-studie om uteskolens didaktikk, Delrapport
2”, af Arne Nikolaisen Jordet, udgivet af
Høgskolen i Hedmark i 2003. Kan bestilles ved at kontakte forfatteren på email: arne.nikolaisen@lue.hihm.no.
”Sprogbrug og sprogfunktioner i to kontekster. En undersøgelse af det danskfaglige potentiale i udeundervisningen i
naturklassen på Rødkilde Skole”, Danmarks Pædagogiske Universitetsforlag,
2003.
”Ute på dagis”, af Patrik Grahn m.fl. Stad
& Land, 1997. Den første undersøgelse
der dokumenterede at udeundervisning
var godt for børnehavebørn. (Svensk).
”Børn og natur – hvorfor og hvordan? –
om naturfaglig dannelse for børn og
unge, redigeret af Jørgen Løye Christiansen, Trine Hyllested, Søren Nielsen, Albert Chr. Paulsen, Birthe Petersen, Udgivet af CVU Sjælland i 2003.
”Konferansrapport fra Nordisk konferens
”Barn och Friluftsliv – friluftslivets påverkan på barns utveckling, halse och
naturforståelse. 17. – 19. oktober 1997.
Udgivet af Friluftsframjandet mars
1998, Sverige.
Artiklen ”Elevers aktivitetsniveau på
skole- og naturdage” af Erik Mygind, i
magasignet Focus Idræt nr. 3, 2002.
Artiklen ”Elevudsagn om undervisning
og sociale relationer på yngste klassetrin” af Erik Mygind i magasinet ”Focus
Idræt” med Temaet Sundhed, november
2003.
Artiklen ”Hvad skal vi med kampagner
om sundhed” af Mette Lindstrøm og Karen Lorenzen i magasinet ”Focus Idræt”
med Temaet Sundhed, november 2003.

Søg mere viden om udeskole

Der kommer flere og flere rapporter, bøger,
hjemmesider om udeskoler. Søg selv mere viden.
På skoven-i-skolen.dk findes en del.
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Af Lene Herholdt
Cand.pæd. i dansk
Ansat som konsulent ved CVU
København & Nordsjælland.
Lene Herholdt foretog
den omtalte undersøgelse i 2002, som et
del af et forskningsprojekt kaldet Rødkildeprojektet, der omtales flere steder i bladet.

Når børn bliver klogere på
verden ved at bruge sproget
Når man spørger børn, hvor og hvordan
de mener, de lærer mest, beskriver de tit
en situation, hvor en lærer står foran
dem og fortæller dem noget, mens de
selv lytter. De fysiske rammer er næsten
altid et firkantet klasselokale fyldt med
borde og stole.
For naturklassebørnene på Rødkilde
Skole kunne svaret være anderledes. De
havde i 3., 4. og 5. klasse forlagt 20 % af
undervisningen til naturen, og det gav
anledning til en undersøgelse af hvordan de havde mulighed for at bruge det
mundtlige sprog henholdsvis i inderummet - klasselokalet på skolen - og uderummet - fortrinsvis Hareskoven1

Klasserummets sprog

Forestiller man sig en billedrække af
elevernes aktiviteter i inderummet, ville
man på de fleste billeder se dem sidde
og skrive, klippe, tegne, bruge computer,
male, tale, lytte, lytte og lytte. Der er altså tale om varierede aktiviteter - ikke
nogen kedelig undervisning - men der
er en overvægt af skrive- og lytteaktiviteter.
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En nærmere undersøgelse af de sproglige funktioner eleverne havde brug for
og faktisk brugte, når de selv havde ordet, viste at de først og fremmest besvarede spørgsmål, kom med korte redegørelser og kort fremsatte synspunkter.
Man kan kalde denne funktion for det
fremstillende sprog.

Sproget bruges til undersøgelse

I uderummet forholdt det sig anderledes. De fleste af de aktiviteter lærerne
lagde op til i naturen, var af en sådan art
at eleverne først og fremmest måtte undersøge noget og finde ud af, hvordan
ting hang sammen. Det krævede af eleverne at de kunne trække på deres faglige viden og erfaring, at de kunne få
overblik over de informationer opgaven
forsynede dem med og at de kunne analysere sig frem til den præcise problemstilling i opgaven. En proces hvor en
problemstilling skulle bearbejdes, hvor
der skulle gøres erkendelser ved hjælp af
flere sanser og metoder, og hvor der
skulle kategoriseres og drages slutninger.
På baggrund af de hypoteser der blev sat
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op, og de slutninger der blev draget,
skulle tingene afprøves. Det krævede til
tider argumentation og i hvert fald evnen til at give præcise anvisninger til
hinanden. Flere sproglige funktioner var
altså i spil i en naturlig og autentisk situation. Aktivitet og situation gjorde det
nødvendigt at eleverne brugte det
mundtlige sprog for at løse opgaven, og
aktiviteten krævede, at de brugte sprogets undersøgende funktion.

Aktivitet og sprogfunktion

Nu er det ikke sådan, at det undersøgende sprog er godt, og det fremstillende
sprog er skidt. Eleverne har brug for at
mestre både disse to former for sprogbrug samt en række andre.
Fælles for de situationer hvor det undersøgende sprog blev anvendt, var at lærerne ønskede at eleverne forstod nogle
sammenhænge. I en opgave hvor de arbejdede med rumfang, skulle de for eksempel ikke regne rumfanget af et udsavet stykke af en træstamme ved hjælp af
en formel selv om det klart ville have
været ”det letteste”. De skulle ved hjælp
af centicubes (1 cm3 store plasticklodser) og et målebånd finde frem til, hvordan man kan udregne rumfanget for
derefter at gøre det. De skulle så at sige
selv finde frem til formlen for at forstå,
hvorfor den ser ud som den gør.
Skulle de nu bagefter have givet deres
viden videre til kammeraterne i naboklassen, ville de have haft brug for et
velfungerende fremstillende sprog.

Sprogfunktion og formålet med aktiviteten hænger altså sammen. Derfor er
det heller ikke nogen naturlov at børn
bruger undersøgende sprog blot fordi de
slippes løs i en skov, men som tidligere
nævnt inviterer uderummet med sine
mange ”rekvisitter” mere til undersøgelser end det firkantede klasselokale gør.

Autentiske undersøgelser i naturen

Disse iagttagelser giver anledning til en
række overvejelser over, hvordan læreren kan skabe aktiviteter både i klasserummet og i naturen, som på autentisk
vis udfordrer og stiller krav til elevernes
brug og kvalificering af mange sprogfunktioner.
Spørgsmålet er, om også andre voksne
som arbejder med børn i inde- og uderum kunne drage nytte af de erfaringer
som Rødkildeprojektet har skabt. Kunne
børnenes økologiske indsigt og forståelse øges af en undersøgende tilgang til
sagen? Kunne værdien af at have en natur vi alle kan ”hente kræfter i”, mærkes
og føles af børn som havde oplevet hinandens og de voksnes fortællinger blive
levende i det skyggede lys under bøgetræerne? Kunne der lægges et kim til
fremtidig handlekraft ved at børnene på
baggrund af undersøgelser havde argumenteret for og imod synspunkter på
miljømæssige spørgsmål? Kunne …
I hvert fald er det sikkert, at der er både
engagement og finurlig alvor at hente
når børnene selv foretager undersøgelsen og tager ordet:

Det er juni måned. Solen skinner dejligt, og en gruppe elever fra 4. klasse forsøger at finde et rønnetræ i skoven. De står ved siden af et lille træ (rønnetræ)
og sammenligner med billedet og beskrivelsen af en røn i en håndbog.
Rasmus: Er det der et rønnetræ?
Lise: Nej, det er ikke et rønnetræ.
Mia: Pia se sådan ser det ud om vinteren ikke. Men i juni og maj ser det sådan
her ud (konsulterer håndbogen).
Pia: Hvordan?
Mia: I juni og maj ser det sådan her ud!
Lise: Og så er det også 10 til 15 meter højt!
Rasmus: OK et træ … lige når frøet kommer ned på jorden, bliver det så 10 til
15 meter højt!!!!
Pia: Det der, det er ikke en busk!
Mia: Den mangler også noget det der. Den mangler det der … og den mangler
også …
Rasmus: Det kunne da godt være sådan et lille (!) rønnetræ. OK lige når det
lander på jorden så bliver det 10 til 15 meter højt!!!
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1 Undersøgelsen af det mundtlige
sprog er udgivet i bogform:
Lene Herholdt, Sprogbrug og
sprogfunktioner i to kontekster.
En undersøgelse af det danskfaglige potentiale i udeundervisningen i naturklassen på Rødkilde
Skole, Danmarks Pædagogiske
Universitet 2003.
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Skovprojekt Vikasku
- for børn med særlig vanskeligheder

larm og krav, der hele tiden skulle fastholdes. Det var udgangspunktet for at
sætte projektet i gang.

Udvikling af sociale kompetencer

Koncentrationsbesvær, skolefobi m.m.

Af Søren Kristensen og
Annemette Gadegaard
lærere ved
dagbehandlingstilbuddet
Vikasku

I efteråret startede Vikasku et pilotprojekt med skovskole med seks drenge i
alderen 10-12 år og to lærere. De elever
som deltog var dem, som umiddelbart
havde sværest ved at modtage undervisning. Aktiv adfærd, koncentrationsbesvær, skolefobi og passivitet var nogle af
de reaktioner vores elever udviste i undervisningen på skolen.
Vi havde i en længere periode
arbejdet med at bryde disse reaktioner i forskellige rammer.
Kvaliteten af det eleverne indlærte var lav, trods mange alternative indlæringsforsøg. Mængden af konflikter eleverne
indbyrdes, var tilsvarende høj.
Det blev til mange drillerier,
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Vi havde erfaring for, at den frie natur
skabte rum og muligheder for at arbejde
med sociale kompetencer og kammeratskaber. Samtidig kunne eleverne bruge
egne ressourcer af den slags, der almindeligvis ikke er plads i undervisningen.
Ideen med skovprojektet var også at ryste en ny gruppe elever sammen. I skoven ville gruppen få mulighed for ikke
at skulle forholde sig til de andre elever
på skolen samtidig. Netop skoven var en
god ramme for at finde sammen i mindre grupper og dermed styrke børnenes
indbyrdes relationer. Vi ville også gerne
se eleverne i andre situationer og relationer end dem, som vi havde dem i på
skolen. Det gav mulighed for at se nye
sider af eleverne – svage såvel som stærke. Ved at præsentere eleverne for et
bredt og varieret program, håbede vi på
at både elever og lærer fik øjnene op for
nye resurser. For vores elevgruppe var
det vigtigt, at de opdagede egne kvaliteter/resurser og beskæftigede sig med
dem. Det gav fornyet selvtillid og selvværd. I den efterfølgende periode ville vi
evt. kunne bruge disse nyopdagede resurser, som tilgang til anden læring.

Et dagsprogram

Hver morgen klokken 9.00 var der afgang fra skolen på Frederiksberg mod
spejderhytten i Ganløse. Vi startede med
morgensamling, hvor der blev talt om
dagens aktiviteter. Herefter skulle alle
læse en halv time. En elev gik på skift
fra til en køkkentjans sammen med en
voksen. Eleverne havde stor indflydelse
på valg af aktiviteter. Eksempelvis havde
de gang i en ”god hule” og andre kreative og opbyggende aktiviteter, som vi lærere bakkede op omkring. Vi deltog ofte
i aktiviteterne/legene eller observerede
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fra sidelinien. Eleverne havde størst behov for at henvende sig til lærerne, når
de skulle have hjælp til at løse indbyrdes
konflikter.
Vi prøvede så vidt muligt at holde os i
baggrunden, så de selv kunne prøve at
løse konflikterne. På trods af, at der ind
imellem var kolde dage, var vi alligevel
ude og lave forskellige aktiviteter i skoven de fleste dage. Vi legede rollespil,
havde fægtekonkurrencer, lavede tovbane mellem stammerne og byggede huler.
De gravede i jorden, samlede smådyr og
fældede træer. Der blev hugget brænde,
holdt bål og snittet med dolk.

Passende voksenstyring og små grupper

Deltagelsen var frivillig om eftermiddagen. Der var størst deltagelse i de aktiviteter, vi voksne satte i gang eller var involverede i. En voksen satte eksempelvis
et par grantræer i spænd mellem 2
stammer, som blev bærende for en god
stor hule i granskoven. Her arbejdede
eleverne intenst i flere dage og aktiviteten overgik hermed til at blive selvstyrende. De elevstyrede aktiviteter fungerede bedst i mindre grupper. Hvis
gruppen blev for stor, gik det tit i opløsning, fordi disse børn er nemme at distrahere. De har ofte problemer med at
blive enige om rollefordelingen og acceptere at nogen bestemmer mere end
andre. Hvis en aktivitet skulle fungere,
skulle den hjælpes godt i luften og undervejs var det vigtigt med voksendeltagelse, som kunne hjælpe med at fastholde fokus. For børn med
koncentrationsvanskeligheder kan det
være en vigtig hjælp til fordybelse. Deres begejstring for en aktivitet, eksempelvis hulen, hang tæt sammen med
kvaliteten af hulen. Derudover havde
deres ejerskab til både proces og produkt stor betydning.
Det havde stor betydning, hvornår vi
trak os tilbage som voksne, og gav ansvaret og initiativet til eleverne. Til gengæld oplevede vi også at børnene hurtigt udviklede og fastsatte deres eget
hierarki gennem aktiviteter, hvor vi deltog mindst muligt som voksne.

des. Vi vil i højere grad konkretisere de
individuelle mål for vores elever i forhold til, hvad de skal træne. I forberedelsesfasen vil vi blandt andet inddrage
børnene i planlægningen.
Vi vil lade dem sætte sig nogle individuelle mål og vejlede dem i at konkretisere
disse. De skal skrive ønsker og mål ned,
så vi også kan evaluere planlægningen i
forhold til praksis. Vi vil planlægge nogle mere konkrete undervisningsforløb,
for at opnå mere fagligt indhold. Vi vil
stille flere præcise opgaver, der kræver
samarbejde i forskellige grupper. Det vil
udfordre dem til at udvikle deres sociale
kompetencer.

Hjælp fra en naturvejleder

Vi kunne have stor gavn af at kunne benytte naturvejleder til en generel præsentation af området og dets muligheder, men også som igangsætter af mere
natur/teknik prægede aktiviteter. Det vil
være en stor fordel, at have ”en ekspert”,
som kender lige præcis det område, som
vi opholder os i. Derudover vil vi kunne
drage nytte af en naturvejleders forskellige erfaringer og ideer.
o

Vikasku er et alternativt skole - og behandlingstilbud
for en bred gruppe af børn og unge med særlige
vanskeligheder.
Generelt for børnene er, at eleverne ikke kan fortsætte
deres skolegang i folkeskolen af psykosociale, undervisnings eller familierelaterede årsager. De har alle
dårlige oplevelser af med det, som vi forstår som
traditionel undervisning, den såkaldte ”røv til stol”
pædagogik. Udover undervisning af børnene, har vi
tæt samarbejde og kontakt med forældrene.

Næste gang

Vi kender nu eleverne bedre og har
gjort os erfaringer med et skovprojekt.
Næste gang vil vi gøre det lidt anderleNATUR vejleder • 13. årg. • nr. 2 • 2004
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Det højtloftede klasseværelse
– et udeskoleprojekt på Fiskebæk Naturskole

Af Lars Stubkjær Nielsen
Naturskoleleder
Fiskebæk Naturskole

Nordmanden Arne
Nikolaisen har gennem flere år afprøvet
begrebet udeundervisning i praksis. På baggrund af de erfaringer
han har høstet har han
introduceret begrebet
udeskole som han definerer således:
”Udeskole handler om at
aktivere alle skolefagene
i en integreret undervisning hvor ude- og indeaktiviteterne har nær
sammenhæng, idet eleverne lærer om virkeligheden i virkeligheden;
dvs. om naturen i naturen, om samfundet i
samfundet og om nærmiljøet i nærmiljøet.
Arbejdsmåden giver
plads til faglige aktiviteter, spontan udfoldelse
og leg, nysgerrig søgen,
fantasi, oplevelser og
socialt samvær”
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Udeskole og naturskole

Ret beset er udeundervisning det naturskolerne har bedrevet i mange år, med
hovedvægten lagt på biologi, natur/teknik og geologi. På Fiskebæk og mange
andre steder er undervisning i fag som
bl.a. matematik, dansk, historie, fysik,
idræt og billedkunst dog hverken
ukendt eller nyt.
Det nye er erkendelsen af, at gennem fagintegration af samtlige skolefag samt
en høj grad af sammenhæng mellem
undervisning inde og ude, og ikke
mindst hyppigheden og regelmæssigheden af udeundervisningen opnås en læringsproces som ikke kendes fra de traditionelle undervisningsmetoder.
De mange gode resultater og begrundelser for at beskæftige sig med udeskoler
fremgår tydeligt at nærværende temanummer.

Disse pinde har altid været naturskolernes force, og jeg er overbevist om at det
er vigtigt at holde fast i, lægge vægt på
og gøre plads til spontaniteten. Sagt på
en anden måde så tror jeg ikke naturfagligheden øges hvis ikke der er plads
til den spontane oplevelse, nysgerrighed,
fantasi etc. Som jeg forstår Rødkilde
projektet har man bevidst fjernet spontaniteten, og udelukkende søgt fagligheden. Et bevidst fravalg som jeg mener er
en fejl, men er begrundelsen den, at de
pågældende matematik-, idræts- eller
dansklærere ikke har naturfagligheden
kan det vel forklares. Kan man forestille
sig det rimelige i, at eleverne på fx et
matematikforløb forbydes at interessere
sig for, eller snydes for den oplevelse det
er at opdage, et par ugleunger der nysgerrigt kigger den anden vej.

Arbejdsmåden – faglighed og oplevelse

Det højtloftede klasseværelse

Som Arne Nikolaisen beskriver i sin definition giver udeskole foruden plads til
faglige aktiviteter, plads til spontan udfoldelse og leg, nysgerrig søgen, fantasi,
oplevelser og socialt samvær.

Udeskoleprojektet på Fiskebæk består af
en række trækvogne og rygsække med
indhold, skoven, søerne, det åbne land,
moserne, åerne etc. samt fantasi, leg,
nysgerrighed og oplevelsen.
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Indholdet i trækvogne/rygsække kan
bestå af måleinstrumenter, feltgrej, bøger, legeting samt idéer til undervisningsforløb. Indholdet kan være mere
eller mindre specifikt i forhold til sammensætningen af fag. Vogne og rygsække placeres på Fiskebæk og i Barkladen,
og dækker således både den nordlige og
den sydlige del af Nørreskoven. De 2
steder kaldes materialebaser. Det er tanken at der senere kan oprettes flere materialebaser ved fx skovløberhusene på
distriktet. Trækvogne og rygsække kan
lånes ud, eller udstationeres i en periode
på folkeskolerne.
Projektet indeholder endvidere forslag
til geografiske aktivitetsbaser, hvor det
umiddelbart er oplagt, som udgangspunkt, at bruge indholdet i forskellige
fagsammensætninger. Aktivitetsbaserne
kan fx findes omkring bålhuse, bålpladser, større broer og havneanlæg, shelters,
søsportsfaciliteter, udstillinger, renseanlæg etc.
Det er den enkelte klasse der har ansvaret for det enkelte udeskoleforløb, men
Fiskebæk Naturskole fungerer som samarbejdspartner og konsulent på alle forløb.

Arbejdsgruppe

En udeskolegruppe, bestående af medarbejdere på Fiskebæk og lærere fra
hver af de 4 kommuner, er i fuld gang
med projektet.

Foruden kursusplanlægning, bookning,
brug af logbøger etc., er gruppen meget
optaget af at sikre at den umiddelbare
oplevelse får en central plads i projektet,
samt hvor detaljeret materialeindhold
og undervisningsforløb skal udformes,
fx:
Skal vogne og rygsække pakkes som en
”færdigret”, eller skal læreren selv sammensætte og vælge fra hylderne ?
Skal undervisningsforløb udarbejdes
som en opskrift der slavisk kan følges,
eller skal de enkelte klasser selv udvikle
deres undervisningsforløb, bl.a. med
inddragelse af eleverne og deres undren,
forslag og overvejelser ?
Projektet løber officielt af stablen med
udbud af kursus til november og kursusstart ved skoleårets start 2005. I det
kommende år vil gruppen ”afprøve” forskellige modeller med udvalgte klasser.
Projektet løbes i gang via et kursusforløb for lærere i de 4 kommuner der driver Fiskebæk Naturskole.
Det bliver et krav at mindst 3 lærere fra
samme skole deltager i kurset, således at
flere fag kan dækkes samtidig, og lærerne løbende kan opsamle erfaringer og
have diskussioner om forløbets retning.
Kurset vil indeholde 4-5 kursusdage
over et skoleår, og lærerne skal ud i det
højtloftede klasseværelse 2-3 gange
sammen med klassen, mellem de enkelte kursusdage.
o
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Et investeringsobjekt
for naturvejledere
På naturklasseworkshoppen var det ganske befriende at få bekræftet de mange
fordele, der er ved at være aktiv derude.
Lærerne erfarede bl.a. at den ugentlige
ude dag gav bedre læring, færre konflikter, større social ansvarlighed, større
koncentrationsevne og større tolerance.
Som lærere med liniefag og primær undervisning i dansk eller matematik havde det været en stor udfordring at flytte
undervisningen ud i det fri. Naturklasselærerne var enige om, at det kræver et
særligt engagement og lyst til at eksperimentere, for at være lærer for en naturklasse.
Selv syntes jeg, at der til den mere
spændende afdeling hørte det motivationsskabende element for læring, der opstod når eleverne selv var tændt og med
til spontant at skabe indholdet og autenticiteten i oplevelsen. Lærerne gav eksempler på hvordan de brugte sådanne
situationer til at knytte undervisningen i
de forskellige fagområder med oplevelsen. Det var mit indtryk at denne tilknytning både foregik tilfældigt og bevidst fra lærerside.
Men hvilket potentiale er det ikke når
det lykkes? En undervisning der kommer til at foregå i sammenhæng med:
- elevens egen oplevelse, erfaring og tilstedeværelse
- elevens motivation og lyst til at lære
- det faglige tema.
Af Poul Hjulmann Seidler
Naturskolekonsulent
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…er da en undervisning der har de bedste forudsætninger for succes.
Det var når denne situation opstod, læreren kunne mærke at brugen af naturen som ramme og den faglige læring
styrkede hinanden.
Samtidig var det også et område som
lærerne følte de kunne blive meget dygtigere til at håndtere. En lærer erfarede
at efter et halvt år, som naturklasselærer
var hun langt fra færdig med at blive
klædt på. Hun manglede stadig mere viden både indenfor det naturfaglige og
undervisningsmetoderne.

På en lille naturklasseworkshop
i Raadvad 1. april med oplæg fra
tre lærerteams, deltog fra naturvejlederkredsen bl.a. Poul Hjulmann Seidler og
Torben Juhl. De tre lærerteams fortalte om
deres hhv. 1., 3. og 5. klasses ugentlige
skovdage i dette skoleår.
At ører ikke altid hører det samme, selv
om de er i samme rum på samme tid, kan
du fornemme ved at læse indlæggene fra
Poul og Torben her. I deres indlæg kommer de også ind på vigtige fokuspunkter og problemstillinger omkring
naturklasser.

De to naturvejledere Dorrit og Karen
fra Raadvad Naturskole havde været en
stor hjælp til lærerne. De havde prioriteret at følge klasserne tæt. De var med i
en del planlægning og på ca. halvdelen
af turene. På turene var naturvejledernes
rolle dog meget tilbagetrukket og havde
mere karakter af observatørrolle end at
være ansvarlig. Denne engangsinvestering i at hjælpe naturklasser i gang var
således også en investering i selv at blive
klogere og få lagt niveauet for hvor meget og hvordan de fremover vil arbejde
med naturklasser.
Lærerne havde fået meget ud af samarbejdet med naturvejlederne. Især var de
glade for fælles planlægningsmøder og
den naturfaglige helhed som brugen af
naturvejlederne gav dem med.
For mig at se er der ingen tvivl om at
naturklasser indeholder spændende
muligheder med et stort potentiale,
både hvad angår det naturfaglige og den
faglige læring samt den sociale udvikling.
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Men der er stadig et stykke vej at gå før
potentialet kan udnyttes. For at skabe
det bedste fundament for den autentiske
oplevelse, der skaber grobund for den
gode læring, skal jorden skal have en
bedre gødning.
Lærerne og deres bagland skal have en
struktur på plads der bl.a.:
• Sikrer at læreren har den nødvendige
naturfaglige viden om den natur, der
bruges som det pædagogiske rum
• Hjælper læreren til at udvikle og bruge undervisningsmetoder, der kombinerer naturen med det faglige.
• Dokumenterer den faglige og naturfaglige læring.
• Tildeler de nødvendige ressourcer
(minimum to voksne med) der er et
krav når en klasse skal ud.
Som naturvejledere kan vi være nogle af
de meget vigtige elementer, der giver
naturklassen og især læreren den bedste
forudsætning for succes. For at udfylde
den rolle er vi bl.a. nødt til at:
• Kende til de vejledende læseplaner indenfor fag som dansk og matematik
• Investere ekstra ressourcer i naturklassens (lærernes) startfase.
• Være med til at dokumentere værdien
af naturklassens arbejde.
Når det skal handle om mest effekt for
pengene, er jeg sikker på at naturklasserne er et af de bedre investerings objekter at kaste sine sparsomme ressourcer efter.
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Husk for resten at bide mærke i konferencen om naturklasser og udeskole
tirsdag d. 9.11.o

Konference om naturklasser
og udeskole
Der vil blive fokus på:
De nyeste erfaringer lærerne har gjort sig. Hvad er
forudsætningerne for et godt naturklasseforløb, hvor
har de behov for hjælp.
Erfaringer på samarbejde med Naturvejledere
Hvad er naturvejlederens rolle ?
Hvordan kan naturvejledere være katalysator for at
starte flere naturklasser op.
Gør naturklasser Naturvejlederen arbejdsløs eller får
han mere travlt ?
Der samles op på den nyeste forskning og viden.
Går det ud over fagligheden?, hvad med naturfaglig
læring, intelligensen, det sproglige ?
Tid og sted: Pædagogisk Central Ålegården 4,
Kolding. Tirsdag d. 9.11.04
Nærmere program og annoncering følger
Tilmelding senest d. 26.10 til Jørn Chemnitz
jckr@kolding.dk
Arrangører:
Malene Bendix projektkoordinator for Skoven i skolen
og Eva Skytte, naturvejleder Dansk Skovforening,
Jørn Chemnitz naturskoleleder i Kolding og Poul
Hjulmann Seidler, Naturskolekonsulent, Friluftsrådet.
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Af Torben Juhl
Kildegården

Naturklasser
uden
naturfaglighed
I de seneste år er der
gennemført flere forsøg med
naturklasser, hvor eleverne
undervises i skoven.
Et af de mere overraskende
erfaringer peger i retning af, at eleverne
i naturklasser ikke har markant højere
naturfaglighed end andre elever.

natur-SKOLE

Et fælles træk for de deltagende foredragsholdere på naturklasseworkshoppen var, at de opfattede udeklasserne
ophold i naturen som en almindelig
skoledag, der blot foregik i naturen. Dvs.
at læreren havde planlagt, hvad der
skulle ske den dag, samt hvad eleverne
skulle nå. Hvis de på deres vej faldt over
en død krage kunne han godt finde på at
gå videre, uden at inddrage deres fund i
undervisningen. I enkelte tilfælde havde
børnene deres lærebøger med i skoven,
og arbejdede med dem der. I bedste fald
tog man udgangspunkt i konkrete ting,
f.eks. i toget eller bussen på vej til skoven øvede man bogstaver på stationseller vejskilte, og når man havde fundet
nogle agern, skrev man ”a” i jorden med
en pind.

Naturfagligt indspark

Naturklassernes lærere var ikke overraskende de lærere, er havde flest timer i
klasserne. Dansk- og matematiklærerne.
Når man ikke har natur/teknik på linje
er det klart, at den naturfaglige del kommer til at halte.
De deltagende lærere havde rådet bod
på dette ved at få naturvejledere til at
deltage enten en enkelt dag eller i kortere forløb. Lærerne var utroligt glade for
naturvejlederens deltagelse, og det var
tydeligt, at vores måde at gribe tingene
an på var givtig og ny for lærerne.
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Naturvejledermetodik

Der er helt klart en verden til forskel på
at undervise på en skole, hvor klasseværelset sætter en forudsigelig ramme for
dagens program, og så det at undervise i
naturen.
Naturvejlederne er vandt til naturens
uforudsigelighed og udnytter og drager
fordel af denne. Vi er vandt til med afsæt i det konkrete at formidle globale
emner. De fleste af os vil sikkert nemt
kunne inddrage næsten alle skolens fag i
fundet af en død krage – og få en hel
dag til at gå med det!
Så hvis naturfagligheden skal ind og prioriteres højere i naturklasserne er det
nødvendigt, at naturvejlederne kommer
mere på banen. Det vil helt sikkert blive
til fordel for alle parter. o

I forbindelse med
Rødkildeprojektet er der
fra forskerside blevet kigget
på naturklassens naturfaglighed.
Resultaterne af disse undersøgelser er
endnu ikke færdige til udgivelse fra DPU,
selv om rygter som dem i Torbens indledning tyder på at noget er sevet ud.
I redaktionen er vi klar til at nappe
det første der udkommer på
skrift om sagen og bringe
det videre til læserne.
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Raadvad Naturskoles
tilbud til naturklasser
Sådan startede vi:

Da vi på Naturskolen i Raadvad sidste
år ville gøre noget for at udbrede naturklassetanken i vores kommuner, valgte
vi at gå via de pædagogiske konsulenter,
som sidder i naturskolerådet.
I de to af kommunerne fandt konsulenterne gennem to skoleledere, to klasser
med lærere, der var interesserede i projektet. Det betød for os, dels at vi havde
konsulenternes opbakning, dels at kommandovejen gik gennem skoleledelsen,
fra en kant, de har et fagligt samarbejde
med og udelt respekt for. At skolelederne var positive, betød at vi hurtigt var
ovre det springende punkt med at få allokeret tilstrækkeligt med timer til projekterne, således at der kunne være to
lærere med klasserne ude.

Sådan er status:

På den ene af de to skoler vi i år har arbejdet tæt sammen med, breder tanken
sig hastigt, og man taler allerede nu om
at gøre det til en fast ordning at alle skolens elever på 3. klassetrin bruger en
dag i skoven hver uge. Forhandlingerne
i mellem lærere og ledelse er i fuld gang.

Og kommunens skolechef, som havde
den ene naturklasselærer som klasselærer i skolen som knægt, vil gerne med
på en naturklassedag, og hviskes i øret
at det kunne være så flot om kommunen var den første hvor det blev helt implementeret at ethvert barn fik muligheden for at gå i naturklasse i mindst et år
i skoleforløbet.

Sådan gør vi nu:

Næste år har vi udmeldt følgende til interesserede klasser.: Naturskolen kan, så
længe lager haves, tilbyde 3-4 planlægningsmøder og deltagelse i ca. lige så
mange naturdage, hvor temaet i særlig
grad kræver naturvejleder-deltagelse. Vi
lægger meget vægt på, at de nuværende
naturklasselærere kommer til at fungere
som ressourcepersoner overfor deres
kollegaer – så ringene kan spredes i vandet. Vi har kontakt med nye klasser på
både 2. 5. og 10. klassetrin, og er
spændte på de kommende år og udviklingen på feltet.
o

Af Dorrit Hansen
Naturskoleleder
Raadvad Naturskole
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Får naturvejlederen noget ud
af det?

Af Karen Vesterager
Naturvejleder
Raadvad Naturskole

I efteråret 2003 var jeg som naturvejleder på Raadvad Naturskole involveret i
et naturklasseprojekt med en 5. klasse
fra Skovgårdsskolen. På det halvår var
jeg med på klassens udedag femten gange og holdt tre indledende planlægningsmøder samt seks detailplanlægningsmøder med lærerne. Det var tænkt
som et pilotprojekt, men det er ret mange ressourcer at bruge på én klasse på et
halvt år. Derfor bør man bagefter stoppe
op og vurdere om man selv har fået nok
ud af det. Med andre ord: Kan det anbefales andre naturvejledere, at involverer
sig i lignende pilotprojekter?
En af de ting jeg har fået ud af at følge et
naturklasseprojekt tæt, er en fantastisk
indsigt i fordele og ulemper ved at være
naturklasse. Hvad tænder lærerne ved
udeundervisning? Hvad tænder eleverne? Og tilsvarende hvad synes de er
svært ved at undervise/bliver undervist
ude? Det kan jeg bruge til at vejlede
kommende naturklasser og målrette
min indsats overfor dem.
Det har især været spændende og meget
lærerigt at være med til planlægning af
undervisningen. Hvad er det for nogen
hensyn, lærerne tager til skolen, dem
selv, eleverne og den faglige kontekst,
når de planlægger et undervisningsfor-
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løb? Det er jo ikke sådan, at man ikke
ved, at de tager de hensyn, men pludselig at være en del af puslespillet er noget
andet. Normalt er jeg på naturskolen
meget fokuseret på den faglige kontekst,
og den nyvundne indsigt i Folkeskolen
kan jeg bruge til at blive bedre til at
kommunikere med lærerne i min hverdag.
Min deltagelse i udedagene har bestemt
heller ikke været spildt. De har givet et
kig ind i en klasses sociale liv, som jeg
ellers ikke får, når jeg kun ser klasserne
et par gange om året. Det har også givet
mulighed for at ”måle” naturklassen
mod en almindelig 5. klasse, når vi har
lavet aktiviteter jeg ofte laver med
5.klasser på besøg på naturskolen. Naturklassen var meget bedre til at argumenter, stille spørgsmål og bruge de erfaringer de selv havde fået tidligere på
dagen. Den slags erfaringer er uvurderlige.
Det har også givet tæt kontakt til den
involverede skole og som en sidegevinst
mulighed for at komme i pressen.
Sidst men ikke mindst har det været en
kæmpe personlig udfordring og dejligt
at få lov til at være en del af et lærerteam.
o
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Eleverne evaluerer
Naturklasseprojekt i Ermelunden blev evalueret af eleverne i
5. b fra Skovgårdsskolen

Da 5.b efter endt naturklasseforløb blev
spurgt om hvilke fag de var blevet undervist i ude, svarede 23 matematik, 17
dansk, 14 n/t, 6 historie, 5 idræt, 3 sløjd
og 2 kristendom. Det var sådan set en
succes at det var sådan, da vi gjorde meget ud af at det ikke kun skulle være n/t.
Til gengæld fremgik det af evalueringerne at noget af det eleverne havde savnet,
var noget mere natur - især noget om
dyr!
På et spørgsmål om hvad der var bedre
eller sværere ved udeundervisning,
pointerede mange elever at det at røre
sig og få frisk luft var dejligt og flere reflekterede over at det gjorde at de lærte
mere. Flere mente også at de lærte mere,
fordi de prøvede tingene selv. Endelig
syntes de at det at få udeundervisning
var sjovere og mere afvekslende mht.
daglig rytme og emner.
Til gengæld syntes elverne det var svært
at finde en ordentlig arbejdsplads ude især i forbindelse med skrivning af logbog. De syntes det blev for sjusket, når
der ikke var noget bord. De syntes også
det var for koldt om vinteren, at der
manglede toiletter, at cykelturen til Ermelundssletten var hård samt at det var
irriterende at der gik løse heste, der
hvor de skulle arbejde.
Eleverne blev også hørt, om de kunne
mærke forskel på deres aktvitetsniveau
når de kom hjem om tirsdagen sammenlignet med de andre dage. Alle var
enige om at de rørte sig mere og fik
mere frisk luft end de plejede i løbet af
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tirsdagen. Men nogen mente at det resulterede i at de var mere friske om aftenen, mens andre mente de blev mere
trætte af det. Der var flest der følte sig
mere trætte. Der var også en enkelt pige,
der bemærkede at hun aldrig havde hovedpine efter udedagene - en ting der
nok er værd at bemærke, når 40% af 11årige piger ifølge WHO bruger hovedpinepiller mindst en gang om måneden!
Der blev også evalueret på de enkelte
emner, men det er ikke taget med her.
Det skal dog med, at det var interessant
at se, at eleverne var meget fokuserede
på om de havde lært noget i de enkelte
emner.
Med hensyn til emner var der meget
blandede tilbagemeldinger - nogen syntes noget var sjovt - andre noget andet.
Eleverne var gode til at spotte, hvornår
det de lavede udendørs var en del af et
forløb hjemme. Fx blev nævnt at opførelsen af Snedronningen på udedagene
var en del af et forløb om eventyr, at de
lærte om procent, brøker samt træmåling i forbindelse med træemnet og at
O-løbet for de andre 5.klasser, var en del
af et forløb om koordinater.
Med hensyn til konkrete aktiviteter, var
der fire aktiviteter der hittede:
Skovstratego (del af emne om træ/skov)
O-løb for de andre 5.klasser med hjemmelavede kort
Opførelse af Snedronningen som teater
Vikingelege, som optakt til lejrskole på
Lejre forsøgscenter.
o

Nævn tre ting/episoder,
der har været godt ved
projektet og skriv hvorfor?
Her kommer et par eksempler på svar:
1. At vi blev undervist
udenfor, for det er vi
ikke vant til. Og man
føler ikke det er så
skoleagtigt….!
2. At de ting vi lærte
ikke var så normale,
det var fint vi fik blandet fagene ind i de
ting vi lavede.
3. At vi brugte omgivelserne til at lære
med. Pige, 5.b
1. Orienteringsløb fordi parallelklasserne
var derude.
2. Skovstratego, fordi
det var sjovt og lidt
hårdt.
3. Da vi var ude i forskellige skove, fordi
det var lærerigt.
Dreng, 5.b
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Naturvejlederen på sidelinen

Gennem det nu svundne skoleår har jeg været med 3. a
fra Nærum Skole i skoven en
15-20 gange.
Klassens to lærere er erfarne undervisere, med samlede kompetencer ikke kun
i dansk og matematik, men også i natur/
teknik og naturfag i de store klasser. Vi
har planlagt naturdagene i en overordnet sammenhæng med klassens årsplaner i de enkelte fag, og har løbende haft
temaer på naturdagene, fx Liv og død,
Nisser og Bronzealder. Derudover har
der været faste punkter som at se til og
fotografere klassens træ, måle de almindelige klimadata som temperatur, vind
og fugtighed ved skolen og i skoven,
samt at følge den dramatiske nedbrydning af først andrik 1 (indtil ræven endelig fik ham ud under hønsenettet, og
nu andrik 2 (som nok har drevet ræven
ud på sindssygens rand – hvem passer
så godt på en DØD and?), der snart går
i ét med underlaget i kanten af lysningen hvor 3.a har deres base. Som medlem af planlægningsteamet var min deltagelse nyttig og ukompliceret.
Her kommer historien!: MEN – den
store oplevelse for mig som naturvejleder har været, hvordan de to lærere har
været i stand til at gribe situationer opstået på turen og omsætte dem til kanon
undervisning.

De har gjort det som vi altid taler om,
nemlig at bruge oplevelserne som knager for hukommelsen, forundringen og
motivationen – til at føre meningsfyldte
lærings-samtaler med eleverne, også
hjemme på skolen, til at stille meningsfyldte matematik- og danskopgaver. Vi
altid haft programpunkter på naturdagen og er som regel ikke ”blevet ”færdige”, fordi skoven ustandselig kaster om
sig med nye spørgsmål og samtalestof .
Hvis læreren ingen naturkompetencer
har, er det naturligvis vanskeligt at gribe
disse situationer og se mulighederne i
dem, men i virkeligheden er det lærerrollen og metoderne der åbner dørene
for udbyttet. Det at kunne og ville undervise på den måde og have de fælles
minder med tilbage på skolen. Det er
helt sikkert at elverne har været bedre
tjent med deres egne lærere i skoven
frem for en naturvejleder, der risikerer
at sætte læreren på sidelinien. Jeg oplevede for første gang i vinter at fryse på
ture i skoven fordi min egen ageren ikke
holdt mig varm, jeg kunne ofte nøjes
med at fotografere og tænke mit.
BRRRR.
Et eksempel, hvor naturvejlederen nok
ikke havde gjort skade, men sagtens
kunne undværes…:
En dag så klassen hvordan en blomsterflue (var det vel – men eleverne fastholdt identiteten hveps) blev viklet ind i
et eddderkoppespind og kæmpede så
bravt for sit liv at den siden lettede med
spindet incl. edderkop og det hele. Historien om hvordan det siden gik, VILLE fortælles og blev det – i 20 fascinerende, velillustrerede variationer i løbet
af ugen der kom. Og lur mig om der
ikke er blevet pløjet en god stak ”De
små fagbøger” om edderkoppens forunderlige fangstmetoder, og ført mange
gode samtaler med venner og voksne. o

Af Dorrit Hansen
Raadvad Naturskole

26

NATUR vejleder • 13. årg. • nr. 2 • 2004

NATUR vejleder • 13. årg. • nr. 2 • 2004

27

Citater fra 3.a logbøger:
8. januar: Fandt dyrespor i sneen, rådyrspor, rævespor, fuglespor, hundespor, hættemåge som havde
fået bidt hovedet af. Anne Sophie.
22. januar: Vi fældede træer på broncealderhøjene.
Lukas og Asmus fældede et 15 år gammelt træ
som var vokset ca. 80 cm om året. Benedicte
29. januar: Vi fyldte en gryde med sne, varmede op
og så hvor meget vand det bliv til. Hvor meget var
det? Der var 1/10 tilbage som sne. Yas.
9. februar: Selv om det var koldt kunne isen heller
ikke denne gang holde til at 3.a kom forbi. Anne
Sophie.
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På Tipoldemors tid
- Alle vil trække læsset, når historien skal fortælles

Hvordan formidles kulturmiljøer
for børn? Odder Museum har arbejdet med emnet.
Følg udviklingen af rejsekufferten
”Odder på tipoldemors tid” - fra
start til slut.
Formidling af kulturmiljøer har været
på dagsordenen siden midt i 1990’erne.
Museer, naturvejledere, og en lang række foreninger har siden beskæftiget sig
med temaet. Odder Museum, der har
lang tradition for emnet har desuden
oprustet, blandt andet ved ansættelse af
en naturvejleder, hvis opgave er at formidle Odderegnens natur og kulturmiljøer. Museets målgruppe er alle aldersgrupper de yngste inklusiv, men
kulturmiljøer er en svær størrelse at formidle for unge og især for de helt små.
Derfor har vi og andre krøbet uden om,
når det gjaldt formidling af kulturmiljøer for de mindste, men da byens børneinstitutioner efterlyste tilbud i den retning, tog museet udfordringen op. Der
skulle tænkes anderledes end normalt.
Hvor meget forstår et barn på tre – fire
år? De er netop blevet bevist om deres
egen alder. Hvem har ikke oplevet et
barn, der række fire - fem fingre i vejret
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og udbryde: ”Næste gang jeg fylder år
bliver jeg så mange fingre”. Det er det
udgangspunkt vi taler om. Næppe mange i den alder er bevist om tid, at den
går og at huse, byer og landskaber forandrer sig. Børnene har nok at gøre med
at forholde sig til deres egen hastige udvikling. Men når museet nu så gerne vil
fortælle om det, der står os nært, - ja så
måtte vi tage fat i de ting, som børn kan
forholde sig til. Det kan ikke nytte noget
og fortælle om vores fine middelalderborg Bjørnkjær eller egnens mange
spændende stenalderbopladser. En voldgrav eller en flad bar mark er alt for abstrakt. Børnene kan godt forstå, at borgen eller bopladsen er gamle. Når noget
er gammelt, må det da være fra mors
barndom.
Børnenes forudsætninger var afgørende
for, hvordan formidlingen skulle tilrettelægges. Efter mange overvejelser fandt
vi frem til følgende betingelser. Tekst
kunne selvfølgelig ikke indgå. Formidlingen skulle have karakter af leg, og
hvis det ligefrem kunne blive eventyrligt
ville det være rigtig godt. Formidlingen
skulle foregå i og handle om børnenes
lokalmiljø, og fremfor alt skulle eventuelle opgaver være simple. Sværest var at
afklare og bagefter sænke mængden af

Af naturvejleder
Terkel Christensen og
museumsinspektør
Bettina Buhl
Odder Museum
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faglig viden, som i starten var alt for
massivt. Vi ville fortælle alt for meget,
og tingene blev hurtigt kompliceret.
Skåret ind til benet blev vores ærinde at
vise børnene, at deres verden (Odder)
har ændret sig, men samtidig også få et
tidsperspektiv ind i billedet. Et perspektiv som de vel og mærke kan forholde
sig til. Derfor blev udgangspunktet Odder by, nutiden, altså børnenes tid og to
stop tilbage i tid, defineret som mormors og tipoldemors tid.
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Resultatet af alle disse overvejelser blev
en flot rejsekuffert (simpel kasse med
trækstang og hjul) indeholdende et bykort med en lille rute (til at guide læreren) samt en snes mapper med lige så
mange puslespil. Desuden er der et foto
uden på hver mappe som er rigelig
guide til at børnene selv kan finde
rundt. De enkelte puslespil har kun to
brikker med foto af et kulturmiljø. Typisk består collagen af et billede fra i
dag, et fra 1950’erne og et fra cirka 1900
(tipoldemors tid).
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Børnenes opgave går ud på, sammen
med en voksen, at følge kortet og finde
frem til de rigtige lokaliteter og der
samle puslespillet til en helhed. Motivet
på puslespillet er et fotografi fra tipoldemors tid. Når vi har valgt det billede fra
den tid, skyldes det at vi derved tvinger
børnene til at se på detaljerne for at få
brikkerne til at passe sammen.
Hvad får de så ud af det? Ja først og
fremmest er det tydeligt for børnene at
miljøet og dets mange elementer har
ændret sig. Nogle bygninger er forsvundet og nye er kommet til. Andre har fået
nye funktioner. Det lille ismejeriet er
blevet til bolig. For eksempel kirken,
apoteket og den moderne butik Kop og
Kande har stadig de sammen funktioner
som på tipoldemors tid. Nogle steder er
skilte og interiør blot udskiftet. Historien om transportmidler er god og fortælle. Der er virkelig sket noget, først var
der hestevogne, siden kom gamle Fordmodeller og nu er det mor og fars moderne Toyota og BMW’er, der præger
bybilledet. Og helt utroligt, men det er
sandt, der har kørt biler i gågaden, da
mor var barn! Tøjets udvikling er også
et godt emne, som er let at illustrere.
Vigtigst af alt, er at motiverne er et fantastisk godt oplæg for samtale. Hvilket
gør konceptet ”Odder på tipoldemorstid” oplagt, dels i forhold til undervisning af skolebørn, men også som et forum hvor flere generationer kan mødes.
Rejsen skulle kunne gennemføres uden
supplerende informationer, men ved
hvert puslespil er alligevel anført nogle
korte fakta, så den voksne, der er med
kan fortælle mere, hvis børnene har
brug for det, eller hvis det er større børn,
som selv kan læse, der er på tur.
Som voksen behøver man ingen baggrund for at deltage. Museets personale
introducerer turen og derefter kan forældre, lærere eller andre nemt lede turen. Og faktisk har mange skolelærere
været begejstret for arrangementet og
fortalt, at børnene har fået meget ud af
turen, men at det i lige så høj grad også
har været spændende for dem. Men for
os museumsfolk er det også rart at se
børnene drage forventningsfulde af sted
trækkende med en KÆMPE kuffert og
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timer efter komme tilbage, trætte og udbryde: ”Hold da kæft det var sjovt”.
På baggrund af disse tilbagemeldinger
har vi også prøvet rejsekufferten af på
en gruppe voksne. I forbindelse med at
Teknisk Forvaltning ved Odder Kommune holdt deres årlige sommerudflugt
på museet lod vi dem gå med kufferten.
Meget tyder på, at de fik lige så meget
ud af turen som de små. Gamle lokale
fotos er altså per definition altid interessante!
Konceptet ”Odder på tipoldemors tid”
og vore erfaringer med formidling af
kulturmiljøer kan selvfølgelig kopieres
og bruges overalt i landet. Men ideen
med at bruge nye og gamle fotos som
puslespil kan også anvendes med andre
temaer. For eksempel overvejer museet
at lave et spil, hvor det er ændringen i
miljøer omkring vandløb og natur, som
er i fokus. En anden ide er at vise nogle
af byens gamle døre og efterfølgende
fortælle historien om de personer, der
har levet bag dem.
For museet har det taget lang tid at udvikle og fremstille ”Odder på tipoldemors tid”, men det har været en god investering. For det første fordi det virker,
børnene er glade for turene og de lære
noget. For det andet fordi konceptet kan
bruges mange år frem i tiden af de kommende generationer, uden at det kræver
store resurser af museet. En voksen skal
blot instrueres og om nogle år skal der
tilføjes et eller måske to billeder per fotocollage. Har nogen lyst til at prøve en
tur, med eller uden børn, reserveres
”Odder på tipoldemors tid” på telefon
86540175. o

Naturvejleder Terkel Christensen er
aktiv i kulturmiljøgruppen.
Et spændende forum som har
været med til at inspirere til
udviklingen af konceptet Odder på
Tipoldemors tid.
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De Grønne Guiders
indtog i Naturvejlederforeningen
Hvem er vi, hvordan adskiller vores virke sig fra
naturvejledernes, og hvordan kan vi få et godt
samarbejde i fremtiden?
Det var nogle af de spørgsmål vi grønne guider blev stillet, da vi deltog i vores første årskonference sammen med vores ”nye” naturvejleder-kolleger. I denne artikel vil vi gerne
give jer et lille indblik i grønne guiders hverdag og lægge op til en debat om vores fremtidige samarbejde, - tværs over de to formelle betegnelser, som vi bærer i vores arbejde.
Niels Birk
Grøn Guide på Vesterbro

Mads Bo Andersen
Grøn Guide i Herlev

Grønne guider arbejder med
adfærdsændringer

Gennem processer, projekter og netværk forsøger vi at sætte initiativer i
søen, der kan medvirke til at skabe en
bæredygtig fremtid. Agenda 21 tanken
er vores fælles platform, som sikrer at
vores fokus er rettet mod bæredygtighedens tre ben: miljømæssig, social og
økonomisk bæredygtighed. Men så er
der heller ikke meget mere, der binder
os sammen. Vi er svære at sætte mærkat
på, idet vi arbejder i forskellige landsdele, i forskellige kulturelle sammenhænge
og i forskellige netværk. Arbejdet spænder sig fra organisering af økologiske
markeder til politisk lobbyisme over
servicering af beboergrupper, kurser i
havedyrkning, husdyrhold, alternative
transportmidler, omdannelse af pladser
og gader, omlægning af daginstitutioner
og ”jeg skal komme efter dig”. Der findes
vist ikke det emne, som en grøn guide
ikke vil kaste sig over, hvis det kan betyde et mere bæredygtigt lokalsamfund.
For vi er lokale, og vi er fokuserede på
bæredygtighed.

En grøn guide er som person lige så forskellig
som deres arbejdsopgaver
Jesper Bjerring Larsen
Grøn Guide i Gladsaxe
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Vi kan fremvise biologer, snedkere, kandidater i formidling, i international udvikling, eller hvad med en elektriker?

Grøn guide er ikke en uddannelse i sig
selv, men kravene er især, at en grøn
guide forstår sit samfund, er procesorienteret og helst ved lidt om alt. Dog har
samtlige grønne guider gennemgået en
fem ugers efteruddannelse, der spænder
meget bredt. Derudover har vi løbende
haft mulighed for at videreuddanne os
på vores såkaldte ”ad hoc” kurser. Så vi
har en effektiv bagage med, - en bagage
der indeholder viden og erfaring med
kommunikation, netværk, præsentation,
udstillinger og en lang række miljøfaglige områder.

Grøn guide betegnelsen har efterhånden
næsten otte år på bagen

- og havde sit udspring i en vision af Elsebeth Gerner Nielsen. Topmødet om
miljø og udvikling i Rio de Janeiro i
1992 havde foranlediget et paradigmeskift i tilgangen til miljøproblematikken.
Nu skulle miljø ikke længere være noget
som kun de ”høje herrer på tinge” skulle
beskæftige sig med, - det skulle være
hvermandseje. Da miljøproblemerne
har sit udspring i menneskets gøren og
laden, skal løsningerne naturligvis også
findes dér (i hvert fald nogle af dem!).
Elsebeth Gerner Nielsen og Svend
Auken fremlagde derfor en vision om et
fintmasket net, bestående af 100 miljøambassadører som skulle arbejde med
”handlingsorienteret folkeoplysning” i
hver en afkrog af landet og med udgangspunkt i de helt særlige lokale forhold.

I vores storhedstid var der 107 grønne guider
- alle ansat med størstedelen af lønnen
finansieret af Den Grønne Fond under
Miljøstyrelsen.
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Den nuværende regering valgte som bekendt at lukke fonden og derved afskære det fortsatte grøn guide arbejde i
mange landsdele. I dag er der ca. 50 personer tilbage, som på den ene eller anden måde arbejder som grønne guider.

Hvad kan grønne guider bidrage med i naturvejledersammenhæng?

En grøn guide kan både se tingene i et
stort perspektiv og de små muligheder i
de store sammenhænge. Vi kan rådgive
og vejlede og derved ændre. Vi kan
prikke til folks dårlige og gode samvittighed og få dem til at tænke over deres
påvirkning som forbrugende mennesker. Vi kan se sammenhænge, som andre endnu ikke har set. Vi kan analysere
og foreslå alternative veje. Vi er dem, der
prøver at gøre det lidt bedre næste år,
mens vi nyder livet som det er, … og så
er vi gode til at feste og lave kaffe!
På årskonferencen på Sletten Kursuscenter holdt de grønne guider deres
egen workshop torsdag eftermiddag.
Målet var at få en klarhed over, hvordan
vi i fremtiden kunne skabe et godt og
konstruktivt samarbejde mellem grønne
guider og naturvejledere.
Udgangspunkter for dette samarbejde er
både vores forskellighed og vores interessesammenfald.

Lidt karikeret kan man hævde, at naturvejlederne har verdens bedste budskab:
Naturen og de utallige forunderlige ting
der sker ”derude”. Naturvejlederne har
med andre ord en historie/et produkt,
der sælger sig selv. Omvendt har grønne
guider verdens ”kedeligste” budskab: At
vi skal tænke os om, når vi handler,
hvilket ofte betyder, at vi bør agere på en
anden måde – ”åhh ne, det´så besværligt”. Men nok så centralt er der en stor
fælles berøringsflade omkring natur,
miljø, mennesker, adfærd osv.

Vi vil gerne lægge op
til et tæt og konkret
samarbejde, både på
landsplan mellem de to
faggrupper og på lokalt
plan mellem den enkelte
naturvejleder og den
enkelte grønne guide.
På landsplan:

w Vi vil gerne deltage i den proces,
der lige er sat i gang med udarbejdelse
af et nyt kursusprogram. To af vores
kolleger har stillet deres arbejdskraft til
rådighed og vil gerne være med til at
sikre, at kursusrækken også kan tilbyde
redskaber til implementering og formidling af Agenda 21 tanken.
w Vi vil gerne tilbyde kurser om bæredygtighed, miljøstyring, grønne indkøb
på naturskolen osv.

Miljøfestival 2003

Foto: Søren Kronholm
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Niels Birk arrangerede et
”Naturmarked” på Enghave Plads.
Under temaet ”Naturen i Byen” var
der 8 forskellige boder hvor børn og
børnefamiler kunne få et indtryk af
den natur der er/kunne være i byen.
Alle aktivieter kunne ses, røres,
føles, mærkes, bygges eller lign.
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Miljøfestival 2003

Niels Birk arrangerede et ”Naturmarked” på
Enghave Plads. Under temaet ”Naturen i
Byen” var der 8 forskellige boder hvor børn og
børnefamiler kunne få et indtryk af den natur
der er/kunne være i byen. Alle aktivieter kunne ses, røres, føles, mærkes, bygges eller lign.

Foto: Søren Kronholm

w Vi vil lægge op til at etablere en fælles tænketank, som skal udvikle det interessante spændingsfelt mellem ”naturoplevelse” og ”naturpåvirkning”.
w Vi vil gerne indgå i de regionale netværk og være med til at udvikle regionale projekter og samarbejdsrelationer.

På lokalt plan:

w Vi vil gerne udvikle konkrete fælles
projekter med naturvejlederne i vores
lokalområde.
w Vi vil gerne være med til ”trække
naturen ind i byen” for at give endnu flere mennesker muligheden for at få oplevelsen og påvirkningen.
w Vi vil gerne samarbejde med naturvejlederne i jeres projekter, - fx ved at
koble en flot naturoplevelse sammen
med en miljødimension som kan være
med til at styrke et handlingsperspektiv.
w Vi vil gerne tilbyde naturvejlederne
at lave miljøscreening af jeres arrangementer, - altså en gennemgang af alt,
lige fra måden publikum transporteres
på, over indholdet i frokosten, tingene
der anvendes og energien der bruges …
og anvise alternative muligheder.
w Vi vil gerne være med til at lave kurser for pædagoger og lærere, - en slags
pædagogisk central, - hvor natur, miljø
og mennesker er i centrum.
w Vi vil gerne lave fælles debataftner
om f.eks. GMO osv.

Og sådan kunne vi blive ved

Giv os fire timer mere og listen vil være
tre gange så lang. Der er utallige felter,
hvor vi kan bruge hinanden og hvor vi,
ved en fælles indsats, kan nå meget længere. Vi er sikre på, at den enkelte naturvejleder også har sin egen ”private” liste.
Lad os få den ud i det åbne og begynde
en proces, hvor vi om føje tid vil bruge
hinanden til vores fælles bedste. Udgangspunktet er vi sammen om: Vi ønsker, at folk opfatter sig selv som en del
af naturen, tænker sig om og er en del af
løsningen, - ikke en del af problemet.

Indtil videre vil vi gerne sige tak

Tak fordi I ville se os i Naturvejlederforeningen. Tak for en god og inspirerende
årskonference og på forhånd tak for de
mange spændende samarbejdsprojekter,
vi håber kommer til at opstå i fremtiden. o

Se hvor de grønne guider

Foto: Peter Milthers
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Shamanisme – en dyb
kontakt til naturen
”Shamanisme, - hvad skal det nu til
for?” er der måske nogle, der vil spørge,
men det er vel nok snarest et forståelsesspørgsmål, som det gerne skulle fremgå
af dette indlæg.
Hvad foregik der den aften ”Naturvejledningen gik i sort” på årskonferencen
på Sletten?
Jo, nede ved søen havde jeg en gruppe
på omkring 25 personer siddende rundt
om et bål, der hjalp os med at holde varmen.
Her fortalte jeg først om min egen baggrund for at integrere shamanismen i
mit liv. Kort fortalt lå det mig helt naturligt som barn at kommunikere med
de vilde dyr i naturen, hvilket jeg nok
har arvet fra min mormor.
I min ungdom beskæftigede jeg mig
ikke med denne kommunikation, før jeg
i tyveårsalderen kritisk prøvede at finde
en religion, som jeg kunne tilhøre. Jeg
fandt ud af, at det slet ikke var en religion, jeg søgte. Det, jeg havde brug for,
var derimod, at jeg selv kunne opnå
kontakt til åndeverdenen, eller den anden virkelighed.
Efter at have læst en bog om shamanisme - ”Shamanens vej” af Michael Harner (forlaget Bogan) - gik jeg til et
foredrag om emnet og videre på en del
kurser. Jeg følte sådan set, at jeg var
vendt hjem til min barndoms ”tro”, men
nu med en voksens erfaringer med i
rygsækken.
Jeg fandt ud af, at de egentlige læremestre, var og er mine egne personlige åndelige vejledere, og dem har jeg så været
i lære hos lige siden, nu på mit 13 år.
Disse ånder kan blandt andet vise sig i
skikkelser af dyr (kraftdyr) og mennesker, eller i form af naturfænomener så
som træer og vand.
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Der er ingen begrænsninger, og ingen
åndeskikkelse er bedre eller mere rigtig
end en anden.
Jeg bruger begreberne ”ånder” og ”åndeverden”. Det er fordi, jeg godt kan lide at
kalde en spade for en spade vel vidende,
at nogle ikke kan forlige sig med disse
ord. De, der ikke kan forlige sig med
disse ord, kan sætte andre ord ind i stedet for, - for eksempel ”energier” og ”den
anden virkelighed”.

Hvad er shamanisme?

wKort fortalt er det nogle teknikker til at
kommunikere med åndeverdenen, som
ethvert menneske kan lære.
wDet er en gammel mundtlig overleveret
urvisdom.
wDet er troen på, at alt er besjælet, hvilket
også kaldes animisme.
wNaturen er således besjælet og beboet af
naturvæsener. I tidligere tiders Danmark
havde man ofte et helt selvfølgeligt forhold
til disse naturvæsener. Dem vi kender
mest til er nisser, trolde og elverfolk.
wShamanisme har eksisteret langt tilbage i
tiden. Man har fundet hulemalerier, der
viser, at de mennesker der lavede malerierne, praktiserede shamanisme.

Af Doreen Møller Holmquist

Så fik jeg for tredje
gang lejlighed til at
undervise naturvejledere i shamanisme.
Jeg er meget lykkelig over at have
fået chancen endnu en gang, og så
endda på årskonferencen.

Hvad er et kraftdyr?

wDet er kraft i dyreform.
wKraftdyr har bestemte evner og kræfter,
der hjælper én, og vogter over én.
wDen skikkelse, kraftdyret viser sig i, er
tilpasset den enkelte person således, at
denne har de bedste muligheder for selv at
forstå og kommunikerer med kraftdyret.
wMan bevæger sig ikke videre i åndeverden uden sit kraftdyr, der beskytter og
guider én. Så det at finde sit kraftdyr er det
første, man laver i shamanisme.
wJeg opfatter selv kraftdyret som min
skytsengel, eller i hverdagen som min intuition, som jeg lytter meget efter. Jeg har
også mødt stærkt troende kristne, som
praktiserer shamanisme. De har udtalt, at
de betragter deres kraftdyr på samme
måde.
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Hvad er en shaman?

Det er en person, der kan ”ånderejse ”
til andre virkeligheder, og hente hjælp
og visdom tilbage til sig selv og sine
medskabninger.
Den form for shamanisme jeg underviser i, er ikke en bestemt kulturs shamanisme. Det hedder core-shamanisme eller kerneshamanisme, da den form for
shamanisme tager udgangspunkt i de
ting og teknikker, der er fælles for de
fleste kulturer.

For mange giver trommen også ro på
den måde, at den lukker anden støj ude.
Trommen kaldes også ”Shamanens
hest”.

Aftenens forløb på Sletten

Der var flere, der bagefter under santalen rundt om bålet, udtrykte, at de havde oplevet noget, og nogle havde fundet
deres kraftdyr. Andre igen udtrykte, at
de forsøgte uden at opleve noget særligt.

En spurgte: ”Hvordan skal jeg kunne
rejse for at finde mit kraftdyr, når jeg
ikke tror på det, og jeg ikke ved, om jeg
kan sådan noget?”

Jeg var meget tilfreds med forløbet, og
under resten af årskonferencen fik jeg
flere og flere spændende oplysninger og
fortællinger fra deltagerne om, hvad de
havde oplevet på deres rejser omkring
bålet.

Til at begynde med gav jeg en introduktion til shamanisme. Deltagere fik den
opgave, at de hver især skulle prøve at
”finde deres krafdyr”.

Jeg svarede: ”Den ændrede tilstand, du
kommer i under rejsen, kan være noget
nyt, og i sig selv være nok til at du oplever noget, også selv om du faktisk ikke
tror på det.”
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tont på min shamantromme i omkring
femten minutter. Man bruger trommen
(den sidste foredragsholder på årsmødet
var inde på noget tilsvarende og kaldte
det betabølger) til at bringe sit og andres
sind i den ændrede bevisthedstilstand,
hvor man kan forlade kroppen og rejse
til åndeverden.

Eftertanker

Derefter kaldte (sang) jeg retningerne
ind. Det vil sige, at jeg tilkaldte Øst, Syd,
Vest, Nord, moder Jord, fader Himmel,
søster Måne, broder Sol og alle de andre
kræfter, der kunne tænkes at ville hjælpe, for eksempel mine egne åndehjælpere, stedets åndehjælpere og ildens kraft.

Det var ikke en nem opgave, jeg havde
fået, set ud fra tidspunktet på døgnet.
Nogle var meget trætte efter en lang og
strabadserende rejsedag, nogle var begyndt på de alkoholiske drikke, og det
var altså koldt nede ved søen til trods
for bålets varmende luer. Mange var vel
også allerede godt fyldt op mentalt og
fysisk trætte efter vandreturen i ”bjergdalen”.

Dette gør jeg altid inden en shamanistisk
ceremoni. Under processen begynder
jeg allerede at ændre bevidsthedstilstand, hvilket hjælper mig til at få en
bedre oplevelse af tingene. De øvrige tilstedeværende bliver på dette tidspunkt
også tit sat i en ændret bevidsthedstilstand, fordi man skaber et ”helligt rum”
under indkaldelsen. Tilstanden kan
minde om den tilstand, man er i lige før,
man falder i søvn. Mange gange i løbet
af en almindelig dag ændrer alle mennesker bevisthedstilstand, så det er der
som sådan egentlig ikke noget ”okkult” i.

Et par stykker af deltagerne udtrykte, at
shamanisme ikke lige var dem, og det
har jeg det fint med. Man ved jo heller
ikke meget om, hvad man går ind til
med de korte forklaringer på tilmeldingsopslagene For nogle mennesker er
shamanisme bare ikke dem, men man
kan ikke løbe fra, at shamanisme er en
del af vores alle sammens historie, og så
håber jeg, at man i hvert fald fik noget
ud af aftenen set ud fra denne synsvinkel. Shamanisme er også kulturhistorie,
- en fortælling fra vores forfædre og mødre.

Derefter rejste alle deltagerne enten liggende eller siddende ud for at finde deres kraftdyr, mens jeg trommede mono-

I gamle ”primitive” samfund fandtes der
som regel kun én shaman og måske en
lærling. Her var det heller ikke alle, der
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bare lavede de her ting. Jeg tror dog, at
alle mennesker har nok evnen og kan
lære at bruge den. Det er min erfaring,
at hvis man først har besluttet sig for at
praktisere shamanisme resten af livet, så
lever man med en ret høj moral og etik,
der for eksempel betyder, at man ikke
forurener bækken, for bækken er jo éns
bedste ”åndeven”.

Andre etiske og moralske regelsæt kan
blandt andet være:

wAt man har tavshedspligt med, hvad man
bliver betroet.
wAt man har nerver af stål, hvis man som
shaman skal fjerne sygdomsånder.
wAt man skal kunne begå sig i harmoni
med den civilisation, som man også lever.
wAt man skal være indstillet på, at shamanisme er en livslang selvudviklingsproces.
wAt man skal være indstillet på, at man vil
se verden på en helt anden måde og finde
ud af, hvor lidt man ved om, hvad virkeligheden egentlig er.
wAt man i perioder skal ud i naturen og
tale med ”moder Jord” og ”ofre sig” i ensomhed.

Det deltagerne så, da årskonferencen
”gik i sort” var kun en smagsprøve på
shamanisme.
Jeg takker alle for en god oplevelse og
dejlig aften! o
At tilegne sig information og at have ægte viden er to forskellige ting. Information er at forstå, at vand består af
H2O. Ægte viden er at fatte vandets natur så indgående, at
man kan få det til at regne.
Alberto Villoldo, Shamanens Visdom
Aschehougs Forlag.

Ravsmykke (talisman) fundet i
Store Åmosen nord for Sorø.
Ravsmykket stammer fra Jægerstenalderen og her ses den første
afbildning af danskere. Den sorte
cirkel øverst til venstre er et hul,
og cirklen til højre er et ufærdigt
hul.
Mulig tolkning: En shamanistisk
rundkreds markeret af to personer i hver sin side og en ”svævende” foroven. Personen til højre
kunne være en shaman med sin
tromme. De utydelige skikkelser i
midten er måske åndelige væsner, der er fremkaldt under ceremonien.
Tegning: Lasse Thomas Edlev

Kursus

Harry Potter - og den gravide ugle
Kursus for naturvejledere og andre interesserede i
w teambuilding for børn
w familieteambuilding
w teambuilding og naturvejledning
Mange naturvejledere eksperimenterer med at bruge elementer fra teambuilding - eller på dansk - samarbejdsøvelser i deres naturvejledning.
Begrundelserne kan være mange: Det er en god måde at
aktivere deltagerne på, det appellerer måske mere til de
store børn, det skaffer kunder i butikken og styrker økonomien eller også synes vi bare det er morsomt. Vi befinder
os i grænselandet mellem naturvejledning og friluftsliv,
og der skal vi helst befinde os godt! Derfor dette kursus.
Program:
12.00 Velkommen til Hogwarts - Skolen for Heksekunster
og Troldmandskab. Fordelingshatten fordeler kursisterne
på de fire kollegier. Velkomstfrokost med magisk menu.
12.30 Teambuilding a la Harry Potter – afprøvning af Naturskolen ved Halds bedste slagnummer inkl. den afsluttende quiddishturnering.
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18.00 Aftensmad
19.00 Reflexioner over teambuildings relevans i forbindelse med naturvejledning
21.00 ”Det var en mørk og stormfuld nat..” Naturvejledning i mørke.
Senere: Overnatning på Hald Hovedgaard
08.00 Morgenmad
09.00 Udveksling af ideer til udvikling af klasse/forældrearrangementer, kombination af naturvejledning og teambuilding. Afprøvning af deltagernes egne ideer.
12.00 Slut
Tidspunkt: 5.- 6. oktober 2004
Sted: Naturskolen ved Hald, Ravnsbjergvej 71, 8800 Viborg
Instruktører: Naturvejleder Jens Frydendal og natur- og
friluftsvejleder Johannes Lund Rasmussen
Pris: 950 kr. incl. kost og logi
Tilmelding senest 1. september: tlf. 86 63 85 00 eller
email: jens.frydendal@skolekom.dk
Alle tilmeldte vil derefter få tilsendt yderligere informationer med uglepost.
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Gud og uglen
”Op al den ting, som Gud har
gjort” sang vi ved bålet før den lokale præst gav sit bud på begreberne tro og viden – begreber som
årskonferencen 2004 kredsede en
del om. Denne artikel forsøger at
kredse videre.
I bogen ”Naturens værdi” skriver Aksel
Haaning, at man i USA har man kaldt
miljøforkæmpere for de nye hedninge.
Niels Højlund skrev i Kristeligt Dagblad
11. januar 2003 et forsvar for Bjørn
Lomborg, hvor han kalder World Watch
Instituts årsberetning for et religiøst dokument, og giver Svend Auken titel af
den sande religionsminister.
Religiøse holdninger præger mange
menneskers natursyn. Når man f.eks. vil
lave cost benefit analyser af naturen, kan
man fint dække sig ind under den gammeltestamentlige guds påbud om at ”blive frugtbare og mangfoldige og opfylde
jorden, gøre sig til herre over den og
herske over havets fisk og himlens fugle
osv.” (1. mosebog kap.1. vers 28).

Løntilskud til Jehovas Vidner?

Af Jens Frydendal
Naturskolen ved Hald

I naturvejledningens formålsparagraf
står der ikke noget om formidling af religion og natur, og mig bekendt har
hverken Folkekirken, Indre Mission eller Jehovas Vidner endnu søgt om løntilskud til en naturvejleder. Men i en
tid, hvor diverse religioner stadig kan
bruges som argument for at starte krige,
er der god mening i at vi naturvejledere
ofrer religionen lidt af den opmærksomhed, vi hidtil har koncentreret om
de rent naturvidenskabelige sider af naturopfattelsen. Enkelte naturvejledere
har eksperimenteret med shamanisme,
men derudover har jeg ikke hørt om tiltag i den retning.

Den syngende ugle

På Naturskolen ved Hald har vi vores
egen naturskolesangbog i A5 format,
som er let at have i rygsækken. I første
version af naturskolesangbogen tog jeg
Brorsons ”Op al den ting som Gud har
gjort” med.
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Siden er den røget ud til fordel for andre
– der er jo grænser for, hvor stor en del
af den danske sangskat, man kan slæbe
rundt på i klassesæt i en Fjeldræv. Også
Grundvigs ”I al sin glans nu stråler solen” har været inde og ude af sangbogen,
fordi jeg alligevel ikke fik den brugt, på
trods af at det er en meget smuk sang
med stærke naturbilleder.
Hvorfor bruger jeg ikke natursalmerne, spørger jeg mig selv efter oplevelserne på årskonferencen.
Jeg er opvokset i et vestjysk Indre Missionsmiljø, hvor min bedstefar, i egenskab
af formand for sognets Indre Missions
forening, drev søndagsskole hver anden
søndag. Det var han ikke ret god til,
men mine forældre følte sig vel i nogen
grad tvunget til at sikre ham et vist publikum, så der sad vi søskende og gabte
kæberne af led, mens solen skinnede og
fuglene sang udenfor. På en måde har
jeg det som Obelix, der faldt i gryden,
da han var lille, og derfor ikke tåler
mere trylledrik som voksen. Imidlertid
har trylledrikkens virkning ikke fortaget
sig hos Obelix, og også jeg må forholde
mig til hvor meget min barndoms religion flimrer for mit natursyn.
”Op al den ting som Gud har gjort”
fortæller en enkel men stærk historie
om, hvordan selv de mindste ting i naturen kan fylde én med undren og glæde.
For præsten Brorson giver det sig udslag
i et ”Halleluja! Vor Gud er stor!” og se
om ikke Himlen svarer: Amen! Der er
sammenhæng i tingene, men absolut ingen modsætning mellem natur og religion, som Aksel Haaning beskriver og
som Niels Højlund vil pådutte os. Hvis
man i Brorsons salme udskifter ”Gud”
med ”naturen” giver salmen mening:
Naturen har skabt mange forunderlige
ting, som vi mennesker bør glæde os
over!
Grundtvig giver i sin smukke pinsesalme ”I al sin glans nu stråler solen” udtryk for samme glæde og undren over
naturens skønhed. Han kæder en luftning gennem den nyudsprungne bøgeskov sammen med den Helligånden,
der fejres i pinsen. En rislen i bækken
kommer fra livets flod i Paradiset.
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Den får på alle tangenter. Ånden i naturen bliver et billede på Helligånden, og
det er måske her kæden springer af for
de af os, der faldt i gryden, da vi var
små!

Ikke religiøse natursalmer

Jeg ved ikke hvilken gryde Halfdan Rasmussen måske er faldet i, men hans
”Noget om kraft” har også en ånd svævende over anemonefloret, og rislende i
bækken og under barken. Han tror, det
er ”et barn, der er som en fuglevinge, en
lille gud, der er evig stor.”
Som i mange andre af livet forhold må
jeg ty til Aakjær, for at få tingene til at
hænge sammen.
Mens Grundtvig ved pinsetid lytter til
nattergalene i sommernattens korte svale, vandrer Aakjær Valborgsnat ”langs
fjorde og knoppede skove.” Her lytter
han til vibeskriget og hans hjerte bliver
”bitterligt trangt, når klyden i majnatten
trækker!” Midt i al dette liv og forår er
det for Aakjær ”som sang det fra stjerne
til stjerne”. Denne sang ville Grundtvig
med sin ballast fra barndommens præstegård og i loyalitet med sit præsteembede kalde for Helligånden, mens Aakjær med sin bondebarndom og
efterfølgende brud med barnetroen kalder den noget andet. Hans trosbekendelse fra 1892 lyder således:
Den gud, jeg beder til i løn
- som ej i himle bor han elsker mer én tænkende
end tusinde, som tror.
Hans stemme lød i bækkens sang,
i agerhønens kluk,
i musens pip på grøftekant,
i andetrækkets suk.
Og styrket styrer jeg min vej
og følger kaldets bud
i aldrig rokket tro på dig
naturens stærke Gud.

Når Aakjær i sine sange skriver om bondens forhold til gud, er det altså ikke
den kristne gud, men naturens stærke
gud, han mener. Når hans far i ”Jeg er
født på Jyllands sletter” siger: ”Lad os
takke gud for mælken” og samme far i
”Når rugens skal ind” sender en ”tak til
altets skaber”, så er det naturen, der har
skabt fødegrundlaget for familien, som
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faderen – måske uden selv at være sig
det bevidst – viser taknemmelighed og
respekt.

Naturen er gud!

Grundtvigs morgensalmer: ”Den signede
dag” og ”Morgenstund har guld i mund”
handler om solen som grundlag for
menneskenes liv. Det samme er tilfældet
med Ingemanns morgensalmer: ”Lysets
engel går med glans”, ”Nu vågner alle
guds fugle små” og ”I østen stiger solen
op” m.fl. De gode præster drager, loyale
mod deres præstekald, en parallel mellem solen og gud, og sætter man ”gud” =
”naturen” stemmer regnestykket, og enhver naturvidenskabsmand vil kunne
synge med af fuld hjerte.
Det er således måske ikke forkert at
kalde naturbeskyttelse for en religion.
Religion har i al fald noget med ærefrygt og respekt at gøre. Vi mennesker
har behov for at kunne forklare de ting
der sker omkring os. Før naturvidenskaben fandt forklaringer i DNA, evolution
og big bang, var man nødt til at konstruere myter som forklaring på naturens forunderlige mekanismer. Der
mangler stadig videnskabelige forklaringer på en del, men vi har vel efterhånden vænnet os til tanken om, at der er
en vis sammenhæng i tingene. Den del
af livet og verden, som vi har brug for
myter til at forklare, bliver stadig mere
indsnævret. Guds arbejdsfelt bliver stadig lettere for ham at overskue!
Naturens mekanismer og sammenhænge bliver imidlertid ikke mindre
forunderlige af, at vi får dem kortlagt –
tværtimod faktisk. 4,5 mia. års arbejde
frem mod det liv vi ser på Jorden i dag,
er vel dybest set mere overvældende end
Biblens skabelsesberetning, hvor Gud
fik det hele fra hånden på en uges tid.
Hænger man sig ikke så meget i arbejdstidens længde, kan man overføre
skabelsesberetningen til naturens mere
eller mindre målrettede arbejde frem
mod det, vi kender i dag. Naturens gud
skaber og vedligeholder det hele. Menneskene bør vise en vis ydmyghed og
glæde sig over guds/naturens gaver
fremfor at ødelægge skaberværket gennem rovdrift og kortsigtede løsninger.
Men det kan vi vel godt gøre uden
nødvendigvis at lave en religion ud af
det! o
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Friluftsliv, formidling og havkajaksejlads for
naturvejledere m.fl.

Baggrund: Flere og flere naturvejledere tager havkajakker
ind i deres formidling eller overvejer det. Da Jens og Lars
har flere års erfaringer med området, har vi valgt at tilbyde
dette kursus. På kurset vil man få en introduktion til havkajakken, så man kan finde ud af, om det er noget man vil arbejde videre med. En stor del af kurset vil foregå som en
tur, hvor vi undervejs vil afprøve og diskutere, hvordan man
kan bruge havkajakker og friluftsliv i naturvejledningen.
Personer fra vores ”baglande” vil også få tilbudt kurset. Det
skulle kunne sikre gennemførelsen af kurset.
		
Sted: Limfjordscentret, Doverodde
Tid: 31. juli-1. august, fra lørdag kl 10 til søndag kl. 16

Pris: 1350,- kr
Deltagerantal: 10 (min. og max. deltagerantal)
Forudsætninger: Man bør have prøvet at ro i havkajak før.
Tilmelding senest 2. juli: Jens Hagelskjær
Limfjords- centret, Doverodde, Fjordstræde 1, 7760 Hurup
Thy, tlf 9795 9266, mob 4014 2513, eller på
naturvejleder@limfjordscenter.dk
Undervisere og kursusledere:
Naturvejleder Jens Hagelskjær og Naturvejleder Lars Borch
ansat af Ungdomsringen og Efterskolerne
Nærmere information: Jens Hagelskjær eller Lars
Borch tlf 8689 8888 - larsborch@tdcadsl.dk
Indhold:
Kurset vil give en indføring i brugen af havkajakker i naturformidlingen. Der arbejdes med tekniske ro- og sikkerhedsmæssige færdigheder, egenfærdigheder, sikkerhed og
gruppesejlads, vind og vejr, navigation m.m. Udstyret og
kajakkerne vi bruger vil også blive gennemgået.
Kurset indeholder en hel del basisfriluftsliv og vi bor i telte
og laver mad over åben ild under kurset.
Undervejs vil vi diskutere og se eksempler på hvordan sejlads kan spille sammen med/ bruges i naturvejledning.
Program:
Lørdag: Første del af dagen går med en introduktion til
havkajakken samt sikkerhedsøvelser og der blive arbejdet
lidt med egenfærdigheder m.v. Herefter pakkes kajakkerne og vi tager af sted på tur. Aften: lejrliv og snak/ debat.
Søndag: Her er vi på tur! Undervejs vil vi inddrage de naturtyper, der med kajakkerne er blevet mere tilgængelige.
Undervejs vil vi også arbejde med sikkerhed og organisering omkring gruppesejlads.

Ta' på kursus

Naturformidling – hvordan?
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Det er august måned og de fleste har overstået feriestrabadserne. Du skal til at tage fat på et nyt arbejdsår med
børnene i institutionen, i folkeskolen eller på dit naturcenter og arbejder med, helt konkret, at planlægge dit kommende undervisnings- og formidlingsforløb. Måske er din
målgruppe også voksne mennesker. Men ét er sikkert: Du
vil gerne tage udgangspunkt i naturen og dens mange
muligheder for leg og læring udenfor det traditionelle lokales firkantede vægge.
Men hvordan griber jeg det egentligt an?
Hvordan finder jeg det helt rigtige sted, derude?
Hvor er den gode historie?
Hvordan kan jeg blive bedre til at planlægge
og gennemføre aktiviteterne?
◆◆ Hvilke formidlingsmetoder virker, og er der nogen der
ikke virker ?
◆◆
◆◆
◆◆
◆◆

Spørgsmål?
Kontakt Tove på tove.stockmarr@tdcadsl.dk tlf.: 76 31 60 34, eller Bjarne.

På kurset vil vi gennem praktiske øvelser og diskussioner forsøge at finde svar på nogle af de spørgsmål, der ofte opstår
under planlægning og gennemførelse af undervisnings- og
formidlingsforløb, eller den offentligt guidede tur i naturen.
Efter kurset vil du være rustet til at anvende forskellige
formidlingsteknikker rettet mod børn og voksne.
Målgruppe
Kurset henvender sig til personer der arbejder med, eller
skal til at arbejde med formidling i naturen, enten som en
del af deres arbejde, eller i fritiden for fx foreninger eller
organisationer.
Kursusledere
Naturvejleder Bjarne Manstrup, Samsø Naturskole
Naturvejleder Tove Stockmarr, Geo-Formidling.
Tidspunkt: 4. – 6. august 2004.
Sted: Samsø. Indkvartering på Nordby Kro.
Pris: 2.300 kr.
Deltagerantal: Max. 20. (min. 10 tilmeldinger)
Tilmelding senest d. 30 juni: Bjarne Manstrup
Tlf.: 86 59 64 54, e-mail: bjm@ag.aaa.dk
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Nyt fra Naturvejlederforeningen
Naturvejlederforeningen i Danmark
Naturvejlederforeningen i Danmark er et fagligt forum for naturvejledere og naturskolepersonale samt andre der
interesserer sig for naturvejledning med henblik på spredning af erfaring og information om naturvejledning.
Det overordnede mål er at fremme og opmuntre til naturskolevirksomhed og naturvejledning på et højt kvalitetsniveau samt at arbejde på, at alle sikres mulighed for naturoplevelser og friluftsliv.
Naturvejlederforeningen er ikke en egentlig fagforening - dertil har naturvejlederne for mange forskellige arbejdsgivere og ansættelsesforhold samt mange forskellige former for uddannelse.

Medlemsbladet NATURvejleder

Naturvejledernes årskonference

Foreningen udgiver bladet NATURvejleder, som udkommer 4 gange årligt, og som indeholder temaer,
debat, nyheder og »Tips og Tricks«, der er relevante
for naturvejledere i hverdagen.
Redaktionen forsøger at opsnuse, hvad der foregår
på naturformidlings-området rundt om i landet og
give det videre til medlemmerne via bladet. Derudover bringer bladet nyt fra de regionale netværk af
naturvejledere og naturformidlere samt nyt fra
Fællessekretariatet for naturvejledning, dvs. Friluftsrådet og Skov- og Naturstyrelsen.

Årskonferencen er det årlige samlingspunkt for naturvejlederne i Danmark.
Hver årskonference har sit eget tema, og arrangeres på skift
mellem de regionale netværk.
Den senest afholdte årskonference var arrangeret af Århusnetværket på Spejdercentret Sletten 28. - 30. april 2004.
Marts 2005 afholder Københavner-netværket årskonference i
Ishøj.
Naturvejlederforeningens generalforsamling afvikles i forbindelse med årskonferencen. Her kan du få direkte indflydelse på foreningens arbejde og fremtid.

Naturvejlederforeningens
web-adresse er:
www.natur-vejleder.dk
På foreningens hjemmeside er der oplysninger
om foreningens mål og virke samt links til naturvejledere og naturskoler i Danmark.

NATURVEJLEDERFORENINGEN I DANMARK
v/ Tove Stockmarr, Elme Allé 18, Vester Nebel, 6040 Egtved
Foreningens e-post: ugler@natur-vejleder.dk

Bestyrelsen:
Tove Stockmarr (formand)
Karen Vesterager (næstformand)
Helle-Marie Taastrøm (kasserer)
Marianne Hald Mortensen
Thomas Gyalokay
Sille Noe-Nygaard
Jens Frydendal
Søren Kiel Andersen (suppeleant)
Doreen Holmquist (suppeleant)
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tove.stockmarr@tdcadsl.dk..........7631 6034
karen.vesterager@skolekom.dk...4580 5926
naturskolen@randers.dk..............8643 2537
mhm@nja.dk...............................9635 1612
Thomas.Gyalokay@skolekom.dk.. 4359 1113
sille.noe-nygaard@mail.dk..........9799 1110
jens.frydendal@skolekom.dk.......8663 8500
skovska@privat.dk.......................9791 0655
holmquist@tele2adsl.dk..............3860 0463

Kasse og regnskab:
Helle-Marie Taastrøm
Nauhøjvej 1, Rostved, 8410 Rønde
(Husk at skrive dit navn når du betaler kontingent,
er især vigtigt ved homebanking )
Medlemsskab og adresseændring:
Johannes Lund Rasmussen Tlf. 86686209
Rosengren 1, Løvskal, 8850 Bjerringbro
johannes.lund.rasmussen@skolekom.dk
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Nyt fra Naturvejlederforeningen
Tak for sidst

Tak for en fremragende og veltilrettelagt
årskonference på Sletten og stor tak til
de dygtige arrangører i Århusnetværket.
Bestyrelsen glæder sig også over medlemmernes flotte deltagelse i foreningens årlige højdepunkt: Generalforsamlingen! Rigtigt mange turde møde frem
og rigtigt mange gav deres besyv med,
da vi diskuterede foreningens fremtidige
virke. Af pladsmæssige årsager bringer
vi i år det fuldstændige referat fra Generalforsamlingen på NaturvejlederNet,
smækkert og lækkert sat op, og lige til at
printe.

En yngre bestyrelse uden degne og
ornitologer!

Bestyrelsen har på sit første møde efter
generalforsamlingen brugt lidt tid på, at
kortlægge medlemmernes baggrund og
kompetencer som udgangspunkt for en
hensigtsmæssig opgavefordeling.
Det viste sig, at bestyrelsen er blevet betydelig yngre, idet den gennemsnitlig er
uddannet på hold 10½. Kvinderne udgør et handlekraftigt flertal på 2/3. Til
gengæld er der ikke skyggen af skolelærere eller ansatte i Skov- og Naturstyrelsen, ligesom det tidligere ret anseelige
islæt af hard core ornitologer er helt
væk.

Efter konstitueringen er opgaverne fordelt således:

Bestyrelsen
Tove Stockmarr
Karen Vesterager

Formand

Internationale kontakter og kontakt til
den uddannelsesansvarlige institution
for Naturvejlederuddannelsen

Næstformand Kontakt til kursusgruppen og
med i naturskolegruppen

Helle-Marie Taastrøm

Kasserer

Med i naturskolegruppen

Jens Frydendal

Sekretær

Kontaktperson for Friluftsrådets
amtsrepræsentanter og
med i naturskolegruppen

Thomas Gyalokay

Kontakt med årskonferencegruppen,
Friluftsrådets indsatsområde ”Mærk
Børnehaven” og med i naturskolegruppen

Sille Noe-Nygaard

Med i kursusgruppen

Marianne Hald
Søren Kiel Andersen

Suppleant

Doreen Møller Holmquist Suppleant
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Kontakt til bladgruppen
(NATURvejleder redaktionen)

NATUR vejleder • 13. årg. • nr. 2 • 2004



Nyt fra Naturvejlederforeningen

Cafédebat

Som noget nyt gennemførte bestyrelsen
i år en cafédebat som en del af generalforsamlingens dagsordenspunkt ”Debat
om foreningens fremtidige virksomhed”.
Bestyrelsen ønskede at høre forsamlingens holdninger og ideer til følgende
otte emner, som den vil arbejde med i
indeværende år: Kursusvirksomhed,
Foreningens internationale engagement,
Naturvejledning i det 21. århundrede,
Naturskoleudviklingsområdet, Naturvejlederuddannelsen, Kommunikationsstrategier, Netværksdannelse og Naturvejlederudvalg.
I det følgende præsenteres tovholdernes
umiddelbare konklusioner af debatterne, som endnu ikke har været behandlet
i bestyrelsen. De fuldstændige referater
(rådata) er lagt ud på NaturvejlederNet
til nærmere granskning og diskussion.
Så klik jer ind under foreningens logo,
og deltag i debatten om foreningens
fremtidige arbejde.
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Café International

Der var massiv opbakning til, at vi fortsat engagerer os internationalt. De nære
nabolande har større interesse end det
globale. Det er vigtigt, at der også skabes kontakter på græsrodsplan. Der er
behov for en bedre formidling af resultater m.v. af bladet, seminarer og lignende. Omkring halvdelen af deltagerne har
haft kontakt med udenlandske kollegaer. (Tovholder i debatten: Jens)

Den nyvalgte bestyrelse
Øverst fra venstre:
Tove, Helle-Marie, Doreen, Sille,
Marianne og Karen.
Nederst fra venstre:
Søren, Thomas og Jens.

Café 21. århundrede

Der var klar tilkendegivelse af, at også naturvejlederne bør følge med samfundets udvikling i det 21. århundrede. Undervejs blev såvel Fællessekretariatets forslag (”de 5 pinde”)
til udvikling kommenteret, som foreningens
forslag til revision af formålsparagraffen.
Mange mente som udgangspunkt, at ”de 5
pinde” var relevante, men man havde svært
ved at se nyskabelsen i forhold til praksis.
Vedr. formålsformulering, blev det foreslået,
at foreningen indkaldte interesserede til en
workshop, der kunne arbejde videre med
forslagene. (Tovholder i debatten: Tove).
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Nyt fra Naturvejlederforeningen
Café Naturvejlederudvalg

Der viste sig en tydelig tendens rundt om
bordene: Jo kortere man har arbejdet med
naturvejledning, jo sværere var det at se
forskel på ordningen før og efter nedlæggelsen af Naturvejlederudvalget. Jo længere man havde arbejdet med faget, jo større
tendens var der til at udtrykke beklagelse
over nedlæggelsen af udvalget af frygt for
ordningens fremtid. Samme gruppe ønskede, at udvalget skulle genopstå i en eller anden form og med Naturvejlederforeningen som aktør eller som eventuel
initiativtager.
(Tovholder i debatten: Torben)

Café Naturskoleudvikling

Hvad skal der gang i på 2-18 års målgruppen, og hvad vil fremme det?
Oplevelsen på rundturen var, at de fleste
føler de har gang i fornyelser og udviklingstiltag på mange fronter. Man har helt
klart øje for masser af vinkler for naturvejledningens muligheder på børn og ungeområdet. Der blev udpeget indsatsområder, både i forhold til at skolen
efterspørger nye bud på naturfagene (fælles mål), og at daginstitutionerne indfører
lærerplaner bl.a. i natur. Emner som miljø
og borgerinddragelse af børn blev foreslået og fritidssektoren bør heller ikke glemmes. Der er behov for nye naturskoler og
konsolidering af de gamle, hvilket meget
må handle om at bruge netværk, kursusvirksomhed, naturskolekonsulenten, kommunikation og økonomiske støttepuljer.
(Tovholder i debatten: Thomas)

Café Kursusvirksomhed

Om korte kurser og efteruddannelseskurser for ugler og andre interesserede medlemmer: Der var stor interesse og rigtigt
mange gode ideer. De kurser der blev
foreslåede og var i planlægningsfasen var
et udtryk for den herlige biodiversitet som
vi kan være stolte af i foreningen. De foreslåede kurser kan groft placeres i følgende
grupper (ikke prioriterede): Mediekurser,
hardcore fagkurser, kultur-naturformidling, pædagogiske tiltag, borgerinddragelse, eksperimenterende naturvejledning,
internationale temaer og kurser på tværs
af faggrænser. Det skal nok lige gentages,
at kursusudvalget ifølge kommissoriet er
et gratis netværk som står til rådighed for
jer: Som sparringspartner, informationscentral og service for påtænkte og snart
kommende kurser. Vilkår for kursusinteresserede er.: Ide, engagement, og økonomi skal billige sig selv.
(Tovholder i debatten: Sille)

Café Netværksdannelse

De regionale netværk er stadig vigtige –
fordi de har en høj grad af faglighed og
ikke mindst fordi folk mødes på tværs af
det faglige! Men netværkene kunne styrkes ved at trække kompetencer ind udefra.
NaturvejlederNet er et suverænt forum og
vigtigt for fællesskabsfølelsen. Men, man
bør huske, at identitetsfølelsen for nye naturvejledere er anderledes end før i tiden.
Nye naturvejledere sidder ofte usikkert i
sadlen og zapper måske flere jobs.
(Tovholder i debatten: Morten)

I Cafepauserne blev der tid til frokost i det grønne og . . . . . . . . . . . . . . . . . . lidt pigesnak
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Nyt fra Naturvejlederforeningen
Café Naturvejlederuddannelse

Generelt stor forvirring omkring HVOR
vi står med uddannelsen lige nu. Man
vil meget gerne vide besked. - Alle borde mente, at det netop er bredden i de
optagne personer på uddannelsen som
er den største force for naturvejlederordningen – alle mener denne skal bevares. Formidlingen er automatisk i centrum for uddannelsen, når der er stor
bredde i optaget. Det vil være forkert at
”akademisere” uddannelsen yderligere.
Enkelte mente at diplomuddannelsen
kunne være en god ide, men hovedparten fandt det begrænsende for optaget.
Mange mente, at foreningen skal søge at
forhindre at diplomuddannelsen bliver
en realitet. Mange mente, at en diplomuddannelse vil uddanne ledige akademikere til yderligere arbejdsløshed. Alle
mente, at det var vigtigt at bevare praksisdelen i uddannelsen. Dette styrkes
netop ved, at det er folk i arbejde/funktion, som optages på uddannelsen. Personer for en diplomuddannelse fremhæver, at det fint kunne være en form
for efteruddannelse for lærere og dette
ville bringe mere naturvejledningstankegang ind i folkeskolen.
(Tovholder i debatten: Helle-Marie)

Café Communication
wNaturvejlederNet:
En del naturvejledere har brug for hjælp
til at bruge naturvejlederNet, og desværre er det endnu ikke daglig rutine
hos de fleste at klikke sig ind. Flere udtrykte ønske om, at foreningen udsendte
en form for nyhedsbrev f.eks en gang
om måneden.
wNATURvejlder:
Folk var generelt tilfredse.
Flere udtrykte interesse for internationale artikler om naturvejledning.
Flere brugte kun bladet til at orientere
sig om nyt indenfor ordningen.
wFace to face møder:
Flere savnede møder hvor man kunne
tage en diskussion, her var nettet ikke
den optimale løsning.
(Tovholder i debatten: Allan)

Bliv medlem
Udfyld kuponen og send den til:

Naturvejlederforeningen i Danmark
v/ Johannes Lund Rasmussen
Rosengren 1, Løvskal, 8850 Bjerringbro
Navn:
Adresse:
Postnr. og by:

 Medlemskab 2004
 Personligt abonnement (1 eks. af bladet)
 Virksomheds-abonnement (op til 5 eks. af bladet)
 Jeg ønsker sidste årgang af NATURvejleder
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500,- kr.
250,- kr.
700,- kr.
75,- kr.
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Lokalredaktører
Karin Nørgaard (KN)
Freelance
Tlf.: 9866 6500
karinvn@lsol.dk
Jens Frydendal (JF)
Naturskolen ved Hald
Tlf.: 8663 8500
Jens.Frydendal@skolekom.dk
Morten DD Hansen (MDD)
Molslaboratoriet
Tlf.: 8752 7272
mortendd@molslab.dk
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Trine Sørensen (TS)
Skovlyst Naturskole, Aabenraa Statsskovdistrikt
Tlf: 74626414
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
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Nyt om navne og arbejdspladser
Nyt ansigt på Slagelse Naturskole
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Snart står foråret og den nye sæson for døren for naturelskere i Slagelse og omegn. I den
forbindelse vil der være lejlighed til at møde et nyt ansigt, når man møder op til et af
Slagelse Naturskoles mange naturtilbud. Naturvejleder Tine Nord Raahauge er nemlig
gået på barsel i begyndelsen af februar og afløses i den kommende sæson af biolog Sara
Vebæk Gelskov. Sara vil tage over hvor Tine slap, og tilbyde Naturskolens arrangementer
i samme positive ånd som hun har fundet den. I forsommeren udkommer så de nye tilbud til både offentligheden og institutionerne. Her vil I kunne finde både gengangere,
fra de forrige års mest populære tilbud, og helt nye og spændende emner.
Helt aktuelt glæder vi os her til foråret til at se jer til vores familiearrangementer i marts
og april måned. Der vil I komme til at mærke historiens vingesus, mens vi varmer os
omkring bålet med spændende historier om stenalderen, eller blive ført endnu længere
tilbage i fortiden blandt sten og skaller på Bildsø strand. De offentlige arrangementer for
borgere og turister kan ses i Slagelse Natur & Miljøcenters naturkalender, eller på vores
hjemmeside: www.sbmc.dk
Herudover vil vores mange trofaste brugere på skoler og institutioner stadig kunne finde
vores naturskolearrangementer i tilbudsmapperne. Vi glæder os til at se jer alle, og vi vil
godt hilse og sige at vi allerede har sat os til at ruge på hønseæggene til årets sødeste påskekyllinger… (hh)

Nyt ansvarsområde på Fjord&Bælt

Tue Skovgård Larsen er blevet ansat som projektleder på Fjord&Bælt i et foreløbig etårig
flygtninge / indvandrere projekt. Der er mulighed for at forlænge projektet med et år.
Tue er uddannet biolog og har siden sommeren 2001 arbejdet en del på Fjord&Bælt.

Tue Skovgård Larsen

”For første gang”
Flygtninge/indvandrer-projekt på Fjord&Bælt
Vi har på Fjord&Bælt gennem mange år haft mange flygtninge/indvandrere på besøg i
skoletjenesten. Vi mente at her var en gruppe vi godt kunne tænke os at arbejde mere
med. Derfor udformede vi et projekt primært målrettet to-sprogede børn i skolealderen
med henblik på – set fra centerets side – at udvikle nye undervisningsformer for naturvejledningen rettet mod denne målgruppe. Vi har netop fået midler fra Ministeriet for
Flygtninge, Indvandrere og Integration til at gennemføre projektet og vil derfor arbejde
med dette i 2004 og, hvis det bliver en succes, i 2005.
Det overordnede mål med projektet er at arbejde med målgruppens natursyn og få dem
til at interessere sig for - og bruge - den danske natur, specielt kysterne og havet. Midlerne til at opnå dette er formidling omkring hav, miljø, fiskeri og kulturhistorie i en motiverende form med fokus på de nære oplevelser. Formidlingen er baseret på føle/røre-aktiviteter omkring et mobilt sanseværksted/rørebassin og mundtlig formidling. Projektet
afsluttes med udfærdigelsen af en idébog, som vil beskrive de erfaringer vi har gjort i løbet af projektet. Er du interesseret i at høre mere om projektet kan du kontakte Biolog
Tue Skovgård Larsen på e-mail: tue@fjord-baelt.dk
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På tværs...
Fynsk samarbejde om aktiv lejrskole
Takket være penge fra Friluftsrådet og fra Skov- og Naturstyrelses pulje til ”Velfærdsprojekter” er Øhavets Smakkecenter på Strynø og Fyns Statsskovdistrikt nu i
stand til at tage skoleklasser på tur i det spændende område.
Vi kan være med til at skræddersy en spændende lejrskole. Vi tilbyder dele af et lejrskoleforløb. Klassen klarer sig selv i lange perioder og vi bidrager så med forskellige
aktiviteter undervejs i forløbet. Vores tilbud retter sig primært mod elever fra og
med 7. klassetrin. Eleverne skal medbringe cykel, sovepose, liggeunderlag og personligt udstyr. Vi sørger for telte og kogegrej, kikkerter, havkajakker med redningsveste og introduktion og vejledning i at anvende grejet.
Et konkret forløb kan se sådan ud: Klassen mødes mandag eftermiddag med Jesper
Vagn Christensen i Sollerup Skov nær Svanninge Bakker ved Faaborg. Her får klassen anvist en lejrplads og får en kort introduktion til basisfriluftsliv: Båltænding,
etablering af lejrplads etc. Der overnattes i telt på lejrpladsen.
Om tirsdagen tager klassen med på hasselmusetur eller rovfugletur i nærområdet.
Klassen overnatter i bivuak eller telt på lejrpladsen. Onsdag cykler klassen ad småveje over Sydfyn, over Tåsinge til Langeland. Fra Rudkøbing tager klassen med færgen til Strynø. Her møder klassen Torben Bürgel Nielsen på Smakkecentret og overnatter i den nye friluftslade eller i telt.
Torsdag er der mulighed for at sejle i havkajak på Det Sydfynske Øhav. Afhængigt af
vind og vejr, sørger Torben for, at klassen får et godt indtryk af Øhavets helt specielle natur.Fredag rejser klassen hjem – trætte og mætte af udfordrende og spændende
oplevelser i fri luft.
Tilbudet er en stor chance for at komme ud og prøve kræfter med vind og vejr. Der
er tid til fordybelse, til at snakke ved lejrbålet og til at opleve en tid uden grej, der
kræver batterier for at virke. Er der særlige emner, der har interesse, kan det aftales
med naturvejlederne, hvordan det gribes an. Torben Bürgel Nielsen

Udstillingsaktiviteter landet rundt
”Masser af mus” - på Naturcenter Vestamager
Familieudstilling med masser af aktiviteter for børn.
Udstillingen retter sig mod mindre børn, hvorfor al formidling er tilrettelagt til
kropslig læring, naturdramatisering gennem dukketeater, snak om mus´adfærd,
sanser og udseende gennem
håndtering af levende mus.
Det primære budskab i udstillingen skulle gerne være historien
om mus´ vigtige rolle som fødekilde for en lang række andre dyr
og om at mus ikke bare er mus.
Der er mange arter og hvad der
bestemmer de forskellige arters
tilstedeværelse. For de lidt større
børn hører også emner om mus
som skadedyr og mus til forsøge
med til formidling.
Udstillingen er åben 25.april 30.november 2004. Se mere på
www.mus.dk
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Rodekassen
Projekt ”Skoven er din” i Brønderslev.

Naturvejleder Christian Nørgaard, Brønderslev, fortæller: På et tidspunkt havde Brønderslev
Kommune besluttet at sætte de kommunale skove til salg. Det var vi fra naturskolen, sammen
med de grønne foreninger og de fleste borger meget utilfreds med. Det lykkedes at forhindre
salget. I forbindelse med protestmøderne opstod tanken om at lade naturskolen overtage en
af skovene (Søheden Plantage), som er nabo til naturskolen. Planen er at få oprettet en brugerråd for skoven.
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For at få sat gang i projektet søgte vi Friluftsrådet om løntilskud til en naturvejleder. Det har
vi nu fået og har fået ansat en nyuddannet skov- og landskabstekniker, der påbegynder naturvejleder uddannelsen i marts måned.
I korte træk er ideen med skoven, at ændre den fra en mørk nåletræsplantage til et lyst, grønt
område med en stor variation af danske træer og buske. Området er meget kuperet - en del af
Jyske Ås - og rummer en hel del kulturspor, som skal frem i dagens lys.
Arbejdet med at forvandle området fra tæt, mørk nåletræsbevoksning til et lyst og grønt området, der virker tillokkende på dyr og mennesker, skal udføres af børn, unge og lidt ældre fra
kommunen. Vi tror og ved fra vores på naturskolearbejde, at når børn og unge er med til at
skabe noget i naturen, får de et tilhørsforhold til det og dermed ansvarsfølelse. På denne
måde bliver forældrene også engageret. Vi har aftaler med sproggrupper, erhvervsklasse, heldagsskole, gademedarbejder og mange flere, at de deltager i arbejdet og derved får oplevelser
og viden om naturen og kulturen i Søheden.
I løbet af 2004 og 05 vil vi arrangere offentlige turer i området, for på denne måde, at få projektet præsenteret for borgerne i kommunen. Når projektet er kendt, vil vi tage initiativ til
oprettelsen af et brugerråd for skoven. Projektet kan ikke gennemføres på tre år, som vi har
fået løntilskud til. Projektet er delt i tre gang tre år. Ideen er så, at brugerrådet tager over i løbet af perioden. I projektbeskrivelsen er der opstillet en række konkret tiltag. Det vil føre for
vidt at komme ind på de enkelte tiltag her. På et senere tidspunkt indbyder vi til et naturvejledertræf om projektet ”Skoven er din”.

Naturlegeplads i Svanninge Bakker

Svanninge Bakker er Fyns mest besøgte naturområde med omkring 270.000 besøgende om
året. De fleste besøgende går en tur i området og besøger måske kiosk Skovtrolden eller Restaurant Skovlyst. I løbet af 2004 etablerer Skov- og Naturstyrelsen ved Fyns Statsskovdistrikt
en ny attraktion i området – nemlig en naturlegeplads. Naturlegepladsen finansieres af tre
parter: Mål 2 projektet ”Naturturisme i Det Sydfynske Øhav” bidrager med halvdelen af midlerne, mens Friluftsrådet og Skov- og Naturstyrelsen deler den anden halvdel med penge fra
henholdsvis Tips- og Lottomidlerne og fra Velfærdspuljen. Det samlede budget er på 525.000
kr. Naturlegepladsen placeres i en del af bakkerne, der indtil midt i 1960’erne blev anvendt til
grusgravning og cementstensfabrik. Området er siden retableret til rekreativt område og
fremstår i dag som en gruppe afrundede græsarealer med volde og bakker imellem. Disse
”rum” udnytter vi i forbindelse med indretningen af legepladsen. Det største rum kommer til
at rumme hovedattraktionen den store naturlegeplads. Målgruppen er børn på 7 – 12 år. Legeredskaberne placeres langs kanten af det ca. 2 ha. store areal og forbindes med en snoet
”sti” af store sten og træstammer. I den ene ende af pladsen placeres et regnvejrsly med plads
til 25 – 30 personer. I et andet ”rum” placeres en legeplads for mindre børn på 2 – 6 år: Troldeland. I en lavtliggende ”gryde” er der en ret tæt bevoksning med rødgran. Her hugger vi et
par lysninger og så er ”Huleland” klar til kreative børn, der har mod på selv at bygge huler og
opfinde lege. Naturlegepladsen komme til at omfatte et område med bål / grillpladser: Picnicland. I en isoleret slugt laver vi en primitiv overnatningsplads med shelters for vandrere og
cyklister. Der bliver en lejrplads til det organiserede friluftsliv. Der bliver ski- og kælkebakker
og plads til at parkere. I forbindelse med planlægningen og etableringen af naturlegepladsen
har vi tænkt meget i involvering af lokalbefolkningen, sikkerhed for brugerne, nem vedligeholdelse og mange forskellige anvendelsesmuligheder. Jesper Vagn Christensen
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En god historie

Når vi som naturvejledere skal fortælle en god historie, skal vi for det første bage
kagen og for det andet servere den. Det vil vi i Københavnernetværket gerne blive
bedre til, så vi holder et Historiefortællerkursus d. 23. november 2004. På kurset lærer vi forhåbentlig både at skrue historien sammen og fortælle den. Thorstein
Thomsen (som er forfatter til en meget lang række bøger bl.a. Emma og Ræven-bøgerne, musiker, manuskriptforfatter og story-teller) kommer med ”teorien”. Derefter
skal vi selv ud på de skrå brædder. Hvis kurset bliver en succes er der mulighed for
at gentage det i regi af Naturvejlederforeningen. Men det vil I høre mere om. Hvis
du synes det lyder rigtig spændende og ikke kan vente, så kontakt Eva Skytte,
es@skovforeningen.dk og hør om der er ledige pladser. (AN)

Skovens dag og nye lejrpladser

Jes Aagaard har sendt følgende nyheder fra Jægersborg Skovdistrikt: På Jægersborg
Skovdistrikt blev Eremitage Sletten igen ramme om Skovens dag. Et af vores store
hit var en varmluftsballon, der løftede næsten 400 børn op under den blå himmel.
Der blev spist omkring 100 kg. snobrød, en hel dåhjort og utallige pandekager. Arrangementet blev i høj grad båret af de mange foreninger der deltog med aktiviteter
og budskaber der alle handlede om sundhed og natur. Alle følte det var en god dag,
hvor forår, løvspring, gode oplevelser og glade mennesker fik hånd i hånd. Vores
budskab om natur og sundhed nåede vidt omkring - og med god presse dækning.
Samlet set blev Skovens dag besøgt af henved 35.000 mennesker landet over.
På det gamle militære område ”Nike basen” på Vestamager, er den lokale skovfoged
ved at færdiggøre en ny shelter. Den kommer til at ligge ganske skønt tæt på kyst, sø
og skov. Stedet udmærker sig ligeledes ved at have indlagt vand, samt et WC. Det
bliver en handicapvenlig luksusshelter. Stedet skal reserveres via distriktskontoret.
(AN)

BÅLPLADSUDSTYR
Stort udvalg - høj kvalitet

Vi har mere end 10 års erfaring, eget
værksted og stort lager.
Leverer udstyr til mere end 1000
institutioner, skoler og andre
bålentusiaster over hele Danmark.

Grillriste og bageplader, gryder og
grydestativer, og den populære
popcornsgryde.
Store og små stegepander, rygeovne,
bageovne og en masse mere.

Design & Produktion
Tlf 59 91 81 13
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www.Design-Produktion.dk
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Hvad laver de ?
Dansk, matematik, geografi, biologi,
idræt, historie, sløjd, billedkunst....
Ja !!

