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Tema:

Jubilæum for bladet
Det har været en fantastisk oplevelse at lave dette temanummer. At få lov til at sidde
og bladre i alle de gamle blade har været en virkelig morsom opgave. At følge den
teknologiske udvikling fra fotokopi og små-gnidrede sort/hvid-billeder, til det meget fine blad i farver og på svanemærket papir har været interessant.
På andre områder er det ikke gået helt så hurtigt. Selvom ”ordningen” er anderledes, uddannelsen er anderledes, og formålet med foreningen har ændret sig gennem
årene, så kan man læse i 10-20-25 år gamle blade og finde problematikker, der stadig er gældende i dag. Sproget har ændret sig, navnet har ændret sig, og nogle vil
mene at forfatterfotos var bedre i de gode gamle sort/hvid-dage. Men når jeg sidder
og samler det store overblik over 25 års udgivelser, synes jeg, at vi har et meget flot
og interessant blad i dag. Et blad, som både giver plads til nørderi, pædagogik, politik og tips & tricks.
Jeg håber, at NATURvejleder vil bestå mindst 25 år mere.
		 God fornøjelse med jubilæumsnummeret
Rikke Vesterlund
Chefredaktrice
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Naturvejlederforeningen i Danmark

www.natur-vejleder.dk

Naturvejlederforeningen i Danmark er et fagligt forum for naturvejledere og naturskole
personale 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

Foreningen udgiver bladet NATURvejleder,
som udkommer 4 gange årligt. Bladet indeholder artikler og temastof om naturformidling, 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 Naturstyrelsen.

Naturvejledernes årskonference

Årskonferencen er det årlige samlingspunkt
for naturvejledere i Danmark.
Hver årskonference har sit eget tema, og
arrangeres på skift mellem de regionale
netværk af naturvejledere.

Årskonferencen 2017
-tid og sted er endnu ikke fastlagt

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.
Hjemmesiden har desuden en oversigt over
kurser, der udbydes af naturvejledere.

NATURVEJLEDERFORENINGEN I DANMARK
v/ Peter Laurents, Jystrup Vinkelvej 10, 4174 Jystrup
Foreningens e-post: formand@natur-vejleder.dk

Bestyrelsen:
Peter Laurents (formand)
Bjarke Birkeland
Rikke Skriver Vesterlund
Sabine Jensen
Michael Boon Pedersen
Mette Millner Raun
Mia Lindegaard Pedersen
Frank Olesen
Sam Bøgesgaard Sørensen
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Kasse og regnskab:
Michael Boon Pedersen
Skullerupvej 36b, 4330 Hvalsø
kasserer@natur-vejleder.dk - tlf. 2047 7155
Medlemsskab og adresseændring:
Tomas B. Kolind Vilstrup
c/o FDF Friluftscenter Sletten,
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På gensyn

Peter Baloo Laurents
Naturvejlederforeningen

Foreningens leder
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unge for såvel naturbevarelse, - benyttelse, diversitet og mange andre af tidens lidt ”mishandlede” begreber… også Naturfolkemødet i Hjørring i Maj
og Folkemødet på Bornholm til sommer bør være steder hvor vi medvirker
til debatten omkring naturforståelse – vi
skal ikke nødvendigvis politisere, men
nuancere… det er der vist reelt behov
for indimellem J
Det spirende forår betyder at mange
mennesker igen – efter vinterens kulde
og mørke - bliver interesserede i naturens ”gåder og mysterier”. For mit vedkommende betyder det også en stigning
i henvendelser fra journalister der gerne
vil have perspektiver og kommentarer
til ”alt det derude”… det giver jeg naturligvis glad og gerne, og mange henviser
jeg til videre kontakt med nogle af de
meget klogere kolleger ude i lande…
Men mønsteret er sikkert – der er en interesse for at præsentere naturen i medierne, og jeg vil gerne opfordre til at alle
naturvejledere benytter lejligheden til at
dyrke og anvende de netværk der er, til
at fortælle de gode historier. Mange gør
det allerede, og det er en fornøjelse at
opleve – men der er også et uudnyttet
potentiale, som vi kan dyrke endnu
mere…
Tak for et dejligt årsmøde – med synlighed, gensyn, faglighed, sparring, debatter, hygge og ikke mindst at vi – i
fællesskab – udpegede den fortsatte udviklingsvej for naturvejlederforeningen
J
- jeg håber at så mange som muligt –
både nye og gamle ugler – vil deltage i
de lokale netværk J

Peter Baloo Laurents
Formand

O

F

Du sidder lige nu med bladets jubilæumsnummer i hånden… Et nummer
der rummer gensyn med mange af de
artikler og emner der har optaget naturvejledere gennem de sidste 25 år, og
som for forbløffende manges vedkommende stadig er lige aktuelle… Dog vil
du opleve at tilgangen, kvaliteten og
indholdet har udviklet sig tidssvarende
gennem alle årene, og sådan skal det
være med naturvejledningen – den skal
hele tiden være nuanceret, vedkommende og i takt med tidens udvikling…
Derfor vil vi i nær fremtid – og i tæt
samarbejde med vores partnere i ”Naturvejledningen i Danmark” (Friluftsrådet og Naturstyrelsen) tage initiativ til
en evaluering af naturvejlederordningen
over en bred kam. Det eksisterende
grundlag for naturvejledningen baserer
sig på miljøministeriets handlingsplan
fra 2005 (Naturvejledning i det 21.århundrede), og kan nok holde til et serviceeftersyn…ikke for at finde fejl og
mangler, men netop for at finde veje og
metoder til at sikre den fortsatte udvikling og berettigelse af naturvejledningen
som et aktiv. Vi glæder os til arbejdet,
og ikke mindst til at der foreligger resultater at arbejde videre med…
I år havde jeg før første gang fornøjelsen af at deltage på naturfagsfestivalen
Big Bang og det var en stor oplevelse.
Det var overraskende at opleve stemningen, interessen – og ikke mindst det
imponerende opbud af naturvejledere,
der med deres forskellige indslag var
med til at begejstre og interessere de
mange lærere og undervisningsfolk. Her
er et område som med garanti kan og
bør udnyttes langt mere de kommende
år. Hvis vi som naturformidlere kan benytte den slags konferencer/messer til at
få skolevæsenet i tale, så har vi skåret
mange genveje i forhold til at skabe/
genskabe interessen blandt børn og
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Efter kun 1 år på bagen, skete der store ting for bladet. Det var nu blevet et medlemsblad, som man kun
fik tilsendt hvis man havde betalt kontingent.
Samtidig fik layoutet et ordentligt ryk fremad. Nu var
det slut med fotokopier og klips – et rigtigt trykkeri,
forside i farver og et rigtigt blad var skabt.
Måske var det også her i 1993 at vores
nuværende Krible Krable projekt
blev undfanget?
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elsen at starte en debat:
For 15 år siden ønskede bestyr
ens berettigelse?
Hvad er naturvejlederforening
urvejlederordningen er
Selvom vi ikke længere har nat
spørgsmålet stadigt gyldigt.
isk forening, eller er vi/
Er vi/skal vi være en naturpolit
ng?
skal vi være en fagpolitisk foreni

1. Den naturpolitisk
aktive forening
I Danmark findes der ud over Naturvejlederforeningen ingen foreninger, der i dén grad favner folk
med vidt forskellige opfattelser
af natur og alt hvad dertil hører dvs. naturbeskyttelse og -benyttelse, adgang, natursyn, forskellige målgrupper, interessekonflikter osv.
Friluftsrådet arbejder ganske vist
med de samme problematikker,
men det sker på et højere niveau,
hvor medlemsindflydelsen er indirekte; den skal turen gennem
Friluftsrådets medlemsforeninger.

taget op
Forhåbentlig blev spørgsmålet
erNyt
andre steder end i Naturvejled
– for der er ikke meget debat
at finde i de efterfølgende
blade.

Mulige profiler for
nmark
Naturvejlederforeningen i Da
iNaturvejlederforeningens miss
l
hidti
har
ik
polit
relle
gene
on og
været uløseligt forbundet med
Naturvejlederordningen.
Mange har derfor haft svært ved
at se foreningens berettigelse
som andet end bladudgiver og arrangør af årskonferencen.
Historisk set var dette faktisk også én af bevæggrundene for over
n
inge
foren
tte
opre
at
hovedet
altså en slags ad hoc forening, der
s
kunne løse de praktiske, fælle
kaiciel
uoff
mere
af
er
gend
anlig
rakter.

Efterhånden som en forening får
flere og flere medlemmer og får
sæde i forskellige forsamlinger,
dukker behovet for en klart formuleret og konsistent politik
imidlertid op.

bestyrelsesmedlemmerne
Når
forfatter høringssvar og skrivelser, mærker vi også behovet for
en klar målsætning for vores arbejde.

Fx forventes det ofte (med en vis
rimelighed, måske?), at foreningen har en klar politik om de emner, der skal diskuteres - det være
e
sig bæredygtighed, de forskellig
til
ng
adga
eller
ger
rdnin
vejledero
det åbne land.
,
Det store spørgsmål vil da være
om foreningens politik blot skal
afspejle Naturvejlederordningens
formål, eller om foreningens over
200 medlemmer faktisk berettiger, at vi „løsriver“ os og udeluks
kende varetager medlemmerne
r.
interesse
Hele denne problematik vil blive
accentueret, hvis vi får flere og
flere ikke-uglebærende A-medlemmer, som gerne vil arbejde
med naturformidling, men ikke
nødvendigvis i de rammer, som
politikerne har udstukket.

Derfor lægger vi op til en
debat omkring foreningens
fremtidige profil, og vi vil
præsentere to profiler, som
ikke helt udelukker
hinanden, men som stadig
er vidt forskellige.

TOBER - 3 - 2001
NATURVEJLEDER - NYT: OK

Derfor skal vi selvfølgelig også
gøre vores indfyldelse gældende,
når de store foreninger som DN,
DOF, Sportsfiskerne, Kyst, land
& fjord og Jægerforbundet tromler derudad.
Måske kan vore synspunkter
langt hen ad vejen bygge bro
mellem de store interesser?

Kan vi overh
om adgangen
om bæverne, o
ne om naturge
en eventuel
skovbruget fra
turudvikling?
Vi er måske n
50% af Danma
de ligge urørt
ver, knortegæs
have jagttid, h
klare det?

48
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Det er ikke ne
forening uden
sportsfiskere,
gere har.

Derfor vil et a
strengt fagpol
beskæftiger o
naturen, og d
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47

NVN_3_2001 indhold.p65

A
Naturvejled
principielt
sager vedr.
men selvfø
det har me
virke som n
g

Problemet er
hurtigt komme
kurs uden kla
uden tvivl vil
og politisered
sorte fraktione
natursyn og an

Vi kan godt tillade os at mene, at
benzinpriserne skal have et ordentligt løft, at hegnet skal væk
fra Lille Vildmose, at mulighederne for færdsel i det åbne land
er fuldt ud tilstrækkelige.

47

Vi kan også de
sundhed og ve
følgelig vil ka
levelser giver

Argumentet for, at Naturvejlederforeningen skal være en miljøpolitisk aktiv forening, er, at vi som
naturvejledere har en „sag“, som
er meget vigtig - nemlig den brede indgang til natur og naturforståelse.

Det må være en selvfølge, at vi
har en mening om de helt store
emner i miljødebatten - dvs. bæredygtighed, naturfredning og interessekonflikterne i naturen.

Natur- og miljøpolitik er et omfattende emne, og selv om vi
selvfølgelig har en mening om
det hele(!), gør det tingene uligt
meget nemmere, hvis vi på forhånd ved nogenlunde, hvad vi
skal mene…..

Vi kan også ti
det ikke er ska
menneskets e
syn, der er pro
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illade os at mene at
arven, men derimod
evindelige snæveroblemet.

eltage i debatten om
elfærd, hvor vi selvan slå på, at naturophøjere livskvalitet.

Altså:
derforeningen vil
udtale sig i alle
. natur og miljø,
ølgelig især, når
ed vores daglige
naturvejledere at
gøre.

blot, at foreningen
er ind på en slingrear profil, og at vi
l blive polariserede
de i grønne ® bruner, alt afhængigt af
nsættelsesforhold.

hovedet blive enige
i de åbne land og
og hvad skal vi meenopretning og om
omlægning Statsa skovdrift til fri na-

nogle, der mener, at
arks statsskove burhen….. og at skars og sæler da burde
hvis bestandene kan

emt at være en grøn
n de klare mål, som
ornitologer og jæ-

alternativ være den
litiske forening - vi
os med formidling i
det er altid formid-

lingsaspektet, som vi fokuserer
på.

2. Den fagpolitiske
forening

En fagpolitiske forening?
Hvad er det?
En fagpolitisk forening er ikke en
fagforening.
Langt de fleste naturvejledere er
formentlig allerede organiseret i
fagforeninger, som bl.a. varetager løn- og arbejdstidsforhandlinger.

Som enkeltperson vil
man have
svært ved at råbe arb
ejdsgivere
samt især politikere
og embedsapparatet op.
Derfor skal vi have
en
forening, som taler
med dén
vægt, som medlems
tallet
og medlemmernes
engagement giver.

En fagpolitisk forening koncentrerer sig om det faglige indhold i
arbejdsdagen; fx arbejder Foreningen af Danske Biologer med
biologi i gymnasiet, Biologforbundet med biologi i Folkeskolen
osv.
Det er opgaver, som ikke kan varetages af Gymnasielærerforeningen, Magisterforeningen eller Danmarks Lærerforening.

4. Opprioritering af
10. Ugler / ikke ugler
byøkologi-formidling
Kan vi være tilfredse
Skal byøkologi overho
med, at det
vedet være især er
statsligt støttede naturv
en naturvejleder-opgav
eje; vil det leder, der
bliver ugler? Kan kvo
være en styrke eller
en svaghed ten sæ
ttes op, og hvordan
for naturvejledernes
kan
profil?
man forestille sig eve
Generelt bør vi hele
ntuel finantiden være siering?
opmærksomme på, om
eventuelle
centrale tiltag harmo
nerer med
vores selvforståelse.
Hvor vil vi ikke ag
ere?

1. Praktisk natur- og
miljøforvaltning ud
en
overordnede
Hvor vil vi i så fald
formidlingsaspekter
.
Skarven, jagtfrie ker
agere?
neområder,
fredninger, økologisk
6. Nedprioritering af
Når formidlingsaspekt
landbrug
er bør ind- naturvej
mv. er ikke områder,
ledning
som vi som
gå i debatten, skal Na
turvejleder- Vore me
for
ening skal gå ind at dis
dlemmer kan kun væ
foreningen på banen.
kutere.
re Til gengæld ska
Følgende interesse
l vi arbejde for, at
rede i, at naturvejle
cases kan illustrere det
dte:
nat
urv
ejle
derne modtager den
ning er udbredt i sam
fundet.
nyeste information, så
Vi finder, at hvis man
de kan be1. Regeringens forsla
ska
l
skæ
re,
g til
handle emnerne i nat
bør det ikke være i
urv
strategi for bæredygt
ejledninfor
mi
dling- gen.
ig
sindsatsen.
udvikling.
Hvordan kan man
overhovedet 7. Ud
2. Bæredygtighed
dannelsen af fremtidi
finde på at diskutere
ge
bæredygtig- natur
Som forening skal vi
vejledere
ikke advohed og borgerinddragel
se uden at Som et
kere for mere eller mi
velfungerende netvæ
ndre bæreinddrage formidling
rk af dygtighed. Vi
i særlig stor +/- pro
antager blot, at nafessionelle naturvejle
grad?
dere turvejledning
bør vi selvfølgelig
i ordets bredeste
høres, hvis forsta
nd er et bæredygtigt
man overvejer at om
2. Fredningen og heg
initialægge ud- tiv mh
ningen af
t. sundhed, folkeoply
dannelsen mht. mål og
Lille Vildmose
sning
midler.
osv. Vi vil derfor ikk
Nogen må nødvendig
e udtale os
Naturvejlederne ser
vis tale kur- om, hvo
formentlig sisternes
rvi
dt regeringens forsla
sag.
med vidt forskellige
g
øjne på, om
er bæredygtige (nok).
der burde være offten
tlig færdsel 8. Efteru
ddannelse
i Lille Vildmose. Derom
vil vi ik- Vi kan ikk
e bede om for meget Hvad skal der ske?
ke udtale os!
efteruddannelse, det
Til gengæld kan vi god
være sig pæt blive eni- dagogisk
eller fagligt.
ge om, at der er stort
Bestyrelsen vil ge
behov for vi- Foreni
rne
ngen må gerne foresl
den omkring formidli
lægge op til, at
å emng af urørt ner!
natur.
Naturvejlederforen
ingens
Hvordan kan man
formålsparagraf tyd
overhovedet 9. Fin
eligt
ansiering og evalue
formidle noget urørt,
afspejler, hvad for
ring
og hvad be- Et gen
eningen
erelt problem for nat
tyder urørt natur for
eg
entlig er til for.
urvejfolks natur- ledere
er den usikre finansier
syn og fornemmelse
ing.
for natur?
Endnu mere utilfredss
Det vil gøre arbejd
tillende er
et i
den manglende evalue
3. Eventuelle samme
ring af de foreningsregi meget letter
nlægning
e,
mange udviklingsproje
af visse vejlederordn
og det vil tillige pro
kter.
inger
filere
Ellers kan den dybe tall
En sammenlægning
for
en
erk
ing
en
en
sag
som et „must“
påvirker tens ende
med 10 opfindere.
kvalitet, uddannelse,
for folk, der intere
identitet og
sserer sig
profil, hvorfor vi
for naturvejledning
selvfølgelig
.
skal udtale os.

Behovet
Naturvejledere er professionelle
formidlere, og vi er som gruppe
interesserede i at opnå de bedste
rammer for vores formidling –
det være sig uddannelsesmæssigt, fagligt, netværksmæssigt og
politisk (”klimatisk”).
Disse rammer er imidlertid kun
sjældent til stede: Finansieringen
kan være højst usikker, man kan
føle sig dårligt klædt på pædagogisk eller fagligt, og man kan savne et velfungerende netværk, alt
sammen ting, som går ud over
kvaliteten af formidlingen.
Endelig kan man jo blive bedt om
at formidle emner, som man ikke
aner noget som helst om – fx globale klimaændringer – eller man
kan blive spændt for en vogn,
som man egentlig helst vil lade
andre om at trække.
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5. Omstrukturering
af
NaturvejlederNet
Det er os, der er bruger
ne.
Selvfølgelig skal vi udt
ale os!

Morten DD Hansen
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The nature interpreters’
education in Denmark
strives, as one of its most
important objectives, to
help the individual interpreter to establish his or
her own network and
identity.
Within the secure setting
of the course, we dare to
experiment with our role
as a nature interpreter.
Here we can find our own
tools to reflect upon and
develop our nature interpreting, which will continue to help us, even after the education course
has ended.
The article here is a personal account of the education.

R
U
T
NvA
d
ejle er
ber 2002

Decem

on

tati
Interpre
Nature rk
a
m
n
in De

English

:

Edition

I 2002 red NATURvejleder med på
den internationale bølge, og udgav
sit første (og hidtil eneste) nummer
på engelsk.
Formålet var, at bruge bladet som en
introduktion til den danske natur
vejleder-model. Hvordan bliver vi uddannet, hvad er vores fokuspunkter og
.
tankerne bag selve naturvejledningen

An exercise, in which the participants work with
nature interpreter.

A Retrospective View

rs
of the Education of Nature Interprete
It’s a crisp autumn day with an infinitely
p
blue sky and a sharp horizon. A grou
very
the
for
r
of people meet each othe
.
first time around a well-provided table
new
the
te
stiga
inve
s
look
e
isitiv
Inqu
faces and gain first hand impressions.
There are 22 participants ready for ten
intensive days of a course, which is the
first part of the supplementary education to become a nature interpreter.

A team is created

by Jes Aagaard,
Nature Interpreter at
Jægersborg State Forest District.

12

14

ients in the work of a

games and their senses. Both are important ingred

Something special happens when a
ngroup of people, who were unacquai
for
ted beforehand, are brought together
rvarese
The
se.
cour
a ten-day, intensive
tions and masks that we normally hide
behind become useless after a short
s,
while. The many hours of presentation
es,
leng
chal
and
,
ities
activ
ns,
discussio
tialongside the lack of sleep, reveal emo
is
This
d.
esse
repr
ons that are normally
fully intentional, because one of the
te
aims of the education is to consolida
to
get
y
reall
nts
the group. The participa
irelat
close
The
.
well
r
othe
know each
onships that are build up here are inten

ork
ded to unite the team to form a netw
inre
natu
al
vidu
within which the indi
terpreter can find both human and
bat
scientific support. It can serve to com
preinter
re
natu
y
the isolation that man
,
ters often experience in their daily work
at
close
s
ague
colle
no
have
they
e
sinc
hand. This network can be worth its
weight in gold when the newly started
lop
nature interpreter needs help to deve
his or her teaching.

The many subjects

Within group number 12, there are
fishermen, farmers, teachers, pedagogues, and forestry folk, all intent on
improving their teaching. The broad
range of participants is a great strength.
Discussions are enriched when practitioners, theorists, and those with a peda
opitheir
offer
all
gogical background
nions. We experienced one excellent
example of this interplay when, on an
excursion to the sea, a marine-biologist’s
information about micro-organisms
and the fiord’s ecosystem was supplelife
mented by the fisherman’s stories of
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on a fishing boat. This added the human
dimension, which is so important for
making teaching both relevant and vivacious.
It is always a challenge when people
get together, and many prejudices are
proven unjust when we get to know
each other. When our elderly farmer
eventually opened his mouth, we found
him to be a mine of information and
bursting with good ideas to put together
an active demonstration of local environmental problems.

Personal communication

One of the strong points about the education is the quick and constant conversion from theory to practice. We experienced one fantastic storyteller who
revealed the forces of magic and helped
us to tell a good story. We put it to the
test at the National Art Gallery, where
each member of the group chose a picture and told a story based upon it. Suddenly we experienced one of the quieter
members of the group open up and tell
us a true, revealing story of his grandfather.
Another really good method of getting to know nature is to play games. In
a game, the social element is used to focus on the subjects to be taught. For
some participants it is quite a problem
to transfer their scientific knowledge
into a game. However, it is really fantastic to see a group of adults make-believe that they are a big tree: some lie
down as the roots and make water sucking noises, others are the hard core holding the tree upright etc.
I look back with fun at the actor who
taught us the basic rules about body
language and appearance. He started by
talking gibberish, looking very embarrassed and avoided our questions – we
were all completely fooled. It was only
when everyone was feeling embarrassingly sorry for him, that he dropped
the mask and became the vital, inspiring, and professional actor we could all
use as a role model.

daily work. The participants were allowed to choose the small groups that
were to take part in the projects. I experienced these projects as a tremendous
freedom and an opportunity to plan future development. In my own case, the
result was a creative development programme for nature guidance for pupils
in the upper secondary school classes
and in high schools.
To my amazement, the education of a
nature interpreter does not involve zoology, geology, or botany. I didn’t become
wiser about the birds and the bees.
However, I did become wiser about myself. A topic that cropped up continually
throughout the cours, was that of the
ability to reflect upon yourself and to
examine your own teaching in a critical
manner. It’s not always that fun to be filmed while you teach and for the film
then be analysed by the whole group,
but you do get a clear picture about your
strengths and weaknesses.


All the »students« in the proper
outfit for visiting a slaughterhouse.

Of course, the lesson about fishing
took place at the lokal harbour.

Progress and inner reflections

At intervals within the intensive course,
we were required to design development
projects for our places of work. In this
way, the education is integrated in our
NATUR vejleder • Issue 4 • December • 2002
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Af Morten DD Hansen, naturvejleder på Molslaboratoriet,
Naturhistorisk Museum, Århus.
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det eneste sted i land
et, ynglet her på de
stejle kridtklinter mod
Østersøen. Viden om denne natu
r der både er mangfoldig og dragende,
uddybes og formidles på GeoCenter Møn
s Klint. Du kunne
læse lidt om selve udst
illingen i det seneste nummer af NAT
URvejleder.

GeoCenter Møns Kli
nt
fortæller historien
om
Danmarks fødsel

Skoletjeneste med GPS,
SMS, PDA, andre forkortelser og gummistøv
ler

levende…

Skridtet videre i den tekno

logis

Af Jesper Grube Kristiansen
Leder
af skole- og naturvejleder
tjenesten GeoCenter Møns Klint,

10

På Møns Klint er ved
at blive
bygget et geologiog naturcenter
der skal formidle den
spændende
historie om Danmar
ks geologiske
udvikling og forklare
den enestående natur i område
t.
Det bliver en oplevels
esrig fortælling, hvor den besø
gende bevæger sig fra bunden af
kridthavet
frem til i dag og på
interaktiv vis
lærer undervejs.

r ikke uden om
Men - vi kommer helle
er et must. Der er
digitalkameraet. Det
dokumentere
kan
ikke det, man ikke
eleverne er det en
med et kamera, og for
til at bruge moning
anled
en
omm
kærk
ftigt. Vi har genbilerne til noget fornu
le herbarier, somnem tiden lavet digita
sky-arkiver, og
merfuglesamlinger og
g for eleverne, når
det er rigtig god lærin
r deres billeder
de efterfølgende sætte
et ekstra supind i rapporter mv. Som
hvordan en obplement illustrerer jeg,
aions-foto af
servation og et dokument
anvendelige for
et kræ faktisk kan gøres
der nemlig
uploa
Vi
selv:
én
andre end
fugleognatur.dk,
observation og foto til
naturhjemmesisom er landets førende
vationerne nemlig i
de. Her indgår obser
som Naturhistorisk
en kæmpe database,
på, så man også
Museum laver backup
Haderslev Gymnaat
se,
kan
år
100
om
mt kommabredbeste
en
sium faldt over
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”En vortebider bider, så
mærkes, og den opl
kan ikke erstatte
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I modsætning til at
skulle ”hente”
informationen ved
at ringe op til et
bestemt nummer, send
e en sms eller
tilsvarende skubbes/”
pushes” informationen automati
sk af sted, da
GPS´en sladrer om
hvor man er.

Location based computer

games

I samarbejde med Skov
- og Naturstyrelsen, Falster Statsskov
distrikt er vi koblet
på et PhD-projekt på
RUC om naturfagsundervisning i
naturen vhja. tekniske hjælpemidler, Loca
tion based computergames (se artik
len ”Forbedret
natur?” først i blad
et). Her tager man
den virtuelle verden
der eksisterer i
et computerspil og
ved hjælp
af GPS, PDA eller
tilsvarende enheder kobler elevernes færden med
spillets. Det hele
pakkes ind i forskellige
naturfaglige rammer,
så elevernes leger/
spiller sig igennem
undervisningen.
Erik Kristiansen som
den PhD-studerende hedder sørger
for den tekniske
side af sagen, vi fodr
er ham med praktiske input, kreativite
t og naturfaglighed.
GeoCenter Møns Klin
t er case og en
prototype af spillet
vil være klar til som
meren 2007. Vi forve
nter os meget af
samarbejdet og er spæn
dte på resultatet.

Skoletjenesten tager
udgangspunkt i de
storslåede naturfæn
omener omkring
GeoCentret og indd
rager eleverne så de
i bogstaveligste forst
and får viden og
kridt under neglene.
For både klasser på
lejrskole og lokale klass
er på fagudflugt
kommer en vifte af
fagrelevante undervisningstilbud, hvor
klassen undervises
af en naturvejleder.
I skoletjenesten
kobler vi tekniske hjæl
pemidler (GPS,
SMS, datalogning mv.)
sammen med en
solid faglig naturvejl
edning. Den moderne teknologi blive
r herved et supplement og en indgangs
vinkel, til læring
om de enestående natu
rfænomener på
Møns Klint.

Geologi, GPS,
gummistøvler
– og mere endnu
Millioner af år gjort

Vi er i gang med at
udvikle og vil gerne
lære mere, har du en
idé, eller er nysgerrig, så læs videre.

Enestående natur på klinte

n

Møns Klint er et vidn
esby
delser fra 70 mio. siden rd om hænog frem til i dag.
Fra kridttiden hvor
kridtet dannes, over
tertiærtidens voldsom
me
ske bevægelser til istid pladetektoniens kæmpe gletschere, der former
landet og med enor
me kræfter skubber
Møns Klint i vejret.
Flere af landets beds
Kridtet lige under jordo
te kunstnere komverfladen betyder at halvdelen af
mer med deres egen
Danmarks vilde orfortolkning af de
kidearter trives i stor
geologiske perioder.
stil. Det betyder
også at sommerfugle
Som et redskab i skole
n den Sortplettede
tjenesten udvikBlåfugl, der lever halv
les forskellige IT-te
knologiske hjælpedelen af sit liv under jorden i en myre
midler og ord som
GPS, SMS, Infotue, flyver i Høvblege på Møn som det
push, location base
d computer games
eneste sted i Danmark. Verdens hurt
osv. fyger derfor i øjeb
igste væsen,
likket gennem
Vandrefalken, der med
luften.
op til 350 km/t
jagter sit bytte, har
de sidste 5 år som
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ke formidling
Flere af de tekniske
hjælpemidler eksisterer i dag i bedste
velgående på andre
naturcentre og natu
rskoler rundt omkring i landet. At blive
guidet rundt i
naturen efter en GPS
, og måske kommunikere med en lære
r eller en server
med sin mobiltelefon
er flere steder
Vi er langt fra færdige
avendte hjælpemidler
. Men når GeoDer er naturligvis tekn
Centret åbner til maj
2007 vil vi gerne
iske og praktiske
begrænsninger, der
være et skridt videre
begrænser brugen
i den teknologiske
af
det eksisterende hard
formidling end man
ware. På nuværenkan i dag. Derfor
de tidspunkt er avan
samarbejder vi med
cerede mobiltelefoforsk
oner og inspireres gern ellige instituti- ner og GPS endnu ikke
e gensidigt. Kulhvermandseje
og som en detalje har
turarvsstyrelsen har
flere steder i landet
vi på Møns Klint
ikke lige nogen mob
bla. på Frilandsmusee
ildækning…. Mot og Vikingeskibsbildækningen finde
museet, et pilotproje
s der dog råd for, da
kt om teknologisk
TDC sætter en send
formidling. Det foreg
er op
år via en avanceret
er værre med den tekn i området. Det
mobiltelefon og GPS
, der automatisk
iske begrænsning, for hvis det blive
modtager informati
on om det område
r alt for avanceret,
indviklet og besværlig
man står i, alt afhæ
ngig af hvor man bet, så vil ingen benytte de tekniske muli
væger sig hen. Indf
ører vi det samme
gheder. Og så er
der GPS-signalerne.
system på Møns klint
Bortset fra selve
vil ens mobilteleklinten er området
fon altså f.eks. bipp
dækket af tæt løve med en sms, bille
skov. Der findes i dag
de, lyd eller video, når
GPS´er med et såman bevæger sig
kaldt Sirf-chipsæt der
op på udsigtspunkte
t Dronningestolen
kan registrere reflekterede sattelitsig
”Du befinder dig nu
naler, hvor det ikke
på Dronningeer en begrænsning
stolen med 128 m lodre
at befinde sig i tæt
t fald foran dig.
skov
Her kan du til højre
, men prisen er også
se vandrefalkens
derefter.
rede og til venstre…
.osv.”
o
NATUR vejleder • 15. årg.

Her er mikroskopet i en opstilling på Raadvad Naturskole - i gang

m

Alle har
Med de forskellige teknis
ke
muligheder og begrænsninger er vi inde en mege
t
spændende udviklingsfase.
Skulle du være interesseret
i
at høre mere, er du velkom
men til at tage kontakt.
Har du ligeledes selv gode
erfaringer med at koble
forskellige tekniske hjælp
emidler med traditionel
naturvejledning hører vi
meget gerne fra dig:
Tlf.: 4042 9612
Mail: jgk@moensklint.dk

Barb

Fotos taget med det digitale
mikroskop: Saltkrystaller (x50)
og en strikketrøje (x10)

Hvis du gerne
beatet med et
koblet til din c
det lade sig g

Dette lille mikro
at optage time-l
med at tage et f
og lave en film
springer ud, en
you name it…)
tet. Det kan kob
puter via et US

Læs evt. mere p
http://www.

GeoCenter Møns Klin
t
åbner maj 2007 Velkommen!
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Foto: M

Ingen regler uden undtagelse

ikke uden for
Ilt-elektroden virker
eleverne klokker i
hjemmets fire vægge,
lingerne, og bufdet med respirationsmå
ålingerne er alt for
pH-m
til
e
skern
fervæ
rne bruger det
eleve
og
gamle. Læreren
få skidtet til at
meste af tre dage på at
eren græder
fungere, mens naturvejled
. Det havde jo væover den spildte mælk
ndede udstyr.
ret lettere uden det forba

32

Digitalka
påbud
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godt lydanlæg
og en trådløst
opkoblet
PC’er. Det hel
e kan betjenes
fra en teknikpult, der er
anbragt forrest
i venstre
side, med sæd
ets ryglæn mo
d kør
retningen. Op
tagelser kan gem selsdigeres, supple
me
res med film elle s, repoint eller opl
r
ysninger fra hje powermmesider.
Et rullende aud
itorium.

amera
dt

Entusiasme, pion

erån

Klosterheden

N

Fotos: Klosterh

edens Statssko
vdistrikt

Nej, nej og atte

Af Henning Givskov,
Naturskoleleder på
Naturskolen
Kjærgaard Mølle, Klost
erhedens
Statsskovdistrikt. (97
86 52 52)

å det kan
levelse
es.”
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bus med mere!

Efter at have arb
r nej!
ejdet på projekt
Det er ikke hen
nem flere år –
et gensigten, at bussen
idéudvikling,
statte traditio
skal erbes
skaffe penge,
nel naturvejle
tilladelser, find krivelse,
dning i naturen. Naturbuss
e bus, bygge
om
en
og installere tek
andre formidli er et supplement til
nik
o.s.
v. - stod bussen færdig, næ
ngsformer. En
sten da, den 1.
del mennesker er afsk
marts
Den
året
turen og opleve fra selv at færdes i na- og er bl.a. udstyret med handic i år.
aplift
kan medtage
dyrelivet. Store
10 elkørestole
til fods kan ogs
grupper
eller lidt
flere små køresto
å vanskeligt opl
le.
eve
hjorte og gæs
Fuldt bestolet
f.eks.
plads til 44 pas
på nært hold.
er der
sag
Med Naturbussen kan vi
Det nye i bussen erer. Ret traditionelt.
formidle især
dyrelivet for
er ”formidling
disse grupper.
ken”. I et tårn
steknikVi kan fokuse
forrest på tag
re på detaljer og fortælle
et er monteret et fjernstyre
om netop det
t digitalkamera
billede, deltagerne ser. Er
kraftig zoomli
med en
der stemmer
nse
fra
vis af rastend
desuden en infr (70 x forstørrelse),
e gæs i april elle tusindarød spot til nat
r en
brølende hjort
tion og en retn
observai september, kan
ingsbestemt mik
bussen, så del
Inde i bussen
rofon.
tagerne næsten de fylde
er der fire ned
føler
ne sidder på skø
fældba
fladskærme og
det af dem. Bæ dyreto billedrørsskæ re
veren
hvor optagelser
rm
ne kan vises dire e,
kte. Et
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Tårnets udstyr: Infra
rød projektør, digit
alkamera og en
retningsbestemt mikr
ofon.
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Betjeningspanel til

teknikken.

Hele projektet har
kostet
Det er støttet af Lead 1.500.000 kr.
er+, Velfærdsmidler
lokale kommuner,
fra Skov- og Natu
virksomheder og
rstyrelsen, Friluftsrå
Nr. Nissum Seminar
det,
ium.
Naturbussen har haft
meget medieopmæ
en udsendelse til
rksomhed og TV/M
programmet Natu
idtv
est producerede
rriget, sendt den
Se programmet her:
7. 3. 2006.
http://www.tvmidtv
est.dk/sw30197.as
p - vælg Naturbus
sen.
Se også: http://w
ww.skovognatur.dk/
Lokalt/Jyllandmid
bussen.htm
t/Klosterheden/Ny/
NaturSe endvidere ww
w.leaderplus.dk ”På
gåse
reportage fra den
første weekends offe jagt med kamerabus”, der er en
ntlige ture.
I juni 2006 blev Natu
rbussen blandt andr
Best Practice Proj
e Leader+-støtted
ekt.
e projekter valgt til

2006
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med at vise slimbakterier, der er ved at ”angribe” havregryn.

r råd til et….

biemikroskop

på producentens hjemmeside:
.taglearning.com/index.php
-søg på ”QX5”

t nyeste !

Vi har i årevis
kæmpet os ge
nnem
skov og hede
kan obs
ad mudrede stie
r i al er ble erveres om aftenen, efter at det
slags vejr – me
vet mørkt – ent
d en flok ustyrli
en ved infrarø
ge
unger på slæb.
eller hvidt lys.
dt
I den første tid
Nu har vi lavet
efter solnedgang kan
løsningen på alle
kameraets lysf
genvordighed
orstærknin
gsfunktion forl
erne
– Naturbussen!
æn
ge
obs
ervatio
tiden ca. ½ tim
e. Er der køretid nsBilleder på en
afhentningssted
mellem
skærm – et lyd
et og turens må
anlæg der kan im
køretiden bru
l, kan
ponere enhve
ges til at supple
r
”Brian” – DET virk
re lokaliteten med relevan
t tekst eller bill
er. Og så kan naedmateriale. På den må
turvejlederen
de kan
jo sidde på sin
flade, bedre forudsætning for deltagerne få
skærmet mod
at opleve områvind, vejr og alle
det, der skal form
de
mærkelige du
idles.
fte fra naturen.
En

Morten D.D. Hansen

oskop med mulighed for
lapse-movies (det der
foto fx hvert halve minut
ud af det, en blomst der
n slimsvamp der kravler,
) kan købes på Internetbles direkte til din comSB-stik.

– først med de

NATURBUSSE

Naturbussen. På den
anden side
er billedsproget med
gæs.

e vil være med på
et sejt mikroskop
computer – så kan
gøre for ca. 500 kr.

d – og mange bru
Endnu har vi
gere
meget at lære
om betjening, årstiderne
s muligheder
og
dan vi udbyde
r ture, laver tur hvore, der er
interessante ude
n
gæs eller krondy for højsæsonen for
r.
håndterer vi tilm Ikke mindst, hvordan
elding og betalin
jektet har taget
meget tid i ops g. Protartsfasen.
Alt skulle lær
es samtidig me
d, at aktiviteterne også sku
lle se nogenlund
fessionelle ud.
e proHel
eller mindre ting e tiden var der større
af dyrelivet for
,
store grupper
stykker. På gru der drillede eller gik i
og
dem, der ikke
nd af stor ent
selv har muligh især for
usiasme og
pionerånd fra
ed for at
færdes i nature
de daglige cha
n.
uffører,
som samtidig
er naturvejleder
e, samt
smeden, der hol
Hvem deltager så
dt bussen kør
på turene?
end
det til dato ikk
Grupper med
e været nødven e, har
handicappede
dig
lyse ture. Der
eller dårligt
gående, plejeh
er indtil septem t at afjem
ber gennemført ca. 70
og deltagere på , foreninger, firmaer
ture (målet for
offentlige ture.
et år) som regel me
Endnu
har vi ikke kør
d en
t med den førs
Mange af turene næsten fyldt bus.
te skoleklasse. Det kan
gennemføres
skyldes prisen,
på
og i weekender
der er på
, hvilket samme aftener 2.600 kr. inkl. mo
ms
n med de fen
øvrige naturv
ejledningsakt
tlige ture koster for tre timer. Ofiviteter belaster de to cha
100 kr. pr. del
Men måske er
uffører for me
tager.
get. Derfor
det snarere en
skal der inden
slag
hedstegn, ford
foråret uddann
i børn og lærere s sundes to
chauffører me
ker ”hands-on
foretrækre, så alle kan
” naturvejledni
få en rimelig fordeling af
ng
ren. Så undgår
i
arbejde og frit
vi heldigvis alli natuid. Om
end der endnu
gevel ikke
de mudrede stie
er
r i al slags vejr
rettes, må vi sige små detaljer, som skal
.
, at bussen fuld
ver op til forven
t ud letningerne: For
o
midling

Mikroskopet kan forstørre 10x, 60x og
200x, men det sidste er dog lidt svært
uden ekstra lys.
Det hedder Digital Blue QX5 Computer Microscope og kan købes på nettet
på www.compuvisor.com til $77.95.

Good value for money

Samme sted fås lyserøde plasticvideokameraer til næsten sammen pris. Dem
har vi ikke testet…
En ny dansk forhandler sælger også
mikroskopet i deres webshop:
o
www.safekey.dk

Af naturvejleder Leif Sørensen,
Trente Mølle

Dorrit Hansen, Raadvad Naturskole
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videokameraer og andet
optageudstyr
blev etableret. Lokalet fyldte
s med
håndbøger, akvarier, fangst
udstyr og andet til inspiration og prakti
sk brug. Og
sådan har det været to uger
om året
hvert år, sidst her i augus
t 2006. Vi har
Tilbage i 2001 afholdt Amts
gjort en del erfaringer genne
m årene,
centret selvom
grundprincippet er det samm
for Undervisning på Fyn,
e.
Fjord og
En typisk dag starter med
Bælt og Trente Mølle i sama
at en klasse
rbejde kommer ved 9-tiden og slutter
igen kl.
et dagskursus for lærere med
15.00
. Vi starter med en introd
titlen
uktion til
”Børn filmer naturen”. Form
naturfilm generelt, forske
ålet
llige genrer, og
med kurset var at sætte fokus
ikke mindst fup og manip
ulation i napå
turfilm
.
Illustreret med klip fra forske
brugen af video i forbindels
llie med ge mere eller mind
re vellykkede profesfagene natur/teknik og biolo
gi.
sionelle naturfilm. Næste
fase er en
introd
uktion
Under evalueringen gjorde
til kameraet. Her gælder
flere af kurdet om, at få eleverne til
sisterne opmærksom på,
at benytte de
at det er meget
grundlæggende funktioner,
resursetungt at sætte det
der er nødnødvendige
vendi
ge
i
denne
udstyr op, sætte sig ind i
procedure og derudteknikken etc.
over ellers få dem til at glemm
– alt dette set i forhold til
e alt det,
fagenes placesom kameraet også kan.
ring i timeplanen.
En idefase er
næste skridt – og her er
På denne baggrund opsto
erfaringerne, at
d ideen om
jo
mindre og jo mere konkr
at indrette Trente Mølle
et emne eletil filmstudie.
verne vælger, jo bedre bliver
En skoleklasse skulle kunne
filmen. Så
komme på
er det ud at ”skyde” nogle
Trente Mølle en hel dag
dyr, planter,
og lave deres
svamp
e eller hvad filmen nu skal
egen naturfilm. Amtscentre
handle
t var straks
om.
med på ideen, og stillede
seks komplette
sæt udstyr til rådighed i
to uger. Derud- Frem
mod
deadline
over lavede de en kort omtal
e i deres
Efter et stykke tid vende
kursusavis og tegnede en
r eleverne tilbaplakat til proge og lægger deres film ind
jektet. Tilmeldingerne strøm
på mac´en.
mede ind
Og
nu
kan
de pludselig se, at alt det
og inden plakaten nåede
jeg
at blive trykt,
startede med at fortælle
kunne vi have fyldt 5-6 uger
om kamera!!!
vinkler, uønsket lyd, hvord
an man undgår
”hjem
mevid
Naturopia
eo” etc. måske var rigtigt nok!
De to uger oprandt, og lokale
rne på TM
Så går dagen ellers slag i
blev ombygget til et mind
slag. Nogle
re filmstudie fra gruppen optager mere
Naturopia var en realitet.
film, andre
Seks digitale
redigerer billederne, der
arbejdspladser med redige
skiftes, der bliringsudstyr,
ver lagt tekster ind, der lægge
s overganNATUR vejleder • 15. årg. • nr.
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ge mellem filmsekvenserne
ind, der lægges evt. lyd på og til sidst
bliver der lagt
baggrundsmusik ind. Det
kan lyde som
et hektisk program, hvad
det også er,
men vi prøver bevidst at
opbygge en
hektisk stemning, hvor deadl
ine er en
afgørende faktor. Madpakker
bliver spist
når og hvis der er tid, og
ikke nødvendigvis alle på samme tid.
Alle grupper
kæmper for nu at nå alle
de ting, man
gerne vil med sin film. Til
sidst vises filmen og klassen får en DVD
tilsendt
med dagens resultater.

pludselige finder en kæmp
e snog og laver en af årets film……
Helt afgørende for, at vi
nu har kørt
med det i seks år, er også
at det har vist
sig, at teknikken her er med
til at få 7. til
10. klasse ud på naturskolen
, en aldersgruppe vi ellers har svært
ved at nå.
Teknikken og især comp
uteren, bruges
som indfaldsvinkel og øjenå
bner og er
med til at gøre at biologi
bliver spændende og interessant for
denne aldersgruppe.

Hvor er naturvejledningen?

Et naturfilmnetværk?

Der er sket meget i løbet
af årene og bl.
a. er udstyret skiftet ud med
bærbare
computere og nye kameraer
er kommet
til - alt sammen finansieret
af Amtscentret for Undervisning. Sætte
t har i alle
årene også været brugt af
Fjord og Bælt,
der også i to uger hvert år
har kørt deres
udgave af ”Børn og unge
filmer naturen”. Senest er Odense Zoolo
gisk have
kommet med og udstyret
står til rådighed for alle naturskoler på
Fyn.
Ud over det konkrete eksem
pel med
”Børn og Unge filmer Natur
en” – åbner
det op for det perspektiv
at lignende
samarbejde kunne etable
res på andre
områder. Ingen naturskole
(eller i hvert
fald meget få) vil have mulig
hed for at
løfte et sådant projekt økono
misk. Jeg
ser store muligheder i at
naturskolerne i
en region, sammen med
et amtscenter
udvikler undervisningstilb
ud, og at udstyret derefter kan cirkul
Kameraet som øjenåbner
ere mellem naturskolerne, der så bidrag
De gode eksempler er der
er med lokalheldigvis rigkends
kab,
og sætter rammerne for
tig mange af, og her er min
en
erfaring, at
god formidling med grejet
kameraet er rigtig velegn
. Så kunne
et til at være
skolerne, hvad flere af mine
øjenåbner for eleverne. Især
gør, lægge
insekterne
det
ind
i
deres
og det andet småkryb er
årsplan og vælge en narigtig godt at
turskole, der er tæt på. Erfari
arbejde med. Når man kan
ngsudveksfå dem til at
ling mellem naturskolerne
gå tæt på, rigtig tæt på, opdag
vil kunne
er de - når etableres,
og
billederne blæses op på
evt. danne baggrund for
en skærm - ting udvik
ling af egentlig undervisnin
de ellers aldrig ville have
gsmaset. En myre,
teriale.
der malker en bladlus bliver
pludselig
Ved at cirkulere rundt med
meget vedkommende. En
materialet
film om ænvil
det blive brugt mest mulig
der i søen bliver til gengæ
t – og indld så gabende
rømmet selv om der er rigtig
kedelig. Her ser vi ikke noget
, rigtig
på filmen,
sjovt at lave ”Børn og Unge
vi ikke har set 1000 gange
filmer natufør i parken.
ren”
– så trænger man til noget
Selvfølgelig er der også grupp
helt aner, hvor
det efter 14 dage. Så grib
det mest handler om, hvord
fat i dit amtsan man selv
center og kom i gang. Om
ser ud på filmen og om man
et par år
tør filme
møde
s vi måske på den første
sin bare …. Men det hører
landsheldigvis til
dækkende naturskolenaturfi
sjældenhederne og opvej
lmfestival!
es af dagen
med lærerens egen skræk
gruppe, der
o
Indtil videre har det ikke
handlet meget
om naturvejledning – men
mere om videoproduktion. Det var
da også fra starten et af vores overvejelse
r, om der nu
også blev plads til naturoplev
elser, biologi etc., og om ikke alt ville
ende i ren
teknik. Og skal jeg være
ærlig, så er der
grupper, der formentlig
ikke er blevet
meget klogere på noget derud
e, på sådan en dag. Men rigtig mang
e gange
lykkedes det heldigvis også.
Se en gruppe elever opdage, hvordan
edderkoppens spind sprøjter ud af
de forskellige
kirtler på bagkroppen, eller
se, når en
græshoppe bliver spund
et ind. Eller da
tre drenge, der laver en film
om galler,
pludselig opdager en galle,
der tidligere
kun er fundet to steder i
Jylland. Det
blev der en herlig lille film
ud af. De
glemmer aldrig, hvad en
galle er.
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Fotos: Leif Sørensen
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Praktiske naturplejetips
til en skoleklasse i felten

&

Tips
Tricks

&

Tips
Tricks

har vægt på praktiske
Tips&Tricks sektionen
en
til. Tips&Tricks er ikke
ting, der er lige til at gå
ind
g
læ
til
det er med som
fast del af bladet, men
ndt
bla
id været populært
imellem - og det har alt
læserne...

Skægmejsen er en smuk og charmerende rørskovsfugl,
dog er let at overse hvis man ikke kender til dens kald. I
og England har man i mange år lavet primitive reder elle
wams” af tagrør til ynglende skægmejser, og efter selv
set rederne i funktion på en række engelske fuglereserv
begyndte vi at producere skægmejsereder på flere af F
værnsfondens reservater.

Sådan bygges en
”Skægmejse-wigwam”

Skulle man få lyst til at bygge en ”skægmejse-wigwam”
ikke særlig svært. Først høstes et stort bundt tagrør
70 cms længde, hvorpå man binder ståltråd stramt om
ender. Reden har nu facon som et stort indpakket bolc
Derefter tvinges en pæl op igennem reden således at
sidder solidt fast på stolpen. Midt på reden tvinges ta
til side så der dannes et redehulrum omkring selve stol
Reden fores med lidt hø eller vissent tagrør.
Erfaringer fra England viser, at det er vigtigt at plac
reden i tæt rørskov, og er det muligt, skal der helst væ
vand under rederne. Selve reden placeres på stolpen så
kun er 10–30 cm ned til vandspejlet. Det er ikke altid l
at få stolpen så langt ned i jorden, men skub evt. reden
højden passer.
Rederne bør opsættes allerede i marts eller april mån
Skægmejsen ofte yngler i små kolonier kan man med fo
placere flere reder tæt på hinanden, f.eks. 5-8 reder ind
et areal på 10 x 10 meter. Det en god ide at opsætte fl
reder spredt i rørskoven, da skægmejserne gerne flytte
rørskovsområder når årets andet kuld skal sættes i ve

Frølommer

Frø – eller pædagoglommer er små vandhuller udgravet tæt ved søer og
damme, hvor der yngler padder. Formålet med frølommerne er, at de voksne
frøer skal lægge deres æg i det lille vandhul, hvorefter æg og haletudser kan leve
en tryg barndom i sikkerhed for fisk og andre fæle frøædere. Først når de får ben og
kan hoppe ud i den store onde verden – vil de blive spist…

Sådan laver man en pædagoglomme:

Det kan næsten ikke være mere enkelt. Grav et hul i kanten af en solbeskinnet sø eller
dam – cirka en meter gange to. Det er naturligvis vigtigt at frølommen er så dyb, at
der altid står vand i bunden – få ting er mere triste end synet af udtørrede frøæg eller
haletudser.

Tekst og fotos:
Allan Gudio Nielsen,
Fugleværnsfonden
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Flint med børn

Skægmejsereder

Tips & Tricks

&

Tips
Tricks
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En god slagsten
Slagstenen må IKKE være af flint.
En tæt sandsten er god og den skal
ligge godt i hånden.
Så skal man finde det sted hvor man
skal slå. Led efter et fremspringende punkt på den smalle kant.

Flemming Alrunes værksted
Flemming Alrune har gennem flere år lavet arrangementer med børn hvor de får mulighed for
at lave et simpelt redskab af flint. Se her hvordan man kan lave en meget simpel kniv.
Sikkerhed
Børnene skal have sikkerhedsbriller på. Køb dem i et byggemarked. Det skal være dem der
også dækker øjnene nedefra. Desuden skal hvert barn have et håndklæde at lægge over benene. Børnene skal ikke bruge handsker. De skal kunne mærke deres hænder, selvom det kan
betyde skrammer når de ikke rammer flinten! Børnene placeres så der er mindst en meter
mellem hvert barn, evt. i en stor rundkreds.

Der skal du slå
Sæt et kryds. Lad slagstenen
støtte på det sted hvor man skal
slå og tæl til tre og slå EN gang.

En god flintesten
Gå en tur et sted hvor I kan finde
store flintesten. Flinten skal
være i flade stykker på størrelse
med en til to hænder fra en voksen mand. De skal være så store
at børnene både kan holde og slå
på stenen uden at ramme sine
egne fingre. Der må ikke være
revner i stenen. Man kan få en
ide om der er revner i stenen ved
at slå på den. Hvis den lyder som
skåret porcelæn, er der sikkert
revner i den selv om man ikke kan
se det.

N
e
.

Tæl til tre og slå
Bliv ved med at slå stykker af stenen.

...et godt stykke
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r af ca.
m begge
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t den
agrørene
lpen.

cere
ære åbent
å der
lige let
n ned så

Sådan bygges
en snogehøj:

Høslet

Høslet med le behøves ikke kun at være for voksne. Efter et besøg ved Hornborga
Sjöen i Sverige fik jeg tre leer i børnestørrelse med hjem. Leerne kom hurtigt i sving og
antallet er siden fordoblet, hvilket er tilpas når man skal holde styr på en skoleklasse.

Sådan slår man hø:

ned. Da
ordel
den for
flere
er til nye
erden.

Sikkerhed er naturligvis meget vigtigt her. Leer må således aldrig lægges direkte
på jorden – når de ikke er i brug skal de hænges på en bestemt gren eller lignende.
Når leen skal transporteres bæres den med lebladet opad og spidsen pegende
frem.
Som nybegynder er det bestemt ikke let at slå med le, og man kan hurtigt
komme til at gle mme naboen i sin iver. Sørg derfor hele tiden for at der er god
afstand mellem eleverne. Vælg et fixpunkt som den enkelte elev skal ramme – og
lad dem starte forskudt. Når den første elev er godt i vej, kan nummer to starte
osv. Man kan evt. selv slå det første skår, som skal følges.
Det giver ingen mening at lade eleverne slå engen på kryds og tværs – udover
dårlige nerver får man også en rigtig dårlig slået eng. Det er også vigtigt at
lebladet hele tiden holdes skarp – ellers kan nybegynderen ofte være tilbøjelig til
at hugge vildt, i stedet for at skære stråene over. Hold derfor jævnligt pauser og
hvæs leen og få en snak om hvordan det går.
Det gælder ikke om at blive hurtigst færdig, men at slå rent og pænt. Jo pænere
man kan lægge høet i en fin, lige ranke,
jo bedre arbejde er det (og jo nemmere
rivning bagefter).
Det gælder om at slå ganske smalle
striber ad gangen (5-10 cm) og ikke en
halv meter i hvert sving. Det er leen som
skal gøre arbejdet og man skal kunne
holde til at arbejde længe.
Er der brug for lidt konkurrence, så gør
det til sidst. Lad en elev ad gangen slå i
f.eks. 30 sekunder. Bagefter måler man
længde og bredde af det slåede og regner
antal m² ud. Giv passende minuspoint for
de uslåede totter/striber.
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Find et godt afslag
Når man har slået nogle stykker af, skal man
finde et af stykkerne til at arbejde videre med.
Tag en pind og led i bunken af afslag.
Brug ALDRIG hænderne!

&

Tips
Tricks

Snogehøje

Det er populært at formidle
slanger – det er bare en skam
der er så få af dem tilbage i vores
forarmede danske natur. Er man så
heldig at bo i et område hvor der yngler
snoge, kan man give dem en håndsrækning ved at bygge såkaldte snogehøje.
Snogehøje er store ”kompostbunker” hvor
der dannes varme fra nedbrydningen af
plantedele. Her kan snogene godt lide
at lægge deres æg og undertiden kan
man opleve, at snoge også overvintrer i
snogehøjen.
Da man skal bruge ret så meget plantemateriale, er det ret tidskrævende
at lave en snogehøj. Belønningen er dog
stor når der pibler små snogeunger ud af
højen.

Kort fortalt består en snogehøj af tre
lag: Øverst og nederst tykke lag af f.eks.
blade, halm eller andet kompostmateriale. Det midterste lag består af grene
og kviste, hvilket gør det muligt for
snogen at trænge ind i stakken og
finde det bedste sted (temperatur,
fugtighed, ventilation) til æglægning.
Bunken placeres et sted, hvor
der ikke er skygge. Man kan også
anvende en bunke træflis til en
snogehøj.
Vil man læse mere om hvordan
man bygger og vedligeholder snogehøje kan Kim Bang Jensens bog ”Snogen
på Ærø” varmt anbefales.
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Lav en forstening
For at give børn forståelse af forsteningsprocessen, kan man prøve at lave sit eget forstenet søpindsvin. Der er
selvfølgeligt ikke tale om en ægte fossil, men en let måde vise hvordan det i princippet forgår. Der kan bruges gips,
eller tin. Hvis man vil bruge tin er der følgende fremgangsmåde. Først skal man have søpindsvineskaller af den lille
Tangborre, fundet ved stranden. Sørg for at de er rene –altså uden indmad og tandapparatet. Man lægger skallen
ned i lidt sand, så den er halvt begravet og ligger fast. Smelt noget tin i en smelte ske eller en gammel gryde. Fyld
dernæst skallen op. Tin størkner ret hurtigt, så derfor kan skallen ætses væk i beholder med saltsyre ret kort tid
efter. Efter ca. et par minutter har man sit flotte ”tinfossil”. Denne fremgangs måde skal ikke udføres af børn. Til
gengæld kan det godt lade sig gøre hvis der bruges gips.
Gips købes som et hvidt pulver og røres op med vand til en konsistens der kan minde
lidt om yoghurt. Søpindsvineskal, det kan være en Tangborre eller købt, fylder man blot
op med gips indeni. Hvis der er hul i begge sider, kan man lægge skallen ned i lidt sand,
så et hul lukkes. Sørg for, at gipsen kommer godt ud alle vegner. Rør men den lille pind
eller lignende. Størknings tiden er lidt forskellig og afhængig af mængden af tilsat
vand. Vent nogle timer, eller indtil det er fast og er blevet godt lunt. Det er hurtigt at
lave et ”fossil” på et par timer på denne måde end i naturen, hvor det formodentligt
tager tusindvis af år eller længere. Når gipsen er hærdnet, kan søpindsvinets skal
opløses ved at komme det hele ned i en beholder men fortyndet saltsyre, citronsyre
(50 g til ½ liter vand) eller eddikesyre.

Find et afslag med en god skarp kant.
...her er den skarp.

Vær forsigtig med saltsyren, brug beskyttelses briller, brug gummihandsker. I virkeligheden er citronsyren den fredeligste syre at anvende – man bruger den i forvejen i
husholdningen til at afkalke kaffemaskiner. Skyl med vand efter processen.

Nu skal alle de andre sider sløves, så der kun
er en skarp kant.
...siderne sløves med slagstenen

Og så har man lavet en meget simpel og
meget skarp kniv.
....så er den færdig

Bagefter
Det er vigtigt at børnene får at vide at deres nye kniv ikke må komme i lommen. Giv dem en pose til deres produkter.
Det sted hvor børnene har arbejdet vil det ligge en masse skarpe afslag. Dæk dem med jord eller sand, så der ikke
kommer andre børn med bare tær og træder i dem.
Vil du lære mere
Hvis du er intereseret i at lære mere arrangerer Flemming kurser efter aftale. Ring 22664740
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Lokalredaktører
Preben Bach
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Tommy Jensen
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Sabine Jensen
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Arne Bondo-Andersen
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Jesper Vagn Christensen
NST Fyn
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Hvor er formid
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Selv om det nu er bladet, der fylder
25 år og ikke foreningen, så må det
alligevel i den festlige anledning
være passende med en sang.
Sangen her stammer fra
Naturvejlederfordningens 25 års
jubilæum i 2012
- men vi tager den lige igen...

FORUNDRINGSSANGEN
Mel: "Flickorna i Småland...."
Når vårens lette lærke, og når mosens frække frø
med parringslystne lyde sikrer arten mod at dø,
så trommer forårsregnen glad en morgensymfoni.
Hvem er det mon, der spiller denne smukke melodi?
Det er våren selv der kalder: ”Kom nu ud og tag en tørn!
Lær at passe på den klode vi har lånt af vores børn!
Lær at bruge alle sanser, så vi alle sammen vil
se os selv som en del af det store sammenspil!”
Ånd ind den lune sommervind med hybenblomsters duft,
mens bier samler solskin sammen i den lune luft.
Hvem gir os denne sommerrus af rugen, når den drær
med stænk af havets bølgebrus og tusind somres vejr?
Det er sommeren der kalder: ”Kom nu ud og tag en tørn!
Lær at passe på den klode, vi har lånt af vores børn!
Lær at bruge alle sanser, så vi alle sammen vil
se os selv som en del af det store sammenspil!”
De friske røde tyttebær, den gule kantarel,
det friske vand fra kilden skal du ud og smage selv.
Hvem byder atter ind til skovens store svampefest
med smag på selve livet og lidt salt fra hav og blæst?
Det er høsten selv, der kalder: ”Kom nu ud og tag en tørn!
Lær at passe på den klode vi har lånt af vores børn!
Lær at bruge alle sanser, så vi alle sammen vil
se os selv som en del af det store sammenspil!”
De sorte fugleflokke søger føde søger læ
og nattens ugle lokker, imens månen går i næ.
Det første snefnug føles blidt imod en vejrbidt kind.
Hvem klæder marken helt i hvidt og pakker skoven ind?
Det er vinteren, der kalder: ”Kom nu ud og tag en tørn!
Lær at passe på den klode vi har lånt af vores børn!
Lær at bruge alle sanser, så vi alle sammen vil
se os selv som en del af det store sammenspil!”
- Se, det nye forår ruller blomstertæppet ud!
- Se, de nye kuld af unger! Se de nye skud!
Det næste slægtled står på spring, luk alle porte op.
Hvem lokker os: ”Spring ud i våren selv med sjæl og krop!”?
Det er livet selv, der kalder: ”Vågn nu op og tag en tørn!
Lær at passe på den klode, vi har lånt af vores børn.
Lær at bruge alle sanser, så vi alle sammen vil
se os selv som en del af det store sammenspil!
Jens Frydendal og Peer Høgsberg
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Historien bag sangen
Ivan Hansen fra Myrthuegård ringede i efteråret 2011 og fortalte, at han og mange andre gode folk fra egnene var i gang med at planlægge årskonferencen 2012 i Nymindegab, som bl.a. andet skulle markere Naturvejlederordningens 25 års jubilæum. I den forbindelse havde man brug for en jubilæumssang – om jeg
ikke kunne forfatte sådan én?
Jeg tænkte, at i så højtidelig en anledning måtte alle gode kræfter sættes ind, og satte derfor Peer ind i sagen.
Vi mødtes over en god frokost med efterfølgende travetur i Randbøldal, hvor vi blev enige om, at det ikke
skulle være nogen almindelig sølvbryllups-lejlighedssang. Vi ville i stedet satse på en regulær kandidat til
kommende højskolesangbøger. Vi gik konstruktivt til værks og fastlagde, at sangen naturligvis skulle afspejle naturvejledningens grundværdier:
•Naturen med dens landskaber, livsformer og vejrlig
• Vores ansvar for klodens overlevelse
•Menneskelivet fra vugge til grav, generation efter generation
•Sanserne som god naturvejledning jo spiller på
Rent lyrik-teknisk ville vi lægge os op ad Aakjær med masser af farvestrålende billeder og et godt omkvæd.
Endvidere ville vi forsøge at snige passende med henvisninger til andre danske digtere ind i teksten.
Således rustet fortabte vi os over kaffen og den gode brændeovnsild til refleksioner over livet i bredere almindelighed med masser af fælles vestjyske referencer.
Nu er både Peer og jeg velsignede med målrettede koner, som hen på aftenen ville vide, hvordan det gik
med den her sang.
Jo, da, den var næsten så godt som færdig. Vi havde hele skabelonen i hovedet. Det, antydede de kloge
koner, var et noget usikkert sted at opbevare den slags, og forsynede os med papir og blyant. Nu skal det
tilføjes, at begges koner er i besiddelse af naturvidenskabelig dannelse, hvilket udmøntede sig i et meget
flot skema, hvor alle stikordene blev placeret.
Med reference til årstiderne skulle sangen have 5 vers – et til hver – hvilket faldt fint sammen med sanserne, hvoraf vi måtte give køb på den sjette, for at de kunne passe i matrixen.
Herefter var det blot at fordele resten: Menneskelivets faser, landskaberne, vejrliget, biologien og alle farverne.
At vi måtte over sundet efter en velegnet melodi, fandt vi helt i tråd med naturvejledningens internationale
og i særdeleshed nordisk-baltiske kontaktflader.
Med skemaet i hånden var det så bare at sætte ordene ind i passende rækkefølge og versefod.
Det hele faldt nogenlunde på plads en januardag i Viborgs østlige omegn. Der stod en svær kamp om
fodslaget i allersidste linje, som først blev afgjort, da Ivan meldte tilbage, at nu havde arrangementskomitéen prøvesjunget sangen og først var snublet i allersidste linje i omkvædet. Det afgjorde sagen, og den sidste
tue blev udjævnet – troede vi!
Til selve jubilæumsfesten gik det op for os, at en spillemand med passende meget strøm på forstærkeren
faktisk også kunne få første linje i sidste vers til at kollapse. Derfor er de første to linjer i sidste vers nu blevet forsynet med en tankestreg som en slags idiotsikring.
Herefter er det blot et spørgsmål om at synge godt igennem. Skulle nogen have lyst til at gå på litterær skattejagt efter Blicher, Aakjær og Halfdan Rasmussen, er der fri jagt. Der er også fri afbenyttelse af sangen.
Den er som nævnt skrevet til naturvejlederordningens 25 års jubilæum, og vi håber, at naturvejlederkollegaer og andre, der vil naturen det godt, vil bruge sangen som øjenåbner for naturens mange kvaliteter.
				
				
Jens Frydendal 30. marts 2012
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En smeltedigel
fuld af indtryk
Når natur- og kulturformidlere
mødes i Europa

Krakow og omegn har en
kulturarv, der er forbundet
med stærke følelser.

Af Charlotte Bie Thøstesen,
cand. scient. i biologiformidling.
Forskningsformidler på
Fiskeri- og Søfartsmuseet
i Esbjerg.
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Her er en lille beretning om de
mange indtryk, der opstår, når
natur- og kulturformidlere fra
Europa - ja endog fra hele verden - mødes for at udveksle
erfaringer, diskutere og inspirere hinanden. Beretningen
handler om Interpret Europes
Internationale konference i
Krakow den 6. til 9. juni 2015.
Jeg har valgt at dele de indtryk med jer,
som betød mest for mig. Jeg håber, de
vil give jer et indblik i, hvad en sådan
konference kan byde på.

Så forskellige og dog så ens

Når jeg tænker tilbage på Interpret
Europe konferencen, er der især et ord,
som gang på gang dukker op – smeltedigel – som metafor for en sammensmeltning af forskellige folkeslag og kulturer, hvor de kommer til at føle sig som
ét nyt folk samtidig med, at de bevarer
deres egne traditioner. Det giver et fint
billede af, hvad der skete i de dage, hvor
konferencen “Sensitive heritage - sensitive interpretation” løb af stablen. Formidlere fra 30 forskellige lande satte
hinanden stævne for at fordybe sig i og
blive klogere på formidling af vor til tider sensitive natur- og kulturarv. Vi
kom fra vidt forskellige kulturer og havde vidt forskellige erfaringer og faglig
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baggrund, men undervejs fandt vi ud af,
at vi alle havde ét tilfælles - passion for
formidling.

Scenen sættes

Krakow i Polen er et oplagt sted at samles, når dagsordenen er formidling af
vores sensitive natur- og kulturarv. Krakow og omegn har gennem historien
oplevet adskillige krige og besættelser
og har derfor en kulturarv, der er forbundet med stærke følelser. En times
kørsel fra Krakow ligger Niepołomice
skoven, som har en lang tradition for
trofæjagt, hvilket er et fænomen, der
kan vække stærke følelser hos forskellige parter. Krakow og omegn var derfor
oplagt at tage afsæt i til diskussion om
”best practice” for formidling af sensitiv
natur- og kulturarv. Konferencens internationale islæt gjorde, at det ikke kun
var den polske natur- og kulturarv, der
var omdrejningspunkt for diskussionerne. Mit eget oplæg ”Seals a conflict issue
– How should it be interpreted” tog f.
eks. udgangspunkt i debatten om sæler i
Danmark, hvor modstridende interesser
og natursyn skaber konfliktfyldte debatter. Denne debat er også aktuel i andre
lande, ikke kun når det gælder sæler,
men også andre rovdyr.

Formidling dybt nede i jorden

Under konferencen fik vi mulighed for
at opleve Krakow og høre om byens historie og legender. Vi besøgte også saltminen Wieliczka, som siden 1978 har
været på UNESCOs verdensarvsliste.
Turen i saltminen vakte blandede følelser hos mig. Vi opholdt os seks timer
dybt nede i jorden. Atmosfæren og udstillingerne i saltminens dyb gjorde indtryk på mig. Jeg kunne sætte mig i minearbejdernes sted. Minens mange
helligdomme fortalte historien om, at
arbejdet under jorden ikke var helt ufarligt. Minearbejderne var særdeles religiøse. Arbejderne hilste på hinanden med
”Szezęsc Boze” – ”Gud velsigne dig”, og
når de kom ned i minen, startede de arbejdsdagen med en bøn ved et af kapellerne. Men saltminen bar også præg af
at være en kæmpe turistattraktion. Årligt besøger mere end en million turister
minen, og de guidede ture giver derfor
følelsen af ”formidling på samlebånd”.
Mødet med denne form for mundtlig
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formidling var en surrealistisk oplevelse.
Vi var en gruppe på omkring 40 personer, der udstyret med høretelefoner blev
ledt rundt af en guide. Til tider gik guiden langt foran, og når hun fortalte om
minens historie, kunne jeg høre hendes
stemme, men ikke se hende. Af og til
passerede vi strategisk placerede souvenirbutikker, og steder hvor vi kunne
købe forfriskninger. Der var endda en
stor restaurant, hvor vi indtog vores aftensmad. Under aftensmaden i minens
dyb var der, med udgangspunkt i vores
oplevelser i minen, en livlig diskussion
om, hvordan en så betydelig turistattraktion kan formidles uden at gå på
kompromis med god formidlingsskik.

Skeen fra Auschwitz

Konferenceoplæggene var mange og varierede. Formidlingen af sensitiv naturog kulturhistorie blev anskuet fra både
filosofiske og mere konkrete vinkler. At
fortælle det hele er umuligt. Her er derfor et enkelt nedslag, som måske kan
sætte tanker i gang, som det gjorde hos
mig - Tanker om forskelligheder og vigtigheden af at formidle en sag fra flere
vinkler. Jeg vil forsøge at gengive pointer fra den polske filosof Dr Andrzej
Leder’s oplæg “Imperative of Empathy the Kantian Pre-Condition for Any
Kind of European Futur”, som tog udgangspunkt i problematikken om “skeen
fra Auschwitz”.

Saltminen Wieliczka har siden
1978 været på UNESCOs
natur- og kulturhistoriske
verdensarvsliste.

25

Konferencens oplæg, workshops og studieture gav
brændstof til diskussioner om
“best practice” for formidling
af sensitiv arv.
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Forestil jer følgende: Et midaldrende israelsk ægtepar arresteres i Krakow lufthavn, da de skal hjem fra ferie. Ægteparret blevet arresteret for at have stjålet
en museumsgenstand - en ske - fra
Auschwitz-Birkenau Museet. I Polen giver en sådan forbrydelse op til ti års
fængsel. Parret erklærede sig skyldige,
fik en bøde, undskyldte mange gange og
fik lov til at rejse hjem. Da de kom hjem
ytrede de sig alligevel helt uforstående
over for episoden. De var ked af, at have
stødt overlevende fra holocaust, men de
mente stadigvæk ikke, at der var tale om
tyveri, da skeen lå på jorden - jorden
eroderer, så der fortsat kommer nye historiske genstande til syne. De tog skeen
for at sørge for, at den blev bevaret for
eftertiden. De ville give den videre til
Yad Vashem Museum i Israel.
Auschwitz-Birkenau koncentrationslejeren er i dag et museum og et mindesmærke. Museets talsmand betragtede
episoden som en særlig grov forbrydelse, da genstande, som den fundne ske,
er de eneste minder, der er tilbage fra de
mange mennesker, der blev udslettet i
dødslejren. Ved at fjerne minderne dør
disse mennesker på ny.
”Skeen fra Auschwitz” er et eksempel
på, hvordan den samme genstand kan
have forskellig følelsesmæssig værdi og
symbolik. Vi har forskellige moralske
kompasser og har en tendens til at opfatte os selv som de ”gode” og de andre
som de ”onde”. Når vi forsøger at forstå
den anden part, udløser det tit vrede og
skyldfølelse. For at løse konflikten skal
vi være villige til at se os selv med andres øjne. F.eks. burde det israelske par

have vidst, at det ikke er tilladt at fjerne
museumsgenstande, men overlevende
fra holocaust betragter ikke nødvendigvis Auschwitz-Birkenau Museet som
den legale kurator af minderne, men
derimod Yad Vashem Museet. Modsat
burde museet have vist, at ægteparrets
alder betød, at de sandsynligvis havde
en direkte relation til holocaust - deres
intension var at bevare og ikke ødelægge. Men hvordan kan et museum og
mindesmærke opretholdes, hvis alle
overlevende fra holocaust behandler
stedet som deres ejendom? Desuden betragter polakkerne Auschwitz som et
gravsted. Ifølge polsk tradition, har
gravvogteren ret til at tale på de dødes
vegne. At fjerne polakkernes rolle som
kuratorer ses af polakkerne, som første
skridt mod at caste det polske folk som
tilskuere til holocaust og dermed som
medskyldige i forbrydelsen.
Der er altid flere sider af samme sag,
og Dr Andrzej Leder ønskede at vise, at
forudsætning for en fælles fremtid er
empati – evnen til at sætte sig i en andens sted, hvilket er en af de fornemste
opgaver for en formidler.

Kontroverser - emnet er relevant

Konferencens mange oplæg, workshops
og studieture gav brændstof til diskussioner om “best practice” for formidling
af sensitiv arv. Vore forskelligheder gjorde diskussionerne væsentlige, da vi i
kraft af dem gav hinanden nyttig sparring og input. Konferencens internationale præg var uden tvivl en force og
med til at udvikle os som formidlere.
Jeg vil sluttelig, i konferencens ånd,
referere Eva Sandberg, leder af Swedish
Centre for Nature Interpretation. Hun
fremførte i oplægget”Who is afraid of
the wolf? Sensitive issues as fuel for
thought provocation”, at når det, der
formidles, skaber kontroverser, er emnet relevant at formidle. Når vi ikke er
enige, opstår der naturligt konflikter,
hvilket blot er udtryk for, at mennesker
involverer sig følelsesmæssigt i det, der
bliver formidlet. Hvis vi ikke var forskellige, ville der derfor ikke være noget
at formidle. Sagt på en anden måde under konferencen af Michael H. Glenn Måske er spørgsmålet sensitive mennesker frem for sensitiv arv?
o
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Boganmeldelse

”Hvor
vildt er det?”
Udgivet af Center for Ungdomsstudier
Jeg har ofte stået i situationer, hvor jeg
har skulle finde egnet materiale til at
formidle naturen for elever på folkeskolens mellemtrin, men reelt kun har kunnet finde materiale til mindre børn, som
jeg så har skullet tilpasse mit behov.
Foråret står for døren, og dermed er
det oplagt at invitere folkeskolens klasser med ud i naturen – tæt på grøfter,
bynatur, fortove – dels for at stimulere
lysten til at opleve den omgivende natur,
dels i erkendelse af at børn har BEHOV
for frisk luft, og dels for at formidle begreber som biodiversitet og naturbeskyttelse i øjenhøjde.
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Denne lille bog er resultat af et samarbejde mellem Natur & Ungdom, KFUM
og Habitats, og giver en række konkrete
og letanvendelige beskrivelser af forløb.
Jeg har haft lejlighed til at bruge den aktivt i min formidling gennem det sidste
stykke tid, og glædes over overskueligheden, beskrivelserne af aktiviteter, målgruppe, materialer og forslag til videre
arbejde. Jeg er godt tilfreds og tildeler
bogen 4 af 5 ugler J

Anmeldt af
Peter Baloo Laurents

På hjemmesiden www.hvorvildt.dk kan der
hentes supplerende materialer, og bogen kan
bestilles via mail på info@ungdomsanalyse.nu
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Foto: Sabine Jensen

Følsom formidling

i følsomme natur- og kulturområder

Af Lars Nygaard, naturvejleder
på AQUA Naturfagscenter i
Silkeborg og medlem af
Naturvejlederforeningens
internationale udvalg.
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Dette emne var titlen på dette
års kongres i foreningen Interpret Europe, som foregik i den
smukke universitetsby Krakow
i det sydlig Polen.

omgivet af begge typer følsomme områder: En af Polens mindste, men mest
publikumsbesøgte nationalparker ligger
her, og ikke langt herfra lå engang nazisternes grusomme udryddelseslejr:
Auschwitz .

I tre dage i juni måned var ca.130 naturog kulturformidlere fra hele Europa og
en del fra andre lande deltagere i kongressen.
På kongressen blev vi præsenteret for
en række spændende oplægsholdere,
der alle havde fokus på formidlerens ansvar, når man åbner op for formidling i
følsomme områder.
Følsomme områder skal i denne sammenhæng både forstås som steder, der
har en særlig følsom natur, som skal behandles med omtanke, men det kan
også være formidling på steder, der skaber særlige følelser hos publikum, som
f.eks. tidligere slagmarker, kirkegårde
eller mindelunde. I Sydpolen er man

Kan vi danskere så lære noget af temaet fra
denne konference?

Selv havde jeg budt ind med et oplæg på
konferencen om vores overvejelser om
udarbejdelse af en helhedsformidlingsplan for hele Gudenåen igennem projektet OplevGudenaa.
I dette projekt har vi gjort os mange
overvejelser om, hvordan man på én
gang kan formidle et område med så
stor geografisk udbredelse, og samtidig
tage hensyn til de lokale interesser og
ikke mindst ønsker fra nogle beboere
langs åen om at forblive uopdaget!
Oplægget fik sat gang i en spændende
dialog med folk fra bl.a. Tyskland, England, Belgien og New Zealand, som alle
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Foto: Sabine Jensen

stod med lignende udfordringer.
Disse konferencer giver anledning til
ERFA i stor stil. Her var vi kolleger og
inspiratorer for hinanden på tværs af
landegrænser!

Hvad optog mig så mest på denne kongres?

Det var mange interessante oplæg på
denne kongres, men ét oplæg optog mig
meget, fordi det satte tanker i gang!
Det kom fra en af de lokale værter, en
professor fra universitetet i Krakow.
Oplægget handlede om formidlerens
egen bevidsthed om, at meget af det vi
formidler ofte bygger på det, han kaldte
for befolkningens fælles identitet - eller
måske nogle gange mere vores kollektive fornægtelse af fakta?
Meget af vores identitet er opbygget
over mange generationer og er dermed
blevet den rigtige historie, men måske
ikke nødvendigvis den sande historie!
Disse dilemmaer kan man selvfølgelig
godt forstå, når men tænker på Polens
egen historie, men hvad med Danmark?
Tør du godt udfordre dit publikum på
deres natursyn? Er randzoner gode eller
dårlig? Er ulven ven eller fjende?
Verden er fuld af dilemmaer. Det faktum tog jeg selv med hjem fra Krakow!
o

Foto: Sabine Jensen

Har du fået lyst til at udfordre dig selv og møde
kolleger fra hele Europa, så kan du følge med i
Interpret Europes arbejde på hjemmesiden:
www.interpret-europe.net
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Anmeldelse

Miniaturerne
Spillet der skaber nysgerrighed og
læring af danske smådyr

Anmeldt af
Mette Lynge Nielsen
Udeskolevejleder på Quark
Naturcenter, Hvidovre.
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Miniaturespillet er en nyfortolkning af
de gode gamle bilkort. Spillet handler
dog ikke om biler, men noget helt andet,
nemlig alle de små Krible Krable-dyr vi
har lige udenfor døren! Og lige netop
den vinkel på spillet går godt i spænd
med de mange institutioner rundt omkring i landet, som arbejder med Krible
Krabe-tema i maj måned eller som bare
synes, det er spændende at lære børnene
om dyrene på en sjov og anderledes
måde.
Spillets regler er enkle, og selv de helt
små børn fanger det hurtigt og kan spille selv. De enkle symboler for de forskellige værdier er tydelige, og værdierne er
både angivet i enkle prikværdier eller
med tal, så der er mulighed for efterhånden at lære de helt rigtige værdier.
Man dyster i kategorierne levealder, hastighed, størrelse, antal æg og sjældenhed. Der er desuden en ekstra fakta-

boks, hvor man næsten kan sige, at man
lærer lidt om de enkelte insekters superkræfter. Det synes børnene er helt fantastisk, og de husker det ret hurtigt.
Med spillet følger både spilleregler og
forklaringer på de enkelte værdiangivelser, og det er fint understrege, at værdierne kan indeholde fejlmarginer.

Leg og læring

Erfaringer fra pædagoger der har introduceret spillet i børnehaven er, at interessen for de små dyr er eksploderet, og
de har travlt med at komme ud og lede
efter dyrene, når spillet er slut. Børnene
er hurtigt i gang med at spille, og selvom det ved første indtryk virker som
om, at de bare gerne vil vinde så mange
kort som muligt, sniger der sig alligevel
en masse viden ind. For når August på 5
år vinder med 4 prikker for hurtighed,
vil de andre medspillere meget gerne
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vide, hvad det er for et dyr, der løber så
hurtigt. Og Solvej på 6 år vækker forundring og begejstring, når de andre ser, at
hun har et kort med en myre, der kan
blive 25 år og få 200.000 unger.
Selvom børnene hurtigt kan spille det
selv, vil man som voksen også gerne
være med. For selvom man synes, at
man vidste en hel masse om dyrene, opdager man nye og sjove fakta, så man
helt bliver grebet af det.

Variation og tilpasning

Spillet udmærker sig ved, at det lægger
op til en stor variation af, hvor meget
læring man ønsker at lægge i det. Så
hvad enten man ønsker at lære dyrenes
navne eller deres forskellige egenskaber,
kan man gå så meget i dybden, som det
passer til børnene. Til de lidt større
børn i 6-7 års alderen, kan man sætte
krav om, at de skal læse dyrenes navne
højt, samt læse hvilken værdi det har,
inden for den kategori der dystes om.
QR-koder på kortene giver mulighed
for at få ekstra viden, og dermed højne
niveauet af læring.
Ved at der er så mange muligheder i
tilgangen til spillet, henvender det sig til
børn i alderen 3-8 år, og både pædagoger, lærere og naturvejledere kan inddrage det i det omfang der passer til situationen.

Spil indenfor eller tag med på tur

Det er hurtigt at komme i gang med
spillet, så det kan hives ned fra hylden,
når det skal være. Det kan bruges som
optakt til emneuger, men også bare når
man har lyst til at dykke ned i smådyrenes verden og tage en ”Mini”-dyst.
Kortene er coatet, så de tåler lidt vand
og snavs. Derfor kan man nemt tage
dem med ud og spille spillet omgivet af
de dyr, man lærer om.
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Pædagog med udeliv i fokus

Spillet er udviklet af Kenneth Leander,
som har arbejdet som pædagog i mange
år, hvor hans fokuspunkt har været på
børn og udeliv. Derudover har han en
naturformidlingsuddannelse, samt kurser i udeliv og børn og natur. Det er
igennem disse forløb, han har erfaret, at
der er brug for at udbrede kendskabet til
de små dyr, der omgiver os.

Spillet kan købes flere steder, bl.a. i Arnold Busk,
på Frederiksen.dk, Naturbutikken på Vesterbro
og Forvandlingskuglen på Amager.
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Indtryk fra

Naturvejlederforeningens
Årskonference 2016
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”Naturvejledning uden grænser
– plads til begejstring”
13.-15. april 2016, Det nye Sletten, Ry

Fotos:
Peter Laurents
Bjarke Birkeland
Rikke Vesterlund
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ATURBUTIKKEN.DK

Kite Optics
Fantastisk skarphed
Sublim byggekvalitet
Ingen kompromisser
Til ethvert budget

EN DEL AF
DANSK ORNITOLOGISK FORENING

NYHED FRA SCANDIDACT
Kig ind på vores nye hjemmeside og få inspiration
til din undervisning:

www.scandidact.dk
• Mulighed for produktsøgning
• Nemt at handle via online bestilling
• Tilmeld dig nyhedsbrev og deltag i
lodtrækning om ﬂotte præmier

Klik ind på siden og kom gerne
med forslag til forbedringer eller
ønsker om nye produkter.

34

TLF.: 49 13 93 33 • FAX: 49 13 83 85
OLDENVEJ 45 • DK-3490 KVISTGÅRD
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NYE TRÅDLØSE SENSORER FRA PASCO
Nye, spændende muligheder
inden for dataopsamling
- og til virkelig gode priser!

TRÅDLØS
TEMPERATURSENSOR

TRÅDLØS KRAFT/
ACCELEREATIONSSENSOR

450,00

1.140,00

kr.

Varenr: PS-3201

AIRLINK

Varenr: PS-3202

TRÅDLØS PH-SENSOR

TRÅDLØS TRYKSENSOR

675,00

kr.

Varenr: PS-3200

Alle priser er ekskl. moms

kr.

798,00

675,00

kr.

kr.

Varenr: PS-3203

Varenr: PS-3204

Frederiksen Scientific A/S . Viaduktvej 35 . DK-6870 Ølgod . Tel. +45 7524 4966 . Fax +45 7524 6282
info@frederiksen.eu . www.frederiksen.eu

Jubilæumstilbud!
Godt grej til bålmaden...

lbud!

umsti
æ
l
i
b
Ju
MUGG Pr. stk.
Danmarks kun kr.

6,-

billigste!

Normalpris 8,Varenr. (59343)

STØBEJERNSGRYDER
- Dutch Oven.

Varenr. (59230)
Denne type af støbejernsgryder er blevet brugt til
!
madlavning i flere hundrede år.
tilbud
s
m
u
Perfekte både til simremad, Jubilæ
bagning, steg eller fjerkræ.
FRIT

Normalpris 639,-

,5
7
5
G
L
VA

LÅGLØFTER

Varenr. (59231)
Varenr. (59233)

Tilbuddene gælder til og med 15. maj 2016. Kun ved telefonisk henvendelse. Alle priser er ekskl. moms.

Se vores store udvalg på

Praktisk til at løfte låget
af gryden eller
rode i gløderne. Kun
kr.

69,-

www.linaa.dk

Linå & Danfauna • Bergsøesvej 11 • 8600 Silkeborg • Tlf. 8680 2666
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