Tema:

RVEJ L

ER
ED

NATUR
vejleder

N ATU

Juli 2017, 26. årg, nr. 2

Udskoling
og ungdoms
uddannelser

N ATU

nr. 2

Tema:

RVEJ LE

DE R

R
U
T
A
N
vejleder

Juli 2017, 26. årg,

Udskoling
og ungdoms
uddannelser

Tema:

Udskoling og
ungdomsuddannelser

Redaktionens leder

En dejlig sommerferie er for de flestes vedkommende ved at være slut, og hverdagen
melder sig igen på banen. Af mange forskellige årsager er dette nummer af NATURvejleder blevet noget forsinket i forhold til planen – men nu er det her. Og det kan
forhåbentlig inspirer til, hvordan flere af os kan blive dygtige til at lave naturvejledning for den allersværeste målgruppe. Teenagerne !
Hvad er det der gør, at det er sværere at trække eleverne fra folkeskolens ældste
klasser og ungdomsuddannelserne ud i naturen? Er det udfordringen med at have
en hel dag med én lærer? Er det usikkerheden på, om det nu også kan forsvares fagligt? Er det fordi lærerne har så travlt, at de ikke har tid til at tænke anderledes og
ud af boksen? Eller er det fordi vi simpelthen ikke er dygtige nok til at tilbyde hvad
der ønskes?
I det nummer du sidder med i hånden, har vi spurgt vores kolleger om de vil dele
deres erfaringer med naturvejledning for denne målgruppe. Det er der kommet
mange spændende artikler ud af. Læs og bliv inspireret.
Rikke Vesterlund
		
Temaredaktør

NATURvejleder udgives af
NATURVEJLEDERFORENINGEN I DANMARK
www.natur-vejleder.dk
		
Artikler og post til NATURvejleder:
NATURvejleder v/Rikke Vesterlund,
Tjørnevænget 6
5500 Middelfart
E-mail: vesterlundnatur@gmail.com
Redaktion:
Rikke Vesterlund (ansvarshavende redaktør);
vesterlundnatur@gmail.com
Copyright:
Gengivelser fra bladet er tilladt med kildeangivelse.

Kommende numre/temaer:
2017-3 / Sept.: Kommunalvalg og nv (deadline: 28/8)
2017-4 / Nov.: Kulturhistorie
(deadline: 30/10)
2018-1/ Feb.: Nye målgrupper
(deadline: 1/1)
2018-2/ Apr.: Internationalt
(deadline: 1/3)
Temaredaktører for dette nummer:
Rikke Vesterlund
Opsætning/Layout:
Finn Lillethorup
Forside-illustration:
Naturskolerne i Raadvad og Rude Skov

ISSN: 1601-8214

Oplag: 500 ex. på Cocoon-papir
Tryk: PE Offset, Varde

2

NATUR vejleder • 26. årg. • nr. 2 • 2017

NATURvejleder

26. årg., nr. 2, juli 2017

Redaktionens leder. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2
Foreningens leder.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5
Naturvejledning i gymnasiet - set fra en lærers synspunkt.  .  .  . 6
Spot på udfordringerne – set fra begge sider

Gymnasieformidling i Vadehavet. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8
Hvad skal der til, for at gymnasierne kommer igen år efter år

Gymnasielever som havforskere .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12
Hvor adskiller naturvejledning for gymnasier fra naturvejledning for folkeskoler?

Feltundersøgelser og naturvejledning
med gymnasieklasser .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15
Hvor adskiller naturvejledning for gymnasier fra naturvejledning for folkeskoler?

Stevns Naturcenter med
Naturvejledning målrettet mod gymnasieskolen. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18
Beliggenhed og faciliteter er alfa og omega

Fællesfaglig undervisning med biomonitering.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 21
Eksempel på forløb, som involverer flere fag

Udskolingselever på naturskolen .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 24
Høj faglighed kan sagtens rumme ”den gode oplevelse”

Biohacking med skoleelever.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 27
Nye samarbejdspartnere giver høj faglighed

Dataopsamling med folkeskolelever – hvorfor nu det? .  .  .  .  .  . 29
Hvordan kan naturvejlederne hjælpe lærerne med et opfylde
nogle af kompetencemålene

Skærme og app's i naturvejledning .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 31
En mini-guide i junglen af app’s

Naturens Dag - hver dag.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 33
Også for naturvejledere

Afhjælp boligmanglen. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 34
Lav dit eget bi-hotel

Aktivt fællesskab ved havet.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 36
Foreningsfællesskabet giver øgede muligheder for fede faciliteter

Små fingre kan også være grønne.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 39
Hjælp til køkkenhaver i daginstitutioner

NATUR vejleder • 26. årg. • nr. 2 • 2017

3

N ATU

ER
ED

RVEJ L

Naturvejlederforeningen i Danmark
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.

www.natur-vejleder.dk

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.

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 2018
7.- 9. maj - Livø

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)
formand@natur-vejleder.dk ...............30624542
Jacob Jensen (næstformand) kajac@post9.tele.dk ...........................30760222
Michael Boon Pedersen (kass.) michaelboonpedesrsen@outlook.dk .. 2047 7155
Rikke Skriver Vesterlund (sekr.) vesterlundnatur@gmail.com ..............60542481
Mette Millner Raun (web)
web-ugle@natur-vejleder.dk..............
Bjarke Birkeland
bb@visitaqua.dk ................................20904618
Jakob Wallø Hansen
jakob@geoparkodsherred.dk .............23729463
Kristian jepsen
kristian_jepsen@hotmail.com............50524230
Mia Lindegaard Pedersen
mia.pedersen@snm.ku.dk..................20571004
Sam Bøgesgaard Sørensen
naturvejleder@sonderskov.dk ............40293766
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Kasse og regnskab:
Michael Boon Pedersen
Skullerupvej 36b, 4330 Hvalsø
kasserer@natur-vejleder.dk - tlf. 2047 7155
Medlemsskab og adresseændring:
Michael Boon Pedersen
Skullerupvej 36b, 4330 Hvalsø
kasserer@natur-vejleder.dk - tlf. 2047 7155
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Peter Baloo Laurents
Naturvejlederforeningen

Foreningens leder

På gensyn derude
Peter Baloo Laurents
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tivt kendskab til naturvejledningen.
Samme evaluering viser endvidere at
naturvejlederne, samlet og på landsplan,
har et årligt besøgstal på omkring 1 mio
mennesker – mennesker der oplever natur- og friluftsliv gennem professionel
og fagligt velfunderet formidling.
I de 30 år ordningen har eksisteret har
kurven været støt stigende, og naturvejledningen er i fortsat udvikling og igennem Friluftsrådets udlodningsmidler,
kommunale midler og mange fondes
velvillige støtte har mange nye og spændende projekter med natur og friluftsliv
set dagens lys.
I det kommende efterår skal vi forhandle en ny samarbejdsaftale omkring
”Naturvejledning i Danmark” – her er
foreningen med omkring bordet sammen med Friluftsrådet, Naturstyrelsen,
Miljøstyrelsen – og som noget nyt også
KL. Det bliver spændende forhandlinger, og jeg er sikker på at der er både vilje og ønske om at lande en ny, konstruktiv og fremadrettet samarbejdsaftale.
Der har altid været et stærkt bånd
mellem Friluftsrådet og Naturvejlederforeningen. Bestyrelsen vil naturligvis
arbejde for at styrke og udvikle dette
bånd, selvom der lige tegner sig forskellige udfordringer på vejen.
Naturvejledning har en fremtrædende
placering i Friluftsrådets strategiske
2020 plan, og alene det faktum at vi er
ca 450 naturvejledere på landsplan der
alle fungerer som ambassadører for udviklingen af danskernes forståelse af friluftsliv, natur og miljø er et godt og solidt argument i forhold til de kommende
forhandlinger og fremtidsvisioner.

N ATU

De

fleste naturvejledere har sikkert susende travlt i forår og
sommer. Det kan være vanskeligt at huske, hvad man lavede tilbage i april måned. Men selv om der er løbet meget
vand i åen siden da, vil jeg gerne sende
en stor tak til både arrangører og deltagere for en fantastisk årskonference
2017 – og ikke mindst en tak for den
fantasi og energi der fyldte såvel S-togsnettet, som Rådhuspladsen hele torsdagen. Hvis ikke københavnerne var klar
over at der findes engagerede naturvejledere før, så blev de det til fulde på dagen, og mon ikke der blev fortalt gode
historier ved aftenkaffen i de små hjem,
om da ”mor mødte en rødspætte i toget…!”
Dernæst vil jeg også – på egne og bestyrelsens vegne – takke for den støtte
og tillid der er vist os ved valget på generalforsamlingen. Jeg er både glad og
stolt over at kunne tage yderligere et par
år på formandsposten, og jeg er rigtig
glad for at vi tillige har fået valgt en god
og handlekraftig bestyrelse. Tak for indsatsen til de bestyrelsesmedlemmer der
af forskellige årsager har måttet trække
sig, og velkommen ombord til de nyvalgte medlemmer!
Med udsigten til store ændringer i anvendelsen af udlodningsmidlerne, en
foreløbig udmelding om at det er slut
med løntilskud og en generel usikkerhed om naturvejlederordningens fremtid, er der arbejdsopgaver nok at tage fat
på, og det kommende år skal derfor
bruges til at sætte et ekstra fokus på naturvejledernes synlighed, resultater og
potentiale – og det er et arbejde vi allerede er godt i gang med…
Naturvejledere er synlige, og den nyligt gennemførte evaluering af ordningen peger på at omkring 80% af den
voksne befolkning her et godt og posi-
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Naturvejledning
i gymnasiet

- set fra en lærers synspunkt
Og her er det vigtigt at understrege, at det kun er en lærer
som her udtaler sig.
Nedenfor kan du læse nogle
tanker fra en tidligere naturvejleder og nuværende
gymnasielærer.
Egne erfaringer som naturvejleder
Af Lars Johansen
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Som tidligere naturvejleder har jeg
mange gange haft fornøjelsen af at have
gymnasieelever med ud i naturen. Oftest har der været fokus på både den
gode historie og den gode oplevelse.
Strandture med waders og net eller
snorkeldykning har været en bestseller
men jeg har også kastet mig ud at sælge
naturforvaltning og klimaforandringer i
havet mm. Set i bakspejlet har jeg været

noget famlende overfor hvilken pakke
jeg skulle tilbyde gymnasierne. Samtidig
har lærerne også være lidt famlende i
forhold til hvordan jeg kunne bruges i
deres undervisning. Resultatet har derfor ofte været et isoleret forløb med naturvejlederen, som var både sjovt, inspirerende og måske ligefrem lærerigt.
Men et forløb som det har været svært
for læreren at integrere i den daglige
undervisning.

Egne erfaringer som gymnasielærer

Hvis jeg i dag, som gymnasielærer, skal
arrangere en tur med den lokale naturvejleder (og det gør jeg gerne) så skal
der være et klart mål for turen. Den
gode fortælling og oplevelse er ikke nok.
Hvis jeg skal bruge min kostbare undervisningstid uden for klasselokalet skal
der være et synligt formål med turen i
NATUR vejleder • 26. årg. • nr. 2 • 2017

forhold til undervisningen. Kan du som
naturvejleder hjælpe mig med dette er
jeg også meget interesseret i at besøge
dig med min klasse.

Hvad er det så jeg ønsker?

Først og fremmest er det vigtigt at forstå, at min undervisning i høj grad styres af lærerplaner, hvori der udpenslet et
kernestof. Et kernestof som eleven skal
stå til ansvar for til eksamen. Ved eksamenen tager spørgsmålene udgangspunkt i eksperimentelt arbejde. Jeg vil
som lærer derfor gerne have, at eleverne
skal lave eksperimenter, når de er på besøg i din natur. Eksperimenter som de
kan dokumentere skriftligt.

Er den gode naturhistorie så død?

Nej overhovedet ikke, måske tværtimod. Du kan som naturvejleder noget
som er få forundt. Du kan fortælle den
gode historie om de ting vi arbejder
med undervejs. Historier som i høj grad
er med til at motivere eleverne til overhovedet at gide lære noget (I hvert hos
mange). Men du skal huske på, at jeg
som gymnasielærer hele tiden har en
abe på skulderen, som spørger om det
her kan bruges til eksamen.
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Hvad kan du gøre her og nu, hvis du vil have
flere gymnasieklasser med på tur?

Jeg foreslår at du læser bekendtgørelsen
for biologi i gymnasierne (stx og htx)
Besøger de lokale gymnasier hvor du
giver et bud på hvad du kan tilbyde og
afstemmer det med lærernes behov.
Tænker tværfaglighed ind i naturvejledningsforløbet. På den måde er der
flere fag om at ”betale” timerne som skal
bruges på turen.
På den lidt længere bane skal der ske
en udvikling i tilbuddene til gymnasierne. Dette kunne måske ske som et samarbejde mellem naturvejlederforeningen
og biologilærernes faglige forening,
FaDB. Jeg tænker, at der er behov for at
der udvikles øvelsesvejledninger, undervisningsmaterialer, eksamensspørgsmål
mm., så det er let at gå til for den enkelte lærer (og naturvejleder). Her skal det
bemærkes, at mange gymnasielærere
oplever et stigende arbejdspres i disse år,
hvorfor vi måske har tilbøjelighed til at
vælge de mest tidstunge opgaver fra.
Her kunne naturvejledningen desværre
godt være iblandt.
o

Biologi A/B/C, stx

Vejledning

Undervisningsministeriet
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
Gymnasie- og Tilsynskontoret, august 2017
Vejledningen præciserer, kommenterer, uddyber
og giver anbefalinger vedrørende udvalgte
dele af læreplanens tekst, men indfører ikke
nye bindende krav.
Citater fra læreplanen er anført i kursiv.
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Gymnasie
formidling
i Vadehavet
Af Christine Røllike Ditlefsen
og
Karen Vestergaard Henriksen

Kort om hvad vi laver
Vadehavet rummer mange
emner inden for biologi og
naturgeografi, som vi på
Vadehavscentret i flere år har
formidlet til gymnasieklasser
- primært fra lokalområdet,
men også fra de andre landsdele - fx Nordjylland og
København.
Klasserne kommer for at fordybe sig en
eller flere dage i den særlige vadehavsnatur og arbejder med forskellige
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øvelser, som spænder fra kvantificering
af bunddyr til diskussioner om sælforvaltning.

Hvordan startede vi

Vadehavscentret begyndte at arbejde
med gymnasieformidling for mere end
15 år siden. Vi havde haft gymnasier
med på ture, men ville gerne være et reelt tilbud til ungdomsuddannelserne. Vi
ville gerne fremme interessen for den
naturvidenskabelige dannelse og vise
eleverne at forståelsen for biologi og natur er vigtig for at lave en god naturforvaltning, så vi kan passe endnu bedre på
vores natur i fremtiden. På et kursus
NATUR vejleder • 26. årg. • nr. 2 • 2017

En dag på VADEHAVSCENTRET
- porten til UNESCO Verdensarv
Pris: 3200,- kr inkl. entré til centret for
en ungdomsuddannelsesklasse.
Vi har følgende dagsprogrammer:
Økologi:
• Vadehavet, invasive arter og klima
• Vadens primærproduktion (inkl. kvalitativ
undersøgelse af dyrelivet i Vadehavet)
• Kvantitativ og kvalitativ undersøgelse
af dyrelivet i Vadehavet
Fysiologi:
• Fuglene i Nationalpark Vadehavet
Bioetik:
• Den spættede sæl
Naturgeografi:
• Landskabsdannelse ved Råhede Vade
(linjetaksering)

gennem biologforbundet spurgte vi deltagerne, hvordan Vadehavscentret skulle
blive mere attraktivt for ungdomsuddannelserne. Svaret var egentligt simpelt: “I skal lave gode undervisningsforløb og have bedre udstyr end vi har på
gymnasierne.” Samtidig understregede
de vigtigheden af, at vi også har biologer
ansat.
En ansøgning til 15. juni fonden gjorde det muligt at indkøbe gode stereolupper fra Leica.
I det nye Vadehavscenter har vi nu
satset ekstra på ungdomsuddannelser.
Vi har bygget en formidlingsbygning
med to rummelige lokaler til laboratoriearbejde, så der er plads til de store
klasser. Vi søger nu fonde til at skaffe
nyt udstyr. Ungdomsuddannelser er et
vigtigt indsatsområde på Vadehavscentret og vi håber i årene fremover at vi
har flere tilbud til netop denne gruppe.

Hvorfor vælger gymnasierne os?

Vores oplevelse er at de gymnasieklasser, der vælger at bruge en dag sammen
med en naturvejleder fra Vadehavscentret, gør det af flere årsager: besøget inkluderer en teoretisk del, hvor de får et
overblik over naturen i Vadehavet gennem vores udstilling. De har en biolog
NATUR vejleder • 26. årg. • nr. 2 • 2017

med en høj faglighed inden for marinbiologi og Vadehav, som vejleder dem
igennem hele dagen, de kommer ud og
laver praktisk feltarbejde. Desuden får
de tid til at arbejde med data og reflektere og perspektivere sammen med naturvejlederen i naturskolen. Det giver
eleverne en helhedsoplevelse, som er
svær at få hjemme på gymnasiet.
For nylig har vi opdateret vores forløb
sammen med gymnasielærere fra Ribe
katedralskole, og vi har givet forslag til
både før- og efterarbejde. Det gør, at det
er så let for lærerne som muligt at vælge
Vadehavet og en dag hos os, som en del
af et større økologiforløb. Selv om vi har
fastlagte emner, kan vi også skræddersy
forløb som passer ind i lærernes undervisning.
Vadehavscentret ligger 700 m fra Vadehavet og det giver gymnasierne mulighed for at bruge minimum 2-3 timer
ude med indsamling af prøver samt at få
en direkte oplevelse af Vadehavet som
økosystem: Undervejs ser de kiselalgerne, der farver havbunden brun, de ser
tidevandet der langsomt bevæger sig ud
og blotlægger vadens dyreliv til gavn for
de millioner af Vadefugle som kommer
forbi hvert år. På den måde sættes deres
valgte forløb godt ind i et større sam-
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Bedste gymnasiebesøg:

Biologi A-hold fra Nordjylland,
var på besøg i 2 dage.
Første dag lavede vi en øvelse om
invasive arter, hvor vi gik de 4 km
ud til vores østersbanke, talte og
målte østers i et transekt hen
over banken og fandt andre invasive arter som asiatisk strandkrabbe og amerikanske knivmuslinger.
Om aftenen arbejdede eleverne
videre med deres resultater, så vi
kunne starte næste dag med at
fortsætte diskussionerne om invasive arters indvirkning på Vadehavet.
Efterfølgende var vi på sæltur, ud
over vaderne, tælle sæler og tilbage i naturskolen diskuterede vi
bioetik. Skal der åbnes op for at
jage sæler? Hvilken betydning
har sælturisme og meget mere.
Klassen diskuterede ivrigt og dem
der var imod sæljagt fandt hurtigt ud af at de måtte komme op
med bedre argumenter end “de
ser så søde ud”, da dem der var
for sæljagt kom med tal og indtægter for jagtturisme.
Evalueringen af dagene var rigtig
god og eleverne lagde især vægt
på at de havde fået tid til fordybelse og var hjulpet godt på vej af
naturvejlederen.

menhæng. Mange af øvelserne kunne
lærerne måske selv lave, men de vælger
alligevel at tage med Vadehavscentret da
naturvejledernes lokalkendskab, viden
om Vadehavet og tidevandet giver et
højere fagligt indhold.
Efter turen ud på Vadehavet tages fx
bundprøverne med tilbage til laboratoriet/naturskolen på Vadehavscentret.
Denne mulighed for at gå ind med prøverne åbner op for at eleverne kan fordybe sig ved stereolupper med bøger og
identifikationsark. Noget af det vi ofte
hører, som en vigtig faktor for at lærerne vælger at tage på Vadehavscentret, er
at vi kan tilbyde noget udstyr, de ikke
selv har på skolen. Vi har fx Leica Stereolupper, som er koblet til skærme, så
eleverne kan sidde i grupper, og alle kan
se på en gang. Dvs. at gruppen i fællesskab kan undre sig og blive overraskede
når de ser børsteormen krænge sine kæber, ud af svælget og prøve at angribe
sin egen bagende, eller opdager at alt
det, der ved første øjekast ligner små
sten, er levende dyndsnegle, som trækker spor efter sig i petriskålen.
Til sidst bruger vi tid sammen med
eleverne til at diskutere og perspektivere
deres resultater og introducere dem til
vores hjemmeside, hvor de kan indtaste
dagens fund. På den måde har vi fået
samlet data fra en række gymnasiegrupper som kan bruges til efterarbejde. Eleverne kan sammenligne de forskellige år
og årstider og se hvordan fx dyrelivet og
primærproduktionen udvikler sig i Vadehavet.

Udfordringer

Gymnasierne kan altså få vigtige naturoplevelser og erfaring i naturvidenskabelige metoder med sig fra en dag på
Vadehavscentret, men selvfølgelig er der
udfordringer som kan gøre at eleverne
ikke får så meget med sig hjem eller at
gymnasierne ikke vælger en dag med en
naturvejleder.
Vores forløb er tænkt som heldagsforløb, og meningen er at eleverne får tid
til fordybelse inden for et enkelt emne.
Biologi C og B-niveau har oftest kun lov
til at tage en dag afsted fra skolen, og
derfor vil lærerne gerne have klemt så
meget feltarbejde og så mange emner og
øvelser ind som muligt. Vi oplever at
eleverne ikke kan rumme mere end en
øvelse og ikke får så meget ud af dagen,
hvis der er planlagt flere. Oveni oplever
vi også at lærerne nogen gange glemmer
at udlevere øvelsesvejledningerne på
forhånd, og ikke har arbejdet med emnet hjemmefra, selvom det er blevet aftalt inden besøget.
Som naturvejledere oplever vi også
stor forskel på elevernes motivation fra
klasse til klasse, og motivationen spænder fra det topmotiverede A-niveau
hold, der har valgt biologi af interesse.
De er nysgerrige på naturen i vadehavet
og at få så meget viden med sig fra dagen som muligt. Ofte kommer deres
rapporter og besøget til at indgå som en
del af deres eksamen, og det er også
vældigt motiverende! På den anden side
har vi også mange C-niveau hold, hvor
hovedparten af eleverne ofte har valgt

Foto: Adam Mørk
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biologi fordi de opfatter det som det
blødeste af de naturfag de skal vælge og
tit får man den fornemmelse at de tror
de er her for naturvejlederen og lærerens skyld og ikke deres egen. For dem
er det tit grænseoverskridende at komme i gummistøvler eller waders, og fokus ligger måske ikke så meget på hypoteser, forsøg og resultater, som på at få
dagen til at gå - “fordi læreren har sagt
at vi skal”.
Vi har oplevet et fald i antallet af gymnasiebesøg i 2016, og derfor har vi en
udfordring i forhold til at nå ud til nye
gymnasier og markedsføre vores undervisningsforløb. Hvis vores forløb skal
blive ved med at være interessante for
gymnasierne kræver det bl.a. at vi bliver
ved med at kunne tilbyde faciliteter og
udstyr som gymnasierne ikke selv har
og virkelig synliggøre at det kan betale
sig at bruge deres “ene” dag uden for
gymnasiet på et besøg med en naturvejleder.

stykke tid, hvor eleverne har stået og
stampet på stedet og ikke kan blive enige i grupperne om hvem der skal have
armene ned i slikket, så går der pludselig konkurrence i det og mange af eleverne er dækket af mudder og ser hvem
der kan finde de største sandorme.
o

Hvorfor er det fedt at undervise gymnasier
og ungdomsuddannelse?

Noget af det fede ved at undervise gymnasier og ungdomsuddannelser er at
man løfter niveauet. Man tager detaljerede diskussioner som man ikke kan
med en 5. klasse og bliver udfordret på
sin faglighed ned til mindste detalje.
Man kan også nå længere på en dag man dykker dybere ned i ét emne og
kan blive overrasket over engagementet
og spørgsmålene fra eleverne. Og som
naturvejleder er det fedt at se at efter et
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Gymnasielever
som havforskere
Solen står højt på himlen,
mens den blå og gule kutter
tøffer ud midt i Øresund. Ombord er 11 gymnasielever og
deres lærer. De har valgt at
bruge en dag i selskab med
Øresundsakvariets naturvejledere og formidlere, for at lære
om marin økologi.
Om Øresundsakvariet

Af Michael Hansen,
Øresundsakvariet
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Øresundsakvariet er beliggende i Helsingør, og deler matrikel og faciliteter
med Marinbiologisk Sektion (MARS)
under Københavns Universitet, som
også ejer akvariet. Det blev etableret tilbage 1973, da man allerede dengang var
så fremsynede, at man mente forskningen, der foregik på stedet, skulle åbnes
for den almindelige borger. Omdrejningspunktet har hele tiden været at
formidle den marine biologi med fokus
på danske farvande og især Øresund.
Det gør vi dels gennem vores faste udstillinger af akvarier, der bl.a. viser naturtro kopier af Øresunds forskellige
biotoper, dels gennem vores skoletjene-

ste, der årligt formidler laver formidlingsforløb for ca. 3.500 elever. I dag råder akvariets faste stab over fire
uddannede naturvejledere, fordelt på to
dyrepassere og to marinbiologer. Dertil
kommer endnu en marinbiolog, akvariets chef, der også deltager i formidlingen til især ungdomsuddannelserne.

Rigtige forskningsfaciliteter

Tilbage på kutteren er skibets besætning
i gang med at sætte en CTD i vandet.
CTD´en er en målesonde, der sænkes
ned gennem vandsøjlen, og på sin vej
mod bunden måler den vandets saltholdighed, temperatur, iltindhold og klorofyl (mængden af alger). Imens sonden
sendes ned gennem vandet, følger eleverne med på en skærm inden døre,
mens målingerne automatisk tegnes på
en graf. Målingerne får de med hjem
sammen med tidligere klassers målinger, for senere at kunne bruge dem i deres rapportskrivning.
Efter CTD-målingen sejler de videre
over på den svenske side af Sundet, hvor
der skal laves en kvalitativ undersøgelse
af bundfaunaen på tre forskellige dybder. Sameksistensen med MARS giver
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os nogle unikke formidlingsmuligheder,
der ellers ville have været svære at komme i nærheden af for et formidlingssted
af vores størrelse. Det gælder f.eks. i
form af kursussale med rindende havvand til at lave undersøgelser og forsøg
i, men ikke mindst muligheden for at
komme med et rigtigt forskningsskib ud
og lave undersøgelser, er noget der
trækker. Derudover er vi begavet med
en fantastisk beliggenhed rent naturmæssigt, med mange forskellige naturtyper og biotoper inden for et meget lille område.

Foto: Tania Lundberg Lykkegaard

Omkostningskrævende forløb

Forløbene er mandskabsmæssigt meget
tunge at gennemføre. Klasserne deles
oftest i to hold, der har hver deres formidler på, og afhængig af hvilke aktiviteter de skal lave, kan der være behov
for yderligere 1-2 hjælpere på. Som institution er Øresundsakvariet selvfinancierende i den forstand, at vi selv skal
skaffe alle lønmidler til akvariets ansatte. Dertil kommer udgifter til indkøb og
vedligeholdelse af udstyr, og ikke
mindst direkte omkostninger til f.eks.
brændstof. Derfor er alle vores formidlingstilbud belagt med brugerbetaling.
Vi kommer da heller ikke udenom, at
det koster ganske mange penge for en
gymnasieklasse at besøge os, og man
kan undre sig over at de til trods, vælger
at benytte vores tilbud. Et dagsprogram
koster typisk mellem 4725 og 5500, alt
efter indhold, og dertil kommer entré til
akvariet, så i alt ender prisen på den anden side af kr. 6000,-.
Gymnasiernes økonomi er som så
mange andre offentlige institutioner
også ramt af nedskæringer, men det virker som om besøgene hos os, prioriteres
af de institutioner der benytter os.

Foto: Tania Lundberg Lykkegaard

for at blive artsbestemt og talt op, samtidig med at de lærer om dyrenes biologi.
Spørger vi gymnasielærerne, hvorfor
de vælger at bruge tid og økonomi på at
besøge os, er der flere ting, de vægter.
Især muligheden for at lave feltundersøgelser, og få masser af gode data og observationer med hjem, er et vigtigt element. Mange fremhæver også mødet
med akvariets naturvejledere, som de
betragter som engagerede og kompetente. Og det er måske den vigtigste kom-

Hvorfor kommer gymnasierne?

Mens den ene halvdel af klassen sejler
med forskningskutteren, er den anden
halvdel blevet iført vaders,udstyret med
rejehove, og et stort trækvod. De er gået
til Kronborgstranden, der ligger tæt på
akvariet, for at lære om kvantitative og
kvalitative prøvetagningsmetoder, der
skal bruges til at sammenligne dyrelivet
på to forskellige kystnære biotoper. Her
skal eleverne indfange dyr, som efterfølgende bringes med tilbage til akvariet
NATUR vejleder • 26. årg. • nr. 2 • 2017
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elever, der er på holdet. Det helt unikke
ved denne skoletjeneste er mulighederne for, at eleverne oplever det marine
plante- og dyreliv helt tæt på, og kan
koble denne viden og praktiske målinger til deres teoretiske viden. Til slut vil
jeg blot fremhæve dyrepasserne og biologerne på akvariet, som alle er fremragende formidlere, som er i stand til at
møde eleverne i øjenhøjde. Selvom det
er lidt dyrt, er det alle pengene værd.”

Ikke noget man bare lige gør

Foto: Jesper Kikkenborg

ponent i vores arbejde – vi kan grundlæggende rigtig godt lide at formidle for
gymnasieklasser, og det smitter selvfølgelig af på elevernes indlæring og entusiasme.
Engagement gør det dog ikke alene formidlingen skal have et højt fagligt niveau og indhold. Derfor er det altid en
biolog, der er den hovedansvarlige formidler på forløbet, netop for at sikre niveauet. Da vores forløb logistisk og udstyrsmæssigt er ret krævende, har
mange af skolerne ikke selv mulighed
for at lave dem. Det er et bevidst valg fra
vores side. Hvis de kan lave det selv ude
på skolerne, er der ingen grund til, at de
kommer hos os for at gøre det.
De fleste lærere vælger de færdige forløb, vi tilbyder, men vi oplever jævnligt
lærere, der gerne vil have tilpasset programmet til lige netop deres klasse, eller
have helt nye elementer med. Det giver
selvfølgelig ekstra arbejde for os i planlægningen, men udover at det er god
service overfor kunderne, er det også en
fantastisk mulighed for at udvikle nye
tilbud. Endelig er der meget få andre
steder, der tilbyder et program, der varer en hel skoledag. Det betyder, at eleverne ikke skal bruge uforholdsmæssigt
meget tid på transport, i forhold til den
tid de bruger på forløbet.
Lektor Jens Gerup Nielsen fra Gentofte HF, der er en af de lærere, der har
brugt os gennem mange år siger: ” Jeg
har gennem mange år brugt skoletjenesten i Øresundsakvariet til biologi på
både C- og B-niveau. Jeg vælger i samarbejde med Øresundsakvariets naturvejledere og biologer, hvilke undersøgelser vi skal udføre, tilpasset det pågældende holds niveau, årstid og det antal

14

Vi besøges årligt af mellem 25-30 gymnasieklasser, og det svarer meget godt til
det antal, vi planlægningsmæssigt har
ressourcer til at klare. Det er stort set
udelukkende klasser fra Sjælland, der
besøger os, og de der kommer længst
væk fra bruger op mod 1½ times transporttid hver vej.
Det har været et langt træk at nå op på
så mange klasser, og det skyldes efter
vores egen overbevisning, at vi gennem
årene har oparbejdet et godt ry, hvor
klasserne får det, de kommer for – hver
gang. Det afspejler sig netop i, at en stor
del af de gymnasier der benytter os, er
kommet her gennem en del år.
Vi laver ikke nogen aktiv markedsføring af vores tilbud til gymnasierene, så
når der kommer nye brugere til, er det
som oftest fordi, de har fåret os anbefalet af gymnasiekolleger.
o
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Studerende fra HF-voksenuddannelse i færd med at sortere
vandløbsfauna til bedømmelse af vandløbskvalitet.

Feltundersøgelser og
naturvejledning med
gymnasieklasser
Naturvejledningen har altid
været anerkendt som et
oplevelsesrigt og praksisnært
supplement til naturfags
undervisningen, og ude
pædagogikken har generelt
stor fokus på hvad eleverne
skal sanse og ”gøre”.
Men kommer der et punkt,
hvor ”praksis” i sig selv ikke er
nok – og hvad gør man så?
Det forsøger vi at give et bud
på her.
NATUR vejleder • 26. årg. • nr. 2 • 2017

Når praksis ikke er nok

Billedet på siden her illustrerer en gruppe elever som er i færd med at sortere
fauna til en klassisk vandløbsundersøgelse. Eleverne kunne være fra 7.-8.
klassetrin, fra 2.-3. G. eller et HF-hold
fra VUC. I forhold til selve aktiviteten
og praksis kan vi ikke se forskel, for den
er nemlig stort set den samme.
Hvordan sikrer vi så, at der også er en
progression i det faglige indhold fra udskoling til ungdomsuddannelse, når naturvejlederen står med en fagligt ambitiøs gymnasielærer som har taget en hel
dag ud af kalenderen til afvekslende undervisningsformer, hvor man gerne skal
møde noget nyt?

Af
Klaus Peter Brodersen,
Biolog og naturvejleder
Karen Vesterager,
Forstkand. og naturvejleder
Camilla Bruun Manscher,
Geograf og naturvejleder
Alle fra Naturskolerne i
Rude Skov og Raadvad
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Figur 2. Resultatskema fra en vandløbsundersøgelse i
Mølleåen. De mange supplerende målinger giver faglig bredde i aktiviteten, og mulighed for at gå i dybden
i forhold til metode, validitet og reproducerbarhed.

get, og hvor der lægges vægt på eksperimentelle arbejdsmetoder.

Her bliver naturvejlederen vigtig

Hvis vi bliver i vandløbsundersøgelsen
som et af mange eksempler, så kommer
der et punkt, hvor det bliver svært at
fylde nye praktiske øvelser på aktiviteten indenfor de normalt givne rammer.
Der må derfor arbejdes seriøst både i
bredden og dybden med de resultater og
erkendelser som kan genereres undervejs.

Bredde og dybde i praksis

Bredden i praksisundervisningen kan
opnås på flere måder. Dels kan man designe en aktivitet som sikrer, at der
kommer en meningsfuld variation i observationer og data. Sammenligning af
lokaliteter, områder og strækninger
(gradienter) skaber mulighed for analyse af mønstre og sammenhænge i både
tid og rum (Fig. 2 horisontalt). Dels kan
man sikre, at aktiviteten inddrager tilpas
mange støttevariable til, at der kan arbejdes med kausale sammenhænge og
principper for naturvidenskabelige arbejdsmetoder – gerne med flere metoder til måling af samme variabel (Fig. 2
vertikalt). Dybden i denne del af aktiviteten kan efterfølgende fanges ved kritisk vurdering af bl.a. egne og andres
indsamlede resultater, metodernes begrænsninger, validitet og reproducerbarhed. Netop disse elementer er centrale i gymnasieundervisningen, hvor
der tages udgangspunkt i videnskabsfa-
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Skemaet i Fig. 2 er resultaterne fra en
standard 4-timers vandløbsundersøgelse med en gymnasieklasse på Raadvad
Naturskole. Designet kan måske virke
meget ambitiøst, men netop naturvejledernes rutine og lokalkendskab i kombination med lærerens faglighed, muliggør elevernes oplevelse af en seriøs,
dybdegående og tværfaglig naturundersøgelse, hvor der genereres resultater af
god kvalitet som lægger op til viderebearbejdning, diskussion og rapportering.
Planlægning af en sådan aktivitet vil
almindeligvis være overordentligt ressourcekrævende for den enkelte travle
gymnasielærer. Her kan naturvejlederen
bl.a.
1. Være parat med teoretiske oplæg,
øvelsesvejledninger, forsøgsopstillinger, der er tilpasset den natur der
skal undersøges.
2. Sørge for velkalibreret grej som ellers
hurtigt kan blive en flaskehals.
3. Gennemføre praksis i felten med rutine og udepædagogisk overblik.
4. Sikre den røde tråd fra teoretisk oplæg og ophæng til praktisk arbejde
og færdigt undersøgelsesresultat.
5. Kvalitetssikre de indsamlede data
gennem erfaring og lokalkendskab.

Bredde i sprog og fagudtryk

Formålet med naturfagene i gymnasiet
er bl.a. almendannelse, at træne brugen
af relevante fagudtryk og at være studieforberedende. Ved mødet med naturvejlederen og naturskolen oplever eleverne
autentiske fagpersoner som kan motivere og inspirere til fagligt engagement.
De møder en fagperson som bruger naNATUR vejleder • 26. årg. • nr. 2 • 2017

Figur 3. Gymnasieelever
interviewer naturvejlederen
til videorapportage af
undersøgelsesaktiviteterne.

turvidenskabens eget sprog og fagudtryk på en rutineret og naturlig måde.
Vi har erfaringer med, at gymnasieeleverne får teori og praksis til at vokse
sammen gennem sproget, når de undervejs skal videodokumentere analyser og
resultater i deres afrapportering. Ligeledes kan eleverne hjemmefra have forberedt interviews af naturvejlederen (Fig.
3), hvor de både skal formulere korrekte
og relevante spørgsmål og efterfølgende
forstå, diskutere og formidle historien.

Bredde i perspektivering og relevans

Den tematiske undervisning i gymnasiet skal tage udgangspunkt i (her biologiske) problemstillinger, der har personlig
eller samfundsmæssig relevans. Naturvejlederen vil som regel have et indgående kendskab til de lokale natur- og
miljøforhold, samt til de interesser og
konflikter som kan findes i undersøgelsesområdet.
På Naturskolerne i Rude Skov og
Raadvad sætter vi afslutningsvis altid
elevernes egne resultater i relation til de
seneste miljø- og overvågningsdata som
bl.a. publiceres af Nationalt Center for
Miljø og Energi (DCE) hvert år.
Diskussionen støtter det gymnasielle
læringsmål, ”at eleverne får faglig baggrund for stillingtagen og handling i
forbindelse med egne og samfundsmæssige problemer med biologisk indhold”.
Eksempelvis var sidste års ”Gylle-gate”
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et relevant diskussionsemne i forhold til
læringsmålene omkring ”viden om kravene til videnskabelige og eksperimentelle arbejdsmetoder” – på hvor mange
måder kan man måle, beregne og fortolke kvælstofudledning i Danmarks natur?

Bredde og dybde i fag

Designet i de målings- og dataorienterede aktiviteter vi giver eksempel på her,
kan sagtens favne elementer fra både
biologi, naturgeografi, fysik og kemi.
Flere lærere kan derfor med fordel arbejde sammen omkring den tematiske
undervisning, som vi også lægger op til
med de fællesfaglige fokusområder på
skoleområdet. Til gengæld lægger de
korte feltforløb ikke altid op til elevernes egne forsøgsplanlægningskompetencer. Her er det en pædagogisk afvejning af indhold, hvor det sidstnævnte
også kan trænes og gennemføres hjemme i naturfagslokalet.
Der er altså alt mulig grund til at konsultere naturvejledningen, når ungdomsuddannelserne skal leve op til kravene om eksperimentelt laboratorie- og
feltarbejde. Det er dog vigtigt, at den
praksisnære aktivitet udbygges i både
bredde og dybde, sådan så teori, metode, relevans og perspektivering lever op
til kravene for et studieforberedende
fag.
o
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Foto: Kirsten Føns

Stevns Naturcenter med

Naturvejledning
målrettet mod
gymnasieskolen

Af Kirsten Føns,
naturvejleder på
Stevns Naturcenter,
Østsjællands Museum
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I de seneste år har vi på
Stevns Naturcenter oplevet
en stigning i søgning af gymnasieklasser til vores tilbud.
Det tog for alvor fart i begyndelse af 10’erne, da vi understøttede en udvikling, der
allerede var i gang, ved at
udvikle nye tilbyd til
udskoling og gymnasier.
I 2016 havde vi 40 undervisningsforløb
for gymnasier, hvilket er en er fordobling siden 2012. Til sammenligning har
vi cirka 70 forløb til grundskoler om
året, et tal der også er fordoblet siden
2012.

Tre hovedtyper af gymnasiebesøg
på Stevns Naturcenter

Besøgene fra gymnasier kan dele op i
tre typer:
1. Dagsbesøg, hvor undervisningstilbud købes
2. Leje af overnatningsfaciliteterne og
lån af naturlaboratoriet og udstyr, så
gymnasielærerne selv står for feltarbejde og undervisning. Jeg hjælper
gerne med gode råd og anvisning af
egnede steder til feltarbejde.
3. ’Hele pakken’: Overnatning kombineret med tilkøb at undervisningsforløb.
Ud over de 40 undervisningsforløb, vi
havde i 2016, er der også er en del gymnasieklasser, der laver feltarbejde og
bruger vores faciliteter på egen hånd.
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UDVAlgTE FoRlØb - Læs mere på kalklandet.dk
FoSSIlERNE og EVolUTIoNSTEoRIEN
Målgruppe: STX, HTX og HF

>

Palæontologisk feltarbejde i Stevns Klint eller Faxe
Kalkbrud kobles med evolutionsteorien og livets udvikling. Velegnet i NV og NF

DE STØRSTE DRAMAER
Undervisningen foregår on location
– på Stevns Klint1, Stevns Naturcenter2,
Faxe Kalkbrud3, Geomuseum Faxe4
og Koldkrigsmuseum Stevnsfort5.

gEologISk PRoFIlTEgNINg
Målgruppe: STX, HTX, naturgeografi og geovidenskab

>

Stevns Klint er UNESCO Verdensarv på grund af de geologiske lag. Gå i forskernes fodspor og opdag selv disse
lag med en geofaglig metode og få historien bag.

HElDAgSbESØg og lEjRSkolE
kAlk kEMISk SET

Besøg Kalklandet en hel dag og opnå rabat. Stevns
Naturcenter udlejes til overnatning. Kombiner en
social tur med fagligt indhold. Cykler udlånes og
bustransport kan arrangeres.

Målgruppe: STX, HTX og HF

>

Undersøg hvilke bjergarter Stevns Klint består af ved
indsamling i felten og kemiske analyser i laboratoriet.
Besøg en råstofgrav og lær hvordan stofferne udnyttes.
Velegnet i NV og NF

www.kalklandet.dk/undervisning
Tlf. 56 50 28 06

boTANISk FElTARbEjDE
Målgruppe: STX og HF

>

Lav en botanisk undersøgelse af et overdrev ved Stevns
Klint. Brug samme metode som bruges til §3 registrering. Diskussion om naturtyper, pleje og natursyn.

DANMARk UNDER DEN kolDE kRIg
Målgruppe: STX, HTX og HF

>

Koldkrigsmuseum Stevnsfort tilbyder undervisningsforløb i unikke rammer, hvor Danmarks rolle under Den
Kolde Krig og i NATO er i centrum. Rollespil og dialogbaserede forløb.

KØBENHAVN
2

E47

E47
E47

1
3

DE STØRSTE
DRAMAER

5
4

Hvorfor flere gymnasier?

Der er sandsynligvis flere forskellige
grunde til at vi har set en stigning i antallet af gymnasier, der besøger os. Her
er mine bud:

UNESCO Verdensarv

Stevns Naturcenter ligger på kanten
af Stevns Klint, der i 2014 blev optaget på UNESCO’s liste over Verdensarv pga. klintens geologiske lag. Det
har helt sikkert gjort en del for at
gøre os attraktive som udflugtsmål i
fag som Naturgeografi og Geovidenskab, og gymnasiebesøg er da også
fordoblet siden optagelsen.

Tværfaglige og flerfaglige tilbud

I 1. g skal eleverne på STX have forløbet Naturvidenskab Grunduddannelse (NV), og på HF skal de have forløbet Naturvidenskabelig Faggruppe
(NF). På Stevns Naturcenter tilbyder
vi tværfaglige og flerfaglige forløb,
hvor Biologi, Geologi, Kemi og Matematik kombineres, og hvor den naturvidenskabelige arbejdsmetode er
et vigtigt fokus.
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Tilbagemeldingen fra gymnasielærerne er at lige præcist flerfaglige og
tværfaglige tilbud efterspørger de til
NV og NF, og feltarbejde og naturvidenskabelig metode er et krav i disse
forløb. Vi naturvejledere har en helt
oplagt mulighed for at byde ind her,
fordi vi ofte har oplagte lokaliteter, vi
kender rigtigt godt, og vi er vant til at
arbejde i felten og tværfagligt i vores
formidling.
Med lidt justering kan sådanne tværfaglige forløb med metodefokus byde
ind i den nye fællesfaglige naturfagsprøve i grundskolens udskoling.

Gode faciliteter

I 2011 fik vi en fondsbevilling fra
Augustinusfonden til bl.a. til at opbygge en skoletjenste på Koldkrigsmuseum Stevnfort, men også til at
udvikle undervisningstilbud specielt
for udskoling og gymnasiet på hele
Østsjællands Museums. I disse midler
lå der også penge til at renovere naturlaboratoriet til Stevns Naturcenter,
således det i dag er indrettet til f.eks.
at kunne arbejde med kemiske analy-
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se af jord- og vandprøver. Derudover
har vi feltudstyr til at arbejde med fagene Geologi, Naturgeografi og Biologi. Laboratoriefaciliteterne er populære blandt biologilærere og
kemilærere.

Overnatning

Endnu en vigtig grund til det relative
store antal gymnasier, der søger os, at
Stevns Naturcenter har overnatningsfaciliteter, der kan rumme en gymnasieklasse. Mange kombinerer en social ’ryste-sammen-tur’ med et fagligt
indhold i form af NV i begyndelsen
af 1. g.

Hvad har vi gjort
for at tiltrække gymnasierne?

Fondsbevillingen var en unik mulighed
for at udvikle nye tilbud og lave markedsføring i forhold til gymnasierne, og
for at sammentænke hele museets tilbud
i fælles undervisningspakker og heldagstilbud.
Foto: Kirsten Føns

Faglige mål og kernestof

Først og fremmest har vi udviklet tilbud som alle falder indenfor de faglige mål og kernestof. Vægten har vi
lagt på god videnskabelig arbejdsmetode, god feltpraksis. F.eks. har vi et
tilbud med botanisk feltarbejde, hvor
vi efterligner en metode, mange biologer ansat i kommuner bruger, når
de registrere §3-naturarealer.

Prøveforløb og evaluering

I vores udvikling af undervisningstilbuddene har vi været i dialog gymnasielærer, og vi indledte et samarbejde
med vores lokale gymnasium. Når vi
har udviklet et nyt forløb, inviterer vi
gymnasieklasser til gratis prøveforløb
med efterfølgende evaluering. Prøveforløbene er guld værd i forhold til
turde prøve noget nyt og fejle, og evalueringen gør, at vi får værdifulde tilbagemeldinger og kan justere forløbene, så de bliver endnu bedre.
De gratis prøveforløb har også vist sig
at være en alle tiders måde at tiltrække nye gymnasier til at tilkøbe undervisningsforløb. Det har typisk været
gymnasier, der før lejede naturcenteret uden at tilkøbe forløb, vi tilbød
prøveforløb. De har været så glade for
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de tilbud, at de derefter altid er gået
over til at købe undervisningsforløb,
når de besøger os.

Trofaste og stabile gymnasier

Vores erfaring er, at når først et gymnasium har fået en god oplevelse på
Stevns Naturcenter med gode faciliteter og undervisningsforløb, kommer
de igen, år efter år. Det er nemt for
gymnasielærerne, hvis de har fundet
en måde for dem f.eks. at lave introtur og afvikle NV, der fungere for
dem. Hvert år begynder der jo et nyt
hold 1. g’er, der skal igennem de samme forløb…

Fremtidig udvikling

I disse år er vi i gang med at undersøge, hvordan vi forsat kan understøtte
udviklingen med gode tilbud til gymnasier på Stevns Naturcenter. Vi har
en vision om en større renovering af
naturcenteret, så det for fremtiden
kan blive en geologisk feltstation, der
også kan tiltrække bl.a. universiteter
og forskere. Det kræver dog fondsmidler og det kræver et fast og stabilt
’kundegrundlag’. Jeg har derfor turneret rundt og holdt møder med ledelse og relevante faglærere på gymnasier i regionen, der i forvejen
benytter os, for at høre, hvad deres
ønsker er til et fremtidigt Stevns Naturcenter, og om de eventuelt vil indgå aftaler om leje og tilkøb af undervisning, der rækker flere år frem. Der
har været mange positive tilbagemeldinger fra gymnasierne, der generelt
er meget interesseret i at gå ind i sådan et samarbejde.
Der er dog lang vej endnu, og sådan
en udvikling ligger nok nogle år ude i
fremtiden. Indtil da arbejder vi løbende på at følge med til gymnasiernes behov, bl.a. den nyeste gymnasiereform. Og vi arbejder på at gøre
endnu mere opmærksomme på vores
tilbud, så flere gymnasier kan få øje
på det og glæde af det. F.eks. har vi
lige lavet en folder, der fortæller om
alle de tilbud til gymnasier, vi har på
hele Østsjællands Museum.
o
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Fællesfaglig
undervisning
med
biomonitering
Formål:
At lave en meningsfuld, nærværende og måske også
spændende opgave, som eleverne skal arbejde med. For at
løse opgaven skal de bruge
faglige værktøjer fra mindst
tre naturfag.
Biomonitering:

Mange kender biomonitering fra vandløbsundersøgelser, hvor forskellige arters tilstedeværelse eller fravær angiver
forureningsgraden i vandløbet. Dette
undervisningsforløb handler om det
samme, vi observerer bare laver på træer i stedet for dyr i vand. Hvis du er
utryg ved lav, eller ikke mener at kunne
genkende laverne, er det nemt at overføre dette forløb til andre arter (fx tilstedeværelse eller fravær af vårfluelarver,
brændenælder eller andet i to områder).
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Dogmer for undervisningsoplæg til
fællesfaglig prøve:
• At naturvejlederen kun bidrager med noget lærerne ikke
selv kan, fordi vi har levende
dyr, genstande, metoder eller
viden, som de ikke har.
• At naturvejlederen kun er en
del af et længere undervisningsoplæg, der starter før
klassen møder naturvejlederen, og bearbejdes efterfølgende.
• At lærerne kan genbruge dele
af det materiale de allerede
bruger, så der er noget de er
trygge ved.

Af René Larsen Vilsholm,
naturvejleder ved
NaturBornholm
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Bare det er noget hvor der kan laves feltundersøgelser og for statistikkens skyld
er det bedst med mange felter.

Undervisningsforløb med lav:

Hele forløbet bliver bygget op som et
rollespil om landskabsforvaltning, hvor
eleverne skal være med til at skaffe informationer, som kommunalpolitikere
kan bruge til at træffe en beslutning om
gødningsforbud på en bestemt lokalitet.
Som naturvejleder er jeg kun med ude
og lave feltobservationerne.

hvert hold kunne registrere 1-2 træer på
hver lokalitet. Hvis du vil bruge denne
metode skal du huske at bruge ens træart (Fx alle er egetræer). Det påvirker
nemlig lavernes artssammensætning ligeså meget som at sammenligne planter
på fed og sandet jord, hvis man sammenligner laver på egetræer og hyldetræer.
Registreringerne fra alle elever blev
samlet i en tabel, som vist her:
Nær mark
(gødet)

I skov
(ikke gødet)

Nitrofile laver

a=156

b=36

Acidofile laver

c=12

d=69

FØR feltarbejdet:

Figur 1: Der kikkes på 20 felter
á 10x10 cm på hvert træ.

Før feltarbejdet ser eleverne en video,
hvor jeg forklarer, at jeg er ansat i kommunen og har fået til opgave at undersøge om et givent område er påvirket af
gødning eller ikke. Metoden er at sammenligne antallet af laver der hhv. elsker
og hader gødning i det gødede område
med et nærliggende område, hvor der
ikke gødes.
Fysik/kemilæreren underviser i kvælstofs forskellige kemiske forbindelser,
kvælstofkredsløbet og kvælstofs betydning for pH. Biologilæreren underviser
i kvælstofs betydning for planter og
planters tilpasning. Geografilæreren underviser i landskabsudnyttelse. Matematiklæreren kan præsentere hypotesen,
der arbejdes med. H0 = Artsfordelingen
i de to områder er ens, H1 = Artsfordelingen i de to områder er ikke ens.

N = samlet antal registreringer = 273

EFTER:

Matematiklæreren skal få eleverne til at
lave grafisk illustration af data (se figur
2), og statistik, der kan af- eller påvise
hypotesen. H0 = Artsfordelingen i de to
områder er ens, H1 = Artsfordelingen i
de to områder er ikke ens. Hvis χ2 (udtales chi-i-anden) er mindre end 3,84,
så er H0 korrekt, hvis χ2 er større, så er
H1 det rigtige (se figur 3).

UNDER = Feltarbejdet:

Eleverne samler en barkprøve på 1 cm2
ind fra hvert træ til pH-måling. Vi indsamlede prøverne i kaffefiltre, så eleverne kunne skrive hvor prøven kom fra,
og prøven ikke mugner.
Eleverne registrerer også tilstedeværelse eller fravær af 10 forskellige laver i
20 felter på hvert træ. De 10 laver er 5
nitrofile arter, der elsker næring (Almindelig og Mangefrugtet væggelav,
Grågrøn, Spæd og Hætte-rosetlav) og
fem acidofile arter, der ikke trives med
meget næring (Almindelig slåenlav, Farve-skållav, Almindelig kvistlav, Grå fyrrelav og Skæglav). Hvert af de 20 felter
er 10 x 10 cm, og fordelt med 5 på hver
side af træet (nord, øst, syd og vest).
Bunden af det nederste felt er 150 cm
over jorden (se figur 1). Eleverne arbejdede sammen i hold af 2-3 elever, og
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Figur 3: Statistik. Heldigvis behøver man ikke forstå
formlen, men bare kunne erstatte bogstaver med tal.

Kemilæreren skal lave pH målinger og
sammenligne dem med artsfordelingen
i de to områder. De indsamlede barkprøver lægges i vand, og måler pH i
vandet. Med de data der er indsamlet i
dette forsøg er χ2= 102. Dette er langt
over 3,84, så det beviser at der er meget
stor forskel på de to områder, som søjlediagrammet også viser.
Geografilæreren kan opsummere resultats betydning for landskabsudnyttelse og konflikterne fra forskellige samfundsgrupper. Biologilæreren kan
diskutere tilpasning, levesteder og miljøpåvirkninger ud fra resultaterne.
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HUSK:

At mange simple observationer er bedre
end få grundige til statistik, så led hellere efter det samme dyr/plante mange
steder, end mange dyr/planter det samme sted. Så lærer eleverne da også en
(eller få) at kende meget grundigt.
Hvis man vil vide hvilke planter der
kan lide kvælstof, lys eller vand, så søg
på ”indikatorværdier” på wikipedia. Der

er en god forklaring, og link til Ellernberg index (http://www.utb-shop.de/
downloads/dl/file/id/27/zusatzkapitel_
zeigerwerte_der_pflanzen_mitteleuropas.pdf).

Se video om projektet her:

http://naturbornholm.dk/skoletjenesten/lokale-skoler/til-laererne.aspx
o

Figur 2: De indsamlede data
vises grafisk.
’N’ er næringselskende arter,
’A’ er arter der ikke trives med
næring.
Der er indsamlet data fra de to
områder ’skov’ og ’mark’.

Ekstramuligheder:
Dækningsgrad:
Det visualiserer procentregning. Eleverne ser
på træets cylinderformede overflade fra 50 cm
over jorden til 200 cm over jorden, og bedømmer hvor mange % der er dækket af hhv. mos,
lav, planter, svampe, andet og nøgen bark.
Det eneste vi ved, er at det tilsammen giver
100 %.
Biodiversitetsindex:
Gennemsnitligt antal arter pr. træ for de to
områder. Et udtryk for antallet af arter på et
givent område. Det kunne være på træets cylinderformede overflade fra 50 cm til 200 cm
over jorden. Det gode er at man ikke behøver
at kende arternes navne, men bare kunne kende forskel på de forskellige arter.
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Fordelingen af lav i nord, syd øst og vest:
Hvilke laver er der flest af på nord, syd, vest og
østsiden af træerne? Hvilken side er der mest
lav? Informationerne er allerede samlet ind, og
det giver hovedsagelig mulighed for at lave
flere grafer, og diskutere hvorfor vi ser, det vi
ser. Er det lys, fugt eller andet der spiller ind?
Træets omkreds:
Det kan bruges til mere statistik. Er træerne
større i skoven end i marken? Lever der flere
næringselskende laver på store træer? Husk at
tolke, for selvom der er statistisk sammenhæng er der ikke nødvendigvis et reelt sammenhæng. Ligesom at både antallet af storke
og børn er dalet dramatisk de sidste 100 år,
uden at der nødvendigvis er et sammenhæng.
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Udskolingselever
på naturskolen

Af
Karen Vesterager,
Forstkand. og naturvejleder
Camilla Bruun Manscher,
Geograf og naturvejleder
Klaus Peter Brodersen,
Biolog og naturvejleder
Alle fra Naturskolerne i
Rude Skov og Raadvad
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Med den nye fælles naturfagsprøve er der kommet
ekstra fokus på det fælles
faglige i naturfags-undervisningen. Dette giver rigtig god
mening set fra en naturvejleders synspunkt.
Det er helt naturligt for os at
sætte den fysiske lokalitet i
centrum og koble biotiske og
abiotiske målinger, landskab
og ressourceudnyttelse med
udgangspunkt i en konkret
biotop eller geotop. På den
måde faciliterer vi et møde
mellem de forskellige naturfag i udskolingen.
Vi har i mange år haft en relativt stor
andel udskolingselever på Naturskolerne i Rude Skov og Raadvad. Og vi har

vedvarende fokus på udvikling af vores
indsats med denne målgruppe, der efter
vores erfaring kræver, at vi arbejder anderledes, end vi gør med de små.

Et andet fokus for udskolingen

Vi har lige haft en praktikant, der var
hos os som en del af hendes biologistudie på SDU. Hun lavede en lille undersøgelse af, hvorfor lærerne kommer på
naturskolen med eleverne. Og på baggrund af hendes relativt begrænsede datagrundlag, kunne hun konkludere, at
der er en tendens til, at indskolingslærerne primært kommer for oplevelsen,
mens udskolingslærerne kommer for
faglighed og udstyr.
Vi ved ikke noget om, hvorvidt de synes faglighed og oplevelser er to modsatrettede størrelser. Vi er selv af den
opfattelse, at oplevelser kan understøtte
læringen og det gælder uanset alder.
Men vi mener, at oplevelserne skal tilrettelægges anderledes med de store elever, fordi det de skal lære, er noget andet.
NATUR vejleder • 26. årg. • nr. 2 • 2017

Oplevelser på et højere abstraktionsniveau

Man kan måske kalde de oplevelser, der
har høj faglig værdi for udskolingselever, for oplevelser på et højere abstraktionsniveau. Det er oplevelser, der understøtter forståelsen af de sammenhænge,
de skal forstå i udskolingen.
Når vi for eksempel har udskolingselever på vores forløb om skovøkologi, er den oplevelse, der er i centrum,
ikke oplevelsen af mos mellem fingrene,
fællesskab, sol på skovbunden og ikke at
kunne stille sin dametaske nogle steder
uden den bliver beskidt. Det er heller
ikke oplevelsen af at snoge kan udskille
et ildelugtende sekret, hvis de føler sig
truet, eller at nogle biller har hår, selvom det jo ellers er fagligt nok. Nej, det
er oplevelsen af, at de registreringer og
observationer eleverne i fællesskab gør
sig i skoven, faktisk gør dem i stand til
at konkludere noget om skovens kvalitet.
Den faglige værdi af oplevelsen passer
med det, de skal lære i udskolingen. Og
den er på et så højt abstraktionsniveau,
at nogen måske slet ikke vil kalde det en
oplevelse, men snarere en erkendelse.
Ikke desto mindre en erkendelse det er
svært at komme frem til, hvis man ikke
selv har samlet sit datasæt.
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Naturvejlederens rolle

Det vi som naturvejledere bidrager med,
er som altid kendskabet til den lokale
natur. Vi kan vælge de gode steder at
indsamle data, så eleverne får data af en
sådan kvalitet, at de kan konkludere på
dem. Men det handler også om at bygge
bro mellem skolen og uderummet ved
at vælge den rigtige teoretiske ramme,
der passer til klassetrinnet og koble den
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til undersøgelser, der giver mening i
konteksten. Hvis det lykkes, kan eleverne både få ejerskab til datasættet og
samtidig kan eleverne opleve, at teorien
er relevant og konkret anvendelig. Den
form for faglighed understøtter elevernes udvikling af naturfaglige kompetencer og supplerer det læringsarbejde læreren laver med eleverne, når de ikke er
på naturskolen.
Naturvejlederen bidrager også ved at
fungere som rollemodel. Vi repræsenterer et møde med faget og det tværfaglige, der er et andet end det læreren repræsenterer. Ofte har vi også en
faglighed, der supplerer lærerens, hvilket kan være en gevinst for både elever
og lærere.

Tværfaglige forløb

Sidste år lancerede vi på Naturskolerne i
Rude Skov og Raadvad et nyt forløb om
vejret til udskolingen, hvor vi fokuserer
på at skabe en stærk kobling mellem fagene geografi og fysik/kemi. Små forsøg
med fysiske parametre som tryk, massefylde og dugpunkt hjælper elevernes
forståelse for geografien og vejrets dynamikker. Tilsvarende bruges geografien
til at konkretisere fysikken og gøre den
mere håndgribelig og anvendelig. De
mange små forsøg træner samtidig eleverne i at opstille illustrative forsøg, der
kan understøtte forståelsen og beskrivelsen af et naturfagligt emne – hvilket
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er noget, de forventes at få brug for i
den fælles naturfagsprøve. Lige sådan
udviklede vi et nyt forløb om landskabsdannelse, der især bygger på geografi og
biologi.
De tværfaglige forløb har også et formål i forhold til lærerne, idet de hjælper
med at synliggøre koblingen mellem fagene. Hvis det eksempelvis er fysik/kemi-læreren, der er med på et forløb om
vejret, bliver hun konfronteret med en
masse geografi. Og hvis det biologilæreren, der er med ude og lave undersøgelser i Bøllemosen, møder han både geografi og fysik/kemi.

Det giver mening

Det er vores opfattelse, at udskolingsaktiviteterne med naturvejlederen bidrager til en tværfaglig indsigt, der ellers
kan være svær at få i en travl hverdag på
skolen. De fleste naturvejledere arbejder
dagligt og rutinemæssigt med et tværfagligt overblik, som på mange måder er
grundlaget for arbejdet med fælles-faglige fokusområder og den fælles naturfagsprøve. Naturfagslærerne skal blot
have tillid til, at deres sparsomme timer
er godt givet ud, når de planlægger en
hel dag i naturen med en ekstern underviser.
o
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Biohacking
med skoleelever
Der sker mange ting på Folkeskoleområdet i øjeblikket. Eleverne er i fuld gang med at
forberede sig til den nye naturfagsprøve, hvor eleverne
skal prøves i forståelse og anvendelse af naturfaglige kompetencer undersøgelse, modellering, perspektivering og
kommunikation på baggrund
af fællesfaglige forløb med
indhold fra både geografi,
biologi og fysik kemi.
På ministerielt plan samarbejdes der i
øjeblikket omkring udarbejdelse af en
national strategi for naturfagene. Strategien er en såkaldt STEMStrategi science,
technologi, engineering and math, sideløbende arbejder 5 ministerier med udvikling af en Teknologipagt, hvor finansministeren sidder for bordenden.
Heraf kan jeg konkludere, at der sker
store ændringer på folkeskoleområdet
de kommende år. Derfor vil jeg opforNATUR vejleder • 26. årg. • nr. 2 • 2017

dre til, at naturvejledere med skolebørn
som målgruppe går i tænkeboks og begynder at se på aktiviteterne med nye
briller. Ellers risikerer vi, at stå tilbage
på perronen og se et tog forsvinde i det
fjerne med kurs mod noget vi ikke har
mulighed for at påvirke. I øjeblikket er
min viden begrænset, men jeg vil forsøge at komme med et par eksempler om
nogle af de overvejelser jeg har gjort
mig og hvorfor.

Gør det selv og gør det sammen biologi

I løbet af foråret har 100 folkeskoleelever fra fire 8.klasser på to Kolding Skoler fået en helt særlig undervisningsoplevelse. Syddansk Universitet inviterede
eleverne til et 8 ugers forløb, hvor undervisningen blev flyttet til Universitetets Makerspace på Kolding Havn.
Makerspaces er kreative værksteder,
hvor folk med fælles interesse for computere, teknologi og videnskab mødes,
udveksler ideer og skaber nyt indhold
og meget andet. Den centrale ide med
Makerspaces er, at det er folks egne ideer og kreative energier, der driver værket. Her er ingen på forhånd givne løsninger og ingen passive tilskuere.

Af Jørn Chemnitz,
naturvejleder og
naturfagskonsulent i
Kolding Kommune

27

Undervisningen blev varetaget af en
australsk designprofessor, en italiensk
biolog, en australsk gør det selv mand
og en dansk industriel designer og alt
foregik på engelsk. Det sidste var nok
den største udfordring – naturfaglige og
bæredygtighedsbegreber på engelsk
med smuk accent….
Eleverne blev introduceret til bl.a. anvendelse af lasercuttere, så de blev i
stand til at producere deres eget laboratorieudstyr som sterile enheder, varmeskabe og mikroskoper med mere. Efterfølgende blev de introduceret til
begrebet Biohacking, som defineres således:

BIOHACKING

betyder, at man hacker et biologisk system
eller en biologisk proces.
Når man hacker, skiller man tingene
fra hinanden og sætter dem sammen
på en ny og bedre måde.
Vi kan faktisk sige at bage processer og
brygning af øl er gode eksempler på
biohacking, men eleverne kom meget
længere med udskillelse af DNA fra forskellige frugter, fremstilling af bioplast
baseret på mælk, dyrkning af selvlysende bakterier, indeklimaproblematikker
og hvordan de kan løses, dyrkning af
kombucha en symbiose mellem gær og
bakterier, der gør det muligt at gro
møbler, tasker og tøj samt meget mere.

Undervisningsforløb med perspektiv

Hele forløbet mundede ud i Forskningens Døgn, hvor eleverne skulle formidle deres arbejde til borgere på SDU.
Det har været en meget spændende
naturfaglig rejse for eleverne, og de har
fået et helt nyt syn på naturfag, som noget anvendelsesorienteret. Jeg har fulgt
det meste af undervisningen og fået meget inspiration med til min fremadrettede naturvejledning i forhold til udskolingselever.
Mange skoler vil indrette deres egne
makerspaces de kommende år. Hvis vi
tør invitere lærere og elever ud i naturen
og vi dem mulighederne for at lave undersøgelser ved hjælp af laboratorieudstyr, de selv har produceret, kan vi medvirke til at skabe en langt større
forståelse for naturfag og ikke mindst
fagenes betydning for samfundet og
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måske endda få flere til at tage en naturfaglig uddannelse.
Til alt held ligger rigtigt meget materiale – arbejdstegninger, beskrivelser med
mere frit tilgængeligt på nettet som
open source. Hvis ikke vi som naturvejledere tilbyder assistance risikerer vi, at
udviklingen går i retning af 3Dprintere,
der bevidstløst printer ligegyldige plastikdimser.
I min optik er et makerspace også en
køkkenhave, et væksthus et naturområde, hvor vi ved hjælp af biologiske processer skaber vækst og forandringer.

Vær med til at udvikle området

Så kontakt skoler med makerspaces og
lav samarbejde omkring udvikling af
aktiviteter, hvor moderne teknologi og
naturvejledning kan gå hånd i hånd.
På Big Bang konferencen var vi en del
naturvejledere, som deltog i forskellige
workshops med potentiale for spændende udviklingsarbejder. En af de meget
lovende var en workshop med Biotech
Academy, hvor vi arbejde med alger og
fotosyntese. Vi fremstillede algekugler i
CO2 indikator og udsatte dem for forskellig belysning. Efter et par timer var
forskellene meget tydelige.
Efterfølgende har jeg udtænkt en mulighed for at lave et forløb på Naturskolen med selve forsøget efterfulgt af en
tur i skoven, hvor vi ser på fotosyntese
og arbejder med forløbet Brænd en pind
omkring fotosyntese og klima. Her er
der gode muligheder for at kombinere 2
verdener.
En anden mulighed er arbejdet med
fremstilling af mikroskoper i makerspace og undersøge bjørnedyr og andet
spændende fra naturen. Jeg ser også
muligheder i symbioser, podninger, laver og meget andet.
Biotech Lab stiller gratis materiale til
rådighed til forskellige undersøgelser og
forsøg se nærmere på Biotchademy.dk
Biohack baseres på open source, så
alle tegninger instruktioner med mere
kan findes frit tilgængeligt på nettet, og
i løbet af det kommende skoleår vil vi
arbejde videre med udvikling af forskellige forløb her i Kolding.
o
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Dataopsamling
med folkeskolelever
– hvorfor nu det?
Film skal ses i Biografen og naturen skal opleves udenfor. De
fleste naturvejledere er nok
helt enige, og rigtig mange af
os er mest til de gamle klassiske dyder med net, kikkert og
direkte naturoplevelser.
MEN...
I forbindelse med implementeringen af
Forenklede Fælles Mål blev det endnu
en gang skåret ud i pap. Eleverne skal i
forbindelse med udvikling af de 4 kompetenceområder undersøgelse, Modellering, Perspektivering og kommunikation, der ligger til grund for den nye
naturfagsprøve, have arbejdet med dataindsamling.
I forbindelse med undersøgelseskompetence står der helt konkret i målene: ”
Eleven kan indsamle og vurdere data fra
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egne og andres undersøgelser i naturfag” og:” Eleven har viden om indsamling og validering af data”. De 2 vidensfærdighedsmål kan give mange lærere
rynker i panden, for hvordan er det lige
man gør? Her har vi naturvejledere en
åben arena, hvor vi kan få lov til at udfolde os.

Hvad vil det sige at indsamle data

Først skal vi lige have defineret arbejde
med data. I Gyldendals store danske defineres data således: Oplysninger eller
kendsgerninger. Indenfor IT er data formaliserede oplysninger, der kan behandles maskinelt, fx en persons højde,
fødselsdato og navn…
Data giver kun mening, hvis man ved,
hvad de betyder; de bliver da til information. For mange er det første vi derfor tænker på dataloggere. Her får lærere ofte nervøse trækninger, for hvordan
får skolen råd til anskaffelse af det dyre

Af Jørn Chemnitz,
naturvejleder og
naturfagskonsulent i
Kolding Kommune
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udstyr, og hvornår skal de få tid til at
sætte sig ind i, hvordan de fungerer.
Som naturvejledere er vi i de fleste tilfælde begunstiget af at have bedre forberedelsestid end lærerne. Så hvis vi
vælger at kaste os over datalogning, så
har vi rimelige muligheder for at finde
ud af, hvordan de fungerer. Vi har også
lettere ved at søge midler til indkøb af
udstyr, end skolerne har.

Vores intention var at skabe et sted,
hvor vi kunne indsamle lange dataserier
og tilbyde data til elever i både grundskolen og på ungdomsuddannelserne.
På sigt skal der etableres en egentlig
læringsstation, hvor der placeres et undervandskamera og opføres en lille bygning, hvor livet under vand kan observeres.

Dataindsamling er mange ting

Data fra stationen sendes online til internettet, så man kan følge med i de
målbare parametre fra skolerne. Det var
særdeles interessant, at følge vandstandens udvikling efter januar stormen,
hvor store dele af Kolding var truet af
oversvømmelse, da vandet hurtigt kom
retur fra Den Botniske Bugt.
Et andet interessant fænomen er, når
Harteværket vores lokale vandkraftværk
lukker op for vandet. Det aflæses tydeligt på vandstandsmåleren 20 minutter
efter turbinerne begynder at rotere, stiger vandstanden med op til 30cm.

Men der er mange andre måder at samle
data, end via dyre loggere. Al form for
dataopsamling via billeder, film og lyd
er gangbare undersøgelsesdata. Her er
vi som naturvejledere i stand til at finde
egnede områder, hvor eleverne kan udfolde deres undersøgelseskompetencer
og understøtte lærernes arbejde. På den
måde kan vi få nye kunder i butikken.
Udskolingslærere har ofte sværere ved
at finde tid til at tage på ekskursioner,
men kan vi slå flere videns- færdighedsmål sammen bliver det langt lettere at få
nye kunder i butikken.
Eleverne vil desuden kunne få rigtig
god hjælp til det materiale, de skal
fremlægge i forbindelse med Naturfagsprøven, hvor kravene bl.a. ser således ud: Der opgives tekster og mindst 3
eksempler på andre udtryksformer end
tekst.
Så der er god grund til at inddrage dataindsamling i naturvejledning til målgruppen i udskolingen. I dette blad kan
du finde en artikel om, App's der kan
anvendes i naturvejledningen. Jeg håber
I kan finde god inspiration derfra.

Dataindsamling i Kolding Å

I Kolding har vi i samarbejde med 2
gymnasier, VUC og HF, Hansenberg
(Teknisk Skole), By- og Udviklingsforvaltningen samt Naturskolen fået etableret et åsted www.Plovfuren.dk , hvor
vi indsamler data om vandtemperatur,
vandstand og flow.
På den måde kan vi imødekomme ønsket om længere dataserier baseret på
egentlig datalogning. Helt praktisk drejer det sig om en pæl med en lille computer og 3 sensorer placeret på bredden
af Kolding Å umiddelbart vest for byen.
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Sådan bruger vi vores data

Vi har valgt at lægge forskellige undervisningsforløb og artikler ind på
hjemmesiden, så brugerne også kan lave
ekskursioner til området både med og
uden naturvejleder. Med hensyn til undervisningsforløbene er det dejligt at
gode kolleger har bidraget til Skoven I
Skolen…
Når elever og studerende henter data
fra stationen, kan de frit kombinere
dem med andre data som for eksempel
vejrdata fra DMI eller lignende.
Vi har fx daglige vandtemperaturmålinger fra et dambrug, der ligger længere
opstrøms i vandsystemet, og det har været interessant at følge udviklingen i takt
med at jorden blev vandmættet i efteråret. Det var tydeligt, at så snart jorden
var mættet, var der direkte sammenhæng mellem vand og lufttemperatur.
Ikke et ord om Landbrugspakken, men
miljødata kan bruges til aflæsning af
mange ting.
o
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Skærme
og app's i
naturvejledning
Skærme og app's kan bruges
til meget i naturvejledning.
Hvornår det er en hjælp, og
hvornår det er et handikap at
hive elektronikken ind i naturvejledningen afhænger i høj
grad af dig og din naturvejledningsstil. Så du må selv gøre
dig nogle erfaringer, vi serverer bare nogle muligheder.
Selv er vi ofte blevet overrasket positivt
over elever, der får skabt interesse for
noget, fordi de kan bruge mobilen til at
forstørre små dyr. Eller holde lidt afstand (gennem kameraet) til de er trygge ved dissektion. Gå på opdagelse, eller
at det er lettere at tage noter i småregn
på en Ipad end på papir.
I denne artikel betyder (I) Ipad, (A)
betyder Android. Og ($) koster penge.
Der kan forekomme fejl og ikke mindst
mangler i denne artikel. Men hvis netop
din bedste App mangler, så skriver du
det bare til os andre naturvejledere.
Dette er kun begyndelsen...

Billeder:

Engang var det meget besværligt at filme gennem et mikroskop, fordi man
skulle finde et kamera med meget lille
linse, men nu findes det i mange lommer med telefonen. Med en rolig hånd
kan man placere en telefon over et stereolup eller et mikroskop og få meget
gode fotos og endnu bedre film. En ekstra fordel er, at eleverne har billeder på
deres egne mobiler til videre arbejde i
opgaver. Kameraet egner sig til smådyr,
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fotografer blades overflader, celler i
mosblade osv.
• Blur Photo (A) og Afterfocus (A),
kan bruges til at sløre det af billedet,
der ikke er vigtigt. Kan hjælpe meget
på billeder af små dyr som bliver
væk i græs på fotoet og lignende.

Film:

• Imovie (I) og Slow Motion Video
Zoom (A) kan afspille film i langsom
gengivelse eller hurtigere. Brug det
fx til at filme snegle mens de går. Afpillet i hurtigt tempo ser det godt ud.
Insektvæddeløb kan optages og afspilles i slowmotion når de går over
målstregen.
• Stop Motion Maker (A) og Stop Motion (I) bruges til at tage billeder, der
sættes sammen til en film. Det kan
bruges til dissektion, hvor der tages
billeder hver gang dyret er lidt mere
åbent. Og til sidst har de en film.
Det er også godt når elever skal forklare
en proces som model fx planeters bevægelse i et solsystemet, pladetektonik, et
dyrs udvikling, mm.
Nogle elever har det også med at bevæge sig mere hvis de bliver filmet, så
det kan være et motiverende
værktøj(andre elever bliver hæmmet).

Lyd:

• Sound meter(A),
• Decibels(I).
Måler lydstyrke i dB. Kan bruges til
mange undersøgelser, hvor man kan opstille forventninger først. Kan piger råbe
højere end drenge? Hvem klapper højest? Hvor meget larm er der i klassen?
Hvor meget larmer det på en vej.

af René L. Vilsholm,
naturvejleder ved
NaturBornholm
og
Jørn Chemnitz,
naturvejleder og
naturfagskonsulent
i Kolding Kommune
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• Multi Track Song Recorder (I).
• Four track (A).
Sampler flere lyde. (Der findes mange
apps, der gør det). Elever kan blive
sendt ud for at optage lyden af skov, lyden af vandløb etc. og så selv bruge det
som baggrund til at sample deres stemning fra stedet oveni ved at bruge instrumenter de laver af naturens materialer.

Værktøj

Find evt. en værktøjskasse, der indeholder flere værktøjer.
• Angle Meter (I,A). Kompas findes i
mange versioner. Luxmeter(I) måler
lys, for eksempel forskellen på åben
eng og mørk skov i forhold til levesteder.
• QR Code Reader aflæser koder. Koder laves let på hjemmesiden www.inigma.com. Det er ikke så hemmeligt, det er bare en stregkode, der
betyder noget andet. Det kan dække
over en tekst, eller et link til en
hjemmeside. Overvej altid om det er
nødvendigt at bruge en QR-kode i
stedet for bare at skrive det du vil
have brugeren til. Fx navnet på den
hjemmeside de skal besøge. Og overvej også om eleverne skal bruge kostelig dataforbrug på steder hvor der
ikke er gratis wifi.

Bevægelse

• Endomondo (I,A). Kan bruges til at
motivere børnene til aktivitet, hvor
de måler hinanden på hastighed osv.
Bruges af mange sportsfolk. Man kan
også finde andres cykelruter i nærområdet.
• WOOP (I). Spejdernes app til løb,
hvor man kan lave poster, og sende
til andre. Postens besked kan først
læses når man er på rette position.
• Travel tales (I) og izi.travel (A) kan
man lave ruter med punkter, som
alle kan finde og læse eller høre om.
• geoQuestor (I,A) er en mulighed for
at lave ruter i landskabet med quizspørgsmål, hvor afviklingen styres af
gps'en i den mobile enhed, du har
med på turen.
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Find arter

Hjælper med at identificere dyr, og nogle kan bruges til at registrere dyr som citizen science.
• NaturTjek (I,A)
• Naturbasen (I,A)
• Artsvisning (I)
• Opdag havet (I,A)
• Beach explorer – Mudder Flad (I,A)
• DOFs fuglebog (I)
• Havens fugle (I)
• Fugleguiden (A)($$)
• Danske havenfugle (A)
• Dyreapp (A)
• Svampeguide (I,A($))
• FSC trees Guide (I).

Undersøg

• Vandløb (I) Identificer vandløbsdyr,
og lav vandløbsundersøgelser.
• Dyr i søen (A,I).
• Dyr i vand (A,I)($).
• Dyr i sø og å (A)($).
• Molecules (I,A).
• 3D Brain (A,I).
• Marine LitterWatch (I,A).
• Organism dissection (I)($)
• Rat Dissection (I)($).
• Dissection lab (A)($).
• Visuel Anatomi (A,I). Det kan faktisk hjælpe nogle elever at lave en
dissektion på en skærm, før de prøver med et dyr.

Andet

• KribleKrable. Findes som web-app.
Det ligner en app, men er en hjemmeside som hedder www.KribleKrable.nu. Den findes ikke i APP
store eller Google Play, men kan bruges af alle og alt.
• Gry og vitus (A), om sæler, med
masser af læring.
• Knob og stik 3D(I,A)($). Man kan
også få gratis versioner.
• Energisystemet lige nu(A).
ArcGIS(A,I).
• Google earth(A,I) tager jordkloden
godt. Spil og lege kan jeg kun finde
på engelsk, men kom gerne med et
dansk bud, der er gratis. Topo
GPS(I,A)($).
• SkyView(I) og Sky Map(A) ser på
stjernerne fra jorden.
• NASA og ESA har apps til rummet.

Steder

• Naturguide (A) og
• Danmarksrejsen (A) til naturperler i
Danmark.

Elevers produktion og dokumentation

• Book Creator (I), Explain everything (I,A). White board(A). Her
spørger jeg nogle gange læreren og
eleverne hvad de plejer at bruge, for
det er naturligvis det bedste valg.

Produktion for naturvejledere:

• Evernote (A,I) Notesblok til to enheder (fx mobile og computer).
• Dropbox (A,I). Fildeling på mange
enheder, og med andre.
• Diktafon (A.I). Er godt når får en
god idé, men ikke har tid/mulighed
for at skrive den ned.
• Trello(A,I). Redskab til at organisere
et projekt alene eller sammen med
andre.
• Simple mind(A,I). Elektronisk
mindmap.

Dit lokalområde:

Det er for omfattende at skrive om apps
til dit lokalområde, men søg efter eget
lokale naturområder. Geopark Odsherred, Mols bjerge, Kalklandet, Vesterhavet, Skjoldungestien osv. En del har spil,
som kræver at man er på rette sted.

Attraktioner:

Det er også for omfattende, og kun relevant for de få i nærheden. Men find
dine lokale attraktioner, og se om det
kan bruges.

Historiske apps og friluftsliv apps:

Der findes også mange apps, og måske
en der er lige noget for dig. Men du må
selv finde dem. Du kunne evt. skrive en
artikel i NaturvejlederBladet om dem!

Virtuel reality

Har muligvis en fremtid. Her kan man
opbygge meget realistiske universer,
som Moesgaard Museum for eksempel
har gjort det for at levendegøre de tidligere kulturer, og man er en del af det,
det kunne også være geologisk tid. For
os andre uden de store penge er det
mest realistiske nok at bruge hvad der
findes, og som er lødigt.
o
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Naturens
Dag
- hver dag
Det er ikke kun vigtigt, at folk
deltager på Naturens Dag,
der i år er den 10. september.
Det vigtigste er, at oplevelserne på Naturens Dag giver
familier lyst til, at det er naturens dag hver dag hele året.
Hvert år i midten af september myldrer
tusindvis af danskere ud i naturen. Anledningen er Naturens Dag og formålet
er at give folk gode oplevelser i naturen.
Siden 2010 har Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet stået bag
denne dag i fællesskab og ideen er at
foreninger, museer, kommuner og mange andre kan være med til at invitere
danskerne ud i naturen anden søndag i
september, for at vise hvor mange oplevelser, der findes derude. Sidste år var
der op mod 260 arrangementer i hele
landet.
”Det vigtige er ikke, at folk bare kommer ud denne ene dag, men at den dag
kan være en øjenåbner for hvor mange
muligheder, der er i naturen. Derfor vil
vi gerne vise bredden i frilufts- og naturaktiviteter og også alle de foreninger,
som de kan blive medlem af og fortsætte
med at lave aktiviteterne i” siger Karen
Præstegaard Hendriksen.
Ligesom foreninger kan naturvejlederne være med på Naturens Dag ved at
invitere folk til de aktiviteter, der er deres speciale, og komme ud til flere mennesker end den sædvanlige gruppe. Selve aktiviteten er et trækplaster men det
er ofte de relationer, der bliver skabt
gennem aktiviteterne, der gør, at folk
kommer igen. Derfor er det godt at have
noget med til folk, om hvordan man
kan mødes igen, det kan være et klippekort til flere ture eller oplevelser, tips til
hvor man kan følge med på sociale meNATUR vejleder • 26. årg. • nr. 2 • 2017

dier og få flere ideer til, hvad man kan
lave i naturen året rundt.
”Ved at sætte en ramme med ’en årlig
mærkedag’ for naturoplevelser bliver
der mulighed for at slå det stort op, bruge alle kanaler og mange forskellige medier til at formidle budskabet. Det betyder, at folk der ikke normalt ville
opdage og opsøge naturaktiviteter, får
øje på dem og tør deltage fordi, der er
lav barriere: Det er åbent hus, hvor alle
kan deltage, og ikke kun naturnørder
med det rigtige udstyr og særlig viden.
Derfor kan Naturens Dag være med til
at få nye naturbrugere ud” siger Karen
Præstegaard Hendriksen, der koordinerer Naturens Dag i Friluftsrådet.

En indgang til skoler og daginstitutioner

Hvert år deltager tusindvis af skoler,
SFO’er, dagplejere og børnehaver i Naturens Dag og forpligter sig til at lave aktiviteter i naturen i ugen op til Naturens
Dag. Til gengæld modtager de en inspirationspakke som Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet udvikler ud fra årets tema. I år er temaet
”Mangfoldighed i naturen”.
Det er en oplagt mulighed for naturvejledere at kontakte skoler i lokalområdet og bruge Naturens Dag som en indgang til dem. Hvis de ikke deltager i
Naturens Dag i forvejen kan naturvejlederen kontakte dem og invitere dem
med.
Man kan også tilbyde aktiviteter eller
planlægge aktiviteterne sammen med
skoler eller daginstitutioner, så de oplever naturvejlederen som en resurseperson. Naturvejlederen kan også tilbyde et
kursus for pædagoger og lærere med
ideer eller baggrundsviden omkring
årets tema.

Sådan er du med på
Naturens Dag:

www.naturensdag.dk/bliv-arrangor/

Planlæg et arrangement i naturen
søndag den 10. september og tilmeld det på www.naturensdag.dk
Temaet for Naturens Dag 2017 er
”Mangfoldighed i naturen”. Det
handler om biodiversitet og mangfoldighed i arter i naturen, men temaet lægger også op til at invitere
mange forskellige målgrupper ud i
naturen og til at lave mange forskellige aktiviteter. Du vælger selv,
om du ønsker at gøre brug af årets
tema. Du kan selv bestemme, hvad
indholdet skal være, og hvad tid på
dagen det ligger.

Materialet,
der sendes ud til skoler
og institutioner, er også
tilgængeligt på
www.naturensdag.dk

Af Astrid Bjørg Mortensen,
Friluftsrådet
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Afhjælp boligmanglen
Vi har fået lov til at gengive denne artikel til inspiration...
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Fig. 6 . Dette insekthotel
har hængt en meter fra
en
hoveddør i mange år, me
n der er aldrig nogen, der
er blevet generet af bie
rne. Bemærk de små søm
forrest på hver plade, som
bruges til at tage de pla
stdækkede plader ud me
d.
4.

Gangene i bihotellet
skal være 4-10 mm
i
diameter. Der kan væ
re gange med forske
llige diametre i det sam
me bihotel, så man
kan tiltrække forskellig
e slags bier. Lucerne
bladskærerbien foretr
ækker f.eks. gange me
d
en diameter på omkri
ng 6 mm, mens den rød
e
murerbi foretrækker om
kring 8 mm.

Til et bihotel skal der
bruges 1 bund, 1-6 me
llemplader og en top af
træ, 2 strips og lidt sor
t
gaffatape. Bund og me
llemplader skal være
ca.
21x10x1,5 cm og toppe
n ca. 23x10x1,5 cm (fig
.
1).
•
I bunden fræses der
tre 20 cm lange gange
i
den ene halvdel af pla
den (fig. 1, 2). Bemærk
at gangene ikke skal fræ
ses hele vejen gennem
pladen. De skal være
lukkede i den ene en
de
(fig. 1).
•
I mellempladerne fræ
ses der tre 20 cm
lange gange i den
ene halvdel af plade
n
på den ene side og
tre på den anden sid
e
(fig. 3). Hvis man lav
er pladerne tykkere,
kan man fræse alle
gange på samme sid
e.
Ved samlingen af bih
otellet lægges bunden
nederst med de fræsede
gange opad. Herpå læ
gges
mellempladerne, og tag
et lægges øverst. Bih
otellet holdes samme me
d strips, der trækkes
hårdt
sammen, så der ikke
kommer lys ind ad spr
ækkerne mellem pladerne
. Det er en fordel ind
en
da
at dække taget med
mørk gaffatape, for at
gø
re
det mere modstandsd
ygtigt overfor regn (fig
. 4).

Fig. 7. Et kig ind i et bih
otel. Den røde murerbi
har
bygget cellerne af mudd
er. Øverst til højre sidder
en rød murerbi hun, som
er på størrelse med en
honningbi. I dette bihote
l er gangene fræset hel
t
igennem, og lukket me
d en plade i den ene end
e.
Gange i dødt træ
En af de enkleste måde
r at lave et bihotel på
er at
bore nogle huller i dødt
træ. Det kan dog være
tem
meligt svært at få hulle
rne lange nok, hvis ma
n bruger en almindelig borem
askine. Man kan evt. bru
ge
hårdt træ, så overflade
og indgang bliver glatte
og
ikke flossede.
Hule rør
Hule rør, der er lukked
e i den ene ende, f.eks.
bambus, kan bindes samme
n, eller lægges i en afl
ang
beholder, der er lukket
i den ene ende. Hvis
man
bruger bambus, skæres
de over ved nodierne.
Gange i stablede plade
r
En god måde er at fræ
se gange i nogle plade
r, der
lægges ovenpå hinande
n. En stor fordel ved de
nne
metode er, at man om
efteråret kan skille pla
de
rne
fra hinanden og udren
se syge eller uudvikled
e bier.

Fig. 8 Endnu et kig ind
i et bihotel. Det er meget
fascinerende ikke mind
st fordi man kan se bie
ni
øverste venstre hjørne
spinde sin kokon.
Kig ind til bierne
Hvis man laver plade
rne ca. 2 cm tykke og
fræser
alle gangene på samme
side, kan man som en
ekstra
spændende finesse se
ind til bierne. Man ba
nk
er et
lille søm ind forrest på
hver plade, lægger kra
ftig,
gennemsigtigt plast ove
npå gangene. fig. 5. Pla
derne lægges ovenpå hin
anden og ind i en lille
kasse
(fig. 6). Med sømmet
kan man forsigtigt tag
e pladerne ud af kassen og
se, hvad bierne har lav
et (fig.
7-8). Man skal ikke tag
e mere end en plade
ud af
gangen, og de skal altid
tilbage i samme rækkefø
lge.
Hvis der ikke er plasti
c på pladerne ødelægge
r man
biernes celler, når man
forsøger at tage pladerne
ud.
God fornøjelse.
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Aktivt fællesskab
ved havet

Af Martin Machado og
Jacob Nøhr Schubart,
naturvejledere,
DGI Storkøbenhavn
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Den Blå Foreningsby på Amager Strandpark danner ramme
om et aktivt fællesskab for foreninger, organisationer og
skoler. Foreningsbyens medlemsforeninger deler faciliteter og udstyr og laver aktiviteter med udgangspunkt i havet
og stranden.

og hvad der sker fysiologisk med kroppen, når den kommer i det kolde vand.
Lidt efter brydes den frostklare luft af
hvinende skrig og begejstrede udbrud.
Eleverne løber fra saunaen ud i det iskolde vand og hurtigt tilbage igen til
saunaens varme. Ved middagstid drager
klassen tilbage til skolen efter en anderledes skoledag med masser af fysisk bevægelse og grænseudvidende oplevelser.

Eleverne tramper med kolde fødder på
strandparkens frostkolde sand. Der bliver kastet både forventningsfulde og
nervøse blikke mod det gråblå og vinterkolde hav, der bruser i baggrunden.
Denne tirsdag morgen er 7. klasse fra
Højdevangens Skole på Amager og deres lærere inviteret til at deltage i aktiviteter sammen med DGI’s naturvejleder
og en foreningsinstruktør fra Den Blå
Foreningsby.
Eleverne samles på bænkene i foreningsbyens overdækkede mødested.
Dagens program gennemgås og naturvejlederen fortæller om sikkerheden i
forbindelse med sauna og vinterbadning. I grupper diskuterer eleverne
spørgsmål omkring vandets temperatur,

Om eftermiddagen møder medlemmerne i havkajakklubben Svanen ind til dagens træning. De bærer kajakkerne ud
af foreningsbyens kajakrum, lægger i
samlet flok fra land og ror ud i strandlagunen. Turen rundt om strandparken er
ca. 5 km lang, hvilket passer fint til en
kort vintertur i havkajakken. Niels Borchert fra Svanen fortæller om de fordele,
som han ser ved klubbens medlemskab
af Den Blå Foreningsby:
”Vi har fået adgang til en masse fælles
udstyr, bl.a. havkajakker. På foreningsbyen kan man desuden ikke bare gå ned og
lave aktivitet alene. Man skal lave aktivitet i regi af sin klub og være minimum to
klubmedlemmer tilstede”, siger Niels
Borchert.

Deling af udstyr
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Flere af Svanens medlemmer har engageret sig i de fælles opgaver i foreningsbyen. Svanen er repræsenteret i Den Blå
Foreningsbys bestyrelse og desuden bidrager klubben med arbejdskraft til at
vedligeholde foreningsbyens 24 havkajakker.
”Det kan være en udfordring, at man
skal deles om både udstyr og stedet med
andre foreninger og brugere af huset. Der
giver en del vedligeholdelsesarbejde og reparation af fx havkajakkerne. Omvendt
er det rigtig hyggeligt, når man møder
andre brugere af huset”, siger Niels Borchert.

Nøgleskoler på stranden

Det er maj måned, og eleverne fra 5.
klasse fra Skolen på Islands Brygge har
undervisning sammen med deres lærere
på Den Blå Foreningsby. En gruppe elever og læreren svømmer rundt og undersøger livet under havoverfladen iført
våddragter, snorkler, dykkermasker og
svømmefinner. Andre elever går rundt i
mindre grupper og indsamler naturmaterialer for at lave land-art ud af strandens materialer. Aktiviteterne er en del
af et længere undervisningsforløb, som
de kalder ’Kend din strand’. Her skal
eleverne bl.a. lære om de fem baderåd,
få kendskab til deres lokalområde, undersøge vind -og vejrforhold ved stranden, samt træne og lære om sikkerhed i,
på og under vandet.
”For mig som lærer er det et kæmpe
plus at have adgang til en facilitet som
Den Blå Foreningsby med en masse udstyr, som jeg ellers ikke ville have adgang
til at bruge. Det gør, at jeg kan planlægge
en anderledes og mere spændende undervisning”, siger Marie Press Wegeberg,
lærer på Skolen på Islands Brygge og
nøgleskolelærer i Den Blå Foreningsby.
Der er fem lokale skoler, som er blevet
nøgleskoler i Den Blå Foreningsby. Skolerne betaler et årligt kontingent for at
være en del af foreningsbyen. Lærere fra
de fem skoler har deltaget i et nøgleskolekursus, hvor de har fået introduktion
og inspiration til brug af foreningsbyens
udstyr. Desuden skal alle nøgleskolelærere, der ønsker at tage elever med ud i
havkajak i strandlagunen deltage i et
sikkerhedskursus, så de på forsvarlig vis
kan lave aktiviteter med havkajak med
deres elever.
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Fakta om Den Blå Foreningsby
Pris for bygningen 3.3 mio. kr.
Bygningsareal 250 m2
Bidragsydere:
Københavns Kommune 2.7 mio. kr.
Naturstyrelsens pulje Lokale grønne partnerskaber 300.000 kr.
Friluftsrådet, udlodningsmidler til friluftsliv
300.000 kr.
Udstyr:
Der er udstyr for samlet 800.000 kr.
Friluftsrådet har bidraget til udstyr med
udlodningsmidler til friluftsliv med et beløb
på 289.500 kr.
Kontingent til foreningsbyen:
Alle medlemmer betaler et årligt grundbeløb
for medlemskab af foreningsbyen.
Derudover betaler medlemmerne et beløb,
som foreningsbyens bestyrelse fastlægger ud
fra, hvad man optager af plads i foreningsbyen, hvilket fællesgrej man stiller til rådighed
for foreningsbyen og hvilket fællesgrej, som
man skal have adgang til.
Medlemmer i Den Blå Foreningsby:
9 foreninger, 3 organisationer og
5 nøgleskoler.

Nøgleskolerne kan booke 20 dage om
året, hvor de har foreningsbyen og alt
udstyr til rådighed. Udover havkajakker
kan nøgleskolerne bruge udstyr som eksempelvis stormkøkkener, båludstyr,
pandekagepander, waders, rejestrygenet
og andet undersøgelsesudstyr, udstyr til
fiskeri, saunatelte mm.
”Det at være nøgleskole på Den Blå
Foreningsby betyder for os, at vi har en
fast base, som vi kan bruge til at inddrage natur og friluftsliv som en integreret
del af undervisningen. Eleverne er trygge
ved stedet, fordi vi har været der flere
gange. De har en følelse af, at Den Blå
Foreningsby er deres andet klasseværelse”, siger Marie Press Wegeberg.

Gensidig inspiration

Medlemsforeningerne udbyder på tværs
af huset korte kurser. På den måde kan
eksempelvis havkajakroeren lære at
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padle SUP og omvendt. Og netop det
med at skabe et aktivt og gensidigt inspirerende fællesskab er vigtigt. Foreningsbyen er et sted, hvor man inspirerer hinanden, lærer af og bruger
hinandens kompetencer og derved skaber synergi og fællesskab på tværs af
foreninger. Det er en af kongstankerne i
de visioner for stedet, der har været helt
tilbage fra de første spæde tanker om et
fælles foreningshus.

Fælles vision

Lene Jensen fra Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune fortæller, hvorfor kommunen har valgt at støtte opførslen af et foreningsfælleskab
som Den Blå Foreningsby:
”Vi kunne se, at en vigtig forudsætning
for at kunne skabe aktivitet på stranden
er, at man som forening kan opbevare sit
udstyr der, hvor man har sin aktivitet. Og
også fordi konceptet, hvor flere foreninger
deler fælles faciliteter, er vejen frem. Den
enkelte facilitet kommer langt flere til
gode, og samarbejder skaber synergi.
Gode foreningsildsjæle og godt udstyr
skaber gode aktiviteter. Og det kommer
Københavns borgere til gavn”, siger Lene
Jensen.
DGI Storkøbenhavn og Københavns
Kommune har arbejdet med opførslen
af Den Blå Foreningsby ud fra en fælles
vision om at skabe et samlingspunkt for
foreninger i strandparkens miljø.
”Med faciliteten Den Blå Foreningsby
er DGI Storkøbenhavn med til at udvikle,
hvad et foreningsfællesskab kan være.
Med den tværgående organisering af foreningsbyen vil vi gerne gøre os erfaringer
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med nye og innovative måder at understøtte fællesskaber til gavn for flere”, siger
Martin Machado, projektleder på organiseringen af Den Blå Foreningsby, DGI
Storkøbenhavn.
Den Blå Foreningsby er et forpligtende aktivitetsfællesskab for de deltagende
foreninger. Der er fra projektets start
lagt vægt på, at de involverede foreninger og selvorganiserede grupper har et
lokalt engagement, og foruden deres
egne medlemsaktiviteter ønsker at indgå
i fælles aktivitetsdage og åbne events,
som er henvendt borgere.
”Perspektivet for DGI Storkøbenhavn
er at undersøge og udvikle nye muligheder for organisering af tværgående fællesskaber. Det er særligt værdifuldt, at flere
brugergrupper kan få gavn af den samme
facilitet. I tilfældet med Den Blå Foreningsby tæller brugerne både foreninger,
skoler, kommuner og organisationer i en
og samme facilitet. Og det sikrer en tæt
kobling og sammenhæng mellem fritid og
skoletid”, siger Martin Machado.

Naturens dag

Københavns Kommunes Naturcenter
Amager Strand er nabo til Den Blå Foreningsby, og et andet formål med foreningsbyen er at skabe synergi og kobling mellem en kommunal læringsinstitution og det frivillige foreningsliv. I det
daglige hjælper naturcenter og foreningsby hinanden på tværs.
Til Naturens Dag 2016 koordinerede
naturcenter og foreningsby deres aktiviteter og formidlingstilbud til de besøgende. Det betød, at de mere end 500
børn og voksne, der dukkede op på
Amager Strandpark på Naturens Dag
kunne opleve et væld af sjove, spændende og lærerige aktiviteter.
Aktiviteterne på Naturens Dag tegner
et ret præcist billede af de centrale tanker, ideer, formål og visioner, der fra
projektets start, har været med at bygge
et foreningsfællesskab ved havet: samarbejde og synergi mellem foreninger indbyrdes og mellem foreningsliv og naturcenter; muligheder for fordybelse,
læring, fysisk bevægelse, mental og fysisk sundhed, fællesskab, frivillighed,
naturoplevelser og naturforståelse og
dermed et håb om større engagement i
og ansvar for den lokale natur.
o
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Små fingre kan
også være grønne
Med støtte fra Friluftsrådets
pulje “Tilskud til friluftsliv” har
Købehavns Kommunes Afdeling for Bæredygtig Udvikling/
Børnehaver, Natur og Miljø
gennemført et pilotprojekt,
hvor børnehaver i byen har
fået hjælp til opstart af en lille
køkkenhave på institutionens
legeplads.
Projektet har været så stor en succes at
det nu følges op, i første omgang med
endnu en sæson og 20 institutioner
mere, der får tilbud om hjælp til opstart
af køkkenhaver og kompost. På sigt er
det håbet at gøre tilbuddet om opstartshjælp til køkkenhaver på legepladsen til
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en permanent del af kommunens tilbud
til børnehaver.

Haveglæde i BørneHaven

Børnehavebørn er havemennesker - når
de får muligheden - og alle børnehavebørn kan lære at passe en lille have. Det
behøver hverken være svært, kræve anlægsudgifter, indkøb af udstyr eller mere
tid i hverdagen for pædagogerne i børnehaven.
Og tænker man forhindringer som at
børnene ikke gider, eller de rykker det
op eller ødelægger det osv. så tro om
igen. Erfaringerne fra projekt BørneHaven tyder på, at børnene er vilde med
det, og pædagogerne synes det er det
hele værd og får blod på tanden efter
mere. Børnenes forældre er også begejstrede, og bakker op om, at deres børns

Af
Rikke Flintholm Vestergaard,
bynaturformidler
i Københavns Kommune
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børnehave skaber rum til det grønne liv,
både for øjnene og for hænder, tanker
og mave, som de fleste der bor i byen
drømmer om at få tid til og skabe plads
til at give deres børn.

Projekt BørneHaven
- Spiselige byhaver for børn

Børn og pædagoger i børnehaver rundt
omkring i københavnske institutioner
har igennem de seneste to havesæsoner
fået mulighed for at vække haveglæden
og dyrke deres egen lille køkkenhave i
mobile højbede på institutionens legeplads.
Mange institutioner vil gerne i gang
med at dyrke små haver som en del af
det pædagogisk faglige arbejde med
børnene. Men barrierer som manglede
viden og tid kan forhindre mange i at
komme i gang og få taget hul på sådan
et projekt.
Derfor blev projekt BørneHaven - spiselige byhaver for børn sat i gang. Med
en vision om at få gang i havedyrkningen og dyrkeglæden i københavnske institutioner og vise, at det ikke kræver
dyre udgifter og mange års erfaring med
køkkenhavedyrkning, at give legepladsen et frodigt hjørne og børnene oplevelser med selv at dyrke og høste nemme spiselige afgrøder.
Helt enkelt går projektet ud på, at jeg
som driver projektet, kører rundt til institutionerne i en ladcykel, som er lastet
med alt det børnehaverne behøver for at
komme i gang: højbede, god jord, simple redskaber (træpinde til at grave med
og gamle indsamlingsbøsser og behol-

40

dere til vaskemiddel tryllet om til vandkander) og et køkkenhave kom-i-gangkit som består af en “havepose” med
såvejledninger, baggrunds- og inspirationsmateriale, undervisningsmateriale
med forslag til små haverelaterede aktiviteter pædagogerne kan lave med børnene i og udenfor sæsonen samt naturligvis et udvalg af frø.

Jord under neglene og
i hovedet - stolthed, ansvar og intuition

Projektet har givet børnene jord under
neglene og i hovedet - og de er gået til
opgaven med stor appetit og stolthed.
Haveprojekterne blev skudt i gang med
en workshop hvor jeg introducerede
børn og pædagoger til havens kredsløb
og vi sammen etablerede bedet og såede
de frø børnene valgte. Det var som om
børnene bare skulle have hjælp til at
“tænde” eller “vække” deres haveglæde,
så tog de selv over og intuitivt passede
på og forklarede de mindre og forældrene om det fantastiske de lavede - de fik
frø til at spire, planter til at gro, og kunne tilmed høste de spiselige sager til stor
stolthed, glæde og fornøjelse for alle i
institutionen.

Grønt læringsmiljø og
børnemiljø på legepladsen

Pædagogerne der deltog i projektet har
meldt tilbage at de oplever, at både det
faglige arbejdsmiljø og “børnemiljøet”
på legepladsen får et boost, fordi køkkenhaven rummer så mange pædagogiske muligheder for nære, praktiske og
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ser med børnene. Pædagogerne oplevede at haverne blev det naturlige samlingspunkt for børn der lige skulle hen
og kigge til det såede, smage på et blad
eller undres over de nye insekter, der
pludselig dukkede op på legepladsen, og
den frodighed der væltede op af deres
bede. Haverne tiltrak opmærksomhed
og åbnede op for uventet læring
Kompost skal fuldende kredsløbet og
skabe kontinuitet i køkkenhavearbejdet
Projektet er i gang med at blive afrundet - og sidste skridt bliver, at hjælpe flere institutioner i gang med at kompostere. Kompostering er et helt kapitel for
sig - med muligheder der gør køkkenhavedyrkning til et helt kredsløb og
bringer haveerfaringerne videre henover
sæsonen og ind i den næste. Kompostering giver mulighed for at forankre havearbejdet og skabe kontinuitet i køkkenhavekredsløbet, så det forhåbentlig
bliver en fast integreret del af det pædagogiske arbejde i børnehaverne. Og så
er kompost også i sig selv en guldgrube
for det pædagogisk faglige arbejde, fordi
det rummer en masse selvstændige emner til undersøgelse og begejstring.

dyrke og får oplevelser med naturens
kredsløb i deres nære miljø på legepladsen.

Vil du vide mere?

Så besøg projektets hjemmeside: www.
børnsbyhaver.dk - hvor også de omtalte
materialer børnehaverne fik udleveret
til inspiration ligger til download.
Du også velkommen til at kontakte
projektmedarbejder Rikke Flintholm
Vestergaard:
email: ga6v@buf.kk.dk/tlf.: 2047 3614
o

Håbet er et permanent tilbud
om køkkenhaveopstartshjælp

Der arbejdes lige nu på en model, der
kan gøre tilbud om haveopstartshjælp til
institutioner i København til en permanent del af de naturtilbud Børnehaver,
Natur og Miljø har til institutioner i
byen (http://www.groen.kk.dk/da/altom-os/nultilseks). Håbet er at så mange
børn som muligt kommer i gang med at
NATUR vejleder • 26. årg. • nr. 2 • 2017
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Klik også ind p
hvor vi har ma å linaa.dk,
til undersøgelsnge andre sæt
er i naturen...

Naturen kalder!

- nu skal der undersøges på land...

INSEKT RYGSÆK

DYRESPORSRYGSÆK

Her er en færdigpakket rygsæk
med alt til insektjagt.
Der medfølger en insektplakat,
så børnene kan iagttage de
forskellige insekter før og
efter insektjagten.

Alle priser er ekskl. moms.

Nr. 85016

SAMLET
PRIS

Kun
kr.

129900

Rygsækken indeholder:
- Farvede bakker
1 sæt
1 stk.
- Forsøgsvejledning
- Indsamlingsbeholdere 3 stk.
- Insekter i Danmark (Bog) 1 stk.
- Forstørrelsesglas
5 stk.
- Insektsuger
5 stk.
- Plastpincet
5 stk.
- Slagnet
3 stk.
- Insektplakat
1 stk.

Med denne rygsæk har du alt grejet
til undersøgelse af
dyrespor i naturen.
Der medfølger en
dyresporsdug i
kraftig plast med
39 dyrespor af pattedyr og fugle i naturlig
størrelse samt en
tegning af dyret.

SAMLET
PRIS
Kun
kr.

109800

indeholder:
Nr. 86200 Rygsækken
- Dyresporsdug
1 stk.
- Bog ”Dyr og spor”
1 stk.
- Beholdere til gips
2 stk.
- Gips
2 kg
- Mugg til at blande gips i 1 stk.
- Vandflaske
1 stk.
- Spork
1 stk.
- Planteske
1 stk.

Se vores store udvalg på

www.linaa.dk

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

NATURBUTIKKEN.DK

Al vores overskud går til naturbeskyttelse

Som naturvejleder får du 15% rabat i
Naturbutikken. Vi har et stort udvalg af
friluftsudstyr, og vi kan skaffe velegnet optik
både til skoleklasser og arrangementer.

Naturbutikken | Vesterbrogade 138
1620 KBH V | TLF: 33 28 38 38
NB ann naturvejl 2.2017.indd 1
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NYE TRÅDLØSE SENSORER FRA PASCO
Nye, spændende muligheder
inden for dataopsamling
– og til virkelig gode priser!

TRÅDLØS CO2-SENSOR

2.295,00

kr.

Varenr: PS-3208

750,00

925,00

785,00

kr.

Varenr: PS-3204

TRÅDLØS
TEMPERATURSENSOR

450,00

kr.

kr.

kr.

Varenr: PS-3200

Varenr: PS-3210

Varenr: PS-3201

Alle priser er ekskl. moms

TRÅDLØS
LEDNINGSEVNESENSOR

AIRLINK

TRÅDLØS pH-SENSOR

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

Tid til nyt mikroskop?
Ring på tlf. 4913 9333
og bestil tid til kyndig vejledning

Biologi, natur og teknik
www.scandidact.dk
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