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Jeg kender ikke mange, der ikke bliver smittet af livsglæde, 

når de ser børn boltre sig i fri natur. Som naturvejleder er det 

en del af min arbejdsvirkelighed. Og børn med røde kinder og 

skinnende øjne er så absolut noget af det mest livsbekræftende, 

der findes. 

At opleve børn fordybe sig i en aktivitet i så høj grad at de 

glemmer lærer, naturvejleder, tid og sted, er at opleve børn i 

flow og lystbetonet læring, og det giver bare så meget mening. 

Vi bør derfor i højere grad arbejde på at udvikle og fastholde 

interessen for, glæden ved, og lysten til læring, hvis vi ønsker 

at de unge skal have det naturvidenskabelige med sig ud i livet 

efter folkeskolen. Og her har naturen noget særlig værdifuldt 

at tilbyde.

I dansk udeskole er naturfagene overraskende nok ikke sær-

ligt stærkt repræsenteret, med undtagelse af Natur/teknologi. 

Det kan have noget at gøre med, at udeskole som metode har 

en tung overvægt i indskolingen og et støt fald mod udskolin-

gen. Det kan også have noget at gøre med, at praksisdelen, 

og især feltundersøgelsesdelen, kan være svær at løfte. Det er 

synd og skam. 

Måske kan udeskole skabe en vej, da udeskole både tilbyder 

varierende læringsformer og fortrolighed med uderummet sam-

tidig med, at det understøtter bevægelse, udvikling af sociale 

kompetencer, trivsel og styrker kognitiv udvikling sideløbende 

med øget lyst til læring.

Så lad os tage afsæt i formålserklæringen for grundskolen, og 

give eleverne lyst til at lære mere. Med udeskole kan vi arbejde 

med det interesseskabende og få naturen tilbage i naturfagene.

Lad os tage ungerne med derud, hvor vi kan få virkeligheden 

i spil og koble teori og praksis med lyst og interesse. Vi kan 

begynde med et godt gammelt ordsprog fra friluftslivet: 

“Hvorfor blive inde, når alt håb er ude?”

Søren Rafn, Biologiforbundets bestyrelse. 

Natur er lyst til læring
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Det danske grundvand er kendt for at 

være blandt verdens absolut bedste. 

Imidlertid bringer tidsskriftet NATURE 

nu et opråb skrevet af tre forskere fra 

Aarhus Universitet: professor Christian 

Sonne, lektor Aage Kristian Olsen Al-

strup og seniorforsker Martin Hansen. 

Forskerne advarer om, at der er gjort 

alarmerende fund af pesticidrester i man-

ge undersøgte danske borringer, og at 

dette kan få langvarige konsekvenser for 

drikkevandskvaliteten i Danmark. 

Christian Sonne forklarer: »Det tager 

årtier, hvis ikke århundreder, før vores 

grundvand igen er rent, så der må hand-

les nu!« Martin Hansen uddyber, at vi 

først må finde frem til, hvilke kemika-

lierester, som findes i grundvandet, og 

tilføjer: »Det er sikkert ikke tilstrækkeligt 

blot at se efter udvalgte pesticider, men 

måske skal vi bruge nye og mere holi-

stiske metoder. Derefter må vi finde ud 

af, om der er et sundhedsproblem, og 

hvordan det håndteres«. 

De sundhedmæssige konsekvenser er 

ukendte, men Aage Kristian Olsen Al-

strup peger på, at tidligere studier har 

dokumenteret negative effekter på blandt 

andet hjernen hos fostre og nyfødte samt 

senere i livet på nyrerne.

Bekymring over pesticider  
i dansk grundvand

Oversigt over positive pesticid-fund 
Figur: Overvågningsdatabasen Jupiter ved De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland
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Nyt fra 

Forskere advarer:  
En af verdens største  
organismer er ved at dø

Krager er i stand til at bygge deres eget 

værktøj ved at sammensætte ting, der hver 

for sig er ubrugelige. Det fortæller forskere 

fra blandt andet University of Oxford efter 

nye undersøgelser. Under forsøget var otte 

krager nødt til at opdage, at de kunne sætte 

forskellige stykker værktøj sammen for til 

sidst at lirke et stykke mad ud af en kasse. 

Uden nogen form for hjælp lykkedes 

det for fire ud af de otte krager at bygge 

deres egen pind, der var lang nok til at 

skubbe maden ud.

»Det er en bemærkelsesværdig opda-

gelse. Kragerne blev hverken hjulpet eller 

trænet i at bygge værktøjet. Det tænkte de 

sig til selv,« fortæller Auguste von Bayern 

fra University of Oxford, der er en af for-

skerne bag opdagelsen

Evnen til at bygge værktøj er en kom-

pleks kognitiv evne, der kun tidligere er  

 

observeret blandt 

primater som mennesker og 

menneskeaber. Her er det endda noget, der 

tager mange år at lære.

Nogle af kragernes hjemmelavede pin-

de var sammensat af op til fire dele, og 

det er første gang, at man har observeret 

et dyr, der har bygget sit eget værktøj af 

mere end to dele (Videnskab.dk).
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I den amerikanske delstat Utah findes en 

af verdens største og ældste organismer: En 

flere tusind år gammel koloni af aspetræer.

Men nu viser et studie af forskere fra 

Utah State University, at 80 procent af træ-

erne er ved at forsvinde - og det er med 

stor sandsynlighed menneskers skyld.

Kolonien af træer vejer ikke mindre end 

5,9 milioner kg og består af 47.000 genetisk 

identiske stammer, som alle er forbundet i 

ét enormt, underjordisk rodsystem.

Tidligere stod træerne så tæt, at trækro-

nerne rørte hinanden. I dag er der længere 

mellem træerne.

Skoven var engang hjemsted for dyr som 

ulve og grizzlybjørne, men med årene er 

store dele af disse dyrebestande blevet ud-

ryddet af mennesker, og det har betydet, at 

hjorte ikke længere har naturlige fjender.

Hjortene har derfor frit slag til at æde 

de nye skud fra træerne, før de når at gro, 

og derfor består skoven i dag primært af 

ældre træer.

Forskerne bag studiet foreslår, at der 

blandt andet sættes hegn op rundt om sko-

ven, så hjortene bliver holdt ude af området 

(videnskab.dk).

Kloge krager imponerer:  
Bygger deres eget værktøj

Foto: Wikimedia Commons
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Døde baby-
havskildpadder har 
maven fuld af plastik
Verdenshavene flyder med plastik, og det 

truer især havskildpaddeungerne. Det kon-

kluderer primært australske forskere fra re-

geringsagenturet Commonwealth Scientific 

and Industrial Research Organisation.

I et nyt studie undersøgte forskerne 

maveindholdet på 1.000 døde havskild-

padder på den australske østkyst. Kon-

klusion var, at halvdelen af de døde hav-

skildpaddeunger havde plastik i maven.

Til sammenligning havde 15% af de voksne 

havskildpadder plastik i maven.

Det var stor forskel på, hvor meget pla-

stik forskerne fandt i havskildpadderne. 

Men resultaterne tyder på, at skildpadderne 

havde 50% højere risiko for at dø, hvis de 

havde slugt 14 stykker plastik eller derover.

Tidligere studier har vist, at omkring 

60% af verdens skildpaddearter enten er 

udryddede eller truet af udryddelse.

»Vi må afsætte tid til at forstå skildpad-

der, deres historie og deres rolle i miljøet, 

eller også risikerer vi at miste dem til en 

ny virkelighed, hvor de ikke eksisterer,« 

siger forskeren Mickey Agha fra Universi-

ty of California, Davis, der bidrog til den 

nye forskning (videnskab.dk).

Klimaforandringerne betyder, at mange 

dyrarter i verden vil stå over for tre mu-

ligheder inden år 2100: Tilpasning, mi-

gration eller udryddelse.

Det konkluderer en international for-

skergruppe med ledelse fra Københavns 

Universitet i et nyt studie.

»Studiet bekræfter, at klimaet er en 

motor, der kører dyr over, hvis de ikke 

når at tilpasse sig til temperaturændrin-

ger,« siger David Nogués-Bravo, som er 

lektor ved Center for Makroøkologi, Evo-

lution og Klima på Statens Naturhistori-

ske Museum.

Forskerne har gennemgået en masse tid-

ligere studier om, hvordan dyr har reageret 

på klimaændringer op igennem Jordens hi-

storie. Ved at tage ved lære af fortiden disku-

terer de blandt andet, om dyrearter kan nå at 

tilpasse sig fremtidens temperaturstigninger.

Selv mindre klimaforandringer i forti-

den har været nok til at udrydde adskilli-

ge dyrearter, konkluderer forskerne. Der-

for er det tænkeligt, at vor tids stigende 

CO2-niveau, der menes at få den globale 

gennemsnitstemperatur til at stige med 2-5 

grader inden år 2100, kan gøre et betyde-

ligt indhug i Jordens arter i fremtiden, me-

ner David Nogués-Bravo (videnskab.dk).

Inden år 2100: 
Dyrearter må tilpasse sig,  
flygte eller dø

videnskabet

Illustration: Mauricio Antón



Klæd klassen på til 
naturfagsprøven

naturfagsproeven.gyldendal.dk samler alle de materialer, som klassen har brug 
for til det fællesfaglige arbejde i naturfag. Portalen er fyldt med interaktive 
opgaver og tekster, der møder eleverne i øjenhøjde. På den måde får I både 
det bedste fra bogens verden og digitale medier. Det inspirerende materiale 
gør det sjovt at blive klogere på geografi , biologi og fysik/kemi og klæder 
samtidig klassen på til naturfagsprøven.

•  Fælles forståelse af kravene til prøven. Elevhenvendte prøvevejledninger 
og inspirationsvideoer skaber tryghed før prøven.

 
•  Fællesfaglig tilgang. Gør det nemt at arbejde med de ministerielle 

fokusområder og opbygger den fællesfaglige tilgang hos eleverne.
 
•  Fælles værktøjer. Alle forløbene har elevernes arbejdsproces i centrum 

og gør brug af værktøjer, der guider og hjælper undervejs. 

Få en 30 dages gratis prøveperiode på naturfagsproeven.gyldendal.dk

0034AN1 GU Naturfagsprøven 210x270 Kaskelot.indd   1 19/11/2018   11.07

 kaskelot // 7

kaskelot



Artikelserie - komparativ fysiologi: 

De eksokrine 
kirtler

Af Aage Kristian Olsen Alstrup & Tobias Wang

De eksokrine kirtler afgiver sekreter gennem huden og slimhinder som 
for eksempel svedkirtler i huden og spytkirtler i svælget. Sekreterne 
har mange forskellige funktioner lige fra nedkøling og saltudskillelse til 
fordøjelse. Nogle kirtler udskiller også affaldsstoffer fra organismen.

I sidste udgave af Kaskelot (#222) foku-

serede vi på de endokrine kirtler, der af-

giver hormoner til blodbanen. En anden 

form for kirtler er de såkaldte eksokrine 

(eksokrin betyder at udsondre noget fra 

kroppen), der afgiver deres sekret til hud 

eller slimhinder. Eksokrine organer har 

mange funktioner, såsom at forhindre 

overophedning af kroppen og at lette 

optagelsen af næringsstoffer fra tarmen.

Tre typer af eksokrine kirtler
Det centrale væv i en kirtel er kirtele-

pitelet, og de eksokrine kirtler har ofte 

en specialiseret udførelsesgang til huden 

eller en slimhinde, således at sekretet 

kan komme ud til overfladen. Kirtlerne 

kan være enten en- eller flercellede. De 

encellede er udformede som såkaldte 

bægerceller, der ligger spredt i huden 

eller slimhinden og udskiller deres se-

kret direkte til overfladen. Kirtlerne er 

navngivet efter deres bægerform, der 

er smallere for neden, hvor cellekerne, 

Golgi-apparatet og andre organeller be-

finder sig, mens de er bredere opadtil på 

grund af de mange blærer med sekret, 

der er på vej mod overfladen. De en-

cellede bægerceller findes blandt andet i 

tarmene og luftvejene. Blandt de flercel-

lede kirtler findes en simpel type, hvor 

de enkelte epitelceller ligger som et tæt 

lag, der hver i sær afgiver deres sekret 

til overfladen. Det kendes blandt andet 

fra de eksokrine kirtler i mavesækken. 

De eksokrine kirtler kan dog også være 

organiseret, således at de afgiver deres 

sekret til en fælles hule, hvorfra sekretet 

når overfladen via en fælles udførelses-

gang. Det er tilfældet med spytkirtlerne, 

hvor der er brug for mange celler for at 

kunne producere tilstrækkeligt med spyt. 

Et menneske producerer cirka 1-2 liter 

spyt hver dag.

Endokrin
kirtel

Eksokrin
kirtel

Svedkirtel

Foto: Shutterstock

Til venstre ses en endokrin kirtel, der afgiver sit sekret til blodet, mens den eksokrine 
kirtel i midten afgiver sit sekret til overflader. Til højre ses en svedkirtel, der er et 
eksempel på en eksokrin kirtel i huden
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Serie om  
komparativ fysiologi
Dette er den trettende artikel i se-
rien om komparativ fysiologi hos ho-
vedklasserne af hvirveldyr. Tidligere 
er bragt artiklen om nervesystemet 
og hjernen (Kaskelot #211), nyrerne 
og andre ekskretionsorganer (Ka-
skelot #212), respirationsorganerne 
(Kaskelot #213), immunforsvaret 
(Kaskelot #214), hørelsen (Kaskelot 
#215), mavetarmsystemet (Kaskelot 
#216), huden (Kaskelot #217), køns-
organer og fostre (Kaskelot #218), 
hjertet og kredsløbet (Kaskelot 
#219), synssansen (Kaskelot #220), 
skelet, knogler og led (Kaskelot 
#221) og endokrine organer (Kaske-
lot #222).

Serøse og mukøse kirtler
En anden måde at opdele eksokrine kirt-

ler på er, om de afgiver et tyndtflydende 

(kaldet serøst) eller et tyktflydende (kal-

det mukøst) sekret. Kirtler, der produce-

rer en mellemting kaldes for sero-mukø-

se kirtler. Nogle kirtler indeholder både 

endokrint og eksokrint kirtelepitel, som 

for eksempel bugspytkirtlen, der udskil-

ler hormoner (insulin og glukagon) til 

blodet, samt fordøjelsesvæsker til tarmen.

Hudens eksokrine kirtler
Huden skærmer og afgrænser organis-

men mod dets omgivelser (se Kaskelot 

#217). Huden besidder mange vigtige 

eksokrine funktioner, og hudens ekso-

krine organer er i høj grad med til at 

bestemme hudens egenskaber. De slim-

producerende kirtler på overfladen af 

fisk gør dem glatte, hvilket reducerer 

modstanden, så de kan glide igennem 

vandet med minimalt energiforbrug. 

Padderne har også en slimet overflade, 

som ofte indeholder en række giftstof-

fer, der beskytter mod bakterie-infektio-

ner og rovdyr. Typisk producerer nogle 

flercellede kirtler det slimagtige sekret, 

mens andre kirtler producerer det mere 

tyndtflydende, giftige sekret. Krybdyre-

ne har derimod en helt tør og forhornet 

overflade, da huden mangler eksokrine 

kirtler. Dog findes der lårporer på man-

ge af firbenes bagben, hvis funktion dog 

endnu ikke er endeligt klarlagt. Fugle og 

pattedyr har også en tør overflade. Fugle-

ne har, ligesom krybdyrene, kun ganske 

få hudkirtler men har derimod en velud-

viklet gumpkirtel, som afgiver et tykt-

flydende sekret, der bruges til at holde 

fjerene smurt ind i fedt. Det har blandt 

andet betydning for at holde fjerdragten 

vandafvisende. Nogle fugle, som skar-

ven, mangler gumpkirtlen og må derfor 

tørre vingerne i den karakteristiske po-

situr efter dyk. Sekretet fra gumpkirtlen 

indeholder også provitamin, der, med 

solens stråler, omdannes til vitamin D. 

Modsat fuglene har pattedyrene mange 

eksokrine kirtler i huden, som bidrager 

til at holde huden smidig og intakt. De 

specialiserede svedkirtler nedkøler hu-

den, og bidrager dermed til at forhindre 

overophedning under muskelarbejde el-

ler i varme omgivelser.

Svedkirtler og talgkirtler
Svedkirtler findes kun hos pattedyr, omend 

ikke hos alle arter, og er særlig veludvik-

lede hos mennesker, hvor vores hårløse 

hud giver rig mulighed for, at sveden kan 

fordampe og nedkøle huden. Svedkirtlerne 

består af lange kirtelrør rullet sammen som 

små garnnøgler i læderhuden og med en 

udførelsesgang, der munder ud på hudens 

overflade. Sveden består af vand og salte. 

Når vandet fra sveden fordamper, forbru-

ges der energi kaldet fordampningsvar-

 
Huden besidder mange vigtige eksokrine funktioner,  

og hudens eksokrine organer er i høj grad med til at 
bestemme hudens egenskaber.

Pattedyrhud indeholder en del eksokrine kirtler 
såsom sved- og talgkirtler Fo
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men, hvilket køler hudoverfladen og det 

blod, som løber til huden. Produktionen 

af sved er reguleret af det autonome ner-

vesystem, der både reagerer på kroppens 

egen indre temperatur og på omgivelser-

nes temperatur (baseret på hudtempera-

turen). Nogle steder på kroppen (eksem-

pelvis under armene, i lysken og under 

fodsålerne) findes særlige svedkirtler, der 

producerer organiske molekyler, som un-

der deres nedbrydning bliver til karakte-

ristiske duftstoffer. Huden er også forsynet 

med talgkirtler fordelt rundt omkring på 

det meste af huden, og de producerer talg, 

som danner et beskyttende fedtlag uden 

på huden. Sekreterne fra hudens kirtler 

indeholder også lysozymer, som nedbryder 

cellevæggen hos gram-positive bakterier. 

Der findes ikke talgkirtler på håndfladen 

og fodsålerne hos mennesker, og derfor 

rynker huden netop på disse steder, når 

vi er i vand i længere tid (f.eks. i badekar 

eller svømmehal). Hos pelsbærende pat-

tedyr har talgkirtlerne også den funktion, 

at de gør pelsen vandafvisende. Bumser 

skyldes tilstoppede talgkirtler og optræder 

særligt hos unge mænd under 25 år, da 

deres kønshormoner stimulerer talgpro-

duktionen.

Mælkekirtlerne
Hos pattedyr afgiver hunnerne et nærings-

rigt sekret (mælken), som ungen ernærer 

sig af den første tid. Mælkekirtlerne er om-

dannede svedkirtler, og den oprindelige 

funktion har måske været at give væske 

og antimikrobielle stoffer til ungerne. Hos 

kloakdyrene afgives mælken direkte til 

huden, hvor ungen slikker den i sig. Hos 

de øvrige pattedyr, altså pungdyr og pla-

centale pattedyr, udmunder mælkekirtlens 

udførelsesgang i en dievorte, som ungen 

drikker mælken fra. Der er ofte indskudt 

en sinus i udførselsgangen, der virker som 

et reservoir for mælken. Antallet af dievor-

ter korrelerer med det antal unger, som 

hunnen normalt føder. Mennesker har kun 

to bryster, da vi føder få børn af gangen, 

mens hunde har flere dievorter, der svarer 

til den større kuldstørrelse. Hos fremavlede 

husdyr er det imidlertid ofte gået galt, såle-

des at den moderne gris undertiden føder 

flere pattegrise, end de har funktionelle 

dievorter, og da der tidligt etablerer sig en 

rangorden, vil de svageste pattegrise ofte 

bukke under. Mælkens sammensætning er 

beregnet på at kunne ernære den ny-

fødte unge og består af en vandlig 

opløsning af salte, mælkesukker, 

proteiner, vitaminer, mineraler 

og fedtdråber. Hos en hel del 

dyrearter spiller råmælken en 

betydelig rolle ved at inde-

holde antistoffer, som den 

nyfødte unge har brug for 

i den første tid, indtil det 

selv erhverver sig et funk-

tionelt immunforsvar.

Saltkirtler
Hos de fleste krybdyr, fugle og bruskfisk 

findes der en rækkes specialiserede salt-

kirtler, som udskiller en lille mængde væ-

ske med meget høj saltkoncentration. Disse 

kirtler spiller en vigtig rolle i reguleringen 

af vand og saltbalance, da nyrerne hos dis-

se dyr ikke kan opkoncentrere urinen, og 

overskydende salt derfor i stedet udskilles 

over disse kirtler. Kirtlerne, som oprinde-

ligt blev opdaget af den danske zoofysio-

log Christian Barker Jørgensen, er særligt 

veludviklet hos havfugle og er placeret 

over næbbet. Hos firben sidder saltkirtler-

ne også ved næsens udgang, mens salt-

kirtlerne er placeret ved endetarmen (rek-

talkirtlen) hos bruskfisk. Sekretet dannes 

ved aktiv transport af ioner og er dermed 

energikrævende. Produktionen reguleres 

af det autonome nervesystem og stimuleres 

gennem forhøjet saltkoncentration i blodet.

Tarmsystemets eksokrine kirtler
Tarmsystemet er et langt rør, som strækker 

sig fra munden til gattet (Kaskelot #216). 

Tarmsystemet indeholder mange, speciali-

serede eksokrine kirtler, der producerer se-

kret, som skal hjælpe fordøjelsen af føden. 

Uden dette sekret ville det overhovedet 

ikke være muligt at nedbryde foderemner 

således, at de kan optages fra tarmen.

Spytkirtler
Allerede når føden når ind i munden på 

et pattedyr, bliver det opblandet med 

spyt, som stammer fra spytkirtlerne. 

Spyttet bliver produceret af tre stør-

re spytkirtler (ørespytkirtel, underkæ-

 
Mælkekirtlerne er omdannede svedkirtler, og den 

oprindelige funktion har måske været at give væske  
og antimikrobielle stoffer til ungerne.

Mælkekirtlerne, som har givet navn til pattedyrene, menes at være 
omdannede svedkirtler. Koens yver har fire mælkekirtler, som hver munder ud 
i en patte. Kalven skal altså patte på dem alle fire for at malke koen for mælk
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bespytkirtel og undertungespytkirtel) 

samt talrige mindre spytkirtler rundt 

omkring på tungen, ganen og andre 

steder i mundhulen. Hos mennesker er 

ørespytkirtlen den største, og den har en 

cirka 5 cm lang udførelsesgang (ductus 

stenonis), der er opdaget af og navngi-

vet efter den danske læge Niels Steensen 

(Steno). Underkæbespytkirtlen har lige-

ledes en cirka 5 cm lang udførelsesgang, 

mens undertungespytkirtlen har talrige 

mindre udførelsesgange. Spyttet varierer 

fra serøst til mukøst. Ud over at fugte 

mundslimhinden og få de tyggede fo-

deremner til at glide lettere ned i spise-

røret, hæmmer spyttet bakterievæksten, 

og dets enzymer, i form af spyt-amyla-

se, igangsætter nedbrydningen af stivel-

se. Drøvtyggernes spyt indeholder ikke 

enzymer, men derimod en pH-buffer, 

som modvirker, at pH falder for meget i 

vommen, hvor der foregår en omfattende 

bakteriel forgæring af blandt andet cel-

lulose til organiske syrer.

Mavesækkens eksokrine kirtler
I mavesækken afgiver de eksokrine kirtler 

saltsyre og enzymet pepsin. Pepsin, der 

er en af mavesaftens vigtigste enzymer, 

spalter proteiner til peptider, men det vir-

ker kun i surt miljø, idet pH-optimum er 

omkring 2 (enzymet virker kun så læn-

ge pH er mindre end 4). Pepsin dannes 

i de såkaldte hovedceller i en inaktiv 

form, som kaldes for pepsinogen. Det-

te enzymforstadie bliver først aktiveret, 

når det når ind i det sure maveindhold.

 Da der også foregår proteinspaltning 

i tarmene (se næste afsnit om bugspyt-

kirtlen), er pepsin ikke livsnødvendigt. 

Hvis pepsinet angriber maveslimhin-

den, kan der udvikles mavesår. Det sker 

blandt andet ved tilstedeværelse af en 

bestemt bakterie, kaldet heliobacter, i 

mavesækken.

Bugspytkirtlen og leverens 
dannelse af galde
Bugspytkirtlen producerer, som navnet 

hentyder, bugspyt. Det eksokrine væv 

udgør op mod 99 procent af organets 

vægt, hvilket stemmer overens med, at 

der skal produceres meget mere bugs-

pyt til tarmene, end der skal produceres 

hormoner til blodbanen. Bugspytkirtlen 

afgiver sit sekret til den forreste del af 

tarmen. Bugspyttet indeholder både 

en række fordøjelsesenzymer og bicar-

bonat, der, for sidstnævntes vedkom-

mende, skal neutralisere det lave pH, 

som tarmindholdet har fået efter pas-

sage af mavesækken. Bugspytkirtlens 

væv består af højt specialiserede celler, 

som har en ekstrem høj sekretion af 

enzymer og andre proteiner. En del af 

enzymerne, særligt de proteinnedbry-

dende trypsin og chymotrypsin, bliver 

dannet som forstadier, der først bliver 

aktiveret ude i tarmen. En aktive-

ring inde i bugspytkirtlen be-

virker, at de skader denne, 

og tilstanden er meget li-

delsesfuld. Nedsat produk-

tion af enzymer i bugspytkirtlen fører 

til fordøjelsesforstyrrelse, eksempelvis 

i form af fedt-diarre, hvor fedtet ikke 

bliver nedbrudt og optaget i tarmene, 

men udskilles med afføringen. Også 

leveren har en eksokrin funktion, idet 

den via gallen udskiller enzymer og 

andre molekyler af betydning for for-

døjelsen. Galden indeholder således 

galdestoffer, som er medvirkende til, at 

fedtstoffer kan optages fra tarmen og 

over i lymfesystemet. Galden indehol-

der også affaldsstoffer, som via leveren, 

galdegangene, galdeblæren og tarmene 

forlader kroppen med afføringen. Det 

er blandt andet sådanne affaldsstoffer, 

der giver afføringen sin farve.

Aage Kristian Olsen Alstrup, ph.d. fra 

PET-centret i Aarhus er adjungeret 

lektor i veterinærvidenskab og Tobias 

Wang, ph.d. er professor i zoofysiologi 

ved Aarhus Universitet og Aarhus Insti-

tute of Advanced Sciences (AIAS).

 
Eksokrine organer har mange funktioner,  

såsom at forhindre overophedning af kroppen og at  
lette optagelsen af næringsstoffer fra tarmen.

1 Undertungespytkirtel
2 Underkæbespytkirtel
3 Ørespytkirtel

De tre store spytkirtler hos mennesker. 
Menneskets spyt indeholder både enzymer 
og bakteriehæmmende stoffer

Bugspytkirtlen har både en 
endokrin og en eksokrin del. 
Den eksokrine del fylder langt 
mest, da der skal produceres 
store mængder bugspyt men 
kun små mængder hormon

Foto: Shutterstock

Foto: Shutterstock
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Inspirerer til ny viden
Clio Online

Har du huller i 
din årsplan for 

2018/2019?

Vores årsplaner er udarbejdet efter Fælles Mål, og
de findes til alle fag og klassetrin.

Brug dem, som de er, eller pluk efter behov – valget er dit.

Prøv gratis på clioonline.dk/aarsplaner



I dette nummer af Kaskelot gør vi status på udeskole. De fleste biologilærere kan nok 
blive enige om, at det er en god idé at tage sine elever med ud i naturen. Men hvad 
kræver det, hvis man gerne vil gå skridtet videre og kaste sig ud i et længerevarende 
udeskoleforløb, hvor man arbejder praktisk i uderummet på tværs af flere fag? 
Det kan du blive klogere på i artiklen Status på udeskole, hvor to førende forskere 
giver os den nyeste viden inden for studier af læring, trivsel og udbytte af 
udeskoleforløb. Læs også artiklen Opstart af udeskole i praksis, hvor to lærere 
deler deres egne, personlige erfaringer med opstart af udeskole og tværfaglige 
forløb. På siderne Find mere viden har Biologiforbundets Mads Rossen Nissen, 

som selv brænder for udeskole, samlet en række gode referencer og links 
til mere information om udeskole. 

De øvrige artikler i dette nummer byder på inspiration til dig, som 
gerne vil tage dine elever med ud af klasseværelset, på 

feltarbejde eller til eksterne læringsmiljøer. 
God fornøjelse ude som inde.  

Redaktionen 

Udeskole 

Foto: Martin Sloth Andersen
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Elever fra Blåvandshuk Skole 
undersøger søens dyreliv

tema
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Status på udeskole  
i Danmark 

– hvad viser forskningen? 

tema
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Af Erik Mygind & Niels Ejbye-Ernst

Hvorfor arbejde med andre læringsformer i naturfagene, 
når det går danske elever ret godt i dag. Fra at danske 
elever skrabede bunden i fx PISA undersøgelserne 
omkring årtusindeskiftet, ligger eleverne nu over OECD- 
gennemsnittet. Andre former for undersøgelser viser, 
at en stor del af danske elever er skoletrætte, når de 
nærmer sig afslutningen af mellemtrinnet. Lysten til at 
lære falder for 20-40 % af eleverne.

Inddragelse af omgivelserne i undervis-

ningen er ikke nyt. I et historisk per-

spektiv har lærere, igennem de sidste 

hundrede år, taget deres elever med ud 

i natur- og/ eller kulturomgivelser (eks-

kursioner). Biologi, og i dag natur/tekno-

logi, har eksempelvis været fag, som ofte 

har anvendt uderummet til undervisning 

uden for skolebygningerne. 

De seneste 18 år har regelmæssig 

ugentlig udeskole i ’det udvidede klas-

seværelse’ været genstand for forskning, 

og nærværende artikel giver et indblik 

i hvilke potentialer, udeskole rummer, 

baseret på resultater af primært dansk 

og svensk forskning. Artiklen fokuserer 

især på undervisning i natur/ teknologi, 

men forholder sig også til udbredelse af 

udeskole, elevernes (akademiske) læring 

i uderummet, deres sociale interaktion, 

fysiske aktivitet og holdninger til skole-

livet i almindelighed.  

Definition og formål  
med udeskole 
Udeskole er en bred betegnelse for re-

gelmæssig undervisning uden for skolen 

i natur eller kultur omgivelser. Spørger 

man skoleledere eller lærere, vil man 

utvivlsomt få mange forskellige bud på, 

hvordan udeskole defineres og prakti-

seres, men regelmæssig udeskole åbner 

op for, at fag som fx dansk, matematik 

og natur/teknologi arbejder sammen og 

muliggør, at nye arbejdsformer lettere 

indarbejdes.

”udeskole er en bred betegnelse for 

undervisning med udgangspunkt i fage-

nes mål (Fælles Mål), der regelmæssigt 

og over længere tid gennemføres uden 

for klasseværelset og skolens mure. Ude-

skole bygger på, at eleverne anvender 

den teoretiske viden og de færdighe-

der, de opnår igennem undervisningen 

i klassen, ude i relevante omgivelser; 

eller de opnår teoretiske eller praktiske 

indsigter i uderummet, som efterfølgende 

kan bearbejdes og videreudvikles i klas-

serummet. Udeskole kan foregå mange 

steder omkring skoler, fx i skolegården, 

i naturområder, på virksomheder og på 

museer” (fra Udvikling af udeskole)

I forskningssammenhæng er det nød-

vendigt at klargøre, hvad der måles på 

(hyppighed, tid, indhold, form og kon-

tekst). I forskningsprojektet TEACHOUT 

underviste lærerne fx 5 timer om ugen 

uden for klasserummet (se nedenfor).

Som det fremgår af ovenstående de-

finition antages det, at abstrakte faglige 

begreber og færdigheder formidles og 

læres bedre i en konkret, sanselig og 

funktionel kropslig sammenhæng. For 

eksempel ved at besøge naturomgivelser 



 
Styrkerne i undervisningen i natur/teknologi var, at 

eleverne var rigtigt glade for udeskole i faget. Eleverne 
oplevede, at de fungerede godt sammen med deres 
klassekammerater, og at det var sjovt at gå i skole.

1) https://udeskole.nu/wp-content/uploads/15_2_Følgeforskning-fra-udvikling-af-udeskole.pdf       2) https://nexs.ku.dk/forskning/idraet-individ-samfund/forskningsclustre/cluster-1/projekter-cluster1/teachout-liste/
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for at indsamle og undersøge planter og 

dyr eller at identificere eksempler på pro-

blematikker mellem mennesker og natur 

i landskabet. I forbindelse med intervie-

ws i følgeforskning fremhæver mange 

børn, at de kan huske, hvad de har ar-

bejdet med, når omgivelserne jævnligt 

indgår i undervisningen.

Udbredelse af udeskole  
i Danmark
Som led i projekt Udvikling af udeskole 

(2014-2017) blev der i foråret 2014 gen-

nemført en ny kortlægning af udbredel-

sen af udeskole i Danmark for at opnå 

en opdateret og mere præcis beskrivel-

se af skolernes praksis. Kortlægningen 

identificerede i alt 344 skoler i Danmark, 

som praktiserede udeskole. Blandt folke-

skolerne blev der identificeret 241 skoler 

(17,8 % af alle folkeskoler), der praktise-

rede udeskole og 103 frie grundskoler 

(18,8 % af alle frie grundskoler). Der er 

således ikke de store forskelle på ande-

len af folkeskoler og frie grundskoler, der 

praktiserer udeskole.

Undersøgelsen viser, at der er flest ind-

skolingsklasser (ca. 150 skoler), der arbej-

der med udeskole, men at der også findes 

skoler, hvor alle klasser fra 0.-9. klasse un-

derviser ude hver uge (ca. 20 -30 skoler).

Udeskole og natur/teknologi
I forbindelse med Undervisningsministe-

riets projekt Udvikling af udeskole blev 

fagene dansk, matematik og natur/tekno-

logi undersøgt. I natur/teknologi var det 

empiriske grundlag for følgeforskningen 

42 undervisningsforløb. 192 elever som 

blev undervist i natur/teknologi i udesko-

le udfyldte et spørgeskema, og endelig 

blev der gennemført fokusgruppeinter-

view med 22 elever og 12 lærere fordelt 

på tre skoler.1  

Styrkerne i undervisningen i natur/

teknologi var, at eleverne var rigtigt glade 

for udeskole i faget. Eleverne oplevede, 

at de fungerede godt sammen med deres 

klassekammerater, og at det var sjovt at 

gå i skole. Lærerne opfattede, at eleverne 

lærte mere, men nærmere undersøgelser 

viste, at nogle klasser havde svært ved 

at se sammenhængen mellem udeskole-

undervisningen og den undervisning, de 

ellers havde. I de bedst gennemførte un-

dervisningsforløb huskede eleverne sam-

menhænge og konkrete episoder i lang 

tid efter, at undervisningen var afsluttet. 

I de svageste undervisningsforløb var der 

slet ikke sammenhæng i undervisnings-

forløbet, og det der skete udenfor klasse-

rummet. Generelt viste følgeforskningen, 

at der var et stort potentiale i at undervi-

se udenfor klasserummet jævnligt, som 

ikke altid blev udnyttet.

Følgeforskningen resulterede i flg. anbe-

falinger for undervisning i natur/tekno-

logi, hvor udeskole indgår: 

• Udeskole bør altid være en integre-

ret del af undervisningen, og lære-

ren skal eksplicit sikre, at der skabes 

transfer inden for undervisningsfor-

løbet, således at udeundervisningen 

ikke bliver opfattet som en løsrevet 

del af skoledagen.

• Udeskole skal forekomme jævnligt, 

for at eleverne opfatter og opnår et 

stort læringsudbytte. Eleverne ef-

terlyser mere udeskole i interviews. 

Eleverne er glade for udeskole, og 

spørgeskema viser, at de opfatter, at 

udeskole ikke forekommer så ofte.

• Udeskole undervisning skal forbere-

des og efterbearbejdes grundigt. Det 

styrker elevernes opfattelse af ude-

skoles læringspotentiale.

• Arbejdsformer ved udeskole skal 

skabe mulighed for at konkretisere 

og anvende dele af undervisningen i 

natur/teknologi. Eleverne er glade for 

at arbejde selvstændigt med undersø-

gelse og problemløsning i grupper.

• Udeskole i natur/teknologi skal give 

rum for bevægelse, uden at det til-

rettelægges ensidigt som bevægelse-

saktiviteter.

Forskningsprojektet TEACHOUT 
(2014-2018)
Forskningsprojektet TEACHOUT (2014-

2018)2 havde som overordnet mål at 

opnå viden om styrker og svagheder 

ved at praktisere udeskole. De vigtigste 

forskningsspørgsmål har været at under-

søge i hvilken grad, denne pædagogiske 

praksis påvirker elevernes fysiske akti-

vitet, akademiske læring, sociale inter-

aktioner og holdninger til skolelivet i 

almindelighed.

Udeskole- og sammenligningsklasser 

på 3.-6. klassetrin (18 skoler, 46 klasser 

og 1013 børn) blev rekrutteret til at del-

tage i det danske kvasi-eksperimentelle 

studie TEACHOUT (studie med kontrol-

gruppe men uden randomisering, red). 

Eleverne i udeskoleklasser modtog i gen-

nemsnit fem timers undervisning uden 

for skolens bygninger om ugen og blev 

sammenlignet med elever, som modtog 

ca. én times undervisning ude (mere 

sporadisk udeskole). Alle data blev ind-

samlet i 2014-15 og efterfølgende bear-

bejdet og formidlet i artikler i internatio-

nale tidsskrifter.



Om denne artikels indhold
Først vil vi kort indkredse udeskole som 
fænomen i Danmark. Danmark er det 
land i verden, hvor udeskole er mest 
udbredt, og dansk forskning inden for 
området står stærkt internationalt. 
I artiklen vil vi fremlægge resultater 
fra nyere udviklings- og forsknings-
projekter i udeskole, hvor bl.a. 
undervisning i natur/teknologi har 
været undersøgt via følgeforskning 
(Udvikling af udeskole 2014-2017).
Efterfølgende vil pointer fra følge-
forskningen blive underbygget af 
ph.d. arbejder fra forskningspro-
jektet TEACHOUT (2014-2018) samt 
forskning, hvor naturfagene indgår.
Til sidst vil vi perspektivere den 
viden, der indtil videre findes om 
læring uden for klasserummet. 
For yderligere indblik i udeskole og 
forskning inden for feltet se www.
udeskole.nu, hvor forskere fra 5-6 
lande fortæller om udeskole-forsk-
ning, og du kan se konkrete eksem-
pler på undervisning i naturfagene. 

 
Overordnet viser afhandlingerne, at udeskole kan fremme 

elevers sociale trivsel, indre motivation og læsefærdigheder 
samt højne det fysiske aktivitetsniveau – men også at ikke alle 

elever drager fordel af at få undervisning i udeskole.

Elever tester de vandkikkerter, de fik  
konstrueret i skolefritidsordningen
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Elevernes synspunkter i følgeforskningen 

Udvikling af udeskole blev understøttet 

af resultater gennemført af tre ph.d. stu-

derende fra TEACHOUT i samarbejde 

med den ansvarlige forskergruppe. 

Sociale relationer og trivsel 
Ph.d. Mads Bølling fandt ud af, at udeskole 

kan bidrage positivt til psykologisk trivsel, 

indre skolemotivation og sociale relationer 

i klassefællesskabet. Elever blev i ni måne-

der regelmæssigt eksponeret for udeskole 

omkring fem timer om ugen i gennemsnit 

og hovedsageligt i natur og grønne miljø-

er. Udeskoleeleverne blev sammenlignet 

med elever fra parallelklasser, der kun 

modtog lidt udeskole (én time om ugen) 

og hovedsageligt på skolens arealer. 

Regelmæssig eksponering for udeskole 

havde en positiv sammenhæng med so-

ciale styrkesider, indre skolemotivation og 

dannelsen af nye elev-elev interaktioner 

og relationer i klassefællesskabet. Ingen 

sammenhænge afhang af køn. For elever 

med lav socioøkonomisk status blev der 

fundet negative sammenhænge mellem 

regelmæssig eksponering for udeskole og 

hyperaktivitet-opmærksomheds-vanske-

ligheder samt vanskeligheder i forhold til 

jævnaldrende. Afhandlingens konklusion 

var, at regelmæssig eksponering for ude-

skole kan have en lille positiv sammen-

hæng med børns indre skolemotivation 

og aspekter af deres sociale trivsel. 

Fysisk aktivitet og læring
Ph.d. Mikkel Bo Scheller undersøgte bl.a. 

effekter af en udeskole intervention på 

børns ugentlige fysiske aktivitet og for-

skelle i fysisk aktivitetsniveau.

Eleverne gik med accelerometre tapet 

direkte på huden af lænd og lår i en hel 

uge. Af udvalgte resultater kan nævnes, 

at dage med udeskole var associeret med 

mere lav-intensitets fysisk aktivitet end 

skoledage uden, og at drenge i udeskole-

forløb tilbragte mere tid i moderat-til-høj 

fysisk aktivitet. Opsummeret tilbragte ele-

verne generelt en mindre andel af deres 

tid på at være inaktive på dage med ude-

skole sammenlignet med andre dagstyper. 

Ph.D Camilla R. Otte undersøgte bl.a. 

læsning og matematiske færdigheder og 

fandt at elever, der har modtaget omkring 

fem timers udeskoleundervisning om ugen 

i løbet af skoleåret, havde et bedre læsere-

sultat end de elever, der kun har haft ude-

skole i cirka én time om ugen. Mængden af 



Skandinaviske studier 
viser ens tendenser 
Et svensk studie (Fagerstam 2012) 
gennemført over kortere tidsforløb 
med elever i udskoling (fem måneder) 
har bl.a. vist, at eleverne i fx biologi 
kun dårligt kunne huske indholdet i 
det traditionelle undervisningsforløb, 
mens aktiviteterne i udeskoleforløbet 
stod signifikant klarere, hvor eleverne 
oftere kunne anvende relevante, 
faglige termer og beskrivelser.
Elevernes egen motivation til læring 
faldt signifikant for gruppen med den 
traditionelle undervisning igennem 
perioden, mens den forblev konstant 
i elevgruppen, der havde udeunder-
visning. Forskelle i lærernes evner til 
at formidle det faglige indhold, samt 
det forholdsvis lille antal elever, kan 
forklare nævnte fund, men også nor-
ske studier underbygger de svenske 
undersøgelser samt ikke mindst de to 
danske forskningsprojekter Udvikling 
af udeskole og TEACHOUT.

 
Selv om eleverne er blevet dygtigere til naturfag  

(iflg. PISA undersøgelser), er deres lyst til at arbejde  
med feltet stadigvæk ikke stor.

Elever fra 5. klasse iagttager, 
hvordan sæler svømmer og fanger 
sild. Det foregik på Fiskeri og 
Søfartsmuseet i Esbjerg
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3) https://www.holdspil.ku.dk/nyheder/2016/nye-anbefalinger-paa-vej-om-boern-og-fysisk-aktivitet/Konsensush_fte.pdf 

18 // kaskelot

dansk-

timer i 

udeskole 

samt elevernes køn 

har ikke betydning for resul-

tatet, hvilket kunne tyde på, at den gene-

relle læseaktivitet, der foregår i forbindelse 

med udeskole, har betydning for resultatet. 

Matematiktests viste, at der ikke var for-

skel på elever i udeskole- og kontrolklasser, 

men vurderet ud fra socioøkonomisk status 

viste resultaterne, at elever, der har modta-

get udematematik og har lav socioøkono-

misk status, får et dårligere matematikre-

sultat end elever, der ikke har modtaget 

matematikundervisning i udeskole. 

Overordnet viser afhandlingerne, at 

udeskole kan fremme elevers sociale triv-

sel, indre motivation og læsefærdigheder 

samt højne det fysiske aktivitetsniveau – 

men også at ikke alle elever drager fordel 

af at få undervisning i udeskole.  

Sammenhænge mellem udeskole, 
fysisk aktivitet, læring og  
sociale relationer
Miljøskiftet fra klasseværelse til naturen ser 

ud til at have en række positive effekter. Na-

tionale og internationale undersøgelser har 

identificeret sammenhænge mellem fysisk 

aktivitet og læring, der understøtter hypote-

sen om, at udeskole, gennem sin kombina-

tion af akademisk læring og fysisk aktivitet, 

kan bringe nye lærings- og undervisnings-

perspektiver til den danske folkeskole. 

I de skandinaviske lande understreger 

flere undersøgelser naturens særlige rolle 

i (ud)dannelsen af børn og unge, hvilket 

understøttes af et britisk forskningsarbej-

de, der i et review har konkluderet, at 

udendørs undervisning indvirker positivt 

på langtidshukommelsen. Reviewet peger 

endvidere på, at følelsesmæssige og kog-

nitive fordele gensidigt er med til at skabe 

en bro til øget indlæringsevne. Velgen-

nemarbejdede erfaringer fra pædagogisk 

arbejde i forskellige kontekster uden for 

klasseværelset kan blive til meget holdbar 

viden, som børn og unge husker godt. 

Internationale studier har dokumente-

ret, at øget tid til daglig fysisk aktivitet og 

mindre tid brugt til akademiske fag i sko-

len ikke forringede faglige testresultater 

i de akademiske fag. Flere metastudier 

har vist en sammenhæng mellem fysisk 

aktivitet og læring, hvilket bl.a. kom til 

udtryk i en erklæring fra en konsensus-

konference om fysisk aktivitet og læring 

i 2016, hvor forskere fra Danmark og 

Sverige nåede frem til, at omlægning af 

undervisning, hvor kropslige arbejdsfor-

mer indgår, ikke påvirker elevernes aka-

demiske læring negativt.3  

Perspektiver og konklusioner
Hvis resultaterne af nævnte studier ind-

drages i folkeskolens undervisning i fx 

natur/teknologi og øvrige naturfag, kan 

det muligvis få betydning for elevers lyst 

til at arbejde med naturfagene i fremtiden.

Selv om eleverne er blevet dygtigere 

til naturfag (iflg. PISA undersøgelser), er 

deres lyst til at arbejde med feltet sta-

digvæk ikke stor. Hvis elever i de større 

klasser afprøver problembaserede ar-

bejdsformer, hvor lokalområdet indgår i 

undervisningen, kan det betyde, at per-

spektivering og relevans kan ændre på 

elevernes syn på undervisning og der-

med tilegnelse af fagligt indhold.

Det kan næppe opnås uden, at natur-

fag indgår i et samarbejde med andre fag 

og dermed sikrer, at eleverne mestrer de 

nye undervisningsformer, der ligger i at 

blive undervist i andre rammer som fx 

grønne omgivelser eller kulturinstitutio-

ner. At undervisning foregår regelmæs-

sigt – og gerne hele skoledage – synes at 

være en væsentlig faktor for det faglige 

og sociale udbytte og bidrager samtidig 

med de positive effekter af et øget fysisk 

aktivitetsniveau.

Erik Mygind, Ph.d. er lektor ved Det Natur- 

og Biovidenskabelige Fakultet, Videncenter 

for Friluftsliv og Naturformidling, Køben-

havns Universitet. Leder af TEACHOUT 

forskningsprojektetet i 2014-2018.

Niels Ejbye-Ernst, Ph.d. er Lektor og 

Cand. Pæd. ved VIAUC. Leder af projekt 

Udvikling af udeskole 2014-2017. 



Godkendt af 
e-handelsfonden

LabQuest 2

Den mest brugervenlige datalogger 
til undervisningsbrug - nogensinde...

Digital dataopsamling

                       
l  Trådløs dataopsamling via USB, Wi-Fi og Bluetooth
l  Brug den med iPad, iPhone, Android, PC og Mac
l  Op til 5 eksterne sensorer - samtidigt...
l  Del med 6 eller flere enheder - også i felten!
l  Over 90 forskellige sensorer - med AutoID
l  Nu 17 forskellige Bluetooth sensorer - med AutoID
l  5 indbyggede sensorer: Lyd - lufttemperatur - lys - 
    accelerometer og GPS
l  Indbygget periodisk system 
l  Dansk software - gratis opdatering - 5 års garanti !
l  Kan fungere som alm. måleinstrument med sensor 
Best.nr. Labquest2

         BESTSELLERPRIS kr. 3.350,-

Se mere på vores webshop: 
www.skolebutik.dk 
- eller ring 4470 4000

Familiedrevet siden 1987...

Alle priser og tilbud er excl. moms og gældende indtil andet angives

              

Best.nr. SKX-2201 Scout SKX 2200g/0,1g  

             BESTSELLERPRIS kr.  1.995,-
Best.nr. SKX-2201 Scout SKX 2200g/0,1g  

             BESTSELLERPRIS kr.  1.995,-

Vækstforsøg med mikroalger

Mikroalge 
Dunaliella 
Tertiolecta
i 50 ml 
prøverør
Mikroalge til undervisningsbrug, 
Dunaliella Tertiolecta. 
3% NaCl i 50ml prøverør med skruelåg.

Best.nr. MI-180
BESTSELLERPRIS kr. 340,-

For at vokse optimalt har mikroalger brug for 
lys, CO2 og næringsstoffer som bl.a. kvælstof 
og fosfor i et vandigt miljø. 
Da mikroalgen D. tertiolecta (modelorganisme)
er en saltvandsalge, kræver denne også en 
passende koncentration af salt i mediet.

Der er mange dyrkningsparametre, der kan 
varieres, dog er det vigtigt at man i hvert enkelt 
forsøgsserie kun har en variabel, da det ellers 
er umuligt at afgøre hvilken faktor, der har givet 
anledning til ændringer i algens vækst.

NB!
En udførlig 
forsøgsvejledning 
”Algeinnovation” til 
undervisning i biologi, 
fysik/kemi og geografi - 
Fællesfagligt fokusområde, 
kan downloades gratis
på www.skolebutik.dk

 NYHED

Sensorer
        til
 LabQuest2
Alle sensorerne er auto-ID 
og kræver ingen opsætning.
Nedennævnte er kun et lille 
udsnit af de i alt 90 forskellige 
Vernier-sensorer 
Best.nr. CO2-BTA  Sensor CO2-luft 0-100.000ppm  

   BESTSELLERPRIS kr.   3.113,-
Best.nr. O2-BTA    Sensor ilt-luft 0-27% elektronisk  

    BESTSELLERPRIS kr.   2.350,-
Best.nr. BC-2000  Biokammer 2 liter til bl.a. fotosyntese  

                                             BESTSELLERPRIS kr.        238,-
Best.nr. PH-BTA     pH-sensor til generelle pH-målinger i felten  

   BESTSELLERPRIS kr.   1.113,-
Best.nr. TMP-BTA   Temperatur-sensor -40°+135°(rustfri) til feltbrug  

           BESTSELLERPRIS kr.       363,-
Best.nr. TLP-BTA    Temperatur-sensor -50°+150° 30m. lang ledning     

        BESTSELLERPRIS kr.         988,-
Best.nr. LS-BTA     Lys-sensor max. 150.000 Lux  

                        BESTSELLERPRIS kr.         688,-
Best.nr. ODO-BTA  Optisk ilt-sensor til vand, 0-20mg/L   

              BESTSELLERPRIS kr.   4.279,-
Best.nr. SAL-BTA    Salnitets-sensor 0-50 ppt  

             BESTSELLERPRIS kr.   1.150,-

 Skal aldrig  kalibreres!

Vi ses på BIG BANG i Odense!



Indsamling af blade med de rene farver: 
grøn, gul og rød -her er det gule bladeFoto: Mads Nissen
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Hvad er udeskole?  - Hvilke kvaliteter har udeskole?  - hvad skal der til?  
- hvad skal man være opmærksom på? - Det kan være nogle af de spørgsmål,  
der rumsterer i ens hoved, før man springer ud som udeskolelærer. Vi håber,  
at læseren her kan finde et par svar - eller lidt inspiration til selv at gå i gang. 

Opstart af Udeskole  
i praksis

Af Marianne B. Simpson & Mads Nissen

Fordele ved udeskole  
Flere danske forskningsprojekter har 
i de senere år fulgt udeskoleunder-
visningen på skoler landet over og 
fundet frem til, at udeskole kan have 
positiv betydning for elevers: 

• fysiske aktivitet
• motivation
• trivsel
• læring

Kilde: Niels Ejbye-Ernst & Peter Bentsen, 
Udvikling af udeskole, 2015  

I denne artikel beskriver vi, hvordan 

to lærere og to pædagoger, siden som-

merferien, har grebet det an at etablere 

udeskoleundervisning for 4. og 5. årgang 

på Balsmoseskolen i Smørum tæt på Kø-

benhavn. Ideen til projektet kom i stand 

ved, at den nye skoleleder stak hovedet 

sammen med to lærere, der, i længere 

tid, havde gået og rodet med tanken om 

at arbejde med udeskole. Ideen kom dog 

ikke ud af det blå, idet skolelederen på 

sin tidligere arbejdsplads havde arbejdet 

med udeskole i form af skolehaveun-

dervisning (inspireret af Haver til maver 

konceptet udviklet af Årstiderne).

Forventet udbytte af udeskole
Vores fokus for udeundervisningen har 

været at skabe mest mulig mening for 

eleverne ved at lade dem arbejde både 

teoretisk og praktisk med det faglige stof 

- og samtidig få mere variation ind i un-

dervisningen og forhåbentlig også øget 

trivsel (se faktaboks).

Rammer for undervisningen
Planlægningen af udeskoleundervisnin-

gen har siden sommerferien kunnet be-

skrives som at vi ”lægger asfalt, mens vi 

kører”. Så lad det være sagt med det sam-

me: tid sammen til planlægning og udvik-

ling af undervisningen kan være en man-

gelvare – men det er jo tilfældet på mange 

skoler. Alligevel har vi fået mulighed for 

både at deltage på et 2-dages Haver til 

maver kursus og deltage i Udeskolenet ś 

årsmøde på Katttinge Værk ved Roskilde.

Med hensyn til tidsrammen for udesko-

lenundervisningen har vi valgt at bruge ca. 

en dag om ugen (en dag pr. årgang). Det 

nødvendige antal timer har vi fået ved at 

sammenlægge fagene madkundskab, na-

tur/teknologi og håndværk og design. 

Samtidig har vi udpeget 3 nærliggen-

de lokaliteter, hvor udeundervisningen 

skal foregå:

1. Balsmosen (nærliggende sø med til-

stødende skovområde)

2. Søagergård (privat ejendom med et 

tilhørende mindre urørt skovområde, 

hvor vi har fået lov til at lave udesko-

leundervisning)

3. Grantoftegård (socioøkonomisk land-

brugsvirksomhed med økologisk hus-

dyrhold, plante- og grønsagsavl)

Alle 3 lokaliteter ligger i gå- eller cykelaf-

stand fra skolen, hvilket giver mulighed 
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for at håndtere moduler og holdopde-

linger ude og på skolen med op til 57 

elever ad gangen. 

På den første lokalitet (Balsmosen) er 

det undersøgelse af bynær natur, der er 

i højsædet, idet der er både sø, mose og 

lidt skov. Her kan eleverne i, begrænset 

omfang, finde nogle af de mest alminde-

lige træ- og buskarter, insekter, smådyr 

og svampe. I søen finder eleverne des-

uden indikatorarter af forskellige vand-

dyr og insekter, der kan vise i hvilken 

grad, søen er eutroficeret. Fuglelivet i 

området er begrænset til de mest almin-

delige arter. Dyr er der ganske få af – 

måske bortset fra nogle egern eller mus.

Den anden lokalitet er i privat eje 

(Søagergård) og ligger på tidligere land-

brugsjord lidt længere væk fra skolen, 

dog ikke længere end at man kan cykle 

dertil på under en halv time. Her har vi 

fået rådighed over et lille stykke gran-

plantage og en stribe jord, der er sprun-

get i skov med et væld af forskellige 

busk- og træarter. 

Vores tredje lokalitet (Grantoftegård) 

ligger ligeledes i kort cykelafstand. Ud-

over at vi allerede har gennemført for-

løb med emner inden for jordbrug og 

planteavl, er det vores plan, at vi 

her vil bruge en hel del tid på at 

drive skolehave sammen med 

eleverne. Men det bliver så 

først til foråret. Planlægnin-

gen er dog i fuld gang, og vi 

vil, i god tid, indkøbe have-

redskaber, køkkengrej  m.v.  

I samarbejde med personalet på Gran-

toftegård vil vi etablere faciliteter: bede, 

bålsteder, arbejdsborde og et stort telt, så 

alt bliver klar til at komme i haven, når 

det bliver tid.

Vi bestræber os på, at der skal være 

en klar struktur for dagen, der blandt ude-

skolefolk benævnes inde – ude – inde (se 

faktaboks). Samtidig er undervisningen 

struktureret omkring, at eleverne arbejder 

sammen i grupper i forhold til at løse kon-

krete opgaver, hvor tilgangen til at løse op-

gaven (afhængig af opgaven) søges mindre 

bundet for at give eleverne mulighed for en 

mere selvstændig og kreativ ageren.

Selvom det er et højt prioriteret mål, 

at det meste af dagen skal foregå uden-

dørs, har det været nødvendigt også at 

afvikle forløb eller moduler, der ikke 

karakteriseres som udeskoleforløb. Nød-

vendigt fordi eleverne ellers ikke ville 

være i stand til fx at bruge værktøj el-

ler have tilstrækkelig forhåndsviden i 

forhold til at håndtere fødevarer – og 

dermed forudsætning for at skabe gode 

resultater i undervisningen udenfor. 

Herunder giver vi to eksempler på 

gennemførte forløb. 

Eksempel A: Insekthotel 
Tværfagligt forløb, hvor fagene Håndværk 

og design samt Natur/teknologi indgik. 

Forløbet foregik ude i naturen, i sløjdlo-

kalet og i naturfagslokalet. Udeaktivite-

terne var undersøgelse af en biotop (arts-

bestemmelse af busk- og træarter) samt 

opsætning af et insekthotel, som eleverne 

 

konstruerede inden for i sløjdlokalet. Vi 

havde på forhånd nogle få læringsmål, vi 

gerne ville have opfyldt men er efterføl-

gende kommet frem til, at vi udmærket 

kunne have formuleret nedenstående  

- og måske endda tilføjet flere. 

Undervisningsmål:
1. Eleverne opnår viden om, hvilke al-

mindelige insekter, der findes i den 

danske natur, og hvordan deres livs-

cyklus er

2. Eleverne opnår viden om og under-

søger hvilke faktorer, der har betyd-

ning for insekters overvintringsmulig-

heder - både i forhold til design og 

placering af insekthotellet i naturen 

(mikroklima) 

3. Eleverne opnår kompetencer i be-

stemmelse af almindelige busk- og 

træarter v.h.a. bladnøgle.

4. Eleverne opøver håndværksmæssige 

færdigheder i forhold til at designe 

og bygge en konstruktion, der kan 

fungere som insekthotel

5. Eleverne træner sociale kompetencer 

og samarbejdskompetencer i forbindel-

se med løsningen af de fælles opgaver

Eksempel B: Indian summer  
Forløb i faget Natur/teknologi. Forløbet 

foregik både i naturen og i biologiloka-

let. Udeaktiviteterne bestod i cykeltrans-

port fra skolen tur/retur til ”vores skov” 

ved Søagergård, indsamling af blade, 

artsbestemmelse ud fra bladformer, un-

dersøgelse af nedbrydningsprocesser og 

udtræk af bladenes efterårsfarver.

Hjemme igen gik alle grupper i gang 

med at bestemme arterne ved hjælp af 

en bladnøgle og undersøge nedbryd-

ningsprocesserne under stereomi-

kroskop. Dernæst sorterede vi 

bladene i farverne grøn, gul og 

rød, knuste dem i en morter 

med lidt sprit og overførte ud-

trækket af farverne til strimler 

af kaffefiltre ved hjælp af ka-

pillarvirkningen.

Definition af udeskole  
”Regelmæssig undervisning i natur- 
eller kulturomgivelser gennemført en 
halv eller en hel dag om ugen over 
længere tidsperioder (et halvt, et 
helt eller flere år)” 

Kilde: Niels Ejbye-Ernst & Peter Bent-
sen, Udvikling af udeskole, 2015  
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Alle grupper lavede deres eget insekthotel efter en skabelon 
men fandt selv ud af, hvordan indhold og færdigt design skulle 
være ud fra hvilke insektarter, de havde valgt at tilgodese



Undervisningsmål:
• Eleverne opnår viden om efterårets 

nedbrydningsprocesser herunder især 

nedbrydningsproceser ved løvfald

• Eleverne opnår viden om hvordan, 

man kan artsbestemme busk-og træ-

arter ud fra bladformer

• Eleverne opnår viden om, at blade-

nes farver kommer fra kemiske stoffer 

med forskellige egenskaber

• Eleverne opnår kompetencer inden for 

det at undersøge naturfænomener - både 

ved brug af stereomikroskop og ved at 

anvende kromatografi til udtræk af stoffer 

• Eleverne opnår viden om anvendelsen 

at naturlige farvestoffer bl.a. i forbin-

delse med tekstiler

• Eleverne træner sociale kompetencer 

og samarbejdskompetencer i forbindel-

se med løsningen af de fælles opgaver

Efter afslutningen på forløbet gik det op for 

os, at vi let kunne have lavet en kobling til fa-

get Håndværk og design ved at lade eleverne 

farve garn og lave mindre strikkeprojekter.

De gyldne øjeblikke
… er der heldigvis mange af, som når de 

uventet finder ting i naturen, de, af egen drift, 

begynder at undersøge og spørge ind til.

Hidtidige erfaringer
Fagligt synes vi, at det er nemmere at samle 

op på, hvad der er sket ude, fordi der er 

koblet oplevelser på de faglige aktiviteter 

- eleverne husker bedre, fordi de har fået 

nogle ”huskeknager”. Samtidig fornemmer 

vi, at det falder dem naturligt, når emnerne 

behandles tværfagligt − fx koblingen mel-

lem hvad formålet med et insekthotel er, og 

konstruktionen af samme (Natur/teknologi 

sammen med håndværk og design). 

Relationelt virker det som om, at ele-

verne har det godt med hinanden, og 

at de har det godt med både lærere og 

pædagoger. Vi ved, at udeskoleundervis-

ning giver nogle muligheder for at ar-

bejde anderledes med relationen mellem 

lærer og elever (eller pædagog og elever) 

end i den traditionelle klasseundervis-

ning, men vi er endnu ikke begyndt at 

arbejde målrettet med dette.

Lige nu er vort fokus især rettet mod, 

at eleverne lærer de små rutiner, der 

hører med til at blive undervist uden-

dørs. At der er klare regler for, hvornår 

og hvordan man samles, når de fx skal 

have en fælles besked, samt hvornår de 

må arbejde på egen hånd.

Sidst, men ikke mindst, prøver vi at 

finde ud af, hvordan vi som pædagoger 

og lærere bedst kan udnytte vores for-

skellige kompetencer i udeundervisingen.

Fremtiden
Den forgange periode med udeskole har 

overbevist os om, at det er noget, vi skal 

blive ved med. Vi har glædet os til at for-

sætte med at udvikle vores undervisning 

og ser gerne, at flere af vore kollegaer vil 

lade sig inspirere til at deltage i projektet. 

Vi har undervejs etableret et idékatalog 

med forslag til nye, spændende lokaliteter 

og potentielle samarbejdspartnere. Når de 

gode ideer efterhånden manifesterer sig, 

vil vi søge relevante fonde for at få mid-

ler til implementeringen − gerne sammen 

med en eller flere samarbejdspartnere.

Marianne B. Simpson er lærer ved 

Balsmoseskolen. Mads Nissen er lærer 

samme sted og bestyrelsesmedlem i 

Biologiforbundet.  

Inde – ude – inde 
Udeskole arbejder med bevægelsen 
inde – ude – inde. Inde arbejder klas-
sen teoretisk med lærestoffet – og 
forbereder turen ud. Ude arbejder 
eleverne praktisk med konkrete akti-
viteter, som anskueliggør lærestoffet 
direkte. Tilbage i klasseværelset er 
der tid til refleksion, bearbejdning 
og evaluering af det lærte. 

Kilde: Malene Bendix & Karen Barfo-
ed, Udeskole – viden i virkeligheden, 
en kort vejledning om udeskolens 
praksis og didaktik, Skoven-i-skolen, 
2012

Fotos: Mads Nissen
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Bladfarverne overføres ved hjælp af 
kromatografi til strimler af kaffefiltre. Strimlerne 
viser henholdsvis farverne grøn (klorofyl), gul 
(carotenoider) og rød (flavonoider). Den sidste er 
et resultat af en blanding af alle 3 vædsker

Fund af almindelig stinksvamp alias ”præstepik” 
var genstand for stor morskab blandt eleverne

Når elever slippes løs i en skov finder de tit 
nogle spændende ting. Her er det et skelet af 
et voksent rådyr, som blev undersøgt grundigt
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Find mere viden 
om udeskole

Kaskelot anbefaler
• Udeskoledidaktik for lærere og pædagoger  

af Niels Ejbye-Ernst, Karen Barfod og Peter Bentsen, Hans Reitzels Forlag, 2017

• Klasserommet utenfor - tilpasset opplæring i et udvidetlæringsrum  
af Arne Jordet, Cappelen, Akademisk Forlag, 2010

 
• Skolen i virkeligheden - omgivelserne som læremiddel  

af Connie Stendal Rasmussen & Trine Hyllested Forlaget UP-Unge Pædagoger, 2013

Internetsteder om udeskole  
Undervisningsministeriets hjemmeside om udeskole: https://www.emu.dk/modul/udeskole
 
Viden om udeskolens teori og praksis: http://www.skoven-i-skolen.dk/udeskole-teori
 
Blogindlæg om udeskole: http://bit.ly/udeskole-blogs 
 
Foreningsnetværket Udeskolenet´s facebookside: facebook/udeskolenet
 
Om Udeskolenet: http://bit.ly/udeskolenet 

Forskning i udeskole   
Teachout - Trygfondens udeskoleprojekt, Steno Diabetes Center Copenhagen og Københavns Universitet:
http://bit.ly/teachout-projekt 
 
Udvikling af udeskole, Undervisningsministeriets forskningsprojekt, rapport:
http://bit.ly/udvikling-af-udeskole 

Foto: Martin Sloth Andersen
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DIGITAL DATAOPSAMLING

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

Besøg os på: www.linaa.dk

I de Forenklede Fælles Mål for natur/teknologi, geografi, 
biologi og fysik/kemi står der helt specifikt, at eleverne  
”skal anvende digital dataopsamling”. 

NeuLog dataloggere er et dataopsamlingssystem, som  
kan bruges til både PC/Mac, tablet og smartphone.

De mere end 45 forskellige  
NeuLog dataloggere dækker  
de fleste områder, kobles  
nemt sammen og er robuste  
nok til en tur i felten.

NeuLog systemet er
- fleksibelt
- brugervenligt
- fremtidssikret
- økonomisk overkommeligt

Vil du vide mere eller kunne du tænke dig et demobesøg? - så ring  til os på tlf. 8680 2666

Udvalgte publikationer om udeskole
Udeskole – viden i virkeligheden, en kort vejledning om udeskolens praksis og didaktik:
http://bit.ly/viden-i-virkeligheden 

10 gode grunde til udeskole ... eller sundere, klogere og gladere børn:
http://bit.ly/10-grunde-til-udeskole 
 
Transfer mellem ude og inde – hvorfor og hvordan?, Marianne Hald, Danske professionshøjskoler 2018:
http://bit.ly/Transfer-ude-inde 

Specielt om skolehavedrift
Haver til mavers hjemmeside, hvor du også kan finde en manual til skolehavedrift: 
https://havertilmaver.dk/ 
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Landbruget er åbent  
– flyt undervisningen ud

Af Ida Binderup

”Landmanden kan SÅ meget!” er det korte svar fra én af Danmarks bedste naturfagslærere 
Aff Hjarnø, når man spørger hende, hvad skoler kan bruge landbruget til. I en og samme 
person og på ét og samme sted er der udfordringer til både hoved og hånd, oplevelser 
til alle sanser og ikke mindst autentiske eksempler på, hvordan moderne højteknologi og 
god gammeldags fornemmelse for dyr bruges i virkeligheden. Der er mekanik, robotter, 
elektronik og datastyring. Der er dyr og planter. Der er en virksomhed og en person, der er 
selvstændig. Der er buldermørkt om natten og højt til himlen – og muligvis langt til bussen. 
Men det er dér, mælken, frikadellerne, havregrynene og gulerødderne kommer fra, og alle 
der spiser mad, har en aktie i det: landbruget.

Fotos: Landbrug & Fødevarer
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Heldigvis har alle børn mulighed for at 

opleve, hvor den mad, de spiser hver 

dag, kommer fra. Gårdbesøg er gratis for 

skoler, og ordningen er landsdækkende. 

Oplevelserne og spørgsmålene  
på landet er mange
Takket være alle de lærere, der over-

vinder transportudfordringerne, og de 

mange frivillige landmænd, der åbner 

stalddøren, kom mere end 25.000 sko-

leelever på gårdbesøg i skoleåret 17/18. 

Det er rekordmange. Den gode nyhed 

er, at der er plads til endnu flere. Det 

burde være sådan, at alle børn, i løbet 

af deres skolegang, med egne øjne og 

hænder har set og mærket en levende 

ko, har oplevet en so med smågrise, har 

skuet ud over marken og måske funde-

ret over sammenhængen mellem dyrene 

der giver gylle, gylle der giver næring 

til planterne, planterne der giver foder, 

foder der er mad til dyrene, dyrene der 

giver gylle… og… mad til mig! Ja, tænk 

en gang at komme hjem fra gårdbesøg 

med en oplevelse af, at man selv er en 

lille men dog vigtig del af noget meget 

stort. Et kredsløb. 

Det er råstoffernes kredsløb, det er 

årets gang, det er Danmark som land-

brugsland. Det er vores rødder. Et eller 

andet sted kommer de fleste af os selv 

derfra. Eller nogen vi kender gør. Ja, der 

burde være en overflod af motivation til 

at undersøge landbruget, spørge til det og 

udfordre det. ALLE de landmænd, der er 

med i skoletjenesten, stiller frivilligt op, 

fordi de nyder at få besøg af nysgerrige 

børn og unge. De vil gerne dialogen, og 

de svarer gerne på alle slags spørgsmål.   

Er det bæredygtigt? Er det moderne eller 

gammeldags? Har dyrene det godt? Kan 

landmanden være en kvinde? Hvad hvis 

det er tørt en hel lang sommer? Og in-

teresserer landmanden sig overhovedet 

for klimaet? 

Forløb med 
gårdbesøg
De bedste gård-

besøg – for alle 

parter – er dem, hvor 

eleverne møder forbered-

te og har noget (bestemt), de 

gerne vil undersøge. 

Aff Hjarnø fortæller: 

’Min undervisning og formidling af land-

bruget har altid taget udgangspunkt i nog-

le realistiske cases, hvor mine elever har 

skullet løse nogle problemstillinger. Eksem-

pelvis: Hvordan får landmanden korn til 

at gro? Eller helt hverdagsnære spørgsmål: 

Hvor kommer mælken fra? At bygge læring 

og forståelse hos elever er kunsten at koble 

den teoretiske faglighed med den praktiske 

faglighed. Lade eleverne forberede sig på at 

møde en landmand, en autentisk person, 

som driver en lille eller stor virksomhed, 

alene eller sammen med op til flere eller 

SÅDAN GØR DU: 
• Gå på skole.lf.dk og zoom ind på kortet (Google-map), 

så du ser mulighederne i dit lokalområde. De grønne nåle 
viser, hvor landmændene bor (er der et tal på nålen, er 
der flere landmænd – zoom ind til nålene deler sig.) 

• Find en gård du gerne vil besøge med din klasse. Bag 
knappen ’Book besøg’ finder du et telefonnummer 
til landmanden, samt en skabelon du skal udfylde, 
når I har lavet en aftale. 

• Kig skabelonen igennem inden du ringer. Den guider 
dig til at få aftalt det vigtigste. Fx om landmanden 
har et sted I må spise jeres madpakker, om I arbej-
der med et særligt tema osv. 

• Ring til landmanden. Fortæl gerne om jeres forvent-
ninger. Jo bedre I afstemmer forventninger, jo bedre 
bliver besøget. 

• Udfyld nu skabelonen. Sæt ’hak’ i feltet med gratis 
klassesæt bøger, hvis I ønsker det. 

• Når aftalen er udfyldt, klikker du på ‘Send‘. 
Du og landmanden modtager hver 
en mail, der bekræfter afta-
len, og skoletjenesten hos 
Landbrug & Fødevarer 
modtager en kopi.  
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mange ansatte. Hvis eleverne ’bare’ kom-

mer på besøg, dribler hele stalden rundt, 

klapper en gris og så ud af stalden igen, 

skaber det blot endnu flere spørgsmål, un-

dren og forbløffelse, som kan være svært 

at forholde sig til. Derfor er det rigtig vigtigt 

at forberede sine elever på den opgave, det 

er at komme på besøg hos en virksomhed 

som f.eks. et landbrug.’

Hos Landbrug & Fødevarer er det af-

gørende, at alle lærere, også de der ikke 

selv har kendskab til landbrug, føler sig 

trygge ved at tage på ekskursion til et 

landbrug. Landmanden forventer ikke, at 

læreren ved alt om landbrug, og lige så 

lidt må læreren forvente, at landmanden 

ved om undervisning. Landmanden er 

landmand, læreren er lærer. Hvis begge 

parter forventer netop dét af den anden 

(og sig selv), at de hver især blot udfyl-

der deres vanlige funktion, får elever-

ne gerne de bedste læringsoplevelser.

Dertil findes en bred vifte af gratis eller 

næsten gratis undervisningsmaterialer og 

forslag til forløb på skole.lf.dk. De er alle 

skræddersyede til at møde Fælles Mål for 

især naturfagene i grundskolen. I biolo-

gi kan man f.eks. arbejde med konven-

tionelle og økologiske dyrkningsformer, 

økosystemers kredsløb eller arvelighed 

og genetik. Der er derfor mange gode 

grunde til at inddrage et gårdbesøg hos et 

dansk landbrug i biologiundervisningen. 

Ida Binderup, cand.comm. er projekt- 

chef hos Landbrug & Fødevarer og  

ansvarlig for landbrugets skoletjeneste.

FAKTA: 
• Hvem? Landbrug & Fødeva-

rers skoletjeneste dækker 
alle klassetrin fra 0.-10. klas-
se, klasser fra de studieforbe-
redende ungdomsuddannelser 
(STX, HHX, HTX og HF) samt 
grupper af studerende fra 
lærerseminarierne. 

• Koster det noget? Gårdbesøg 
er gratis for grupperne nævnt 
ovenfor. Skolen må som regel 
selv dække udgift til trans-
port. Enkelte lokale landbo-
foreninger yder tilskud til bus. 
Hvis det gælder i dit områ-
de, står det på den enkelte 
landmands side på skole.lf.dk. 
Landmanden får et beløb fra 
L&F på 500 kr. til delvis dæk-
ning af udgifter ifm. besøget.  

• Materialer: Afhængig af klasse-
trin og typen af gård I har valgt at 
besøge vil du (i de fleste tilfælde) 
få tilbudt et gratis klassesæt 
bøger. Bøgerne bliver sendt til 
skolen med bilen fra CFU. 

 

Fantastisk besøg, som gav eleverne et bedre billede af, 
hvordan et moderne landbrug fungerer og 

hvilke udfordringer, det står overfor, end jeg 
nogensinde ville kunne opnå i den almindelige undervisning.

Oktober 2018

Hvad siger lærerne?
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ECOZONE - 3 KAMREr 

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

Tre kamre til måling af f.eks. fotosyntese og respiration 
i økosystemer som; regnskovsklima, ørkenklima, vandigt 
økosystem.

Huller i toppen af hvert kammer gør det muligt at måle for-
skellige faktorer i op til tre forskellige økosystemer på en 
gang.

Rumfang totalt: 4,5 L, Væskeindhold: 3,3 L

Leveres med tre kamre med låg, bakke, propper, 

bomuldsvæge, plastsprøjte og slange.

Inkluderer ikke målesensorer.

A
lle

 p
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r e
r e

kskl. m
o
m

s

1.192,-
Varenr: ME-6668 

 
Vi kan varmt anbefale et besøg hos Søren på Bredebjerggård. Vores elever havde nogle rigtig gode timer, hvor Søren fortalte indlevende om hans virksomhed. Vi så en lille gris blive født, og eleverne fik lov at holde smågrise. Vi så alle staldene og blev meget klogere på svineproduktionen. Det var en virkelig god og lærerig dag
Oktober 2018

 Utrolig lærerig 

oplevelse. Carsten var rigtig god til at 

rette det mod eleverne og give dem en autentisk 

oplevelse. Vi havde et fokus på matematik i landbruget, 

og her var Carsten god til at fremhæve hvordan, han 

bruger matematik f.eks. ift. grises vægt, foder, pris per 

kilo og hele det regnskabsmæssige i et landbrug. 

Rigtig god oplevelse!

Oktober 2018

Hvad siger lærerne?

Danmarks bedste 
naturfagslærer: 
Aff Hjarnø, lærer og tidligere 
landmand, blev kåret til Dan-
marks bedste naturfagslærer 2017.  
Aff Hjarnø er ansat hos Life  
(Novo Nordisk Fonden) til at udvikle  
nye tilbud til naturfagsundervisningen.

  

Det var en super oplevelse, og de unge deltog aktivt på hver deres niveau og 
spændende at opleve de unges forskellige fokus. Hvor nogen 

nørdet går ind i malkerobottens funktion over til dem, der 
fokuserer på de store dyr, den lille nyfødte kalv, der sutter på 

finger til ham, der fra start samler en af killingerne op og har den på armen under hele besøget
Oktober 2018

 

Spændende forløb med tæt kontakt til dyrene og gode faglige input om foder, korn, køers 
fordøjelse og kødkvæg. Inge er en dygtig og 
inspirerende formidler og meget dygtig til kontakten med børnene

September 2018
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Feltarbejde  
i bøgeskoven
- med en app og dataopsamlingsudstyr som hjælpeværktøjer

Af Pernille Ulla Andersen & Harald Brandt

Kan teknologi understøtte udbyttet af feltarbejde, og hvordan kan teknologien integreres 
uden, at det tager fokus fra naturoplevelsen? Det vil vi give et eksempel på i denne artikel.

”Skoven er jo helt død og her er mega 

koldt” udbryder en 7. klasse elev første 

gang, han er på feltarbejde i bøgesko-

ven i marts måned og skal tage billeder 

af anemoner ved hjælp af en app. Efter 

en kort introduktion hvor eleverne fe-

jer blade og andre nedbrudte plantede-

le væk, titter små anemonespirer frem, 

der er spiret fra planternes rhizomer. 

Det bliver hurtigt en konkurrence om 

at finde de små spirer, så eleverne sø-

ger ivrigt efter anemoner og får taget 

billeder. Eleverne måler temperatur i 

jorden og luften og bemærker, at jord-

temperaturen er noget højere end luft-

temperaturen. 

Feltarbejde i biologi  
– potentialer og barrierer
Feltarbejdet i biologiundervisningen er 

én af de varierede undervisningsformer, 

som eleverne skal stifte bekendtskab 

med jævnfør fagformålet for biologi. Vi 

kender de logistiske udfordringer, der 

kan være, når en klasse skal med ud i 
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Projekt phenoloGIT 
Projektet phenoloGIT er et Erasmus 
plus projekt mellem 4 lande: 
Spanien, England, Litauen og Dan-
mark. Projektet er netop afsluttet 
1.9.2018. Projektets omdrejnings-
punkt har været at udvikle en 
app til elever i grundskolen, der 
kunne registrere udvalgte plante-og 
dyrearter og den årstidsmæssige 
variation.

naturen: transport, feltudstyr, egnede lo-

kaliteter mm. En overvejelse kan også gå 

på, om det er tiden værd – lærer eleverne 

rent faktisk mere ved at komme ud og få 

jord under neglene? Eller lærer de noget 

andet? Og hvordan får vi skabt sammen-

hæng mellem teori og praksis, så dét ele-

vene undersøger i felten kan bruges som 

udgangspunkt for teoriundervisningen på 

skolen? En væsentlig didaktisk overvejel-

se der hjælper eleverne med at se den 

røde tråd i undervisningen og ikke mindst 

sammenhængen mellem teori og praksis.

I denne artikel vil vi beskrive et pro-

jekt, hvor vi har forsøgt at kombinere 

feltarbejde og teknologi. Der er brugt 

en app, der er udviklet til mobiltelefoner 

og tablets samt dataindsamlingsudstyr 

i form af trådløse temperatur- og lys-

sensorer. Sensorerne har indbygget en 

loggerfunktion, så temperatursensoren 

fx kan graves ned og måle temperatur 

i jord gennem en forsøgsperiode. Den 

anvendte app (phenoloGIT) er udviklet 

gennem et EU-samarbejde i et Erasmus 

plus projekt, der går under navnet Phen-

oloGIT (se tekstboks).  Appen kan via 

GIS-teknologi registre, hvor billederne 

bliver taget, og samtidig er der forbin-

delse til serverer, der angiver vejrdata på 

det pågældende tidspunkt, hvor billedet 

tages. Billeder og vejrdata bliver lagret i 

en database og kan hentes frem og ud-

printes i exel.

Hvad registreres  
og lagres i appen?
Det faglige omdrejningspunkt i appen 

er fagområdet fænologi, der går ud på 

at registrere periodiske forandringer i 

organismers livsytringer, dvs. hvordan 

organismer reagerer på årstidsvariation 

og klimatiske ændringer i miljøet, de 

lever i. Eksempler på fænologiske data 

er blomstringstidspunkt, trækfugles 

ankomst og løvspring. Gennem appen 

oparbejdes en databank, som eleverne 

kan bruge til at sammenligne fænolo-

giske data i år med forskelligt vejr, og 

appen er introduceret i fire europæiske 

lande, så data også kan sammenlignes 

fra Spanien i syd til Danmark i nord 

og fra England i vest til Litauen i øst. 

Appen har sat fokus på få arter, der kan 

findes i alle lande.

Pilotafprøvninger af appen
Appen er blevet afprøvet på to skoler i 

Aarhus Kommune. Vi valgte, at eleverne 

skulle indsamle data om  samspillet mel-

lem Hvid Anemone og Bøg i bøgeskove. 

Et samspil der på mange måder er fasci-

nerende og lærerigt, fordi biologilæreren 

har mulighed for at inddrage og undervi-

se i grundlæggende, økologiske sammen-

hængende som fx begrænsende faktorer 

og stofkredsløb. Mange af de fænomener 

man underviser i teoretisk i klasselokalet 

kan således opdages og registreres side-

løbende gennem feltarbejde. 

Eleverne i pilotafprøvningerne blev, 

igennem en periode, sat til at tage bil-

leder af anemoner og bøgetræer. Aktivi-

teten foregik midt i marts måned, hvor 

de første spirer af anemoner kan ses i 

skovbunden, til midt i maj måned, hvor 

anemonerne er ”væk”, og bøgetræerne 

dominerer skoven med tætte trækroner, 

som ikke efterlader meget lys til skov-

bundens planter. I pilotafprøvningen 

i foråret 2017 var både en 7. klasse og 

et valghold med science i skoven med 

til at indsamle data i form af billeder til 

appen. I foråret 2018 udvidede vi pilotaf-

prøvningen til også at omfatte trådløse 

lys-og temperaturmålere for at kunne se 

en tydeligere sammenhæng mellem ane-

moners spiring- og blomstringstidspunkt 

og temperatur.  

Intentionen var, at eleverne skul-

le undersøge, hvad der styrer samspil-

let og fordelingen af organismer ved at 

følge temperaturen og lysindstrålingen i 

skovbunden gennem længere tid. Altså 

indsamle fænologiske data, der kan sige 

noget om årstidsvariation og på sigt også, 

hvad klimatiske ændringer kan få af be-

tydning for samspillet. I den første pilot- 

afprøvning erfarede vi, at feltarbejdet og 

 
Efter det første møde med en kold og gold bøgeskov i 

marts, mødte eleverne i april måned en skov, hvor hele 
skovbunden var dækket af et hvidt tæppe – anemonerne var 
sprunget ud.
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arbejdet med appen krævede en vis lærer-

styring for at udbyttet af aktiviteten blev 

tilfredsstillende. I anden pilotafprøvning 

udviklede vi derfor flere støttematerialer til 

læreren. Bl.a. fik vi udarbejdet en dug til 

feltbrug, som afbildede samspillet mellem 

anemoner og bøg.

Dugen blev brugt som et samlingspunkt 

i skoven og som et værktøj til at gennemgå, 

hvor langt skoven var i udviklingen af hhv. 

bøg og anemone. Den kom til at fungere 

som en hukommelsesknage i forhold til det 

faglige indhold og feltarbejdet og var en rød 

tråd gennem forløbet. En nødvendighed  

fordi 

feltarbej-

det forløb 

over to måneder. 

Tegningen på du-

gen er en model, så ele-

vernes modelleringskompetence blev også 

udfordret, da model og virkelighed jo ikke 

er ens. Fx blev en elev skuffet over, at ane-

monen var så lille i forhold til tegningen. I 

forløbet er der således også mulighed for at 

arbejde med at udvikle elevernes model-

leringskompetence ved fx at arbejde med 

positive og negative sider ved modeller.

Pilotafprøvningen i Riis Skov 
foråret 2018
Pilotklassen var en 7. klasse der ikke var 

vandt til at være på feltarbejde i biologi, 

så det var i sig selv en oplevelse for ele-

verne at være på felttur, men samtidig en 

udfordring for læreren at vænne eleverne 

til de mere frie læringsrammer, der er un-

der et feltarbejde. Eleverne besøgte sko-

ven fire gange gennem forårsmånederne 

og blev sat til at registrere følgende data:

• Tage billeder med appen af anemoner 

og bøgetræer

• Foretage temperaturmålinger i jorden, 

i løvdækket og i luften

• Foretage lysmålinger

• Lave en dækningsgradanalyse af ane-

moneplanter

Eleverne skulle udfylde et feltskema (se 

figur 1) som de tog et billede af og uploa-

dede til appen. På den måde var alt data 

samlet ét sted og kunne let findes igen.

Efter det første møde med en kold og 

gold bøgeskov i marts, mødte eleverne i 

april måned en skov, hvor hele skovbun-

den var dækket af et hvidt tæppe – ane-

monerne var sprunget ud. Det var i sig 

selv en oplevelse for eleverne at erfare 

den forandring, der var sket i skoven på 
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Det var generelt vanskeligt for eleverne at bruge egne 

data til at beskrive de biologiske sammenhænge i skoven, da 
det er lettere at referere fra en bog.

blot 3 uger. Dataindsamlingen blev gen-

taget det samme sted i skoven hver gang. 

Tredje og fjerde gang eleverne var i sko-

ven, havde vi indlagt lidt andre feltaktivi-

teter, bl.a. skulle eleverne øve sig i at be-

stemme andre af skovens træer og buske.

Tilbage på skolen samlede biologilæ-

reren op på feltarbejdet ved at lade ele-

verne lave en rapport, der omhandlede 

samspillet mellem anemone og bøg. De 

skulle anvende data fra appen og forsøge 

at bruge egne data til at beskrive samspil-

let. Det var generelt vanskeligt for eleverne 

at bruge egne data til at beskrive de bio-

logiske sammenhænge i skoven, da det er 

lettere at referere fra en bog. Men en del 

af det at have undersøgelseskompetence 

er jo netop at være i stand til at anvende 

indsamlet data til at besvare undersøgel-

sesspørgsmål. Den del af undersøgelses-

kompetencen skal eleverne generelt øve 

sig en del på gennem skoleforløbet, og et 

forløb som dette kunne være en mulighed. 

Hvad fik eleverne ud af forløbet?
For at vende tilbage til indledningen – 

lærer eleverne noget af et sådant forløb, 

og hvordan kan teknologi understøtte 

feltarbejdet? De økologiske begreber og 

sammenhænge er forhåbentlig blevet 

konkretiseret og virkeliggjort for nogle 

elever. Andre elever har lært mest af me-

toderne og den systematiske indsamling 

af data. Flere elever udtrykte, at det var 

spændende at være en del af et større 

projekt, og at de indsamlede data kunne 

blive brugt at andre elever i fx Spanien 

og Litauen. Biologilæreren var ikke i tvivl 

om, at elevernes største udbytte var at 

følge naturen over en længere periode 

og få åbnet øjnene op for et naturfæno-

men, som de har læst om og kender men 

egentlig aldrig har tænkt videre over. Så 

ligesom med meget andet undervis-

ning i eksterne læringsmiljøer, kan 

feltarbejde åbne op for et affek-

tivt udbytte og en ny forstå-

else af den nære natur. Det 

er et væsentligt element af 

elevernes almendannel-

se, men som biologilæ-

rere ønsker vi selvføl-

gelig også, at feltture 

på længere sigt kan 

understøtte biologifag-

lige sammenhænge, så 

også det bliver en del af 

udbyttet. 

I projektet har teknologien hjulpet 

eleverne med at holde et fokus og op-

bevare data på en hensigtsmæssig måde. 

På længere sigt, når der er foretaget flere 

registreringer i databanken, vil eleverne 

også kunne sammenligne år med for-

skellige vejrforhold. Det kan åbne op 

for diskussioner om abiotiske faktorers 

betydning for plantevækst. Teknologien 

fx i form af lys- og temperartursensorer 

åbner op for, at eleverne kan undersøge 

forhold, de finder interessante, hvorved 

undervisningen kan blive organiseret i 

en mere undersøgelsesbaseret retning. 

Pernille Ulla Andersen & Harald 

Brandt er lektorer ved VIA University 

College, Læreruddannelsen i Aarhus. 
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Om appen Mobilflora
Mobilflora er udviklet til både børn 
og voksne.

Mobilflora indeholder nu: 
- ca. 400 forskellige planter  
- over 1.200 fotos  
-  over 300 tegninger af de  

forskellige planter

App’en er fremstillet i både en 
iOS- og en Androidversion, så stort 
set alle smartphones og tablets kan 
afvilke den. Bag udviklingen står 
Lars Groth og Erik Rønn i samarbej-
de med LET-Software i Odense. Se 
evt. tegnefilmen om Mobilflora, der 
i kort form fortæller om app’en. 
Filmen kan ses på YouTube: søg på 
”Mobilflora”. 

I dag koster Mobilflora kr. 45,00 og 
kan hentes i App Store og Google 
Play. Vi undersøger i øjeblikket 
muligheder for at lave en abonne-
mentsordning til skoler.

kaskelot Grafi k: LET-Softw
are

Ny app genkender 
blomster

Af Erik Rønn & Lars Groth

Du arbejder i felten med din klasse, og pludselig kommer et par elever med nogle 
blomster, som de ønsker navnene på. Hovsa! Hvordan er dit kendskab til botanikken og her 
blomsternes navne? Du er måske også ramt af manglende botanikundervisning i din skoletid 
– som så mange andre. Nu kan du få hjælp af Mobilflora – den nye, elektroniske farveflora.

Der var engang, hvor botanik var en 

naturlig del af biologiundervisningen i 

grundskolen, og hvor vi skulle til eksa-

men i disciplinen, så det var med at være 

godt hjemme i botanikkens grundregler. 

Denne viden har  givet os mange sjove 

og gode oplevelser i vores voksenliv, og 

derfor er vi naturligvis glade for, at vi fik 

den i vores folkeskoletid. Desværre har 

disciplinen botanik, igennem mange år, 

været, om ikke ugleset, så dog kraftigt 

nedprioriteret i biologiundervisningen. 

Og det er både synd og skam! Hvad år-

sagen hertil har været, ved vi egentlig 

ikke, for det kan ikke kun hænge sam-

men med de ændrede timetildelinger til 

biologifaget.

Udfordringen i felten 
Som lærer kender vi alle situationen: vi 

arbejder udendørs, og pludselig kommer 

der et par elever hen til os med nogle 

blomster, som de ønsker navnene på. 

Hovsa! Pludselig kommer dit kendskab 

til botanikken og blomsternes navne til 

kort. Måske er du, som så mange andre, 

også ramt af manglende botanikunder-

visning i din skoletid. Hvis du som lærer 

ikke kender blomsterne eller kan fortælle 

noget om dem, kan du naturligvis tage 

dem med hjem til skolen og der forsøge 

at finde navnene vha. en flora eller net-

tet. Men nu giver ny teknologi mulighed 

for, at du og dine elever kan bestemme 

blomsterne i felten. 

Botanikken tilbage på sporet 
Som lærere har vi begge, gennem 

mange år, arbejdet på at få botanik-

ken tilbage på sporet, så eleverne 

kan få den fine oplevelse, det er at 

arbejde med kendskabet til vore vil-

de blomster. Vi er nu begge pensio-

nister, men interessen for botanikken 

er stadig glødende. Derfor har vi ofte 

diskuteret, hvad vi kunne gøre for at 

medvirke til, at kendskabet til vores 

flora igen kan vinde større indpas i 

biologi-/natur-teknologiundervisnin-

gen. Gennem flere år har vi arbejdet 

på ideen til en flora, som skulle være 

et nemt opslagsværk til en hurtig be-

Mobilfloras ikon på 
hjemmeskærmen 



 
Måske er du, som så mange andre, også ramt  

af manglende botanikundervisning i din skoletid. 
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stemmelse af vilde blomster på stedet 

– her hvor interessen er størst. Med en 

sådan elektronisk farveflora lige ved 

hånden, kan både elever og lærer få 

navnet på blomsten med det samme.

Mobilflora
Ideen er nu blev til virkelighed i form af et 

elektronisk opslagsværk, som vi har kaldt 

Mobilflora. Det er en ny, moderne, dansk 

flora-/blomsterguide, som er udviklet til 

smartphones og tablets, og som lynhurtigt 

kan give et bud på plantens navn. 

Sådan gør du
Med mobilens kamera fotograferes 

plantens blomst helt tæt på. Når scan-

ningen er sket, får du et par hjælpe-

spørgsmål ang. farver, hvorefter du får 

et bud på blomstens navn. Måske skal 

du sammenligne flere fotos først. Når 

du har valgt planten, får du de vigtigste 

oplysninger om den så som: familie, 

højde, voksested og blomstringstid. 

Desuden er der nogle korte oplysnin-

ger om plantens kendetegn, så du kan 

se, om de er sammenfaldene med din 

blomst. Derudover er der flere farve-

fotos af planten både på biotopen og 

close up billeder, samt en tegning fra et 

opslagsværk med angivelse af plantens 

forskellige dele.

Du kan også undlade at tage et bille-

de og i stedet for gå direkte til den elek-

troniske flora ved at vælge ”Søg”. Her kan 

du så indtaste forskelle oplysninger om 

din blomst og fortsætte søgningen herfra.

Din indgang til floraen kan også være 

gennem de familier, som er repræsenteret 

i ”Mobilflora”. Familierne beskrives kort, 

og via fotos ledes du hen til arten. Du kan 

også vælge at gå til bestemmelse gennem 

biotoper, som er repræsenteret i appen. 

Anden spændende viden
Hvis du er interesseret i, hvad planten 

evt. kan anvendes til, så får du også her 

et bud på det. Der er en indgang til: 

• snapseurter, dvs. urter, som er veleg-

nede til snapsefremstilling. Nogle af 

linkene har opskrifter

• madurter, dvs. urter som er velegnede 

til brug i forskellige opskrifter

• medicinplanter, dvs. planter som har 

været brugt og eller stadig bruges i 

naturmedicin 

• planter, som i tidens løb har været 

tillagt forskellige egenskaber i forbin-

delse med folketro

• en række urter, som gemmer på nogle 

interessante ting

Dit eget elektroniske herbarium
Du kan også lave dit eget herbarium 

på appen, så du har en oversigt over, 

Blomsten scannes 
i Mobilflora

Kontrol af blomstens farver og 
antal kronblade. Nu kan du vælge 
mellem de viste blomster

Her kan du kontrollere/læse 
om blomstens kendetegn

Der er flere indgange til 
blomsterbeskrivelserne 
og fotos. Her er det 
”familieindgangen”.
Du kan også vælge  
”arter” eller ”biotoper”



 
Mobilflora er en ny, moderne, dansk flora-/

blomsterguide, som er udviklet til smartphones og tablets, 
og som lynhurtigt kan give et bud på plantens navn. 

Så er der 
adgang til 
Mobilflora!
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hvor du har fundet de forskellige planter. 

Herfra kan du linke til beskrivelsen og 

billederne.

Botanikkens grundregler
Plantelære er en vigtig del af botanik-

ken. Derfor indeholder Mobilflora også 

et afsnit om planternes morfologi eller 

botanikkens grundregler, hvor du kan 

lære om plantens forskellige dele.

Fordele ved at bruge Mobilflora
Når du arbejder med Mobilflora, får du 

umiddelbart mulighed for:

• at få større oplevelser, glæder og ud-

bytte af at færdes i naturen

• at styrke lysten til/interessen for at 

kigge på planter

• at få svar med det samme på, hvil-

ken blomst du står overfor

• at lære de mest almindelige planter 

at kende

• at ”kunne lege ekspert” på blomster

• at lave dit eget fotoherbarium

• at få en ”her og nu” oplevelse af 

plantekendskab

• at få tips om hvilke planter, der eg-

ner sig til kryddersnapse

• at få tips om hvilke planter, der er 

oplagte at bruge i køkkenet

• at få tips om hvilke planter, der 

har været brugt og stadig bruges i  

naturmedicinen

• at stifte bekendtskab med nogle af 

de sjove historier/skrøner, der knyt-

ter sig til nogle af vore planter

• at blive klogere på planternes verden

Vi håber selvfølgelig, at app’en kan og 

vil medvirke til, at brugerne får end-

nu mere glæde og fornøjelse ved at 

færdes i den danske natur og studere 

vores vilde blomster. Samtidig ser vi 

Mobilflora som et meget nyttigt ele-

ment i skolernes biologiundervisning, 

når talen er om botanik. Vi udvikler 

til stadighed appen både hvad angår 

antal blomster, men også ved at tilføje 

faciliteter, så appen lever op til nuti-

dens krav.

Rigtig god fornøjelse med Mobilflora  

- den nye, elektroniske blomstergenkender.

Erik Rønn & Lars Groth har begge 

været lærere i grundskolen gennem 

mange år. De har begge skrevet en hel 

del lærebøger, ligesom de har været 

redaktører på mange titler fra forlag 

som Gyldendal, Geografforlaget og 

Meloni. Begge har tidligere arbejdet 

som pædagogiske medarbejdere på 

Center for Undervisningsmidler i 

Odense.

 



Palæontologisk 
feltundersøgelse  

i Gram Lergrav

Af Aage Kristian Olsen Alstrup & Lars Petersen

Gram Lergrav - Palæontologi er et oplagt eksempel på et uformelt læringsmiljø, hvor 
eleverne selv kan prøve kræfter med palæontologien, herunder lære at foretage 

deres egne feltundersøgelser. Lergraven er åben, så man selv kan grave efter fossiler, 
og der er tilknyttet en skoletjeneste, som kan vejlede skoleklasser i fossiljagt.

Maleri af Lone B. Thomsen

Kunstnerisk fremstilling af livet i Gramhavet  
for 10 millioner år siden. 
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Fra teglværksgrav til 
palæontologisk museum
Gramhavet er navnet på et omfattende 

hav, der rakte langt ind over Jylland for 

7-15 millioner år siden i den geologiske 

tidsperiode, som vi kalder for Sen Mi-

ocæn. Floderne medbragte store mæng-

der af ler og silt, som langsomt sank til 

bunds, hvor de dækkede og konservere-

de døde dyr, som dermed blev til fossiler. 

Gramhavet er navngivet efter Gram Ler-

grav i Sønderjylland, hvor langt senere is-

tider har skrabet de øverste jordlag væk, 

således at der i dag er direkte adgang 

til den gamle, fossilrige havbund dannet 

for omkring 10 millioner år siden. I de 

gamle gårde og byhuse samt på Gram 

Slot kan man endnu finde fossile bløddyr 

i murværket, hvor der har været anvendt 

ler fra teglværksgraven. Produktionen 

ophørte i 1988, og 17 år senere blev der 

bygget et museum, med det nuværende 

navn Gram Lergrav - Palæontologi, som 

udstiller nogle af de flotteste og vigtigste 

fossiler, der er fundet i lergraven. 

Gramhavet
Gram Formationen strækker sig fra Syd-

vestjylland ned i Nordtyskland. Kortet vi-

ser et udsnit af Gramhavets udstrækning, 

som det så ud for omkring 10 millioner 

år siden. Der var dengang omkring 30-35 

km fra Gram og ind til fastlandet mod 

øst, og havdybden har antagelig været 

omkring 50-100 meter på stedet. Lerla-

gets tykkelse er omkring 30 meter, og 

de ældste lag findes nederst. Aldersbe-

stemmelsen af lagene er blevet bestemt 

ved, at biostratigrafiske undersøgelser af 

lerets indhold af mikroskopiske dinofla-

gellater, som er encellede plankton, der 

har levet i vandmasserne. Klimaet har 

varieret igennem tidsperioden, men den 

var formodentlig varmere end i dag, idet 

sammensætningen af faunaen viser, at 

der her boede dyr, som man typisk i 

dag kun finder efterkommere af i Mid-

delhavsområdet. Klimaet vekslede mel-

lem at være tempereret og subtropisk, 

og dyrelivet var meget varieret. Floderne 

har formodentlig ført rigeligt med orga-

nisk materiale med sig ud i Gramhavet, 

og dette har dannet grundlag for et rigt 

dyreliv. Her er således fundet hajer, ben-

fisk, skildpadder, fugle, hvaler, sæler, 

muslinger, snegle, blæksprutter, mosdyr, 

krabber, hummere, søpindsvin og me-

get andet. Foruden denne omfattende 

fauna er der i beskedent omfang også 

fundet en flora – blandt andet i form af 

træstykker, som er ført med floderne ud 

i Gramhavet, hvor de til slut er sunket 

til bunds. Der er sågar fundet aftryk af 

blade i leret. 

De imponerende hvaler 
Gramleret er nok bedst kendt for fundet 

af de imponerende hvalskeletter. Der er i 

alt identificeret 7 forskellige hvalarter fra 

Gram Lergrav fordelt over godt 20 indi-

vider. Hvalerne opstod som gruppe for 

55 millioner år siden ved, at landlevende 

rov-pattedyr, beslægtede med nutidens 

flodheste og grise, tilpassede sig livet i 

havene. For cirka 30 millioner år siden 

udskilte de sig i to hovedgrupper, nemlig 

bardehvalerne og tandhvalerne. I Gram-

leret er der fundet begge typer af hvaler, 

dateret til at have levet for omkring 10 

millioner år siden, og på museet er ud-

stillet er par næsten komplette skeletter 

af mellemstore bardehvaler, ligesom der 

også er fundet en del tænder og skeletde-

le af tandhvaler. En sådan tandhval, der 

blev udgravet i 1986, er for nyligt blevet 

beskrevet i et ph.d.-studium, og denne 

næbhval har fået navnet Dagonodum 

mojnum, hvor navnets sidste del henvi-

ser til det sønderjyske ”mojn”. Mens nu-

tidens næbhvaler dykker meget dybt, er 

der meget, som tyder på, at næbhvaler for 

10 millioner år siden levede på lavt vand 

som tilfældet var i Gramhavet. Endvidere 

er der også fundet tænder fra en såkaldt 

dræberkaskelot – en uddød tandhval, som 

lignede nutidens spækhuggere, men som 

afstamningsmæssigt var en kaskelot. Flere 

af disse unikke hvalfund fra Gramleret 

har kastet nyt lys over hvalernes afstam-

ning og evolution. Blandt andet er der 

fundet en mellemstor bardehval, Uranoce-

tus gramensis, som er nært beslægtet med 

finhvalerne, og som har været anvendt til 

at forklare, hvordan finhvalerne har ud-

viklet deres karakteristiske teknik med at 

indtage gigantiske mundfulde havvand, 

for at si indholdet for lyskrebs og andre 

smådyr. Fra tid til anden bliver der stadig-

væk fundet nye hvalknogler i Gramleret, 

senest i september 2018. Og hvem ved…  

måske ligger der stadig hele hvalskeletter 

ude i lergraven, som blot venter på, at en 

skoleklasse graver dem fri?
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Kort over gramhavets udbredelse for 
omkring 10 millioner år siden
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Hajtænder
Hajer opstod for omkring 400 millioner 

år siden. Deres knogler er af brusk, og de 

efterlader sig derfor ikke mange fossiler, 

bortset fra tænderne, som de løbende ud-

skifter livet igennem, efterhånden som de 

bliver slidt. Hos nogle hajer kan et individ 

miste op imod 20-30.000 tænder i løbet 

af livet. Og netop hajtænder er noget af 

det, som man kan være heldig at finde 

i Gram Lergrav. Nok mest kendt er fun-

det af en enkelt megalodon-tand i Gram 

Lergrav i 1970 érne. Megalodonen er den 

største, kendte hajart, som har levet her 

på jorden. Den kunne blive op til 12-15 

meter lang og levede i perioden fra 20 til 

2 millioner år siden. Fundet af tænder fra 

både dræberkaskelot og megalodon vid-

ner om, at Gramhavet har været et rigt 

økosystem, der levnede plads til sådanne 

store top-rovdyr. Det er muligt at finde 

hajtænder fra en lang række mindre og 

mellemstore hajarter i Gram. Ofte er tæn-

derne så velbevarede, at skære-

fladen stadig er skarpe at røre 

ved efter ti millioner år! Inde 

på museet er udstillet en række 

forskellige fossile hajtænder, og 

man kan se en model af megalo-

donens imponerende gab. 

Benfisk, skildpadder,  
fugle og sæler
Benfisk efterlader sig undertiden knogler, 

om end de er ret sjældne fund i Gramleret. 

Derimod kan man være heldig at finde 

de noget hårdere øresten (otolitter), som 

er en del af fiskenes balanceorgan. Disse 

ligner små ovale sten på omkring 1 cm ś 

længde afhængig af arten. Foruden fiske-

ne er der i Gramleret fundet et skjoldstyk-

ke af en læderskildpadde – verdens største 

art  havskildpadde – samt en enkelt sæl-

tand og knogler fra sæler og fugle. Selvom 

sådanne fossiler er meget sjældne, var en 

lille pige så heldig, for et par år siden, at 

 

 

 

finde en  

lårbensknogle fra en fugl, som regnes for 

at være det ældst-kendte eksemplar af en 

søpapegøje i verden. Sådanne sjældne, 

unikke og enestående fund skal indle-

veres til museet, hvor de bliver sendt til 

bedømmelse som danekræ. Indtil videre 

er 18 fund fra Gram erklæret for danekræ. 

I langt de fleste tilfælde får finderen dog 

lov til selv at beholde sine fund. 

Muslinger
Bløddyrene opstod for mindst 500 mil-

lioner siden, og muslinger er det mest 

almindelige fossilfund i Gramleret. Som 

besøgende vil man formodentlig ret hur-

tigt støde på en cirka 1 cm stor musling, 

som findes i stort antal i leret, nemlig den 

såkaldte Astarte reimersi. Faktisk bru-

ger nogle betegnelsen ”Astarte-leret” om 

Gramleret, fordi dette fossil er så udbredt 

og karakteristisk. Nogle gange kan man 

være heldig at finde et cirkelformet hul 

i muslingens skal, og så har man tilmed 

opklaret dens dødsårsag, idet hullet er bo-

ret af en rovsnegl (boresneglen Naticarius 

koeneni), som efterfølgende har fortæret 

muslingens indre. Der kendes mindst 31 

forskellige arter af muslinger i Gramleret.

Snegle
Der er alt i alt beskrevet mindst 128 ar-

ter af bløddyr i Gramleret, og hovedpar-

ten af disse, nemlig 96, er snegle-arter. 

 
Fundet af tænder fra både dræberkaskelot og 

megalodon vidner om, at Gramhavet har været et rigt 
økosystem, der levnede plads til sådanne store top-rovdyr.

Det vækker altid stor glæde 
at finde sin første hajtand

Foto: A
age K

ristian O
lsen A

lstrup

Udgravning i Gram Lergrav
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Sneglehuse er ligesom muslingeskaller et 

almindeligt fund i Gramleret - lige fra de 

små Gemmula badensis til de store Aqui-

lofusus distinctus. Desværre er det de fær-

reste fossile bløddyr, som har fået danske 

navne, så man må i stedet benytte sig af 

deres latinske navne. De fleste sneglehuse 

kan findes i hel tilstand, men for nogle 

arter vil man kun finde brudstykker af 

huset, da det er blevet knust i leret. Be-

slægtet med sneglene kan man også finde 

såkaldte søtænder, der i udformning ligner 

små, 5 mm lange, buede stødtænder fra 

elefanter. Søtænder er, ligesom sneglene, 

bløddyr, og de lever den dag i dag i de 

danske have. Også fossile blæksprutter er 

fundet i Gramleret, blandt andet aftrykket 

af en rygskjold fra en tiarmet blæksprutte, 

men sådanne fund er meget sjældne.

Mosdyr
Mosdyr (Bryozoa) er en meget gammel grup-

pe af små, kolonidannende dyr, som lever i 

havene på dybder ned til 5 km. Mens det 

enkelte dyr oftest kun er 1 mm lang, danner 

de ofte et fælles skelet, som kan huse tusind-

vis af individer. Det er disse skeletter, der 

kan blive aflejret som fossiler, og fra Gram 

kendes fire forskellige slægter, hvoraf de to 

er fastsiddende, og de to andre er fritlevende. 

Med lidt træning bliver man i stand til at spot-

te mosdyr-kolonierne, der typisk sidder på 

lerklumperne og har samme farve som disse.

Krabber, søpindsvin  
og andet godt fra havet
Gramleret er typelokalitet for Gramhavet, 

og der er fundet mange flere dyregrupper 

og arter end her beskrevet. Blandt andet 

kan man være heldig at finde såkaldte 

krabbeboller, som er runde klumper af ler. 

Mange af disse indeholder krabber, idet 

organisk stof fra nyligt døde krabber har 

kittet det omkringliggende ler sammen til 

en bolle. Ofte ligger krabbebollerne sam-

men, og man formoder, at krabberne da 

er døde af iltsvind. Ligeledes er der fundet 

rester af søpindsvin, de såkaldte sømus, 

som stadig findes nedgravet i Nordsø-

ens mudderbund den dag i dag. Der er 

ligeledes fundet gravegange fra 

krebsdyr i Gramleret, li-

gesom der også er 

fundet fossiler af 

krebsdyr. For-

uden de fos-

siler, man 

kan se 

med det blotte øje, åbner der sig en helt ny  

verden, når man slemmer nogle spande ler 

op i vand og derefter sier det igennem fine 

sigter. Så kan man med en stereolup finde 

et mylder af smådyr, som er bevaret i leret.

Fossiljagt
Da Gramleret er meget fundrigt, er det 

et godt sted at blive introduceret til fos-

silindsamling, da der praktisk taget er 

fundgaranti i lergraven. Den undersø-

gende tilgang i fossiljagten gør det oplagt 

at anvende elementer fra Inquiry Based 

Science Education (IBSE), hvor undervis-

ningen er elevcentreret, så de selv vælger 

udstyr, udgravningsstrategi og bestemmer 

fundene, men museets formidler er altid 

klar til at vejlede og hjælpe. Typisk ar-

bejdes der i grupper på 3-5 personer, og 

det bedste læringsudbytte opnår man tit, 

når de medfølgende lærere også deltager 

i undervisningen, så der bliver tale om co-

teaching. Ved siden af fossillejet rummer 

museets udstilling nogle af de mest ene-

stående fund, der er gjort i Gram Lergrav. 

Mange af fundene er gjort inden museet 

blev etableret, så det er mange års ind-

samling, der præsenteres. I udstillingen 

vises eksemplarer af alle dyregrupper be-

skrevet ovenfor, så man har mulighed for 

at se dem under optimale forhold, men 

udstillingen kan også bruges som referen-

ce til at identificere sine egne fund. Gram 

Lergrav og museet fungerer som et eks-

ternt læringsmiljø, hvor eleverne er aktive 

og arbejder hands-on med palæontologi, 

og hvor der er mulighed for at komme 

helt tæt på de særlige fund og genstande. 

 
Gram Lergrav og museet fungerer som et eksternt 

læringsmiljø, hvor eleverne er aktive og arbejder hands-on 
med palæontologi, og hvor der er mulighed for at komme 
helt tæt på de særlige fund og genstande.

Foto: Kim Frisch

Praktisk information
Gram Lergrav – Palæontologi 
Lergravsvej 2 
6510 Gram  
Tlf.: 65 37 08 06 
E-mail: gram@msj.dk 
https://msj.dk/Gram lergrav- 
palaeontologi/
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Feltundersøgelsen
Når en skoleklasse, eller anden gruppe, går 

på jagt efter fossiler i Gram Lergrav, laver 

man i virkeligheden en palæontologisk fel-

tundersøgelse – mere eller mindre syste-

matisk. På grund af de praktiske forhold i 

lergraven er det ikke muligt at lave en så 

minutiøs undersøgelse, som det kendes fra 

biologisk feltarbejde, hvor der mærkes en 

kvadratmeter op, og der tælles individer el-

ler arter inden for afmærkningen. Når leret 

skal undersøges, arbejder man på et skråt 

og ujævnt profil, og hvor dybt man kan gå 

ned afhænger både af forholdene på dagen 

samt arm- og benkræfter. Alligevel kommer 

en gruppe på eksempelvis 20 personer al-

tid igennem så meget ler, at man får en 

repræsentativ mængde fossiler, så man kan 

kigge på, hvilke dyregrupper, der er mest 

udbredte, hvilke spor, der er efterladt i leret 

og så videre. Vælger man at bruge tiden på 

at undersøge leret på lille skala, det vil sige 

pille det i mindre stykker, dukker der oftest 

små fossiler op i form af øresten, mosdyr-

skolonier og søtænder. Desuden rummer 

hver eneste tur i lergraven altid muligheden 

for at gøre et sjældent fund som hvalfossi-

ler, hajtænder eller fiskeknogler. Man ved 

aldrig, hvornår de helt sjældne fund dukker 

op, men hvis man er heldig, gør det helt 

sikkert ekskursionen uforglemmelig.

Efterbearbejdning
Efter cirka en times arbejde i lergraven kan 

det være godt at komme tilbage til museet 

og holde spisepause, inden man kigger vi-

dere på dagens fund. Det er et vigtigt ele-

ment, at fundene sorteres og identificeres, 

og på museet lægges der vægt på, at der er 

tid til at undersøge fundene nærmere, så da-

gens resultater bliver mere vedkommende. 

Der er et lille laboratorium til rådighed med 

sorteringsbakker, lupper, bestemmelsesark 

m.m., hvor man kan arbejde med identifi-

kation af fundene. Tilbage på skolen kan 

man efterbehandle fundene fra Gram Ler-

grav ved at identificere flere af dem og lave 

en udstilling til glæde for forældre og de 

andre elever, eller måske har man fået lyst  

til at besøge en anden geologisk lokalitet og 

sammenligne fossilerne. 

Aage Kristian Olsen Alstrup, ph.d. fra 

PET-centret i Aarhus er adjungeret 

lektor i veterinærvidenskab ved Aar-

hus Universitet og frivillig medarbejder 

ved Gram Lergrav - Palæontologi. Lars 

Petersen, ph.d. er museumsformidler hos 

Gram Lergrav - Palæontologi.

 
Man ved aldrig, hvornår de helt sjældne fund dukker 

op, men hvis man er heldig, gør det helt sikkert ekskursionen 
uforglemmelig.
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Udstilling lavet af 3. klasser på Skt. Severin Skole 
efter besøg i Gram Lergrav
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Udvalg af typiske snegle 
fundet af førsteforfatteren

Fo
to

: K
im

 F
ri

sc
h 

Mosdyr på lerklump 
fundet af førsteforfatteren

Det er vigtigt at klæde sig fornuftigt på,  
når man går på fossiljagt
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Byg en flydende by
Engineering for 3. klasser

Af Pernille Haugaard Jensen & Benny Mosgaard

Ved Naturvidenskabs Festival 2018 på Naturcenter Amager Strand fik eleverne, gennem 
arbejdet med engineering, brugt deres naturfaglige viden til selv at udvikle og teste 
praktiske løsninger på virkelige problemer.

Eleverne arbejdede med dele af de sam-

fundsmæssige udfordringer og skulle 

selv prøve kræfter med at løse dem. Ele-

verne arbejdede med problemstillingen: 

Der mangler boliger i København - byen 

skal udbygges, men der er ikke mere 

plads på land, så hvordan bygger man 

en flydende by? De anvendte forskelli-

ge materialer til at bygge byerne, og det 

meste af arbejdet foregik i et realistisk 

miljø på stranden og på det lave vand 

iført waders. Ni 3. klasser fra København 

og Frederiksberg har afprøvet engine-

erings forløbet.

Før besøget på Amager Strand
For at forberede eleverne til dagen på 

Naturcenter Amager Strand, var det vig-

tigt, at de forstod udfordringen. Samt 

hvilken autentisk sammenhæng deres 

udfordring kom ud af; hvem har et pro-

blem, og hvad ligger der bag problemet? 

Forstå
udfordringen Præsentere

Undersøge Få ideer

Forbedre

Konstruere Konkretisere

Engineerings grundelementer. Engineering - ingeniørernes arbejdsmetode - er 
en anvendelsesorienteret og problemløsende tilgang, som tager udgangspunkt 

i at løse et konkret problem eller behov. Figur: Astra  
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Eleverne skulle lære, at det var i orden at lave 

prototyper, som ikke fungerede efter hensigten. Og selv om 
det var ærgerligt at skulle begynde forfra eller gentage 
processer, så var det vigtigt, at eleverne forstod, at man 
lærer en masse af at begå fejl.

Det er vigtigt, at eleverne, sammen med 

deres lærer, analyserer og uddyber pro-

blemet. Udfordringen er, i dette tilfælde, 

fremtidens byer, klimaforandringer og 

forhøjet vandstand. Inden besøget på 

naturcentret skulle eleverne inddeles i 

arbejdsgrupper. Elevernes læringsudbytte 

af et engineering-forløb vil blandt andet 

afhænge af en vellykket gruppedannel-

se. Grupperne skulle bygge huse ud af 

mælkekartoner, som skulle medbringes 

til naturcentret. På naturcentret skulle 

husene derefter placeres sammen og 

danne en lille by. 

Naturcentret og fire regler  
for den flydende by 
I opstartsprocessen var det vigtigt, både i 

skolen og på naturcentret, ikke at skræm-

me, men derimod at inspirere til at finde 

løsninger og metoder. På naturcentret 

skulle eleverne samarbejde. I grupperne 

skulle eleverne udvikle idéer, planlægge 

og konstruere en prototype, samt teste 

og forbedre prototypen. Processen tvin-

ger eleverne til at håndtere to aspekter 

samtidig: at skaffe sig forudsætninger for 

at løse udfordringen og at kunne styre 

processen.

På naturcentret var der et bredt udvalg 

af forskellige materialer, hvoraf eleverne 

skulle bygge en flydende by. Hver grup-

pe fik udleveret en træplade på 40 x 40 

cm, hvorpå deres huse skulle placeres. På 

træpladen kunne eleverne gøre forskel-

lige materialer fast, som de troede ville 

få byen til at flyde. Derefter skulle pla-

den testes i vandet for at undersøge, om 

den kunne flyde og holde vandet ude. 

Eleverne testede og forbedrede proto-

typen undervejs. Der 

blev taget billeder af 

elevernes prototy-

pe og ændringer, 

så de, hjemme 

på skolen efter 

besøget, kunne 

tale om, hvad 

der virkede, og 

hvad der ikke 

virkede. Eleverne 

udviklede desuden 

ankre og broer og 

fandt ud af, hvordan 

de kunne forbinde de 

små byer med hinanden. 

Hvad var din bedste  
fejl i dag?
”Vi kunne ikke samarbejde”. “Den fly-

dende by fløj væk”. “Vi brugte en tom 

vandflaske som anker – det fungerer 

ikke”. “Vi satte husene fast med tape- det 

blev opløst af vand”. Som afrunding af 

besøget på naturcentret gennemgik vi 

prototyperne og italesatte de bedste fejl 

i alle grupper. De bedste fejl er i denne 

sammenhæng de fejl, som man er blevet 

klogere af dvs. har lært noget af. Grup-

perne var meget bevidste om deres fejl.

Eleverne skulle lære, at det var i or-

den at lave prototyper, som ikke funge-

rede efter hensigten. Og selv om det var 

ærgerligt at skulle begynde forfra eller 

gentage processer, så var det vigtigt, at 

eleverne forstod, at man lærer en masse 

af at begå fejl. Som lærer var man i nog-

le situationer nødt til eksplicit at snakke 

med eleverne om, hvad det var, der ikke 

fungerede, som de forventede. 

Generelt gælder det om at hjælpe ele-

verne med at fastholde deres idéer og 

forklaringer på deres tilvalg og fravalg. 

Det er vigtigt at spørge til deres begrun-

delser og forklaringer på ændringer af 

designet. Det er også vigtigt, at elever-

ne dokumenterer deres ændringer og 

dermed viser og husker deres proces 

gennem forløbet.

Prototyperne kunne ikke tages med 

tilbage på skolen. Derfor var billederne 

af arbejdet meget vigtige som dokumen-

tation, så eleverne kunne arbejde videre 

med emnet hjemme på skolen. 

Hvad synes eleverne  
om besøget?
Når vi har spurgt de deltagende elever, 

hvad de synes om forløbet, har de fortalt 

om tre ting:

Det sjove: 

• At det var sjovt at få lov til selv at 

håndtere udstyr og redskaber 

• At få lov til selv at prøve idéer af 

• Der var masser af materialer, og 

man skulle ikke dele

	

Spørg																																																					
Hvad	handler	problemet	om?	
Muligheder	og	begrænsninger?	

Få	ideer																																																				
Få	en	masse	ideer.																															
Vælg	den	bedste.	

Planlæg																																																			
Tegn	skitser.																																												

Find	materialer.	

Byg																																													
Konstruer	jeres	løsning	

Test																																																							
Virker	det	som	planlagt?																					

Er	der	noget	som	skal	rettes?	

Fortæl																																														
Fortæl	om	jeres	løsning.																	
Bliver	problemet	løst?	

Engineerings ABC udviklet af 
Naturcenter Amager Strand. 
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Det svære: 

• At bygge fordi de gerne ville have, 

at det skulle ligne noget fra virke-

ligheden 

• At det var koldt 

• At samarbejde

Det der gjorde indtryk: 

• At gå i waders i vandet var en meget 

anderledes oplevelse 

• At det var dejligt at være ude

• At bygge

• At være aktiv

Det kan vi som naturcenter genkende og 

må supplere med at uden elevernes fan-

tastiske gå-på-mod og gode fantasi, var 

vi ikke endt med de flotte byer

Hvad kan et naturcenter som 
Amager Strand i forhold til 
engineering-metoden?
Når vi efterfølgende har spurgt de del-

tagende lærere, hvad de mener, et na-

turcenter kan, har de peget på fire ting:

• De praktiske rammer, materialer og grej

• Det realistiske miljø – når det hand-

ler om vand

• Didaktisk viden om metoden

• Viden om hvordan, der arbejdes i 

folkeskolen

På Naturcenter Amager Strand er vi enige 

i, at disse fire ting er vigtige for et vellyk-

ket forløb. Desuden er det vores erfaring, 

at lærernes forberedelse af eleverne på 

skolen, og deres aktive deltagelse i forlø-

bet på naturcentret, er lige så vigtig som 

naturcentrets indsats. 

Naturcenter Amager Strands næste 

engineering-forløb ligger i uge 6 2019 og 

har temaet Hurtigere, Vildere, Vindbil.

Pernille Haugaard Jensen er undervis-

nings- og udviklingsansvarlig, og Benny 

Mosgaard er undervisnings- og udvik-

lingsmedarbejder - begge ved Skoletje-

nesten, Naturcenter Amager Strand. 

 
Fire regler  
for byggeriet 
1. Den skal kunne flyde 

2. Den skal forankres til  
bunden og land

3. Den skal være sødygtig  

4. Den skal kunne bindes  
sammen med de  
øvrige byer

Link til Astras materiale om engineering: 

astra.dk/engineering 

Link til Naturcenter Amager Strand: 

naturcenteramagerstrand.dk

Yes! Byen flyder
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Tre elevforsøg  
til de fællesfaglige fokusområder

Af Casper Lohman Jensen

At arbejde fællesfagligt er det nye sort i naturfagsundervisningen. Men som det er med 
så meget andet nyt, kan det føre noget usikkerhed med sig. Så hvordan klæder man 
eleverne på til en fællesfaglig prøve, hvor de på tværs af fag skal undersøge, modellere, 
perspektivere og kommunikere naturfagligt? Tre simple elevforsøg kan være svaret.

Drivhuseffekten passer ind i langt de fleste fællesfaglige fokus-

områder, og det er derfor et nærliggende valg, når eleverne skal 

finde forsøg til prøven. Til forsøget skal I bruge to ens kolber, 

hvoraf den ene skal være fyldt med atmosfærisk luft, og den 

anden med CO2. Når eleverne lyser på dem begge to med den 

samme pære i noget tid, bliver kolben med CO2 varmere end 

kolben med atmosfærisk luft. Det er nemmest for dem at se 

den forholdsvis lille temperaturforskel, hvis de måler med en 

datalogger i forhold til analoge termometre.

Arbejd med undersøgelseskompetencen 
Forsøget giver eleverne mulighed for at demonstrere deres un-

dersøgelseskompetence. De skal først og fremmest vide, hvad de 

egentlig undersøger, og hvad deres hypotese er. I forsøget her 

kunne en oplagt hypotese være: „Luften i kolben med CO2 vil 

blive varmere end kolben med atmosfærisk luft, fordi CO2 er en 

drivhusgas“. Når man laver forsøg, er det vigtigt at have styr på 

hvilke variable, der indgår i forsøget. Når eleverne italesætter de 

forskellige variable i forsøgene, viser de deres undersøgelseskom-

petence. Hvis eleverne har fremstillet CO2 af eddike og natron, 

er der både CO2 og vanddamp i den ene kolbe. Hvis eleverne 

ikke er opmærksomme på det, så undersøger de ikke CO2‘s evne 

som drivhusgas, men CO2 og vanddamps evne som drivhusgas. 

Afstanden til pæren skal også være den samme i de to kol-

ber. Hvis den ikke er det, så undersøger de også, hvad afstan-

den til pæren gør for varmen i en kolbe.

Når man laver et naturvidenskabeligt forsøg, er det altid 

vigtigt at overveje, hvilke fejlkilder der kan være ved forsøget. 

I forsøget her kunne det være, at de to termometre ikke var helt 

ens kalibrerede og derfor viste lidt forskellige temperaturer. Hvis 

carbondioxiden kommer fra en gasflaske, vil den være meget 

kold i starten, hvilket også kan give et forkert resultat.

Prøv forsøget på Biologifaget: www.clioonline.dk/drivhuseffekt

Man behøver ikke at lave avancerede forsøg for at arbejde med 

de fællesfaglige fokusområder. Med avancerede forsøg kan det 

være svært at overskue teorien, opbygningen, fejlkilder osv. på 

én gang, og så er man jo lige langt. Derimod kan eleverne, med 

enkle midler og simple forsøg, bruge tiden under prøven på at 

vise deres naturfaglige kompetencer. På Clio Onlines naturfag-

sportaler har mine kolleger og jeg lavet tre simple forsøg. Dem 

vil jeg uddybe i det følgende, sammen med hvilken naturfaglig 

kompetence eleverne arbejder med i forsøget.

ELEVFORSØG NR. 1: 
FORSØG MED DRIVHUSEFFEKTEN
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Interview

I forsøget med vandets kredsløb skal eleverne stille en lille 

glasbeholder i en større glasbeholder med vand i. Herefter skal 

de dække den større beholder med husholdningsfilm og lægge 

en lille sten på filmen lige over den lille beholder. Når de stil-

ler beholderen i solskin, vil vandet først fordampe og bagefter 

fortætte, så det „falder som regn“ i den lille beholder.

Arbejd med modelleringskompetencen
Forsøget er en model af vandets kredsløb. Hvis eleverne til-

sætter salt i vandet i det store glas, er det også en model af, 

hvordan der kommer ferskvand fra havets salte vand. Men det 

er stadig en meget forsimplet model af vandets kredsløb, da 

der mangler dyr, grundvand, planter og meget mere. Til prøven 

kan den dygtige elev komme ind på, hvordan man kan tilføje 

nogle af disse elementer, betydningen af det, og hvorfor de er 

udeladt her. Hvis man bare vil vise, at den ferske regn sagtens 

kan stamme fra salt havvand, er der ingen grund til at inddrage 

andre dele af modellen. Det kan altså være fint med en simpel 

model, så længe eleverne er bevidste om deres fravalg. Det ville 

være oplagt at sammenligne modellen her med en illustration 

af vandets kredsløb. Når eleverne sammenligner to forskellige 

modeller, kan de komme ind på fordele og ulemper ved de to 

modeller og dermed tydeligt demonstrere deres modellerings-

kompetence.

Prøv forsøget her: www.clioonline.dk/vandets-kredslob

Husholdningsfilm

ELEVFORSØG NR. 2: 
FORSØG MED VANDETS KREDSLØB
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Med farvet papir og en overheadprojektor kan eleverne under-

søge, hvor meget lys, forskellige farver reflekterer. Hvis de kom-

mer et stykke sort papir i projektorens brændpunkt, begynder 

den hurtigt at ryge og bryder til sidst i brand. Hvis de i stedet 

kommer et stykke hvidt papir i brændpunktet, sker der ingen-

ting. Til gengæld bliver eleverne muligvis blændet af det skarpe 

lys. Med forsøgsopstillingen kan de nu undersøge, hvordan 

andre farver papir absorberer eller reflekterer projektorens lys.

Arbejd med perspektivering
Forsøget viser forskellige farver papirs albedo. Albedo er et 

mål for forholdet mellem tilbagekastet og modtaget stråling fra 

en overflade. Jo højere albedo, jo mere af Solens lys reflekterer 

overfladen. Denne effekt er relevant for den globale opvarm-

ning, da sne og is har en høj albedo. Når Solens lys rammer de 

store sne- og isområder omkring polerne, bliver en stor del af 

strålingen kastet tilbage til rummet. Hvis indlandsisen smelter, 

så vil jorden under isen i stedet absorbere strålingen, da jord har 

en lav albedo. Det fører til en positiv feedback på den globale 

opvarmning, dvs. at en øget global temperatur fører til endnu 

mere global opvarmning, fordi den hvide is smelter.

Nogle forskere har foreslået at bruge albedoeffekten til at 

modvirke den globale opvarmning. Ved at male hustage eller 

veje hvide vil en del sollys blive reflekteret i stedet for absorbe-

ret. Når sollys bliver reflekteret, vil den globale gennemsnitstem-

peratur falde. Når eleverne sammenholder forsøget med disse 

problematikker, bruger de deres perspektiveringskompetence.

Find forsøget her: www.clioonline.dk/lys-reflekteres

Casper Lohman Jensen er digital redaktør på Clio Onlines 

naturfagsredaktion. 

ELEVFORSØG NR. 3: 
FORSØG HVOR LYS REFLEKTERES
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Inspiration til 
biologiundervisningen 

fra Hong Kong
Tekst og fotos: Ulla Hjøllund Linderoth

”Naturfagsundervisningen i Asien er meget lærerstyret og holder sig strengt til 
lærebøgerne!” Hører du også til dem, der tænker, at eleverne i Asien sjældent arbejder 
innovativt og kreativt undersøgende? Efter besøg på skoler i Hong Kong og på et 
Science Innovationscenter har jeg erfaret, at jeg tog fuldstændig fejl!

I undervisningen i science, som det kaldes i Hong Kong, gør de 

rigtig meget ud af en undersøgende tilgang, som vi kender det 

fra metoder som IBSE og Engineering. Lige som Unge Forskere, 

Engineering Day og lignende danske konkurrencer, arbejder 

elever i Hong Kong med udvikling af nye idéer. De deltager i 

nationale konkurrencer og de, der går videre, konkurrerer på 

internationalt plan, som vi også kender det fra Danmark. 

Biologisk nedbrydeligt plaster
På en skole med ganske få midler, havde en gruppe elever vun- 

det en konkurrence ved at udvikle et plaster, som er allergiven-

ligt og biologisk nedbrydeligt. En idé, som efterfølgende blev 

brugt i undervisningen for at gøre engineering-metoden konkret. 

Ud fra materialer, som for de flestes vedkommende kan 

købes i supermarkeder, arbejdede eleverne målrettet med ud-

Skole i Hong Kong
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Simpelt mikroskop

Du skal bruge
• Toppen af en engangsflaske
• Saks/ kniv
• Bor (ca. 3 mm)
• Glaskugle, ca. 5 mm (glas med borsilikat er bedst)
• Elefantklister eller modellervoks
• Tape
• Tusch 

Sådan gør du
1. Klip toppen af en engangsflaske med prop
2. Bor hul i proppen (ca. 3 mm)
3. Placer en ca. 5 mm glaskugle i proppens inderside (glas med borsilikat er bedst)
4. Fikser glaskuglen med elefantklister eller modellervoks
5. Sæt tape henover flaskens åbning
6. Læg et objekt på tapen eller skriv et kort ord
7. Skru proppen på flaskens top
8. Kig gennem glaskuglen fra toppen af proppen
9. Brug gevindet på flasken til at finjustere

Materialer til  
simpelt mikroskop 

vikling af et bio-plaster. Plasteret skal naturligvis have de egen-

skaber, der kendes fra plastre: Det skal være elastisk og skal 

kunne sidde fast på huden. Disse egenskaber opnås gennem 

systematisk arbejde med variable, indtil de ønskede egenskaber 

er opnået. Dernæst undersøger eleverne, om plasteret giver 

anledning til kløe eller andre former for allergiske reaktioner. 

Til sidst undersøges, om plasteret er biologisk nedbrydeligt. Her 

lægges plasteret i petriskåle med eksempelvis melbillelarver. 

Bliver plasteret spist, er det biologisk nedbrydeligt!

Grundstofkort og kemiske reaktioner
Elever på samme skole havde udviklet grundstofkort til træning 

af grundstofferne. Til hvert grundstof er der suppleret med en 

illustration af, hvor grundstoffet indgår. I biologiundervisningen 

vil man kunne bruge kortene til at skærpe opmærksomheden 

på fx phosphor og nitrogen, som indgår i DNA. Derudover kan 

man arbejde med, hvordan grundstofferne som atomer sættes 

sammen som molekyler. 

Se video om grundstofkortene her: kortlink.dk/vv2d

Nød lærer naturfagslærere at tænke ud af boksen
Ikke at trange vilkår og få midler er en forudsætning for at tænke 

ud af boksen. Omvendt kan man blive overrasket over, hvor langt 

man kan komme med få midler. Ud af toppen af en vandflaske 

og en lille glaskugle er det muligt at lave et simpelt mikroskop. 

Der er absolut inspiration at hente ude i den store Verden – og 

også bare på naboskolen. At dele i netværk og være åben over 

for de muligheder, der byder sig, er ofte berigende!

Hent mere inspiration til undervisningen i biologi og de øvrige 

naturfag på: facebook.com/naturfagskonsulenten 

Ulla Hjøllund Linderoth er konsulent ved Naturfagskonsulenten ApS. 

Materialer til udvikling af bionedbrydeligt plaster

Se videoinstruktion her: 

kortlink.dk/vv2b
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Biologiforbundet 
samarbejder med

Af Anders V. Thomsen

Onsdag d. 3. oktober 2018 var der møde i WWF Verdensnatur-

fondens præsidium. Biologiforbundets mandat var på valg for en 

ny periode fra 2018-2022. Det er med glæde, at jeg kan meddele, 

at foreningens plads blev forlænget og vores input til det vigtige 

nationale og globale miljøarbejde bevares. Formanden Steen 

Riisgaard takkede af efter flere år på posten, og ny formand for 

bestyrelsen blev erhvervsmanden Nils Smedegaard Andersen, 

tidl. direktør i bl.a. Mærsk og Carlsberg. WWF ś nye generalse-

kretær, Bo Øksnebjerg, blev præsenteret og holdt en fin tale om 

arbejdet med miljø og naturbevarelse. Bo Afløser Peter Bonne 

Eriksen og varetager fremover den daglige ledelse af WWF-ver-

densnaturfondens aktiviteter i Danmark. Protektoratet for WWF ś 

arbejde er pt. ledigt, grundet prinsgemalens bortgang i foråret, 

og WWF leder efter en afløser for prinsgemalen og dermed 

præsident for præsidiet. Mødet sluttede af med to spændende 

foredrag om WWF ś arbejde med henholdsvis plastaffald og 

bevarelse af bjerggorillaerne i Centralafrika. Man kan læse mere 

om WWF og præsidiet på WWF ś hjemmeside www.wwf.dk. 

Anders V. Thomsen er Biologiforbundets repræsentant i WWF.
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Det fælles i naturfagene får 5 hvalhaler

Bogen Det fælles i naturfagene af Bodil Nielsen og Keld Nørgaard giver et 

overblik over naturfagene fra indskoling til 9. klasses afgangsprøve af både 

formel og praktisk karakter. Den redegør for de Forenklede Fælles måls 

lovmæssige krav til undervisning og hvordan, det kan udmøntes i praksis.

Bogen giver eksempler på, hvordan de fire naturfaglige kompeten-

cer: undersøgelses-, modellerings-, perspektiverings- og kommunika-

tionskompetence kan komme i spil i undervisningen. Kompetencerne 

udfoldes, og der gives konkrete bud på, hvordan der kan arbejdes med 

eksempelvis argumentation og formidling af naturfagligt stof, samt hvor-

dan modellering kan tænkes ind i undervisningen. 

Derudover kommer bogen med konkrete bud på, hvordan undervis-

ningsdifferentiering og evalueringsformer kan anvendes i fagene.

Bogen giver tilgængelig og direkte svar på nogle af de spørgsmål, 

der opstår i forbindelse med arbejdet med naturfagene. Eksempelvis 

giver den et bud på, hvordan begrebet at designe en undersøgelse kan 

fortolkes, og hvordan eleverne kan arbejde med dette. 

Bogen kan inspirere til arbejdet i fagteamet omkring en fælles forstå-

else og sprog omkring kompetencerne. Bogen kan bidrage med inspi-

ration og vejledning til naturfagsundervisere, vejledere og naturfagsan-

svarlige på grundskolerne og kan bestemt anbefales at have på hylden. 

Hanne Søgaard Grøn, 

medlem af Biologiforbundets bestyrelse

Det fælles  
i naturfagene  

– fra indskoling til prøve i 9. klasse 

Bodil Nielsen & Keld Nørgaard  

2018, 156 sider  

Forlaget Samfundslitteratur 

Vejl. pris: 229,- 

Det fælles  
i naturfagene  
- fra indskoling til prøve i 9.klasse 

Boganmeldelse

Af Hanne Søgaard Grøn

kaskelot
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Bestilling
Biologiforbundets sekretariat 

Peder Skrams Vej 4 
5220 Odense SØ 

Tlf: 86 96 36 35
Telefontid: Mandag-fredag kl. 9-15 

E-mail: kontakt@biologiforbundet.dk

Tidligere numre 
af Kaskelot
Kaskelot udsendes til medlemmer af Biologiforbundet 5 gange om året. I hvert 
nummer kan du finde faglige og didaktiske artikler samt undervisningsmateriale. 
Desuden er der en række faste indslag som lederen, videnskabet og meget andet. 

Hvert nummer har et tema, som kan være alt fra Havnemolens biologi til Stamceller. 
Supplerende undervisningsmateriale og links findes på Biologiforbundets hjemmeside.

Klassesæt, materialer til opgaver eller specifik undervisning
Se listen over indhold i tidligere numre af Kaskelot, som kan købes gennem sekretariatet  
på www.biologiforbundet.dk.  

Pris pr. stk. (medlemmer) kr. 60,-
Pris pr. stk. (studiemedlemmer) kr. 30,-

Pris pr. stk. (ikke medlemmer) kr. 95,- 

+ porto og ekspeditionsgebyr. 

 
Du sender blot en mail med navn og adresse og 

evt. medlemsnummer, samt de titler du ønsker at købe.  
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Følg os også på Facebook

@biologiforbundet


