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Lærervejledning

1

Om Bundskraberen

Bundskraberen består at to ark - et med spørgsmål og
et med skrabefelter til at besvare spørgsmålene på.
Bundskraberen guider eleverne rundt gennem seks
forskellige permanente udstillingsafsnit i Økolariet:
1. Fjord og Hav		
4. Kloakken		

2. Skoven			
5. Energiudstillingen		

3. Ådalen		
6. Taghaven

Undervejs stilles spørgsmål til, hvad man kan se, høre og opleve i udstillingerne, eller hvad man kan læse
på faktaskærmene, som findes i hvert udstillingsafsnit. Bundskraberens formål er at få eleverne til at fokusere på emnerne i udstillingerne.
Der er udarbejdet to udgaver:af bundskraberen:
Bundskraberen-1, som fortrinsvis er for 4.-6. klasse (som denne vejledning omhandler)
Bundskraberen-2, som fortrinsvis er for 7.-10. klasse
Spørgsmålene besvares ved at skrabe det rigtige felt, A, B eller C bort på skrabe-arket, som hører med til
Bundskraberen. Eleverne kan straks se, om de har svaret rigtigt.

Find rundt i udstillingerne

For at kunne svare på alle Bundskraberens spørgsmål skal eleverne gennem hele udstillingen. Der er en
plan over udstillingen bag på skrabepladen. Det ikke nødvendigt, at alle elever følger samme rute gennem
udstillingen. Det kan faktisk være en fordel at sprede sig lidt ud i udstillingsmiljøet.

Et undervisningsforløb i Økolariet med Bundskraberen

Hvis I bestiller et undervisningsforløb med Bundskraberen, får I et 2½ timers undervisningsforløb med
Økolariets underviser: (- hvis du vil bruge Bundskraberen på egen hånd, så se bagsiden...)
Når I ankommer til Økolariet, vil I få en velkomst af en af Økolariets undervisere, der vil "installere" Jer i et
lokale, som I kan bruge som base under resten af besøget. I får derefter en kort introduktion til Økolariet
suppleret med en række praktiske oplysninger omkring besøget. Klassen introduceres til Bundskraberen
og får en vejledning i, hvordan uv-materialet benyttes. Eleverne inddeles i grupper på to og to, hvorefter
Bundskraberen udleveres. (30 min.)
Herefter foregår besøget i Økolariet på egen hånd, hvor eleverne arbejder sammen to og to med
Bundskraberen. Det er vigtigt af lærere/ledsagere har læst den vedlagte lærervejledning og er forberedt på
at arbejde på egen hånd med Bundskraberen i udstillingerne. Lærere/ledsagere bør være forberedt på, at
de har en aktiv rolle under besøget, og at de påtager sig ansvaret for gruppen under opholdet i Økolariet.
Eleverne skal bruge ca. 60 min. til at arbejde med Bundskraberen i udstillingerne.
Her foreslår vi, at I holder ½ times spisepause i lokalet (pausen kan evt. droppes, men vi anbefaler det ikke).
Til et aftalt tidspunkt mødes klassen igen med Økolariets underviser i lokalet. Her er Økolariets underviser
ordstyrer i en diskussion omkring udvalgte spørgsmål fra Bundskraberen. Diskussionen tager udgangspunkt
i elevernes egne erfaringer og viden omkring de temaer, som spørgsmålene og udstillingerne har bragt på
banen. (30 min.) I løbet af diskussionen bliver der typisk diskuteret ét spørgsmål fra hver af de seks temaer,
som udstillingsafsnittene i Økolariet fortæller om.

Fjord og Hav
Forslag til aktiviteter og spørgsmål
Inden besøget i Økolariet

Links til relevante hjemmesider

Hvilke dyr lever i hhv. saltvand, ferskvand og brakvand? Tal om fisk, bunddyr og bløddyr, som lever i
fjorden.

Besøgslokaliteter lokale:

Drøft evt. med eleverne:
Hvad er saltvand, brakvand og ferskvand? Lav evt.
små forsøg i klassen med opløsning og bundfældning.

Hvordan opstår iltsvind?

Efter besøget i Økolariet
Ekskursion til fjord og hav

Drøft evt. med eleverne:
Hvilke organismer lever i det iltrige vand, og hvilke
organismer bukker først under, når der opstår iltsvind? Tal evt. om forskellige dyrearters tilpasning
og mobilitet.
Hvilken effekt har muslinger på vand-rensning, og
hvordan kan muslingefiskeri ødelægge havbunden.

www.okolariet.dk
www.danskedyr.dk
www.fjord-baelt.dk
www.north-sea-museum.dk
www.fimus.dk
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Skyttehusbugten, Ibæk Strand, Albuen, Tirsbæk
Strand, Daugåed Strand, Trelde Næs.
Der henvises desuden til vandretursfolderen:
"Daugårdstrand, Ulbækhus og Tirsbæk"

Besøgslokaliteter regionale:
Fjord&Bælt, Margrethes Plads 1,
5300 Kerteminde, Tlf. 6532 4200
Kattegatcentret, Færgevej 4,
8500 Grenaa, Tlf. 8632 5200
Nordsømuseet, Willemoesvej,
9850 Hirtshals, Tlf. 9894 4444
Fiskeri- og Søfartsmuseet. Saltvandsakvariet,
Tarphagevej 2-6, 6710 Esbjerg V, Tlf. 7612 2000

Fjord og Hav

Gå ned ad trappen
fra forhallen til “Fjord
og Hav”. Find svar i
akvarierne, ved saltautomaterne og på
storskærmene.
Bemærk også bolværket ved nedgangen
samt den skiftende
havbund fra det iltfattige afsnit til det iltrige
afsnit, som er adskilt
af et tanggardin.

4
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Skoven
Forslag til aktiviteter og spørgsmål
Inden besøget i Økolariet

Drøft evt. med eleverne:
Skoven som levested for planter og dyr.
Nedbrydning af organisk materiale
Skoven som rekreativt område.
Skoven som forretning.
Regler for ophold og færdsel i skovene.
Skovarbejderens arbejde og udstyr.

Efter besøget i Økolariet

Tag på tur i en nærliggende skov:
Oplev skoven med alle sanser.
Bestemmelse af planter og dyr.
Drøft evt. med eleverne:
Hvad bruges de lokale skove til?
Hvordan foregår skovdriften lokalt?

Links til hjemmesider

www.okolariet.dk
www.vejle.dk (under punktet natur og miljø)
www.skoveniskolen.dk
www.skovognatur.dk
www.trae.dk
www.miljoeedderkoppen.dk

Besøgslokaliteter lokale:

Vejle kommunes skove: Nørreskoven,
Sønderskoven, Haraldskær-skoven samt Tirsbæk
Skov og Munkebjerg skov.
Vejle Kommune har oprettet nogle “rekreative støttepunkter”, dvs. hytter i kommunens skove, som
udlånes til skoler, institutioner, mv., dvs. Granhytten
i Sønderskoven, Dalhytten i Sønderdalen,
Skovsneglen i Nørreskoven, Fiskerhuset ved
Bybæk Runddel, Grejsåhytten i Grejsdalen og
Kærhuset på Haraldskær. En nøgle, kan lånes ved
henvendelse til Økolariet.
Der henvises desuden til vandretursfolderne:
"Fårup Sø - Jelling Skov - Rugballe Mose"
“Engelsholm Skov”

Besøgslokaliteter regionale:
Naturhistorisk Museum, Århus
Universitetsparken, Bygning 210
8000 Århus C
Tlf.: 86 12 97 77

Skoven

I skovhøjen er du
under jorden, hvor du
ser nogle af dyrene,
både nedbrydere og
større dyr, der lever
i skovbunden eller
gemmer sig under
jorden. Inde i skoven,
hvor du kan se flere
dyr, træer og skovarbejderens udstyr. Se
film om træ, undersøg
skuffetræet og prøv
kikkerterne. Find svarene i, hvad du kan se
og høre under og over
jorden i skoven.
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Ådalen
Forslag til aktiviteter og spørgsmål
Inden besøget i Økolariet

Eleverne undesøger, hvordan strømmende vand
skaber vandløb i landskabet. Det drøftes, hvordan
et naturligt vandløb vil strømme.
Lav. evt små forsøg i klassen eller i skolegården
med effekten af strømmende vand.
Menneskets påvirkning af vandløbene undersøges
og drøftes:
Hvorfor er mange vandløb helt lige, og hvorfor
føres mange regulerede vandløb tilbage til deres
naturlige løb?
Hvad sker der med spildevandet og det overskydende overfladevand i Vejle Ås opland?

Efter besøget i Økolariet

Drøft evt. med eleverne:
Hvorfor er det vigtigt, at alt vand, som ledes ud i
åren, er rent?
Hvilke dyr lever i vandløbene i elevernes nærmeste opland? Er der sket ændringer i dyrelivet i
tidens løb?

Links til hjemmesider
www.okolariet.dk
www.vejleaadal.dk
www.miljoeedderkoppen.dk

Besøgslokaliteter lokale:

Vejle Ådal, Grejs Å, Højen Bæk, Bybækken. Grejs
Ås udspring i Fårup sø, og Vejle Ås udspring i
Engelsholm sø. Mulighed for ophold i Fiskerhuset
ved Bybæk Runddel, Grejsåhytten i Grejsdalen og
Kærhuset på Haraldskær.
Der henvises desuden til vandretursfolderne:
"Vingsted-Vork Bakker-Ravning, Vejle Ådal"
"Tørskind - Vejle og Egtved Ådale"

Besøgslokaliteter regionale:

Gudenåens Udspring i Tinnet Krat ved Tørring
Besøgscenter Ballesbækgård ligger i naturskønne
omgivelser ved Rørbæk Sø. Her findes der indenfor et lille område både hede, overdrev, egekrat,
nåleskov, eng, mose og sø. Der er gode muligheder for at se fugle, pattedyr, insekter og planter.
Der henvises til vandretursfolderne:
“Gudenåens og Skjernåens Kilder”
Naturhistorisk Museum, Århus
Universitetsparken, Bygning 210
8000 Århus C
Tlf.: 86 12 97 77

Ådalen

Når du kommer ud fra
skovhøjen, er der til
venstre et lille vandløb, og du kan se en
film om ådalen. Du
kan også læse om
ådalen på faktaskærmen. Find svar ved
vandløbene og i filmen på storskærmen.
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Kloakken
Forslag til aktiviteter og spørgsmål
Inden besøget i Økolariet

Undersøg vandforbruget forskellige steder, fx årsforbruget i elevernes hjem. Lav statistik over vandforbruget pr. person pr. døgn.
Undersøg forskellige “apparaters” vandforbrug, fx
toilet, brusebad, karbad, vaskemaskine og opvaskemaskine.
Drøft elevernes eget vandforbrug og foreslå hvor i
husholdningen, der kan spares på rent drikkevand.

Efter besøget i Økolariet

Eleverne udarbejder konkrete forslag til at spare på
rent drikkevand.

Links til hjemmesider

www.okolariet.dk
www.aakv.dk/Vand/undervisning/materiale.htm
www.dinlillegroenne.dk
www.miljoeedderkoppen.dk
www.undervisningsavisen.dk

Besøgslokaliteter lokale:

Hvor ligger det lokale vandværk? Er der mulighed
for besøg og rundvisning?
Hvor ligger det lokale rensningsanlæg? Er der
mulighed for besøg og rundvisning?

Kloakken

Fra skoven kommer man ud i et stort
åbent rum, hvor man
kan se forskellige
måder at bruge vand
på. Derfra går man
ind i kloakken og
følger vandets vej til
rensningsanlægget.
Find svar ved vandforbrugerne i det åbne
rum, i kloakkerne
og på film og faktaskærm.
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Energiudstillingen
Forslag til aktiviteter og spørgsmål
Inden besøget i Økolariet

Drøft med eleverne om energi:
Hvorfra kommer energien, som vi bruger, når det
gælder: Elektricitet? Transport? Opvarmning?
Hvad er problemet med de fossile brændstoffer:
Kul, olie og naturgas?
Hvilke alternativer findes til de fossile brændstoffer?
Hvad er drivhuseffekten?

Efter besøget i Økolariet

Drøft evt. med eleverne:
Hvordan vil fremtidens energiforsyning være?
Hvordan kan CO2-udledningen nedbringes?

1

dk - www.okolariet.dk

Besøgslokaliteter lokale:

Økolariet:
(Undervisningsforløbene Klima- og energiquiz 1
samt Animationer om energi)

Besøgslokaliteter regionale:
Elværk
Kraftvarmeværk
Energimuseet, Bjerringbro
https://energimuseet.dk/

Dæmningen 11, 7100 Vejle - Tlf. 76 81 20 60 - E-mail: okolariet@vejle.dk - www.okolariet.dk

Solrummet:

13

Hvor får planter energi fra?
A Fra solen
B Fra vinden
C Fra Jorden

Væggen “Cool med joule”:

14

Hvor meget energi er der i en banan?
A 50 kcal
B 100 kcal
C 200 kcal
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Familien Energnists hus:

15

Find vendepladerne. Hvad koster det at
tage brusebad 1 minut?
A Ca. 3 kr.
B Ca. 50 øre
C Ca. 1 kr.

4

Ta

e liter vand bruger én

www.okolariet.dk
www.solenergi.dk
www.windpower.org
www.trefor.dk

økolariet•undervisning

Energiudstillingen

Minen og

m har et naturligt vandløb?
Genbrugsbyen
t lige
På 1. sal ovenfor den
et
grå trappe finder man
er en stor sø
energiudstillngen,
hvor man kan blive
de to åer kan vandet
løbe
klog
på, hvor energien kommer fra, hvad
vi bruger den til, og
de å
hvilke konsekvenser
lige hurtigt
energiforbruget har
for klimaet.
er ordet Vejle?
der landevej
der vadested
der ådal

Links til hjemmesider

1

Under glastaget:

16

Hvor vokser majgøgeurten?

1

Taghaven: Mere liv i haven
Forslag til aktiviteter og spørgsmål
Inden besøget i Økolariet

Biodiversitet er et udtryk for variationen i den
levende natur. Er der mange forskellige dyre-, plante- og svampearter i et område, er biodiversiteten
høj. Findes der kun få arter, er biodiversiteten lav.
I stedet for at bruge ordet "biodiversitet", kan man
bruge udtrykket "variation af liv" eller "mangfoldighed af liv".
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Links til hjemmesider

www.okolariet.dk
http://www.biodiversitet.nu/biodiv-hva-for-noget
http://www.vildmedvilje.dk/
https://www.emu.dk/modul/forbedring-af-biodiversiteten-p%C3%A5-min-skole
https://www.emu.dk/modul/unders%C3%B8gelseaf-naturomr%C3%A5det-omkring-skolen
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Drøft med eleverne, hvad de ved om biodiversitet,
Besøgslokaliteter lokale:
og hvad biodiversitet betyder for dem:
Tag på tur med naturvejlederen:
Er det vigtigt at have mange forskellige dyre- og
http://www.okolariet.dk/udinaturen/naturvejledning/
plantearter? I haven? I naturen?
book-en-tur-med-naturvejlederen#.WnhFvajia70
Dæmningen 11, 7100 Vejle - Tlf. 76 81 20 60 - E-mail: okolariet@vejle.dk - www.okolariet.dk
dk - www.okolariet.dk
Hvad kan vi selv gøre for at fremme biodiversitet
http://www.vindinggaard.dk/naturprojekt.htm
hjemme hos os selv? I byen? I naturen?
http://www.odderbaek.dk/
m har et naturligt vandløb?
Solrummet:
13
Hvor får planter energi fra?
t lige
A Fra solen regionale:
Besøgslokaliteter
et
B Fra vinden
Naturama, Svendborg:
er en stor sø
C Fra Jorden
Efter besøget i Økolariet
http://naturama.dk/index.php/skoler/undervisning

økolariet•undervisning

Energiudstillingen

Drøft evt. med eleverne:
Hvad
betyder det, hvis en art uddør?
Fx“Cool
bier?med joule”:
de to åer kan vandet
løbe
Væggen
Er der arter, som er uddøde tidligere i Jordens
historie?
Hvad er det, som kan forårsage, at en art uddør?
de å
Har vi "lov til" at udrydde arter?
lige hurtigt
Kan fremtidige generationer få de uddøde arter
er ordet Vejle? tilbage?
Familien Energnists hus:
der landevej
der vadested
Lav evt. et projekt med eleverne, som går ud på at
der ådal
etablere vild natur et sted på/ved skolen. Få evt.
inspiration fra projektet "Vild med vilje" i samlingen
af "Vilde Historier".

spildevandet fra
lrenseanlæg?
ærket
hallen
orden

Taghaven

e liter vand brugerTaghaven
én
Gå op ad den grå
dagen til toilet-skyl?
trappe i forhallen til
Taghaven. Find svar
ved at læse på planr
cherne udenfor og se
de fleste rotter i Danmark?
på bierne i kassen,
jem som kæledyr der hænger inde på
use på landet
gangen ovenfor trapne i byerne
pen.

Under glastaget:

14

Hvor meget energi er der i en banan?
A 50 kcal
B 100 kcal
C 200 kcal

15

Find vendepladerne. Hvad koster det at
tage brusebad 1 minut?
A Ca. 3 kr.
B Ca. 50 øre
C Ca. 1 kr.

16

Hvor vokser majgøgeurten?
A I skoven
B På engen
C På stranden

4

Planchen “Biodiversitet i byen”: 17

Bor der ræve i byen?
A Ja, det er let for dem at finde mad og
skjulesteder
B Nej, de bor kun i skoven
C Kun når de er faret vild

4

Kassen med bier i gangen:

18

Hvilken farve har bidronningen på
ryggen ?
A Grøn
B Gul
C Rød

4
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Plan over udstillingen
De enkelte udstillingsafsnit i Økolariet kan besøges uafhængigt af hinanden. Det er derfor ikke
nødvendigt at følge en bestemt rute for at få fuldt udbytte af et besøg. Store skoleklasser kan
med fordel inddeles i mindre grupper med 2-3 elever i hver inden besøget, og grupperne kan
starte deres besøg i forskellige udstillingsafsnit.

Energiudstilling
Kasse med bier

Taghaven
Indgang

Fjord og Hav
Skoven

Ådalen

Kloakken

Bundskraberen - på egen hånd

Bundskraberen kan sagtens benyttes på egen hånd - uden Økolariets undervisningsforløb og undervisere.
Bundskraberen kan købes i klassesæt ved skranken.
Svar-arkene til Bundskraberne er forsynede med et oversigtskort på bagsiden, hvor de forskellige udstillinger og en anbefalet rute er indtegnet. Vær dog opmærksom på, at eleverne helst skal færdes frit i udstillingerne og selv styre hen, hvor der er plads til at arbejde - de kan ikke gå sammen i én stor gruppe.
Vi anbefaler, at der hjemme på skolen bruges en time på at samle op på arbejdet med Bundskraberen.
Spørgsmål og svar gennemgås i plenum, og de forskellige problemstillinger kommenteres med udgangspunkt i elevernes egne erfaringer - der kan hentes inspiration til dette her i lærervejledningen.

