
 

 

 

Naturens demokratiske processer 
– skovens benyttere og beskyttere 

 
Fag:   Biologi, samfundsfag og dansk 

  

Klassetrin:   Udskolingen 

  

Sted:  Vestskovens Naturskole på Naturcenter Herstedhøje, Herstedhøje Allé 1 2620 Albertslund 

(Kontakt: Naturvejleder, Inge Christensen tlf.: 23 62 63 51) 

  

Periode: Hele året 

  

Kort beskrivelse: Dagen starter med en introduktion på Naturskolen. Derefter går vi ud og ser på nogle af de områder, der 

benyttes af flere forskellige brugere i området. Eleverne bliver her bedt om i mindre grupper at diskutere, 

hvad de mener de enkelte brugeres og organisationers holdning til området er. Efter eleverne har set 

området og fået indsigt i de forskellige interesser der er, går vi tilbage til Naturskolen, hvor eleverne så skal 

lave et rollespil, med et panel af interessenter, der skal diskutere en fiktiv sag om fx en Ungdomspark i 

Vestskoven. 

  

Varighed: Aftales fra gang til gang og afhænger af den tid I har til rådighed. (2-4 timer) 

  

Faglige mål: Vi kommer rundt om følgende områder af Forenklede Fælles Mål: 

Biologi 

Kompetencemål: 

- Eleven kan perspektivere biologi til omverdenen og relatere indholdet i faget til udvikling af 

naturvidenskabelig erkendelse 

- Eleven kan kommunikere om naturfaglige forhold med biologi  

Færdighedsmål/Vidensmål: 

- Eleven kan beskrive naturfaglige problemstillinger i den nære omverden/Eleven har viden om aktuelle 

problemstillinger med naturfagligt indhold 

- Eleven kan forklare, hvordan naturvidenskabelig viden diskuteres og udvikles/Eleven har viden om 

processer i udvikling af naturvidenskabelig erkendelse 

- Eleven kan diskutere løsnings- og handlingsmuligheder ved bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget 

lokalt og globalt/Eleven har viden om naturforvaltning 

- Eleven kan formulere en påstand og argumentere for den på et naturfagligt grundlag/Eleven har viden 

om begrundelser og påstande 

 

Samfundsfag 

Kompetencemål: 

- Eleven kan tage stilling til politiske problemstillinger lokalt og globalt og komme med forslag til handlinger 

- Eleven kan tage stilling til og handle i forhold sociale og kulturelle sammenhænge og problemstillinger 

Færdighedsmål/Vidensmål: 

- Eleven kan redegøre for politiske beslutningsprocesser i Danmark og forholdet mellem stat, region og 

kommune/ Eleven har viden om det politiske system og beslutningsprocesser i Danmark 

- Eleven kan redegøre for sociale grupper og fællesskabers rolle i socialiseringen/ Eleven har viden om 

socialisering 

- Eleven kan diskutere kulturs betydning for individer og grupper/ Eleven har viden om kultur og 

kulturbegreber 

  



 

 

 Dansk 

Kompetencemål: 

- Eleven kan deltage reflekteret i kommunikation i komplekse formelle og sociale situationer 

Færdighedsmål/Vidensmål: 

- Eleven kan argumentere og informere/ Eleven har viden om argumentations- og informationsformer 

- Eleven kan bruge kropssprog og stemme tilpasset kommunikationssituationen/Eleven har viden om 

kropslige og retoriske virkemidler 

 

Ex på områder der kan bruges til at formulere tværfaglige læringsmål: 

- Eleverne får kendskab til forskellige interessenters interesse for naturen 

- Eleverne bliver bevidste om demokratiske processer, som vedrører naturen 

- Eleverne lærer hvilken rolle de selv kan have i den demokratiske proces 

- Eleverne får indsigt i forskellige roller og skal selv forsøge at påtage sig en rolle i diskussionen. 

  

Medbring: Påklædningen afstemt med vejret kan være afgørende for en positiv oplevelse i naturen, så varm 

påklædning og gummistøvler er ofte nødvendigt. Hellere for meget end for lidt tøj. 

Husk desuden en god madpakke og drikkevarer. 

  

Forslag til 

forberedelse: 

Turen anbefales at sættes ind i et læringsforløb, hvor eleverne inden udedagen har fået kendskab til 

forskellige organisationer, som kan have en mening om naturen i Vestskoven, fx friluftsrådet, Danmarks 

Naturfredningsforening (DN), Kommunens grønne råd, Naturstyrelsen, mountainbike foreningen, 

orienteringsklubben, løbeklubben, Kulturøkologisk Forening,  m.fl. Derudover kan en besøg på et 

byrådsmøde eller folketingsmøde også give indsigt i forhandlinger og demokratiske processer. 

  

Forslag til 

efterbehandling: 

Efterfølgende kan i evt. arbejde videre med andre demokratiske processer og interessemodsætning. I kan 

fx lave debat programmer/paneler. Unge i Glostrup/Albertslund. – hvad kan de selv gøre for at 

ændre/forberede nogle ting i deres område. 

  

Lærerens/pæda-

gogens rolle: 

Læreren/pædagogen er ansvarlig for at forberede eleverne fagligt og mentalt til turen, samt ansvarlig for 

at integrere turen ind i undervisningen på skolen. 

 Være med til at skabe en god stemning – for mig er det vigtigt at have en god og direkte kontakt med 

eleverne, men du/I kender eleverne bedst og ved, om der er særlige hensyn, der skal tages og om nogen 

har brug for lidt ekstra hjælp for at være aktivt med. 

 
 

 


