
    

Reportage fra Lærerkursus på Museumscenter Hanstholm 4. august 2016. 

af Christina Pedersen, Natur- og kulturformidler og praktikant i Nationalpark Thy. 

Lærere rustes til at flytte undervisningen ud i 
Nationalpark Thy. 
 

Den 4. august 2016 deltog 15 lærere og formidlere i lærerkurset ”Udeskole i praksis”. 
Museumscenter Hanstholm dannede rammerne for kurset og indholdet.  

Målet med kurset var, at deltagerne: 

 Fik konkrete værktøjer til at flytte undervisningen ud i virkeligheden i hhv. 
Natur/teknologi og Matematik.  

 Afprøvede forskellige forløb og aktiviteter med udgangspunkt i Museumscenter 

Hanstholm, som de kan bruge direkte i deres undervisning. 
 Opnåede kendskab til klasseværelsets tilbud på Nationalpark Thys webside 

www.nationalparkthy.dk/klassevaerelset, som de kan bruge i undervisningen. 

 Reflekterede over, hvordan de kan anvende dagens læring i deres undervisning. 

Der var lagt op til et velovervejet og varieret program med masser af aktivitet ude og 
inde. 

Fire nye undervisningsforløb blev introduceret og afprøvet i løbet af dagen. I hvert forløb 
er klart angivet, hvilke læringsmål der er lagt vægt på, - hvilket lærerne var begejstret 
for.  

 Fra model til virkelighed 
 De tyske soldaters krig mod naturen 
 Fra brøker til brød 

 Minerydder 

 

Introduktion til anden verdenskrig og Museumscenter Hanstholm. 

Efter velkomst og præsentationsrunde gav Museumsformidler, Erik Ansø, en rundvisning i 
bunkeren. Her fik deltagerne bl.a. mulighed for at få lidt indblik i de emner, som de 

praktiske forløb omhandler – herunder sandfygning, saltpåvirkninger, havgus og tåge, og 
kanonernes funktionalitet. 

Erik er en engageret og indlevende formidler.  Deltagernes opmærksomhed var rette imod 

ham og hans fortællinger hele turen rundt. Et rigtig godt oplæg til de kommende praktiske 
opgaver.  

Tilbage i ”kursuslokalet” blev givet en kort navigationsguidning til 

www.Nationalparkthy.dk/undervisning, hvor pt. 42 udeskoleforløb gratis kan findes og 
downloades. Ligeledes blev oplyst om Nationalpark Thy Klasseværelsets facebookside, 
samt om muligheden for at tilmelde sig nyhedsbrevet fra klasseværelset.  

Hver kursusdeltager fik herefter uddelt instruktionspapirer og opgaveark til dagens fire 
forløb. Det var første gang, forløbene skulle afprøves i praksis, og der blev lagt op til, at 
dagen også skulle resultere i konstruktiv sparring alle parter imellem.  

 

 

http://www.nationalparkthy.dk/klassevaerelset
http://www.nationalparkthy.dk/undervisning
http://www.facebook.com/klassevaerelset/
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Fra model til virkelighed 

I dette forløb arbejder eleverne med størrelsesforhold og udregning af areal og rumfang 
på en model inde på museet og den rigtige affyringsplatform udenfor. 

Efter en kort introduktion af Mette Pedersen blev lærerne sluppet løs for at afprøve 
forløbet. 

Hent forløbet på http://undervisning.nationalparkthy.dk/find-opgaver/thy43/ 

 

De tyske soldaters krig mod naturen 

Eleverne arbejder i dette forløb med de udfordringer tyskerne havde med vind og vejr 

under anden verdenskrig. Fx havgusen, som minskede sigtbarheden og sandfygningen, 
der tilsandede bunkere samt den salte havluft, som fik kanonerne til at ruste. 

Forløbet involverer typisk et besøg på Museumscenter Hanstholm, hvorefter der laves 
forsøg hjemme i klassen. 

Søren Krag introducerede forløbet, og så blev lærerne sat til at lave havgus i en lille 

beholder bl.a. ved hjælp af varmt vand og isterninger. 

Hent forløbet på http://undervisning.nationalparkthy.dk/find-opgaver/thy44/ 

 

Fra brøker til brød 

I dette forløb arbejder eleverne med procenter og omregning af brøker. Selve aktiviteten 
kan give eleverne anvendelige færdigheder i deres hverdag, hvor procenter og brøker 

gøres visuelt for eleverne i form af omregning af opskrifter og brænde kløvning. 

Mette Pedersen og Søren Krag introducerede forløbet og de fem faser: 1) instruktion i 
værktøjer; 2) deling af brænde; 3) omregning af opskrift og brøddej; 4) formning af dej 

og bagning; samt Fase 5) evaluering. 

Hent forløbet på http://undervisning.nationalparkthy.dk/find-opgaver/thy20/ 

Fra brøker til brød blev afholdt ved KFUM-spejdernes hytte, Græshytten, beliggende knap 

200 meter fra Museet. Rigtig gode rammer for Udeskole i praksis. Husk de muligheder 
hytten giver alle institutioner, og kontakt Ejner Frøkjær vedr. benyttelse: 
http://www.hyttefortegnelsen.dk/hytte/378 

 

Minerydder 

Minerydder er dels en matematik huskeleg, som kræver at eleverne samarbejder om at 

huske en rute igennem et minefelt, og dels en øvelse i at arbejde med sandsynlighed ved 
at udregne risikoen for at træde på en mine. 

Gitte Femhøj fortalte, at terrænet omkring Hanstholm Befæstningsanlæg er fyldt med 

miner. Det kræver mod og samarbejdsevner at komme helskindet igennem "minefeltet". 
Så lærerne blev bedt om at tage sig i agt for de gemte miner. 

Hent forløbet på http://undervisning.nationalparkthy.dk/find-opgaver/thy48/ 

 

http://undervisning.nationalparkthy.dk/find-opgaver/thy43/
http://undervisning.nationalparkthy.dk/find-opgaver/thy44/
http://undervisning.nationalparkthy.dk/find-opgaver/thy20/
http://www.hyttefortegnelsen.dk/hytte/378
http://undervisning.nationalparkthy.dk/find-opgaver/thy48/
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Hvad lærte vi? 

Hele dagen igennem blev både selve kurset og hvert undervisningsforløb vurderet og 
evalueret.  Deltagerne var meget ivrige efter at sparre og dele erfaringer, og der var stor 

enighed om, at lærerens/naturvejlederens egen praktiske afprøvning af et forløb giver en 
god ballast for efterfølgende at bruge forløbende i deres undervisning. Ligeledes stor 
enighed om, at alle forløbene nemt kan differentieres og målrettes forskellige 

aldersgrupper og kompetenceniveauer.  

Forløbene bringer heller ikke kun de faglige kompetencer i spil. Samarbejde og bevægelse 
blev flere gange fremhævet, som meget relevante elementer i forløbene.  

Et nyt fokuspunkt i forbindelse med ”Fra model til virkelighed” dukkede også op, nemlig, 
at lære eleverne at forholde sig kritisk til informationskilder. Eksemplet var, at deltagerne 

netop under dette forløb valgte at sammenlignede deres egne opnåede måleresultater 
både med museets angivne oplysninger og med målinger vha. en app. Det resulterede i 
tre forskellige resultater. Blot et godt eksempel, som lagde op til diskussion og refleksion. 

Dagens sluttede med både en mundtlig og en skriftlig evaluering. Følgende viser 
svarfordelingen på et af de meget vigtige evalueringsspørgsmål.  

 

 

Kommentarer fra evalueringen: 

”En masse gode ideer til at arbejde videre med. Mange af aktiviteterne kan jo omsættes 
også til at andre fag - såsom tysk.” 

”Skønt at mulighederne ligger lige til at bruge. Og det skal helt sikkert gives videre til 
kolleger.” 

”Tusind tak 😊 og sikke en fantastisk dag  😉 det har sat en masse projekter igang i mit 

hoved” 
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Kurset var arrangeret og tilrettelagt af Nationalpark Thy Klasseværelset i samarbejde med 
Museumscenter Hanstholm, og dagens læringshjælpere var: Erik Ansø, Museumscenter 
Hanstholm, Mette Pedersen, NPT Klasseværelset og Nors Skole, Søren Krag, NPT 

Klasseværelset og Thisted Kommune, Gitte Femhøj, NPT Klasseværelset og Østre Skole, 
Bo Immersen, NPT Klasseværelset og Nationalpark Thy. 

 

Fotos fra dagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bo Immersen bød velkommen og snart 

var stemningen i top. Skolelærere og 

naturvejledere er nu også rigtig gode til 

at snakke. Det var alle ret enige om  
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Erik Ansø fra Museumscenter 

Hanstholm. En yderst engageret 

formidler.  

Spændende rundvisning i bunkeren. 

Der blev ivrigt diskuteret matematiske 

udregninger under forløbene. 
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Museumscenter Hanstholm dannede 

rammerne om formiddagens 

aktiviteter. 

Bunkerens diameter måles og 

sammenlignes med modellen 

inde i museumscentret. Se 

hele forløbet på 

http://undervisning.nationalp

arkthy.dk/find-

opgaver/thy43/ 

http://undervisning.nationalparkthy.dk/find-opgaver/thy43/
http://undervisning.nationalparkthy.dk/find-opgaver/thy43/
http://undervisning.nationalparkthy.dk/find-opgaver/thy43/
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Stemningen var rigtig god 

Det handler i høj grad også om at nå til 

enighed om fremgangsmåden - og 

samarbejde. 
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Naturens kræfter spiller en stor rolle i 

Hanstholm. Blandt andet har havgus og 

tåge været en udfordring. Her arbejdes 

netop med tågedannelse... 

KFUM-spejdernes hytte i Hanstholm tilbyder gode rammer for lejrskoler 

og lærerkurser.  

Bestyrelsesformand for Nationalpark Thy, Ejner Frøkjær står for 

udlejningen. Han er klar til at indgå aftaler med alle interesserede 

brugere af stedet. Send ham blot en mail, eller se 

http://www.hyttefortegnelsen.dk/hytte/378 

http://www.hyttefortegnelsen.dk/hytte/378
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Der kløves "brøkdele" til bålet.  

Se hele forløbet på 

http://undervisning.nationalparkthy.dk

/find-opgaver/thy20/  

Der skal bages brød. Dertil 

blev indsamlet urter, frugt 

og bær fra de omkring 

liggende arealer. På 

paptallerken fordeles 

mængden af hver 

ingrediens. 

http://undervisning.nationalparkthy.dk/find-opgaver/thy20/
http://undervisning.nationalparkthy.dk/find-opgaver/thy20/
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Forløbet, ’Minerydder’ 

vakte stor begejstring for 

mange kursusdeltagere.  

Se hele forløbet på 

http://undervisning.nationa

lparkthy.dk/find-

opgaver/thy48/ 

 

http://undervisning.nationalparkthy.dk/find-opgaver/thy48/
http://undervisning.nationalparkthy.dk/find-opgaver/thy48/
http://undervisning.nationalparkthy.dk/find-opgaver/thy48/
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Der bages brød og evalueres på dagens kursusforløb og 

samlede indhold. Masser af gode erfaringer og input til 

både udeskole-forløbene og til kursusforløbet. En effektiv 

og konstruktiv dag for alle parter  


