
	

	

 
 

 
Svendborg 7. december 2021 

PRESSEMEDDELELSE 

Detektiver i naturen 
 
Hvis vi skal blive bedre til at bevare naturen, må vi også blive bedre til at forstå den. Det gælder os 
alle sammen. Men det gælder især børnene! 
Det er tanken bag nye undervisningsforløb, som Naturama har skabt i samarbejde med SEAF 
(Sydfyns Elforsynings Almennyttige Fond). 
 
Børnene er på detektivarbejde. De hjælper Naturama med at sortere og systematisere en 

masse ægte genstande fra naturen, der er indsamlet i hele skandinavien. 
 
Undervisningsansvarlig på Naturama Kristian Mandrup Poulsen fortæller: ”Vi har skabt en 
fortælling om, at vi som undervisere har ”mistet overblikket” og har brug for børnenes hjælp til at 
sortere genstandene. På den måde gør vi undervisningen til noget aktivt for eleverne. Pointen er jo 
at: hvis du ved, hvad det er, og hvad det gør, så bliver det meget nemmere at forstår, hvorfor det 
skal være der.” fortæller Kristian. 
  
Skolerne oplever at der bliver mindre råderum i kalender og økonomi til at komme udenfor 
klasselokalet. Men med en bevilling fra SEAF har Naturama gennemført de nye forløb for 30 
klasser. 
En af dem er Skrøbelev Heldagsskole på Langeland. Her fortæller Maria Annesen og Sanne Poulsen, 
at der ikke er penge i budgettet til at komme ud til særlige arrangementer. Men efter en mail fra 
Langelands Kommune, med oplysning om de mange gratis forløb, tilmeldte de sig straks.  ”Børnene 
har stor interesse for naturen og dyrelivet. Derfor er der selvfølgelig masser af gratis oplevelser 
derude. Men der er også brug for den kvalificerede undervisning, tilpasset til netop vores 
målgruppe, som er de 6-9 årige. Derfor er vi meget taknemmelige over nu at have fået muligheden 
her på Naturama”. 
 
Mette Thybo, Direktør for Naturama siger: ”Der skal lyde en kæmpe tak til SEAF for at være med i 
projektet. Udover at få aktiveret en masser skønne elever, som ellers ikke ville være kommet her, 
har vi brugt forløbene som en slags indvielse af vores helt nye undervisningslokale med kameraer, 
som viser nærbillede af genstande på skærme, live integration og meget andet. Så forløbene har 
givet os en anledning til at får prøvet de nye faciliteter af. 
 
Kontakt: Kommunikationsleder Mads Dirckinck-Holmfeld, tlf.: 4016 1450. 


