
oplevelser repeteret. Børn bør spise 3-400 gram frugt/grønt om dagen. Hvad er forskellen på frugt og grønt? Det 
vidste de godt, og at 100 gram ca er et styk frugt eller grønt (hvis vi altså ikke taler om ærter eller 
hvidkålshoveder). Sidst havde de smagt på broccoli, rødbede, fennikel, squash, bladselleri, pastinak og jordskok. 
De havde vist fået oplevelser og erfaringer den dag. 

Dagens emne var lidt mere teoretisk: Fisk! Børnene kendte mange fisk, heriblandt rødspætte og fiskefilet. Det gav 
så anledning til at at kategorisere i fisk (men ikke havets pattedyr - som jo er noget andet) og retter tilberedt af fisk 
og skaldyr – en kategori som læreren ikke havde forudset, men som vi fik med uden de store problemer.

Torskerogn blev til samtale om æg og kyllinger, og i det hele taget blev det til sidst for meget teori for børnene. 
Timen sluttede med, at der skulle tegnes fisk. Cirka halvdelen af børnene gjorde sig umage med at tegne sild, 
rødspætter og laks, mens de fleste af drengene tegnede en standard-fisk. 

Det havde sikkert været sjovere at deltage i sidste uges smagning af grøntsager, selv om jeg også kan forestille mig 
et vist kaos der. :o)

4. til 6. klasse - “Spirene”

Dagen starter med fællessamling og morgentur. Vi synger "Jeg ved en lærkerede" der bliver spurgt, om der er 
nogen der vil sige noget. En af de mindste fortæller, at de har købt en ny bil, som man kan sove i. Man sover i 
bagagerummet og den er for stor til parkeringspladsen. Nogle af de store smilte, over at man skulle sove i 
bagagerummet. De fik nok de samme indre billeder som jeg. Der bedes fadervor og så skal vi synge "Vi vil ha' 
voksne, der griner". "Er der nogen, der kan huske de fakter vi bruger i sangen?" Det var der, og de bliver inviteret 
til at komme op og stå foran forsamlingen for at styre bevægelserne. Tre af de små piger hopper op foran, men 
inden sangen er færdig er de syv piger og en dreng. Ved morgensaling lærer vi at tage ordet, og får mod til at stå 
frem, for her lærer vi også at lytte og anerkende.

Efter morgensang er der en fælles gåtur. Spirene skal samle blade, som de skal bruge i natur og teknologi bagefter. 
Jeg skal med i n/t, så jeg samler også blade, og sørger for at tage nogle lidt specielle: brændnælde, tidsel, humle, 
brombær, lavendel (der havde forvildet sig væk fra haverne), rynkerose … , jeg håbede at få en samtale i gang om 
det jeg fandt, men det blev ikke til så meget, for en af pigerne havde fundet en stort grønt blad med røde dimser 
på. Lykken er opmærksomme elever! Vi taler først lidt om bladet, det er hjerteformet og som altid, når jeg står 
med et hjerteformet blad, hører jeg nr. 1 i Højskolesangbogen, hvor bækken snor sig "op under de grønne linde". 
"Hvad er det?”, spørger pigen, “er det sygt?" Jeg fortæller, at det hjerteformede blad er fra et lindetræ og at de 
små røde kapsler er galler, og skyldes et insekt, der har lagt sine æg på bladet. Jeg sniger mig til at lave en søgning 
på "lind + galle”. Det er lindepunggalmiden der er på spil, og naturbasen har ikke registreret den i Oure før. Det 
fortæller jeg pigen, og kan mærke, at det pludselig er en naturvidenskabelig opdagelsesrejsende, jeg taler med.

Hvordan skal jeg katalogisere morgensamlingen og turen? Alle tre fagområder bliver dækket og meget mere. 
Alene det, at gå sammen i en stor flok er en læreproces, og det, at de store går ordentlig, smitter af hele vejen ned 
i skoleforløbet.

Natur og Teknologi hos spirene.

Bladene var ikke, som jeg troede, til artsbestemmelse, de var til forsøg. Eleverne havde været på naturskolen og 


