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Bliv Skjoldunge på 10 minutter

• Hvad er Bliv Skjoldunge

• Ekspeditioner

• Nye samarbejder



Bliv Skjoldunge: Koncept

• Bliv Skjoldunge er et tilbud til 3. – 7. 
klasser i Roskilde, Lejre og 
Frederikssund kommuner.

• 2 ture ud i nationalparken hvert år 
med en vejleder.

• Til hver tur er materialer til 
forberedelse, tur og bearbejdning.

• Hver tur er både en ekspedition + et 
1:1 lærerkursus / Sidemandsoplæring

• Fag: N/T og historie + dansk, 
matematik, HD, Idræt, billedkunst mv.



Flere mål

• Styrke elevers læring, dannelse og 
forankring i nationalparken via 
direkte oplevelser ude i natur, kultur 
og historie.

• Styrke lokale læreres kompetencer 
for udeskole og ude-undervisning.

• Fremme mere udeskole og brug af 
nationalparken som klasseværelse.



Formål fra projektbeskrivelse
Bliv Skjoldunge skal undersøge og udvikle en reproducerbar model for, 
hvordan et lokalområde, som Nationalpark Skjoldungernes Land, kan ruste 
områdets børn til gode liv, forankret i deres egns natur, kultur og historie – og 
med blik for en bæredygtig fremtid. 

Bliv Skjoldunge skal:
• Styrke elevernes viden om deres egn, dens natur, kultur, historie og 

mulighed for friluftsliv.
• Styrke elevernes direkte oplevelser ude i nationalparkens natur, kultur og 

historie – og skolernes arbejde med udeskole. 
• Styrke elevernes naturfaglige dannelse og arbejde med naturfagene og 

deres anvendelse.
• Styrke elevernes sundhed, trivsel, livsglæde, identitet som individer i et 

fællesskab og forståelse for demokrati.
• Styrker elevernes arbejde med kreativitet, innovation, handlekompetence 

og FN´s 17 Verdensmål. 
• Understøtte fagenes læringsmål og være en integreret del af skolens 

curriculum.



Vision – og didaktisk model



Udvikling

Bliv Skjoldunge

• Udvikling

• Iterativ proces

• Samarbejde Grøn 
Generation Lejre.

• Samarbejder med 
besøgssteder.



Tidsplan
År Faser Indhold Antal ture 20 børn/kl.

2019

Pilotfase Pilotår:

Pilotkoncept, didaktik og pilotture

25 testture med GG-klasser

(10 aflyst pga. Covid-19)

2020

Udviklings-

fase

Udvikling 1: 

Koncept, didaktik og ture.

Ture og materialer for 3 .- 7. klasse

Bookingsystem udvikles

25 testture med GG-klasser

2021

Udvikling 2: 

Test og udvikling af ture og materialer 3. – 7. kl

Test bookingsystem

180 pilotture 3 – 7. klasse

34 i Lejre

36 i Roskilde

110 Frederikssund

2022

Udvikling 3:

Test og færdiggørelse af ture og materialer 3. –

7. klasse i Lejre, Roskilde, Frederikssund

Evaluering, rapportering og regnskab.

300 pilotture 3 – 7. klasse 

60 Lejre

60 Roskilde

180 Frederikssund + 20 for 

specialklasser

2023

Efter 

projekt

Projekt fortsætter bl.a. som et led i 

Naturfagsindsats.

Mindst 180 ture årligt en 

årrække



Bliv Skjoldunge: 10 ture
Tur Overskrift Sted Hvem står for 

turen

Temaer og aktiviteter

1: 3. klasse 

efterår

På sporet af Skjoldungerne Lejre Museum +

Færgegården

ROMU/ 

Louise

Skjoldungemyter. Sagn og virkelighed. Mål fortidsminder op. 

Tegn kort. Oplev genstande på museer.

2: 3. klasse 

forår

Vandløbets liv og kræfter Tadre Mølle + 

Kornerup Å + Sillebro

NP Skjold / 

Dorrit

Livet i vandløbet – Fang smådyr.

Tadre Mølle – Vandkraft. Vandets kredsløb.

3: 4. klasse 

efterår

Fjordens liv og stenrev Roskilde Fjord ved 

ROLK + Marbæk 

strand + Møllekrogen

Roskilde 

Oplevelses-

havn/Maria

Undersøg fjordens liv med waders, net og rejehov. Fang

smådyr og lav et stenrev / levested til dem.

4: 4. klasse 

forår

Lejrliv og vild mad i skoven Bidstrup Skovene, 

Boserup Skov + 

Grønlien skov.

NP Skjold/ Liv 

og Sofie

Skoven som levested. Gå på jagt efter planter og dyr. Bål og 

brænde. Vild mad. Skov, træ og klima.

5: 5. klasse 

efterår

Vikingernes skibe og 

håndværk

Vikingeskibsmuseet Vikingeskibs-

museum

Sejltur med Vikingeskib – eller værksted om vikingernes 

håndværk. Vikingetid.

6: 5. klasse 

forår

Fugle, fjord og friluftsliv Roskilde Fjord ved 

ROLK + Marbæk 

strand + Møllekrogen

Roskilde 

Oplevelses-

havn/Maria

Undersøg fjordens fugeliv fra land. Lær at bruge fuglekikkert. 

Fuglebingo. Benyttelse og beskyttelse. Lav en rap på skolen.

7: 6. klasse 

efterår

Naturplejetur Enge, kyster, skove, 

grøfter, gravhøje mv.

NP Skjold/ Liv 

og Sofie

Klassen slår med le, samler affald, rydder små træer, planter 

træer, gravhøje mv. Landart

8: 6. klasse 

forår

Fremtidens fødevarer: 

Tang

Roskilde Fjord – ved 

Boserupgård +

Marbæk + MØllekrog

Boserupgård

Naturcenter/ 

Tim

Fremtidens fødevarer: Tang. Undersøg fjordens miljøforhold. 

Undersøg tang. Diskuter dyrkning på fjord. Madeksperimenter 

over bål. Verdensmål. Skriv en tangkogebog.

9: 7. klasse 

efterår

Skovens træer og 

biodiversitet

Bidstrup Skovene, 

Boserup skov og 

Grønlien skov

Boserupgård

Naturcenter/

Lise

Lær træer at kende og forudsig og undersøg skovens 

naturkvalitet via et index-skema. Diskuter skovens 

biodiversitet og hvordan den øges via bl.a. urørt skov strategi.

10: 7. klasse 

forår

Vores Verdensarv: Roskilde 

Domkirke

Roskilde Domkirke ROMU/Louise Oplev og undersøg Roskilde Domkirke. UNESCO. Arkitektur, 

natur, materialer. Kreativt værksted: Fx ikoner på træ. 



Bliv Skjoldunge Ekspedition

SKOLE
Lærer forbereder klassen via materialer –
og sig selv via Lærervejledning. 

UDE
10.00: Tur med vejleder + udeaktiviteter 
og dataindsamling koblet til materiale.
12.00: Frokost
12.30: Lærer leder evt. turen videre
13.00: Hjemtur

SKOLE
Lærer bearbejder tur og indsamlede data 
med klasse



Ekspeditionsdidaktik

Undersøgende arbejdsformer 
– og lån fra ekspeditioner:

• Målsætning

• Planlægning

• Ekspedition + dataindsaml.

• Bearbejdning af data

• Formidling



Bliv Skjoldunge-vejledere

• Lille korps af dygtige, mobile 
natur- og kulturvejledere fra 
bl.a besøgssteder.

• Ture og materialer udvikles i 
samarbejde med vejleder.

• Vejlederen står for turen – i 
samarbejde med læreren.

• Netværk til sparring og 
udvikling.



Sidemandsoplæring af lærere

Hver tur er også et 1:1 kursus 
for lærerne. Midler er: 

• Materialer: Lærer tager 
ejerskab og ansvar før tur, 
på tur og efter tur

• Inddragelse af lærer på tur –
og dialog med vejleder. 

• Lærerens egen 
opmærksomhed og 
refleksion på og efter tur.

• Lærervejledning.



Forskellighed er en dyd

Lærer vil møde mange 
typer af vejledere:

• Naturvejlederen

• Kulturvejlederen

• Fortælleren

• Mesterlæreren

• Skipper skrap



Verdensmål

Se det store i det små:

• Verdensmål 
konkretiseres på tur og i 
materialer.

• Ligger tæt op ad NP 
formål og fortælling.

• Skal ruste børn til at 
blive en del af en 
bæredygtig udvikling.



Transport

Skolens ansvar

• Skoler sørger selv for 
transport til stedet via 
offentlig transport, cykler, 
gåben eller forældrekørsel.

• Tid og sted for ture forsøges 
planlagt med hensyn til 
offentlig transport.

• Hvordan understøtter vi det 
bedst?



Booking og koordination

Bookingsystem: 
• www.undervisning.nationalparkbooking.dk 
• Ny tur-koordinator: Mia Steiness.



Bliv Skjoldunge: Status

• Ture / Ekspeditioner udviklet i 
samarbejde med vejledere

• Turoversigter og materialer

• Lærervejledning

• Hjemmeside

• Bookingsystem

• Vejlederkorps

• Drejebøger

• Grej

• Koordination, kommunikation

• Økonomi


