ULVEN KOMMER
Et debat- og rollespilsforløb om naturforvaltning og natursyn.
Der er set ulve i området omkring Pederstrup, og bølgerne i lokalsamfundet
går højt. Der er mange meninger om ulvene og hvordan man skal forholde
sig til dem.
Men hvad mener I?
I dette forløb får eleverne faktuel viden om ulve og bliver klædt på til at
træde ind i rollerne som forskellige grupper, der skal debattere ulvene i
Danmark. Skal vi være bange for dem eller byde dem velkommen?
Forløbets indhold
Dagen starter med en quiz, hvor elevernes
forhåndsviden og umiddelbare holdninger til
ulve i Danmark afklares, og herefter et kort
oplæg med faktuel viden om ulve i Danmark
og Europa.
Efter en kort debat, hvor eleverne får
mulighed for at udtrykke deres tanker om
emnet, deles klassen i grupper, der hver får
en rolle som interessenter, f.eks. lokale
beboere, jægere, landmænd, politikere etc.
Grupperne forbereder sig og mødes så i
fælles debat om, hvordan vi skal håndtere
ulve i lokalområdet.

Konkrete læringsmål for forløbet:
 Opnå faktuel viden om ulve i Europa og
Danmark.
 Få indsigt i forskellige synspunkter
omkring ulve i Danmark.
 Kunne debattere og diskutere forvaltning
af vores fælles natur.

Fælles Mål som forløbet fokuserer på
Biologi (9.kl)
 Perspektivering i naturfag: Eleven kan
beskrive naturfaglige problemstillinger i den
nære omverden. Eleven har viden om
aktuelle problemstillinger med naturfagligt
indhold.
 Eleven kan forklare sammenhænge mellem
naturfag og samfundsmæssige
problemstillinger og udviklingsmuligheder.
Eleven har viden om
interessemodsætninger knyttet til
bæredygtig udvikling.
 Perspektivering, Anvendelse af
naturgrundlaget: Eleven har viden om
naturforvaltning.
 Kommunikation, Argumentation: Eleven kan
vurdere gyldigheden af egne og andres
naturfaglige argumentation. Eleven har
viden om kvalitetskriterier for forskellige
typer af argumenter i naturfaglig
sammenhæng.

Målgruppe
Udskoling 7.-9. klasse
Fag
Biologi
Udbydes i perioden
aug, nov, marts
Sted
Pederstrup
Mødetid og varighed
kl. 9.30 ved kastanjetræet i Pederstrup
(Pederstrupvej 53).
Varighed ca. 2,5 timer.
Pris
Gratis for folkeskolerne i Ballerup
Kommune.
Book forløbet på
www.skoletj-pederstrup.dk

Nøglebegreber
Natursyn

Naturforvaltning

Ulve

Debat

Rollespil

Forberedelse før turen
Forbered eleverne på forløbets

indhold
Tal om emnet ulve i Danmark og

læs gerne nyheder og artikler med
forskellige synspunkter.

