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NATUREN

FAG: NATUR OG TEKNOLOGI,
BILLEDKUNST OG DANSK
Fællesmål:

gennem linsen

organismeropbygning
Formål:
Eleverne oplever og forholder sig til naturen "lige uden for døren"
og tager ejerskab i form af at dokumentere og formidle den.

4.-6. klasse
- Eleven har viden om organismers
opbygning

Natur og teknologi:
• Eleven har viden om medier og formidling

- Eleven kan undersøge dyrs og
planters tilpasninger til naturen

• Eleven kan undersøge dyrs og planters tilpasninger til naturen

- Eleven har viden om dyrs og
planters levesteder og livsbetingelser

• Eleven har viden om dyrs og planters levesteder og livsbetingelser
Billedkunst:
• Eleven har viden om layout og billeders kommunikative funktion
indenfor andre fagområder
• Eleven kan formidle viden med billeder
Danskfaget:
• Eleven har viden om mundtlige, kropslige og billedlige udtryksformer
• Eleven kan samtale om teksters budskaber

7.-9. klasse
- Eleven kan undersøge og forklare
organismers tilpasning til levesteder
- Eleven kan undersøge organismers livsbetingelser
- Eleven har viden om fødekæderog net og omsætning af stoffer

• Eleven har viden om teksters påvirkende funktion
• Eleven har viden om måder at udtrykke teksters stemning på

Viden om
Naturen er et skatkammer af billedmotiver og en inspiration til udfoldelse.
Der er masser af spændende vinkler på fx byrummets nære natur. Lys,
skygge og spændende lysindfald giver liv til fotos og ekstra dimensioner.
Hvad sker der med motivet, når billedet tages i frø- eller fugleperspektiv?
Hvad betyder det for fotoet og dets budskab?
Natur eller bynatur er for eleverne et ofte ukendt og uopdyrket emne,
skønt den er lige for næsen. Det er ofte noget af en øjenåbner, at naturen
faktisk fylder en del i bybilledet, og at der er så mange motiver. En mangfoldighed af liv. Planterne bryder frem de mest umulige steder, vokser ad
murer, i tagrender og invaderer, hvad der umiddelbart virker goldt og ubeboeligt. Kirkegårdens gamle træer er skulpturelle og fotogene. Dyr bygger
boliger i form af fx reder, net og huler, de søger beskyttelse og finder mad.
Der er et utal af "hemmelige" steder og organismer, der kan formidles.
Udnyt at eleverne er klisteret til deres smartphone eller iPhone med
udmærkede kameraer og lad dem undersøge deres nære natur gennem
linsen. Måske zoomer de helt ind på en fantastisk edderkop, træer i knop
eller leger med spejlinger i våde flader.

Levesteder – gemmesteder kunne
være temaet i fotojagten
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Med billedværktøjer kan eleverne efterbehandle deres værker og lege
yderligere med beskæring, skygge/lys eller farvetoner.
Er man i tvivl om, hvilken organisme – svamp, plante eller dyr - man har
fotograferet, så er det bare at spørge på www.fugleognatur.dk.
Giver en bytur mon et ændret syn på naturen? – i hvert fald kendskabet til
den.

Tips til undervisningen:
Udfordre eleverne til at tænke over, hvad natur er for en størrelse.
Innovation, formidling, kommunikation og produktion.
Opgaven kunne være at præsentere byens/nærmiljøets natur visuelt for en
venskabsklasse eller naboskole eller mere overordnet skabe interesse for
naturen i egen by. Fotos kunne suppleres med ordspil og beskrivelser. Leg
med tillægsord, navneord og rim.
Lav også "Timelapse"- fotolaboratorium, og oplev hvordan frø spirer, eller
en blomst udfolder sig. Lav en film, og indtal over det oplevede. Tal med
eleverne om de forskellige måder at dokumentere/fotografere på. Udtryksformer og værdi.
Arbejd med billeder til Instagram, Facebook og udstilling.

Kamuflage eller fede farver kunne være
temaet i fotojagten

Bed eleverne om at lege med perspektiver
- fra oven giver et helt ny blik på naturen.
Foto: Birthe Havmøller.

Det behøver ikke at være sjældne eller
store arter for at fortælle en spændende
historie i billeder.

Leg med perspektivet - ned på knæ
og udforsk verden. Der venter mange
spændende motiver.

Foto: Jens Thorving Andersen.

Foto: Jacob Simonsen.
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