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Vi vil bidrage til en
mere bæredygtig verden

Økolariet
Et viden- og 
oplevelsescenter
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Udvikling i 
besøgstal



Rammerne
1500 m2 i fem etager – 1200 m2 udstillinger
4 workshoplokaler
1 foredragslokale
1 madpakkerum

14 medarbejdere
4 i skoletjenesten
1 naturvejleder
Resten i udstilling, reception, økonomi, teknik osv.

Finansieret af Vejle Kommune
Vi ER Vejle Kommune
Med støtte fra Vejle Spildevand A/S og AffaldGenbrug
samt Undervisningsministeriets pulje til VidensPædagogiske
AktivitetsCentre – VPAC.



at…
gøre folk i stand til at træffe 
bæredygtige valg

og at…
øge interessen for 
naturvidenskab

Mission



at…
gøre Økolariet til Danmarks 
bedste formidler af 
bæredygtighed

og at…
være kendt som stedet hvor 
læring og oplevelse går op i 
en højere enhed

Vision



Hvordan?

Bæredygtighed
for børn og unge



Hvordan skabe 
motivation og 
forudsætning for at 
handle? 
Førskole og indskoling



I hvert fald ikke
sådan her



Fokus på at skabe

Glæde ved naturen 
(glæde ved Økolariet)
Nysgerrighed
Udforskertrang
- De får lov til at gå på 
opdagelse

Positiv atmosfære
Lege og have det sjovt
Små overskuelige opgaver
Aktiviteter (brug af sanser)



Vi er lykkedes, hvis…



…børnene komme 
hjem med én 
væsentlig pointe

…og føler 
handleduelighed

Affald

Affald kan blive
til noget nyt

Jeg kan sortere affald



Forskellige muligheder for…
• indhold
• differientiering
• vælge selv

Vi går på opdagelse og…
• bliver nysgerrige, forundres

og bruger sanserne

Vi sorterer og lærer om…
• affaldstyper
• materialekredsløb
• vores affaldssystem

Metode



Plast i havet

…børnene kommer 
hjem med én 
væsentlig pointe

…og føler 
handleduelighed

Affald skal i skraldespanden 
– ikke i naturen!

Jeg kan gøre en forskel her
Jeg kan tage mit eget affald 
med hjem
Jeg kan gå ud og samle 
affald



Vi opfinder og bygger
• Fremtidens løsninger

Vi ser forskellige løsninger
• Noget som andre har lavet
• Noget som jeg selv kan lave

Vi besøger udstillingerne og…
• forstår problemet
• bliver måske lidt bekymret

Metode



Og det har de meget ofte!!

…og de har lyst til at 
komme igen



Aktiviteter i ferier
Ofte 2-4 generationer



Vi lærer mens vi er aktive sammen

Fokus på samvær og hygge



Hvordan skabe 
motivation og 
forudsætning for at 
handle? 
Mellemtrin og udskoling



Fokus på at skabe…

Relevans
Samfundsmæssige 
dilemmaer
Vinkling der ”rammer” 
eleverne

Engagement
Åbne spørgsmål
Diskussion og stillingtagen
Valgmuligheder



Vi er lykkedes, hvis…



…eleverne kommer 
hjem med én 
væsentlig pointe

…og føler 
handleduelighed

Ressourcer (affald)

Ressourcebevidsthed ér 
faktisk relevant for mig

Jeg kan godt (få tid til / 
tage ansvar for at /…) gøre 
det



Forskellige muligheder for
• Tilgang
• Indhold
• Niveau

De laver forsøg og søger viden
• Diskuterer
• Lægger strategi
• Vælger selv

Eleverne kæmper om råstoffer
• De SKAL bruges – fx til din smartphone
• Nogle er der knaphed på
• Dvs. konkurrence

Metode



Men det bliver vanskeligere…

…eleverne kommer 
hjem med én 
væsentlig pointe

…og føler 
handleduelighed

En del har bæredygtighed 
hængende ud af halsen

En del af dem virker apatiske
- eller ligeglade
- eller opgivende



Men det har de ikke så ofte!!
Ikke så ofte som før…

…og de har lyst til at 
komme igen



Men vi ved
det ikke…

At der er blevet sået et frø
…at de har fået nogle 
grundoverbevisninger med til 
voksenlivet

At de små ambassadører…
…vender tilbage, når de er kommet 
over teenageårene

Vores hypotese er…



”I want you to panic”
Greta Thunberg

Feel good eller panic?
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