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Indledning
Naturvejlederuddannelsen har eksisteret i Danmark siden 1987. Uddannelsen
startede som en forsøgsordning af Miljøministeriet og Fredningsstyrelsen, og
blev i 1989 permanent. Formålet med Naturvejlederuddannelsen var fra starten,
gennem naturvejledernes kompetencer, at tilbyde gode naturoplevelse og
derigennem skabe forforståelse for, at naturen både skal benyttes og
beskyttes.1
Der er uddannet i alt cirka 540 naturvejledere. Hver år starter et nyt hold af
cirka 24 studerende på uddannelsen, og det vurderes af Friluftsrådet og
Skovskolen, at der i 2014 er cirka 300 aktive naturvejledere ansat i stillinger,
der inkluderer formidling af og i naturen. Det er et kriterium for opstart på
uddannelsen, at man besidder en stilling, hvor naturvejledning er en væsentlig
del af hverdagen.
Der er ansat naturvejledere på en række meget forskelligartede arbejdspladser i
Danmark, herunder kommunale forvaltninger, museer, naturskoler og
kulturformidlingsinstitutioner. Naturvejledning har en stærk historik og opleves
indefra som havende en stærk identitet med en række vægtige værdier
tilknyttet. Naturvejlederne varetager i disse stillinger mangeartede opgaver, som
dog for langt de flestes vedkommende har det tilfælles, at der tages afsæt i
formidling af og i naturen.
Fra 1993 til 2011 blev naturvejlederuddannelsen driftet og finansieret i
fællesskab af Naturstyrelsen og Friluftsrådet. Denne finansiering muliggjorde, at
naturvejlederuddannelsen blev gennemført uden betaling fra de studerende. I
2012 blev der indgået en samarbejdsaftale med Naturstyrelsen, der bevirkede at
Friluftsrådet overtog ansvaret for drift og finasiering. Uddannelsen er herefter
finansieret af Friluftsrådet gennem Udlodningsmidler til Friluftsliv, men med
brugerbetaling for kost og logi.
En del af de studerende på uddannelsen er ansat i stillinger, der
har støtte fra Friluftsrådet og for dem er uddannelsen en obligatorisk del af
bevillingen.!
Friluftsrådet har entreret med Skovskolen under KU, som står for den praktiske
udførelse af uddannelsen.
Naturvejlederuddannelsen har følgende formål1:
Formålet med naturvejlederuddannelsen er at kvalificere dig som naturvejleder,
så du udvikler dine færdigheder, din viden og dine holdninger til at formidle
natur og miljø.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1
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Gennem naturvejlederuddannelsen udvikler du dine kompetencer til fagligt og
pædagogisk at kunne begrunde, udvikle, planlægge, gennemføre og evaluere
naturvejledning.
Dine kompetencer udvikles til:
•

At gennemføre naturvejledningsarrangementer, der formidler en
relevant faglig-saglig viden og som støtter og stimulerer deltagernes
læring. Naturvejlederne skal skabe rammen for at deltagerne får
mulighed for at udvide deres oplevelses-, forståelses- og
handlemuligheder i forhold natur og miljø.

•

Selvstændigt og sammen med andre at udvælge og beskrive
formidlingens mål, indhold og form.

•

Kritisk at analysere og begrunde de valg, der træffes i planlægning,
gennemførelse og evaluering af naturvejledning under hensyntagen til
deltagernes forudsætninger og rammerne for formidlingen.

•

Via erfaringer fra forskellige arrangementer med deltagernes læring,
egne eksperimenter og samarbejde med kolleger at kunne videreudvikle
nye former for formidling samt imødekomme nye formidlingsbehov.

For at afdække hvorvidt og i hvor høj grad uddannelsen lever op til disse, bad
Friluftsrådet i efteråret 2014 Ineva og Alexandra Instituttet om at gennemføre
evaluering af naturvejlederuddannelsen.
Evalueringen af naturvejlederuddannelsen havde som overordnede formål at
være afsæt for videreudvikling af naturvejlederuddannelsen og bidrage til at
sikre, at uddannelsen effektivt og bedst muligt understøtter ovenstående formål.
Derudover forholder evalueringen sig til hvordan naturvejledning kan spille
sammen med Friluftsrådets strategi 2013-2020 inden for rammerne af deres
arbejdssituation, samt understøtte Naturvejledning i det 21. århundrede.

Om evalueringen
Evalueringen har, for at afdække ovenstående hovedformål, afdækket:
•

hvordan uddannelsen er opbygget og hvordan dette opleves af
vejledere, undervisere og dimittender

•

hvordan dimittender oplever deres praksis omkring naturvejledning og
hvordan uddannelsen har understøttet eller været hæmmende i forhold
til det oplevede behov

•

hvordan naturvejlederne i dag arbejder med understøttelse af
samfundsmæssige udfordringer, hvilke holdninger de har til dette samt
hvordan dette område kan understøttes i fremtiden

•

hvordan arbejdsgivere oplever naturvejlederne og hvilke holdninger de
har til, hvad der skal til for at gøre naturvejledning attraktivt
!
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•

hvordan rekvirenter oplever naturvejledning generelt og hvordan de gør
brug af naturvejledning og hvordan de ønsker at gøre brug af det i
fremtiden

Evalueringen har inddraget både naturvejledere, undervisere og vejledere,
rekvirenter af naturvejledning samt arbejdsgivere til naturvejledere.

Datagrundlag
Evalueringen tager udgangspunkt i følgende datagrundlag:
•

3-timers workshop med 9 dimittender fra Naturvejlederuddannelsens
hold 23, 24 og 25

•

3-timers workshop med 9 undervisere og vejledere fra
Naturvejlederuddannelsen

•

4 x fokusgruppeinterviews med dimittender fra hold 23, 24 og 25. I alt
19 naturvejledere er blevet interviewet

•

101 spørgeskemabesvarelser fordelt på 32 arbejdsgivere og 69
rekvirenter af Naturvejledere

•

18 skriftlige besvarelser fra arbejdsgivere til naturvejledere

Nedenstående graf viser de arbejdspladser, som de 101 arbejdsgivere og
rekvirenters arbejdsplads.

Din arbejdsplads
6,1%!

En afdeling af Naturstyrelsen

14,6%!

Et naturcenter

9,8%!
7,3%!
4,9%!

Et museum
En naturskole
En privat virksomhed
Øvrig kommunal forvaltning
Socialforvaltningen

1,2%!
0,0%!
14,6%!

Teknik og miljø/Natur og teknik
Sundhed og omsorg
Kulturforvaltning

1,2%!
2,4%!
7,3%!
7,3%!

Børn og unge forvaltning
Et dagtilbud

23,2%!

En skole

0,0%!

5,0%!

10,0%!

15,0%!

20,0%!

25,0%!

Tabel 1: Arbejdsplads
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Segmentering af spørgeskemaundersøgelse
Spørgeskemaundersøgelsen er analyseret for forskelle på forskellige segmenter,
herunder alder, hvorvidt den adspurgte selv er naturvejleder og hvorvidt
besvarelsen kommer fra en arbejdsgiver eller en rekvirent.
De segmenter, hvor der viser sig udsving er på alder og på hvorvidt den
adspurgte selv er naturvejleder. De spørgsmål hvor segmenteringen er relevant,
er løbende i rapporten fremvist.
Interessant er det, at der ikke viser sig udsving i holdningerne til
naturvejledning og naturvejlederne mellem arbejdsgiver og rekvirent. Her er
forklaringerne på, hvad, der er naturvejledernes rolle, hvordan tilfredsheden
opleves og øvrige spørgsmål enslydende. Der er altså undersøgt for dette i alle
spørgsmål i undersøgelsen, men segmenteringen tages ikke med i
afrapporteringen, idet der ikke er relevant viden at hente.

Konklusion og anbefalinger
Naturvejlederuddannelsen konkluderes på baggrund af evalueringen til at være
en stærk og relevant uddannelse for de dimittender, der gennemfører den. Det
vurderes overodnet på baggrund af evalueringen, at Naturvejlederuddannelsen
lever op til at opfylde ovenstående formål med uddannelsen. Evalueringen viser
tydeligt, at uddannelsen giver dimittenderne formidlingskompetencer, som de
kan bringe i anvendelse i mange forskelligartede kontekster. Der vurderes at
være udviklingspotentialer særligt i forhold til at understøtte naturvejlederne i at
arbejde med samfundsmæssige udfordringer, herunder sundhed, integration,
miljø og bæredygtighed samt turisme.
Igennem evalueringen er det blevet tydeligt, at formen på uddannelsen giver
god mening for en stor gruppe af de studerende. Der arbejdes med
erfaringsbaseret læringsform, hvilket vurderes til at være hensigtsmæssigt og
bidrage til at dimittender får en oplevelse at være kompetente formidlere inden
for natur, miljø og kultur. Uddannelsens struktur med samlinger, afprøvning i
praksis og opgaveskrivning med vejledning bidrager til en reel
kompetenceudvikling, som ifølge naturvejlederne kan aktiveres i deres
jobsituation.
Evalueringen viser ikke noget entydigt billede på, hvorvidt det vil være
hensigtsmæssigt at åbne uddannelsen op for flere målgrupper end de
nuværende. I stedet fremvises der i evalueringen to forskellige scenarier, der
hver især har konsekvenser for Naturvejlederuddannelsen fremtidige position og
mulighedsrum:
•

Fastholdelse af den nuværende målgruppe, hvor det er et
kriterium, at kursisterne har en praksis med naturvejledning:
!

!
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Fastholdelse af den nuværende situation vil understøtte den stærke og
oplevede særegnethed ved at være naturvejleder. Evalueringen viser
med stor tydelighed, at naturvejlederne har en stærk identitetsfølelse,
og at noget af dette afstedkommes af at være en lille og unik gruppe.
Dette vil ifølge en gruppe af dimittenderne mistes, såfremt flere grupper
inkluderes i uddannelsen. Derudover er et perspektiv, at udvidelse af
målgruppen kan udvande fagligheden i uddannelsen.
•

Udvidelse af målgruppe, således at eksempelvis lærere med
eksempelvis natur/teknik faglighed kan optaget. Såfremt det
vælges, at der åbnes op for flere målgrupper, vil det givetvis give flere
ansøgere og mulighed for at have flere hold om året. Derudover er et
perspektiv, at det vil bidrage til en understøttende forstyrrelse for den
nuværende målgruppe. Derudover er der en gruppe af dimittender, der
udtrykker åbenhed over for muligheden, men ikke dermed kobler en
forventning om en øget faglighed eller styrkelse af naturvejledning i
Danmark ved at gøre det.

Naturvejlederne bestrider meget forskelligartede job på forskellige typer af
arbejdspladser. Det viser sig som helt afgørende i evalueringen, at uddannelsen
bidrager til formidlingskompetencer. Det er ikke naturfaglige kompetencer, som
uddannelsen bidrager til, og for de flestes vedkommende er dette det helt
rigtige. De understreger, at det naturfaglige kan opbygges igennem det stærke
netværk, der opstår under og efter uddannelsen.
En del af Friluftsrådets strategi for 2013-2020 er at Naturvejlederuddannelsen
skal kvalificere dimittender til at kunne bidrage til løsningen af
samfundsmæssige udfordringer med naturformidling som redskab. Det viser sig
igennem evalueringen, at der er forskellige holdninger til den oplevede relevans
af denne vision. En gruppe finder det uhensigtsmæssigt, at
Naturvejlederuddannelsen fokuserer på disse opgaver, fordi det sammenholdes
med et mindre fokus på den primære opgave: det at formidle naturen i naturen.
Andre både dimittender, arbejdsgivere og rekvirenter forklarer det som relevant
og hensigtsmæssigt. Dimittender, rekvirenter og arbejdsgivere mener, at
naturvejlederne er kvalificerede til at understøtte miljø og bæredygtighed. Også
turismeområdet er kompetent varetaget af de dimittender, der har et job i
denne branche. I forhold til sundhed og sociale problemer er det ikke er en
væsentlig del af dimittenderne arbejde, og at det i svingende grad forklares, at
det skal være det. Det at arbejde ind i integrationsudfordringer opleves som
relevant både af nogen dimittender og deres arbejdsgivere og rekvirenter, dog
opleves det ikke, at naturvejlederne i tilstrækkelig grad er klædt på til opgaven.
Der ligger ligeledes som en del af Friluftsrådets strategi for 2013-2020, at
naturvejlederne er kompetente til at arbejde tværfagligt med andre professioner
for at understøtte de samfundsmæssige opgaver. Dette vurderes lykkedes
kompetent, om end ikke alle naturvejledere har fokus på det tværfaglige
samarbejde i deres praksis.

!
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Der er behov for en større tydelighed på, hvilke forventninger der ligger til
naturvejlederne i forhold til at deres ansvar som understøttende af formålene i
Naturvejledning i det 21. århundrede, ligesom der hos dimittenderne er en
oplevelse af en forventning omkring at arbejde aktivt ind i Friluftsrådets strategi.
Derudover er der behov for, at naturvejlederne i højere grad får viden om de
relevante samfundsmæssige udfordringer eksempelvis igennem temaer på
uddannelsen, efteruddannelse eller netværk.
Skolereformen vurderes i høj grad til at aktualisere et mulighedsrum for
naturvejlederne. Det konkluderes, at Naturvejlederuddannelsen har skabt de
relevante kompetencer hos naturvejlederne til at kunne bidrage ind i den nye
virkelighed på skoleområdet.
Arbejdsgivere og rekvirenter er generelt meget begejstrede for deres
samarbejde med naturvejlederne. De forklarer, at naturvejlederne har stærke
undervisnings- og formidlingskompetencer, og at kan bidrage i rigtig mange
forskellige situationer og kontekster.

Anbefalinger
Det anbefales dermed på baggrund af evalueringen:
•

Fastholdelse af strukturen i uddannelsen. Det vurderes, at den
nuværende struktur med samlinger, afprøvning i praksis og
studieopgave er understøttende for kompetenceudviklingen på
uddannelsen. Det understreges ligeledes, at uddannelsen ikke bør
integreres i det formelle ECTS-system

•

Overvej prioriteringerne i forhold til at åbne op for nye
målgrupper. Evalueringen giver ikke nogen entydig konklusion på
dette, og dermed er anbefalingen at vælge hvilket perspektiv, der er
væsentligst; særegenhed eller bredde

•

Tydeliggør forventningerne til naturvejlederne i forhold til
samfundsmæssige udfordringer. Der er behov for en større
gennemsigthed i forhold til Friluftsrådets forventninger til
naturvejlederne i relation til de samfundsmæssige udfordringer, da det
ikke for alle er en væsentlig del af deres kerneopgaver

•

Understøt naturvejlederne i at forstå værdien i at være med til at
understøtte samarbejde som medspiller i forhold til
samfundsmæssige udfordringer. Naturvejlederne har behov for mere
viden og specifikke kompetencer inden for samfundsområderne, for til
fulde at føle sig kompetente til at understøtte dem. Derudover er der
behov for at kommunikere naturformidlingsredskaber som metoder til at
arbejde med samarbejdsmæssige udfordringer

•

Overvej specialisering på uddannelsen. Som led i ovenstående
pointe om at understøtte naturvejlederne i spille ind i forhold til
!
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samfundsmæssige udfordringer, bør det overvejes, om der skal indføres
en form for specialisering som en del af uddannelsen. Ikke som en
gennemgående linje, men som eksempelvis en del af den sidste del af
uddannelsen, alternativt som en efteruddannelsesmulighed eller et
fagligt eller regionalt netværk.

Naturvejlederuddannelsen
Naturvejlederuddannelsen er en efteruddannelse for personer, der er ansat som
naturvejledere eller ansat til at varetage naturvejlederlignende arbejdsopgaver i
staten, kommunerne, i private organisationer og på natur- og kulturhistoriske
institutioner.2
Der arbejdes med 4 centrale kompetenceområder i uddannelsen:
•

Pædagogisk/didaktisk kompetence

•

Formidlings/kommunikativ kompetence

•

Refleksiv kompetencer samt

•

Personlige kompetencer

Uddannelsen er dermed ikke en faglig uddannelse om naturen, men en
uddannelse med fokus på at aktivere naturvejledernes eksisterende faglige
viden om naturen gennem formidlingsaktiviteter i naturen og om naturen. Dette
perspektiv genfindes i notatet skrevet af FUN i 2006, hvilket ligger til grund for
udformningen af naturvejlederuddannelsen og den tilhørende studieordning.3
Der står således: ”Den pædagogiske faglighed omkring det formidlingstekniske
skal hele tiden være i højsædet og udvikles under uddannelsen (…) Det fagfaglige skal hele tiden fungere som fundament for den formidlingsmæssige og
pædagogiske praksis.”

4

Endelig retter naturvejlederuddannelsen sig imod naturvejlederordningens
formålsbeskrivelse Naturvejledning i det 21. århundrede – handlingsplan, samt
den eksisterende naturvejlederpraksis.
Evalueringen sætter i dette afsnit fokus på erfaringer med, og oplevelser af,
uddannelsens form og indhold, hvilket efterfølgende kædes sammen med de
behov, som uddannelsen tænkes at skulle udfylde i omgivelserne. I det følgende
beskrives derfor oplevelser og erfaringer med uddannelsens form og indhold set
både fra vejledere, undervisere og udbyders side og fra kursisternes side.
Konkret belyses følgende temaer:

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2

Studieordning for Naturvejlederuddannelsen (rev. jan 2009).
FUN står for: Fællessekretariatets Uddannelsesgruppe for Naturvejlederordningen. På s.
4 står der således: Naturvejlederuddannelsen er en uddannelse i formidling.
4
FUN notat s. 8
3
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•

deltagerne i uddannelsen og den potentielle målgruppe for uddannelsen

•

uddannelsens opbygning

•

dens didaktik og endeligt

•

indholdet i uddannelse

Temaerne hænger sammen og skal ikke opfattes som isolerede beskrivelser.

Deltagerne: hvem er de nu og skal andre målgrupper optages?
Formelt set er kursisterne på uddannelse alle ansat som naturvejledere eller
ansat til at varetage naturvejlederlignende arbejdsopgaver både i private og
offentlige organisationer.

Holdninger til uddannelsens potentielle målgruppe
Der er forskellige holdninger til spørgsmålet om målgruppen for uddannelsen.
Naturvejledning har potentiale i forbindelse med flere samfundsudfordringer som
sundhed og turisme, og kan spille en rolle i forbindelse med skolereformen og
kravene om udeskole m.v., hvilket vil blive udfoldet separat senere i rapporten.
Et relevant spørgsmål i denne sammenhæng er, om uddannelsen skal åbnes for
andre deltagere end kursister med eksisterende naturvejlederpraksis,
eksempelvis pædagoger, skolelærere m.fl., der kunne skabe stor værdi i deres
institutioner ved at være bedre til naturformidling.
En naturvejleder siger: ”Jeg er ligeglad. Hvorfor ikke?” En anden siger: ”Vil det
ikke udvande uddannelsen, hvis man lukker alle mulige ind…?” (dimittend)
Hvorvidt uddannelsen skal åbnes for andre målgrupper, handler dels om, hvilken
rolle ’Uglen’ spiller som eksklusivt kvalitetsstempel, og dels handler det om,
hvilket billede, der dannes af naturvejlederne hos brugerne. Nogle
naturvejledere tænker ikke over uglen i deres praksis, at de er uddannede
naturvejledere eller unikke af den grund. Som en naturvejleder siger:
”Jeg skænker det ikke en tanke, at jeg har den der Ugle. Jeg flasher ikke med
den. Jeg skænker den ikke en tanke i min hverdag – overhovedet ikke. Det
betyder nul og niks for mig.[…] Jeg er unik som mig! Ikke fordi jeg er
naturvejleder af uddannelse.” (dimittend)
Og en anden dimittend siger:
”Det bruger jeg heller ikke selv (at flashe Uglen red.). Det er rigtigt, at det er et
kvalitetsstempel. Men jeg synes bare, at hvis en lærer eller en pædagog, som
går rundt på en legeplads, som ikke har den kvalitet som formidler, så kommer
vedkommende jo også til at male et billede af, hvad en naturvejleder er (…) ”Jeg
er naturvejleder, men vi er bare her indenfor hegnet, ikk?”
!
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Andre syn på, om uddannelsens skal åbnes for andre end naturvejledere, der
allerede er, at uddannelsens målgruppe bliver gjort bredere og bredere.
Udfordringen er, at der ikke er tid eller penge til at uddanne vejlederne indenfor
de nye faglige områder, målgrupper og samfundsudfordringer som plejehjem og
flygtningelejre, hvilket igen kan udvande kvaliteten:
”Du er ikke faglig på alle områder. Vi kan løfte en mere social faglig rolle, og
man lærer bedre ude, der sker noget andet i naturen, du er ikke stresset. Der er
små ting vi allerede gør, men ikke praler med. (…) Der er meget skjult kvalitet,
som vi ikke taler om. Vi skal udvikles og udfordres, men vi skal også holde fast i
vores kvalitet. Vi skal have kant, vi skal ikke lave Tivoli, hvad har det med
naturen at gøre? Så bliver naturen en kulisse for noget andet, du skal gå en tur
med de langtidssygemeldte. Det må ikke bare være et plaster, det skal være for
at skabe en naturforståelse og en holdningsændring. Vi kan understøtte. Vi kan
gøre andet, men vi må ikke udvande det til at skulle rumme alt.” (dimittend)
Det er dog en klar melding fra naurvejlederne, der har gået på uddannelsen, at
naturforståelse også indeholder oplevelser, der måske er både underholdning,
begejstring og naturfaglige. En anden naturvejleder fortæller her levende om
oplevesen af børn, der oplever naturen:
”Men vi formidler jo også oplevelser, vi formidler sanseoplevelser. Det der med
at komme ud at få alle sanser.... Jeg har lige været på svampetur med en
fjerdeklasse i dag. Det der med at lugte til... For det første kommer to tredjedele
af dem med handsker på! Gummihandsker og fryseposer omkring fingrene, ikke.
(hjemmefra, red.) Men også at få dem til at smide det hen ad vejen og så få
fingrene ned i det. Få lugtet til det og se.. Det smitter af på fingrene. Og vi
finder en stor stinksvamp. Hold nu kæft – den er jo fantastisk! Altså på den
måde får vi... Og så slutte af med få stuvet nogle spisesvampe i noget fløde og
få smagt på det. Hold kæft, vi kan spise det her også! Så vi sælger jo
oplevelser, sanseoplevelser.” (dimittend)
Diskussionen af, hvem der er målgruppen for uddannelsen, peger på, at det ikke
er målgrupperne, der definerer naturvejledning, men derimod den
grundlæggende holdning, at naturen kommer først – før samfundsudfordringer
og andre ting. En naturvejleder skal ikke vide alt om alle målgrupper, men
derimod finde sin egen autentiske vej med sin naturvejledning og formidling, så
borgerne kan få blik for naturen, og beskytte den. Det kan foregå i alle mulige
målgrupper:
”Jeg tror ikke, du kan sige utraditionelle målgrupper, når du siger naturvejleder.
Der er naturvejledning inden for alle målgrupper, der er faglige netværk indenfor
alt i naturvejledning.” (dimittend)
Underviserne på uddannelsen understreger denne pointe, og fremhæver i
forlængelse heraf, at uddannelsen tilfører noget unikt, der ikke kan fås andre
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steder. Underviserne er især optaget af det særegne ved uddannelsen og
uddannelsens medvirken til identitetsskabelsen hos den nuværende målgruppe
som formidlere af naturen på basis af en eksisterende naturviden og
formidlingspraksis:
”Der skal ikke være mere af projektledelsesværktøjer og it. Det kan tages på
AOF.” (underviser)
Naturvejlederuddannelsen ’er en anden tilgang’, siger underviserne. Denne
tilgang repræsenterer involverende, sanselig, provokerende og
eksperimenterende formidling af naturen. Det er metoden i formidlingen, der
adskiller naturvejlederne fra andre formidlere.
Udover denne bredde i holdningen til, om uddannelse skal lukkes op for andre
deltagere eller ej, og måske som følge af dette, så fremhæves det, at der ikke
længere er kursister nok til, at det kun er Naturstyrelsen og Friluftsrådet, der
uddanner ’deres’ folk5:
”Før var der ventelister, det er der ikke mere.”6 (dimittend)

Beskrivelse af den nuværende målgruppe – behovet for netværk
Kursisterne er meget forskellige, de arbejder meget forskellige steder, og har
forskellige faglige afsæt for uddannelsen og naturvejledning. Det fælles bliver
dermed formidlingen.
Forskelligheden er både en udfordring for uddannelsens snit på indholdet og en
kæmpe gave til netværksdannelsen mellem kursisterne7. De mange forskellige
fagligheder og vidensbaser hos deltagerne er medvirkende til at underbygge og
facilitere netværksskabelsen, som udbygges og bevares efter uddannelsen og er
af stor værdi for naturvejlederne. Dette både med hensyn til at få faglig viden
og også sparring i svære formidlingssituationer.
”Netværk, netværk, netværk er alfa og omega. ·[…] når vi mødes nu (efter endt
uddannelse, red.), er det ikke bare socialt. Når vi nu skal mødes nede på Fyn, er
der lavet et program, hvor vi skal lære at lave mad med kystens ingredienser,
og der bliver noget kajaksejlads, snorkling. Der er noget formidling, hvor vi
bruger hinanden. Det er på den måde. […] Vores møder her er noget, hvor vi
kan lære noget.” (dimittend)

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

5
Det kommenteres af Friluftsrådet til denne pointe, at der altid har været minimum 50%
’andre’ deltagere
6
Det kommenteres af underviser til denne pointe, at der aldrig har været ventelister. Der
har været flere ansøgere end pladser, hvilket har affødt en udvælgelse af kursisterne til
uddannelsen
7
Netværksdannelsen og betydningen af det, behandles i et særskilt afsnit nedenfor.
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En anden naturvejleder siger om netværket:
”Man bliver styrket i et netværk på de svage punkter og på de stærke punkter,
man har tillid til, at her kan man godt sige, at jeg ikke er Superman hele tiden,
det er en styrke, at man kan sige: ”jeg ved ikke lige hvordan jeg skal knække
den her kode i en formidling.” (dimittend)
En underviser siger: ”Vi har en fællesskabsfølelse, som vi bruger bagefter.”
Endelig påpeger underviserne, at der på hvert hold altid er 2-3 kursister, der
stikker ud. Det kan være fordi de allerede er langt med deres faglige identitet
som naturvejledere. Der er mange deltagere på uddannelsen, der ikke er
’klassiske’ naturvejledere, som kun laver svampeture og lignende, og det ses af
underviserne som en fordel.
”Det er fint at naturvejledning bredes ud. (…) Fremtiden handler også om,
hvordan man kan rumme de mange forskellige kontekster og naturvejledere,
alle de forskellige typer.” (underviser)

Didaktik og pædagogisk grundlag i naturvejlederuddannelsen
Afsnittet indledes med et fokus på uddannelsens valgte didaktik og pædagogiske
tilrettelæggelse. Dette spiller en stor rolle for naturvejlederuddannelsens form
og indhold, og modsvarer de valg, der er truffet om, at deltagerne skal have
erfaringer med naturvejledning, når de starter og være ansat på en arbejdsplads
som naturvejledere. Herudover spiller det kraftigt ind, at formålet med
uddannelsen er en styrkelse af kompetencer indenfor naturvejledning forstået
som færdigheder, viden og holdning til at formidle natur og miljø, og at der
arbejdes eksplicit med en personlig målformulering og udvikling. Der er med
andre ord et stærkt fokus på personlig udvikling og faglig udvikling indenfor
formidling.
I det følgende analyseres dimittendernes og undervisernes oplevelse af
uddannelsens læringsrum.

Naturvejlederuddannelsens didaktiske og pædagogiske udgangspunkt
Uddannelsens pædagogiske tilrettelæggelse, som beskrevet i studieordningen8,
bygger på et formål om vedvarende progression for den studerende i oplevelsen
af at blive udviklet og styrket i sine kompetencer til naturvejledning. En
underviser på naturvejlederuddannelsen udtrykker det således:
”Målet er at formidle den store naturvejlederkontekst for at skabe en identitet
som naturvejleder.” (underviser)
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Hvert uddannelseselement skal indeholde en præsentation af eksemplarisk
praksis, efterfulgt af afprøvning, refleksion og udvikling af viden, der for den
studerende kan være afsæt for forandring af den nuværende
naturvejledningspraksis.
Denne pædagogiske tilrettelæggelse lægger sig tæt op ad klassiske
læringsmodeller som Kolb’s læringscirkel samtidig med at der er et
læringsteoretisk afsæt i praksislæring eller det, man også kunne kalde
’professionel læring og kompetenceudvikling’, der ofte kædes sammen med
amerikaneren Donald Schön9. Grundlaget heri er, at det, der kendetegner
udvikling af professionel kompetence, er refleksion. Det følgende er en
fortolkning af Schöns tilgang: ”Derved forstår han, (Schön red.) at man er
opmærksom på, hvad man som professionel foretager sig, og hvordan man
forsøger at blive klar over sammenhængen mellem, hvad man gør, og hvordan
omverden reagerer, så man bliver stedse bedre til at gøre det, som frembringer
den virkning, man ønsker”.10 For at kunne drive refleksionerne meningsfuldt,
skal de være knyttet til professionens praktiske kerneaktivitet, altså at
naturvejlederne formidler naturen for naturens egen skyld, og heri spiller
erfaring hovedrollen, fordi man kvalificerer sine erfaringer gennem refleksion
over erfaringerne.
Kompetence defineres som individets potentielle handlingsberedskab i forhold til
en opgave, en situation eller et arbejde og omfatter kundskaber, intellektuelle,
manuelle og sociale færdigheder og holdninger11. Når de fag-professionelle går
gennem kompetenceudvikling, fremlægger forskningen følgende læringsformer,
der også genfindes i naturvejlederuddannelsens læringsaktiviteter12:
•

at træne og øve sig

•

at eksperimentere med sin undervisning

•

at tale om undervisning med kolleger

•

at se hinandens undervisning

•

at rette opmærksomhed mod målgruppens læring (fx elever)

•

at anvende teori

Alt i alt træder naturvejlederuddannelsens didaktik ind i dette bevidst
kompetenceudviklende rum, der som læringsrum er anerkendt og accepteret
som erfaringsbaseret læring, der også kan omtales som praksislæring, situeret
læring og eksperiental læring. I forbindelse med naturvejlederuddannelsens og
dens opbygning med vekselvirkning mellem undervisningsmoduler og afprøvning
af erfaringer og viden fra modulerne i praksis på deltagernes arbejdspladser,13
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Almen Didaktik, s 426
Almen Didaktik, s. 426
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Refleksion og Læring – kompetenceudvikling i arbejdslivet, s. 16
12
Almen Didaktik, s. 427
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Se studieordningen s. 5
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er der i høj grad tale om en erfaringsbaseret læringstilgang. ”Det væsentlige er,
at arbejdspladsbaseret læring knytter sig til de handlinger, som foretages på
arbejdspladsen, og til den sammenhæng eller kontekst, som disse handlinger
udspilles i.”

14

Endelig er der en bevidsthed om uddannelsens status som efteruddannelse, dvs.
der er ikke en uddannelsesakkreditering bag uddannelsen eller en ordinær
uddannelseslovgivning. Dette giver naturvejlederuddannelsen en klar toning
som det, der kaldes ’uformel læring’ eller ’informel læring’. Uformel handler ikke
om, at der ikke er en samlende læringstilgang eller struktur, men peger direkte
på uddannelsessystemet, der i den gængse opfattelse er det ’formelle
læringssystem’. Den uformelle læring knytter an til erfaringsbaseret læring,
kompetenceudvikling, læring i arbejdslivet og systematisk refleksion, men siden
der ikke holdes en regulær eksamen eller udstedes et formelt uddannelsesbevis
med ECTS points på, er der større frihed i forhold til form og indhold og
målopfyldelse.
En underviser formulerer det således:
”Det er vigtigt, at uddannelsen ikke er inde i det traditionelle
uddannelsessystem, da det ville give for snævre rammer. Det kan dog være et
problem, at der er fokus på kompetenceudvikling i øjeblikket, og at det helst
skal kunne måles gennem ECTS points.” (underviser)
Målingen i ECTS points hænger sammen med mulighed for at stige i løntrinnene
i det kommunale system. Naturvejlederuddannelsen kan udlægges som
Friluftsrådets kvalitetssikring af naturvejledningen, for som en underviser siger:
”Friluftsrådet siger: hvis I vil have penge, så skal vejlederne uddannes.”
(underviser)
I den følgende analyse fremdrages dimittenderne og undervisernes erfaringer og
oplevelser med læringsrummet med afsæt i det beskrevne didaktiske og
pædagogiske grundlag.

Erfaringer og oplevelser med uddannelsens læringsrum - underviserne
En underviser beskriver, at det handler om at sætte kursisterne i midten og
være facilitator for deres kompetenceudvikling. Årsagen til dette er, at; ”det
man kan gøre er at bygge på det, de selv kan”, siger en underviser, og dels at
”vi har ikke svaret, vi vejleder dem, de er rodfæstet i deres egen praksis” siger
en anden. Begge dele er helt i overensstemmelse med den pædagogiske og
didaktiske tilgang. Undervisernes erfaring er, at det er meget vigtigt at inddrage
kursisterne, hvor de selv er i deres udvikling, og sættes fokus på, hvad der er
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deres næste og nærmeste udviklingszone for at de kan komme videre i deres
udvikling.
En underviser fortæller en historie om en undervisningssituation, hvor han
arbejder med at trænge ind bag den konkrete usikkerhed, han oplever hos en
kursist. Underviseren oplever, at kursisten er bange for at blotte sig. Han siger
efterfølgende således:
”Kursisten tænker: ”den gamle ved nok alting” og det skaber usikkerheden – Jeg
tænker så: ”jeg må blotte mig selv og fortælle hvad jeg har lykkedes med og
mislykkedes med”. Det er godt at blotte sig selv. Det er nødvendigt for de
ambitiøse piger, hvis holdning er, at de kun kan formidle, hvis de ved alt. Så jeg
lavede en øvelse: så lavede de formidling om noget, som ingen vidste noget om.
Uden at tabe ansigt. Klassisk eks: mig på svampetur. (…) Det er godt, hvis de
studerende kommer lidt ud af deres komfort-zone og er lidt frustrerede, kommer
ud af deres egne folder og får noget at tænke over.” (underviser)
Historien slår fast, at underviserne arbejder med personlig udvikling ud fra en
forståelse af kursisternes praksis og behov, der trænes og øves. Deltagerne
iagttager hinanden og deres refleksion fremmes igennem at eksperimentere i et
trygt rum.
Der skal være en tryghedsskabende ramme, hvor deltagerne tør lukke sig op for
hinanden. Den trygge ramme er primært skabt i løbet af introduktionskurset (se
afsnit herom nedenfor). En anden underviser understreger, at kurserne skal
tilrettelægges, så kursisterne selv kommer i spil. Værdien ved denne
organisering er, at kursisterne ønsker at komme i spil og udvikle sig, og
kompetenceudviklingen skabes herigennem. ”Kursuslederen sætter rammen,
hvori man prøver sig selv af”. Endelig siges det fra undervisernes side:
”Nogen studerende har brug for tryghed for at kunne fungere på uddannelsen.
Dynamikken på holdet er det samme som personlig udvikling – der er forskellige
temaer i spil. Det skyldes måske, at der ikke er faste grupper på kurserne,
grupperne sammensættes ad hoc efter pædagogiske overvejelser.
Kursusledelsen er grundlæggende enige om en pædagogisk tilgang og værdier
for tilrettelæggelse og afviklingen af uddannelsen.” (underviser)
Underviserne oplever selv, at de langsomt opbygger redskaber og erfaringer
undervejs i uddannelsen: ”Vi drager ud af vores praksis, men ikke ind i lange
læringspædagogiske snakke”, hvilket minder om en form for mesterlære, der
også er udtalt indenfor erfaringsbaseret læring. En anden underviser siger, at
nogle kursister oplever denne praksisbaserede tilgang fra undervisernes side
som ’tamt’.
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Det er meget kendetegnende og vigtigt for underviserne, at ”vi gør i praksis,
som vi siger”. Det beskrives også som at underviserne er rollemodeller for de
studerende.
”Som vejleder/kursleder er man rollemodel: man er med i legen, viser respekt
for at personen bidager til fællesskabet. Spiller selv med på refleksionen.
Skubber til en proces hos den enkelte, jeg kan komme med mit facit, men stiller
samtidig spørgsmål. Personen/kursisten skal være indstillet på at være modig,
at gribe bolden og spille videre. Det gælder for hele holdet.” (underviser)
Fordi der er så meget fokus på den personlige udvikling i forbindelse med
formidlingen og udviklingen af identiteten, kan der opstå en stærk intensitet i
det, der foregår i uddannelsen. En underviser siger i relation til en fortælling om
vejleding af studieopgaven:
”Som vejleder tog jeg fat i ’elefanten’, det man ikke talte om. Jeg var
involverede som mentoruglen/den nysgerrige. Jeg blev brugt som vejleder til
livet, mere end på opgaven. Andre ændrede også deres praksis.” (underviser)

Erfaringer og oplevelser med uddannelsens læringsrum – dimittenderne
En dimittend forklarer således om det erfaringsbaserede læringsrum for
udvikling af den personlige formidling og naturvejleder identitet, som
uddannelsen tilbød ham:
”Vi fik et rum, hvor vi kunne dumme os og gøre nogle fantastiske ting. [...] Jeg
nød at være med på et velorganiseret kursus, et gennemintegreret,
gennemtænkt forløb, hvor det ikke var mig der skulle trække i trådene men
kunne sætte mig ned og deltage. Og nogle gange ramte det helt op på 10 på
skalaen, andre gange 1. Og grundlæggende var det lige meget, om det var 1
eller 10. At være med i et rum – det var skidegodt. Og min lille personlige: ”jeg
ville hellere have noget mere af det eller det”, det var lige meget […] Det er jo
ikke sådan, at det altid skal give lige meget mening for alle. Men fordi det ikke
giver mening for mig, skal jeg jo ikke sige, det er træls. […] Vi kunne fylde alt
det naturfaglige ind i det uden at blive klogere. Hold det ude – det kan man
dyrke andre steder.” (dimittend)
Pointerne omhandlende rummet, der er trygt, finder genklang:
”Jeg vender tilbage til det med trygheden. Det betyder også meget for mig, at
der var 23 som man lærte at kende godt, og blive mere legitimt at springe ud
noget, man ikke havde prøvet før. Det betød meget.” (dimittend)
Trygheden er vigtigt, fordi den muliggør det eksperimenterende i
læringstilgangen, hvor deltagerne skal presses ud i nye måder at formidle på.
Eksempelvis skal der ikke fortælles om pindsvinet fra naturvejlederens side. I
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stedet for skal naturvejlederen kravle rundt sammen med de andre og være et
pindsvin.
”Men et år efter, så prøvede jeg kræfter med at fortælle en historie og kravlede
rundt sammen med de andre, der skulle være pindsvin, det har jeg ikke prøvet
før, det var fantastisk, for det virkede! Jeg fandt min autenticitet. For jeg har jo
bare været vant til at være del af et system. De var spændende, men det var
også navlepillende på uddannelsen.” (dimittend)
Det interessante her er, at uddannelsens pædagogiske og didaktiske greb kan
være meget udfordrende for nogen. Blandt andet kan de studerende opleve
tilgangen som navlepillende, overvældende med refleksionerne, for meget
informationsmængde på én gang på et internat, for udfordrende er nogle af de
beskrivelser, der kommer fra dimittenderne. På nogle hold opleves tilgangen
opleves mere omklamrende end på andre. Men efter et stykke tid, så er det som
om uddannelsen har aflejret sig i deltagerne, og det bliver til en del af deres
egen identitet og autenticitet. Eksemplet ovenfor med pindsvinet beskriver
således en erfaring om, at cirka et år efter at uddannelsen var slut, slog den for
alvor igennem som en ændret vejledningspraksis hos naturvejlederen. Han
fortsætter med at forklare:
”Det var en passende forstyrrelse at være et pindsvin, der gik et år (i min
praksis efter uddannelsen, red.) inden det gav mening at reflektere over
pindsvinet. Ikke at vise et udstoppet pindsvin, men at være et pindsvin. Jeg har
4 hånddukker nu, de ved ting, jeg ikke ved. Uddannelsen var et krat, og så
bliver jeg klar til at være i den anden dimension […] Det jeg hadede ved
uddannelsen det er så det, jeg elsker nu – jeg var bombet efter et par dage,
fordi det var så anderledes end det jeg kom fra, for andre var det sikkert mere
naturligt. For mig gav det mening efterfølgende.” (dimittend)
Andre dimittender supplerer med historier om, at de altid valgte udfordringen i
opgaverne på kurserne, for at presse sig selv og fordi der på uddannelsen var en
klar holdning om, at det er ok at fejle.
”[…] så jeg er allerede skærpet, fordi jeg er beviste om, at jeg vælger noget, der
er en udfordring, og det er ok, fordi jeg gerne må fejle her. Men der er den der
ånd i uddannelsen om at du gerne må fejle. Men det er hårdt. Jeg gik meget
bevidst ind i det, så måtte jeg lære at lytte (til andres erfaringer, red.). Så står
man med en ukendt geografi og står midt i det, så må man stole på folk.”
(dimittend)
Udsagn om, at der på uddannelsen blev skabt en særlig ’ånd’ som gjorde, at
man gjorde ting sammen med hinanden, som man ellers ikke ville have gjort.
Underviserne påpeger ligeledes at kursisterne skal lidt ud af deres komfort-zone
i et trygt rum. Dette spejler dimittenderne sig i, og evalueringen peger på, at
hvis man selv forstår, hvem man er som naturvejleder, så ved man også hvilke
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værktøjer og metoder til formidling, der virker for én. Det giver tilsammen en
autentisk naturvejledning af høj kvalitet. En dimittend udtrykker det således:
”Grundlæggende er det noget med at blive klar på, hvem man selv er, hvad kan
man slippe af sted med. Hvad er det, man har det godt med. Det kan være hun
gør noget på én måde og han gør noget andet. Men at have sig selv med. Så er
det lige meget, om målgruppen er de små børn eller mellemstore børn eller
gamle. At finde ind til, hvad det er for nogen værktøjer, der ligger rigtig godt i
mine hænder. Der er meget personlig udvikling i det. Der kommer autentiske
ind. Jeg er mig. Jeg er ikke fisker. Og der tror jeg, det personlige er vigtigt. […]
Jeg tror, der er rigtig mange i de forløb, der har været, for hvem et kursus har
fået meget stor betydning for i forhold til den praksisudøvelse de rent faktisk
laver. Det er faktisk stort.” (dimittend)
I flere af samtalerne med dimittenderne kommer der fokus på kursuslederne og
det miljø, som netop uddannelsens to gennemgående kursusledere er i stand til
at skabe. Der er en generel anerkendelse hos dimittenderne af, at ikke alle
kursusledere kan skabe et miljø, hvor kursisterne opildnes til at eksperimentere
med eller udfordre sig selv. Igen og igen bliver det sagt, at det er trygt og
fortroligt og at tovholderne sørger for at selv de hårde diskussioner ’bliver
landet’ inden man går i seng. Man får respekt for hinanden: ”Man kan sige sin
mening, man skal ikke bare give sig.” Det sker, fordi underviserne går forrest og
viser deltagerne, at de selv er autentiske og der opstår i forlængelse heraf
gensidig respekt mellem underviser og kursister.
”[…] meget ligger i, at de går forrest og viser, de er autentiske, de er mus og
pindsvin, de stiller sig ikke ved siden af og kigger, de hopper ind og er med.”
(dimittend)
Dimittend 1: ”De udviser meget personlighed, og det er vildt fedt. Man ved
godt, hvem kursuslederen er, også om natten, hun sidder også og drikker, man
ser også hele hendes personlighed. Kursuslederen er også en person, og det
respekterer jeg, at en tovholder ikke bare er en formel person”.
Dimittend 2: ”Det er vigtigt, at der er en tovholder på alle kurserne,
kursuslederen går igen på dem alle sammen. Der er en anden underviser og så
kursuslederen”.
Dimittend 3: ”Så hun kan holde styr på den der udvikling, som alle har, og det
er ret vigtigt. Så kan hun komme og skubbe lidt til folk: kunne I ikke gøre lidt
mere, udfordrer jer selv lidt mere – det kan hun fordi hun er med til alle
kurserne […] Jeg ved godt jeg skal igennem altmuligt grænseoverskridende,
men der er styr på det, og hun har altid tænkt forud. Selv kage er der styr på”.
En af dimittenderne siger, at de to gennemgående kursusledere er synonyme
med uddannelsen, og hvis de stopper, så ryger der noget vigtigt.
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Samtidig med dette positive og udviklende læringsrum, der findes i
uddannelsen, er der også en betænkelighed, som hænger sammen med, at
læringsrummet kan lukke sig lidt om sig selv. I uddannelsen lærer man mange
ting, men det er ikke det samme, som at det bruges efterfølgende. Et af de
stærke træk ved uddannelsen er således ikke kun de konkrete formidlingsforløb
man indgår i eller kan få gennem sit netværk, men evnen til refleksion over
egen og andres praksis, som omtalt flere gange tidligere i dette afsnit.
Betænkeligheden drejer sig om, hvorvidt alt kan udsættes for refleksion i
naturvejlederuddannelsen, eller om der er ’givne sandheder’, som ikke gøres til
genstand for refleksion.
En dimittend siger det på denne måde:
Dimittend 1: ”Uddannelsen kunne blive bedre til refleksion, men så er den ikke
så sjov. Vi bliver præsenteret for mange ting, og det kan vi godt lide at høre,
fordi det giver flere kunder i butikken, men det forholder vi os ikke kritisk til. Vi
beskæftiger os med udeskole: de gør børnene gladere, sundere og dygtigere.
Det er ikke bevist, men en accepteret sandhed. Så det kan vi godt lide at høre.
Og alle idrætsforeninger og skoler vil mene det, man kan ikke sætte negation
foran det. Vi tror også man skal være i aktivitet og man må ikke ”tale på folk”,
det er sådan et naturvejleder udtryk, vi taler til dem, når du taler ’på’ dem, så er
det en voldtægt. Og det kan man ikke italesætte, det er sandheder. Og sådan
oplevede jeg de ting, vi lærte på uddannelsen, det er ting man ikke forholder sig
kritisk til”.
Dimittend 2: ”Men sådan var det ikke på mit hold, der er linjer for, hvad man
snakker om på holdene. Du kan ikke sætte dig ned og tale om, ”sådan er det på
uddannelsen”, fordi holdene er så forskellige”.
Pointen med at se på naturvejlederuddannelsen ’udefra’ er, at det kan hjælpe
naturvejlederne til at skærpe argumenterne for deres job efterfølgende.
Problemet kan også være, at ”ting bliver taget for givet og bliver til sandhed i
vores egen forståelse” (dimittend).
”Vi forstærker hinanden, men vi udvikler os ikke – men kan man forvente at en
uddannelse skal flytte selvforståelsen? […] Det bliver en legeplads af
ligesindede. Hvis jeg siger derhjemme på villavejen, nu skal vi have ulv i
Danmark, så er folk ligeglade, men hvis jeg siger det her, så kan vi diskutere
det i to timer. Vi bruger mulighederne hos hinanden, det betyder så også, at vi
bekræfter holdninger hos hinanden, og det er der måske ikke den store
udvikling i”. (dimittend)
Med andre ord viser evalueringen tegn på en oplevelse af, at
naturvejlederprofessionen lukker sig lidt om sig selv, men at de enkelte
naturvejledere indenfor uddannelsens ramme bliver personligt udviklet,
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provokeret og udfordret, hvilket skaber vedvarende refleksion over deres egen
praksis.

Erfaringer og oplevelser særligt knyttet til uddannelsens opbygning set i
et didaktisk og pædagogisk perspektiv
Uddannelsens struktur er beskrevet på side 5 i studieordningen som bestående
af en vekselvirkning af internatkurser, studieture og studieopgaver. Varigheden
er ca. 2 år.
Kurserne har forskelligt formidlingsmæssigt indhold, eksempelvis
naturvejledning for børn. Studieopgaverne har karakter af kompetenceudvikling
i praksis gennem eksempelvis at analysere, vurdere og planlægge et
naturvejledningsarrangement målrettet en bestemt målgruppe og en udvalgt
udfordring i formidlingen til denne målgruppe. Der er feedback fra
studiegruppen og vejlederen. Studieture kan have form som kollegabesøg, hvor
uddannelsesdeltagerne trænes i at analyse og reflektere over kollegernes
arbejde med naturvejledning15. En underviser forklarer:
”Det er et dogme. Der er en modsætning mellem praksis og refleksion, og at
vide at andre iagttager dig. Det giver mod og lyst til at udvikle sig/ prøve sig
selv af på kurset og hjemme i sin egen praksis.” (underviser)
”Der kommer jo en masse frustrationer, og vi er mange i samme båd. Det er et
toårigt forløb, og vi mødes x antal gange. Det gav et rum til at læsse nogen af
de ting af i processen med at skabe et forandringsgrundlag.” (underviser)
Det, der træder meget tydeligt frem i evalueringen, er det første kursus på 10
dage, som omtales som ’introduktionskurset’ og hedder ’Den direkte
naturvejledning.’ Hertil kommer indsigter om studieopgaverne og de enkelte
delkurser. I det følgende afsnit analyseres der direkte på introduktionskurset.

Første introduktionskursus
En underviser siger om internaterne, at de er vigtige for identitetsskabelsen hos
den enkelte naturvejleder, og dermed en vigtig driver for den personlige
udvikling.
”Man når derud, hvor vi ikke kan holde paraderne (…) Det handler om
mennesket inde bag ved.” (underviser)
Den tryghedsskabende værdi i det første internat er, siger en underviser, at der
skabes en kultur og en respekt for, hvad de andre har med, og hvordan de kan
deltage i kursernes aktiviteter. Dette er med til at skabe perspektiver til hver

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Se studieordningen s. 5 ff. for yderligere uddybning
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enkelt deltagers egen praksis ved at de iagttager de andre deltagers praksis og
bidrag. Som en underviser siger:
”Input filteres og de forholder sig til deres egen hverdag.” (underviser)
En dimittend siger således om det første kursusinternat:
”Hvad er det der rykker på uddannelsen? Det er de her internater. Man går tæt
på, personligheden kommer i spil. Det er ikke Oxford, men 10 dage, hvor man
kaster sig ud og ikke aner, hvad man går ind til. De rykker. (…) Så sker der jo
rigtig meget. Og det er spændende. Og nogen aner jo ikke, at man kan lære på
den måde. Hvis bare man lægger mascaraen og står op og viser sig, så er man
mandagsklar... 5 dage om ugen og så hjem igen.” (dimittend)
En anden udtrykker det således:
”De første 10 dage er som Moon-bevægelsen, du er hjernevasket, du er
bombarderet med dig selv, jeg skal lige hjem i min komfort zone og hvile, og
finde ud af ”nå!”. Vi har snakket om de første internat på min arbejdsplads; det
må være en bevidst strategi for at prøve at få noget pillet af sig, det man har,
fordi alle har erfaringer, også livserfaringer. Vi kommer alle sammen med en del
erfaringer, også personligt. Får pillet ved rigtig mange ting. Også selv om det er
frivilligt, så bliver du pillet ved, og det skal man lige finde ud af, og så er man
måske også klar til at åbne øjnene for nye ting, der er der. Og nogen mennesker
bliver du meget bevist om, at dem vil du gerne have tæt på dig igen, fordi de
gør dig tryg. ”Det er min bane”, tænker du, og det er godt. Du får øjnene op for
det.” (dimittend)
Som citaterne er udtryk for, er der både blandt dimittender og undervisere en
holdning til, at det første kursus er unikt og skaber resten af forløbet. En af
underviserne siger herom:
”Der sker en fælles identitets-afklaring på det første kursus gennem vejlederens
tilgang og netværksdannelsen mellem deltagerne […] Man er tæt forbundet i de
første 10 døgn.” (underviser)
Faktisk er effekten så stærkt i det første kursus, at flere at underviserne mener,
at der skal være mere af det ”identitetsskabende fra kursus et” på resten af
uddannelsen, fordi det!kursus formår at skabe nogle markante og brugbare
udvikling og effekter, som forfølger kursisterne gennem hele forløbet .
”Der sker en prægning på kursus et på de 10 dage. Der er en tilgang til
udviklingen af gruppen af deltagere, som baserer sig på åbenhed og tillid. […]
Der slås en tone an.” (underviser)
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Disse synspunkter set i sammenhæng med den pædagogiske og didaktiske
tilgang gennem erfaringsbaseret læring, giver det første kursus den vægt og
betydning, som alle henviser til. Betydningen dukker også frem igen i
diskussionen af, hvem den potentielle målgruppe til kurserne er. Fordi hvis man
inviterer deltagere ind fra eksempelvis skoler og pædagogiske institutioner på
moduler efter det første kursus, så har de nytilkomne ikke forudsætningerne fra
kursus et; de har ikke holdfølelsen og tilliden, der gør at læringstilgangen kan
fungere.
Opbygningen med vekselvirkningen mellem internatkurser og afprøvning i
praksis er en velafprøvet model i forbindelse med erfaringsbaseret læring koblet
til arbejdspladserne. Brugen af studiegrupper, hvor der ”er mere plads til at
kunne blomstre i de små grupper”, som en underviser siger, forekommer som
en måde at skabe sammenhæng i uddannelsen og fastholde refleksionsforummet i praksis. Man kan argumentere for, at der er god sammenhæng
mellem uddannelsens opbygning og den læringsmodel, der ligger bag.

Studieopgaver
Underviserne understreger, at vejlederrollen i forbindelse med studieopgaverne
er meget betydende for deltagerens udbytte af studieopgaverne. Det
forekommer ofte problematisk, at der ikke er vejledning på opgave 2, idet det
har betydning for vedligeholdelsen af relationen mellem kursist og vejleder.
De indlagte opgaver opleves meget forskelligt af kursisterne, både i forhold til
relevans, tilstrækkelig og kompetent vejledning ligesom det har stor betydning,
hvilke baggrund kursisterne har. Generelt opleves den første opgave, hvor
deltagerne skal observere hinandens formidling og efterfølgende reflektere over
dette som yderst relevant.
Kursisterne udviser frustration over den manglende vejledning i forbindelse med
opgave 2, som de nu evalueringens gennemførselstidspunkt laver uden
vejledning. Derudover gives forskelligartede forklaringer på, hvilken relevans
opgaven opleves at have. Nogen forklarer, at opgaven med blik på kildesøgning
er ”helt genialt”, mens andre har mere end vanskeligt ved at se meningen med
det.
Opgave 3 bliver omtalt positivt og med stor relevans. En naturvejleder forklarer:
”Opgave 3 synes jeg var rigtig fin, men de to andre opgaver… Den skriftlige del
var sådan lidt speciel. Det skal blive et bedre arbejdsredskab. 3’eren var
håndgribelig - projektplanlægning. Hvad kan gå galt? Risikovurdering på et eller
andet stort set up. Hvordan kan vi bruge nogle værktøjer på det. Det kan man
tage med og bruge det konkret.” (dimittend)
Evalueringen understreger vigtigheden af, at de tilknyttede vejledere er
!
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kompetente og kan være understøttende i opgaveskrivningen. Dette opleves
ikke altid som tilfældet, og flere forklarer, at de har haft oplevelser med
vejledere, der ikke i tilstrækkelig grad selv er garanter for den identitet og har
en praksis der beror på den særlige formidlingsform, der er vigtig i forhold til
naturvejledningen. Det anbefales dermed, at der arbejdes på at sammensætte
den mest kompetente vejledergruppe som muligt.

Indhold i uddannelsen
I forbindelse med selve indholdet på uddannelsen er der fire store temaer at
spore i evalueringens materiale:
1.

Netværk mellem naturvejlederne er afgørende for deres praksis

2.

Identitet som naturvejleder og som en del af det ’store’ netværk af
naturvejledere er afgørende for deres praksis

3.

Bredde kontra dybde i diskussionen, samt

4.

Naturfagligt indhold kontra formidlingsindhold

De to første punkter om netværk og identitet behandles i et særskilt afsnit.

Bredde kontra dybde
Dette tema relaterer sig til, hvad man kunne kalde uddannelsens ’brand’ - det
unikke, som naturvejlederne kan med formidling. Nogen dimittender efterlyser
mere viden om projektledelse, stresshåndtering og især det politiske spil, der
kan være i den kommunale sammenhæng.
Dimittend 1: ”Det politiske og ledelsesmæssige. Hvis jeg gerne vil det der,
hvordan kommer jeg så derhen. Det er en god ide at få det med i uddannelsen,
for det sidder vi alle sammen i. Det er noget andet end hands-on, og ligger et
andet sted. Og mange af de der wannabe naturvejledere, som er rigtig gode i
hands-on, de kommer til kort der. For man skal også kunne agere i meget
komplekse systemer for at få tingene på plads. […] Så fra at vide en hel masse
om edderkopper eller noget... Det er en vej, hvor du kan gå fuldstændig galt.
Det er akademisk at kunne det. Men det må ikke gå ud over hands-on.”
Dimittend 2: ”Vi havde jo også pressemeddelelser og fondsansøgninger ind
over. Så kunne vi jo godt have ageren i det politiske spil med, for det er ligeså
vigtigt.”
Projektledelse og arbejde med frivillige foreninger, organisering med videre er
andre temaer, der findes i naturvejlederens dagligdag, og som de gerne vil blive
klogere på.
Undervisernes holdning til dette er, at det vil gøre uddannelsen for main-stream,
en siger sågar at ”det er AOF-agtigt”

!

!

Side 24

!
Det skal være unikt indhold. Jo mere main-steam uddannelsen bliver, for
eksempel ved at inddrage projektledelse, jo mere død bliver den. Det skal ikke
være indhold fra AOF-katalog; vi skal være unikke. (underviser)
Underviserne mener, at naturvejlederene skiller sig ud på metoderne til
formidling og på opbygningen af den fællesskabsfølelse, der udmøntes i
netværkene. ”Vi er en sjælden vare”, bliver der sagt flere gange.
Et andet aspekt af dette er vurderingen af det indhold, der rent faktisk er til
stede i uddannelsen:
”Der var for meget små smagsprøver på ting, man kunne nå at smage, men
man kan ikke benytte sig af det. For eksempel en journalist, der kommer ind,
det bliver ikke sat i sammenhæng, iPads til udvikling af film. Det skal tænkes
godt igennem, tingene skal tænkes igennem. Vi laver mange analyser af
målgrupperne, og jeg blev irriteret over, at jeg skulle gøre det, fordi på mit felt
var der mange fordomme. Der skal komme en konsulent ud på uddannelsen, så
vi får målgrupperne sat på plads, der skal virkelighedsdimensioner ind, så vi
ikke er selvsmagende på vores kunder.” (dimittend)
Kommentaren ovenfor understreger, at der allerede er meget bredde på
uddannelsen indenfor formidlingsrammen. Der kan ligeledes argumenteres for,
at kommentaren også viser tilbage til, at det er refleksionskompetencen over
egen praksis, der for alvor er vigtig i udviklingen af deltagernes
naturvejledningspraksis og ikke så meget de konkrete kursusindholdselementer.
Flere kursister italesætter, at det er refleksionen, der gør forskellen, skaber
dybden, og efterlyser mere hjælp og struktur til at fremme refleksionen.
Følgende udtalelser fra dimittenderne understreger dette:
”Jeg brugte ikke logbogen, men det er meningen man skal reflektere. Fx det
brev man skulle skrive til sig selv, det kunne man godt gøre mere efter hvert
modul, stille et par støtte spørgsmål: hvad har du lært, hvad vart svært. Man
skulle skrive brevet i stedet for at skrive i logbogen. Brevet var en god ting, man
inkorporerer det et år efter i hverdagen, praksis-teori. Mere refleksion.”
(dimittend)
”Al den refleksion var vigtigt, og det var det gode ved det, der skulle bare være
endnu mere, for der var meget af det på kurset.” (dimttend).
”[Navn] og jeg på hold sammen, lige præcis det der med at reflektere over sin
egen praksis på en ny måde. At se på den fra nye perspektiver, med [navn] der
ser på det med småbørn. Så står jeg tit der med mine store børn og tænker:
hvad vil [navn] gøre lige nu? Hvad ville andre gøre? Og det er bygget op hen
over to år.” (dimittend)
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Naturfagligt indhold kontra formidlingsmæssigt indhold
Naturvejlederuddannelsen er pr. definition en formidlingsuddannelse, der tager
afsæt i den eksisterende praksis og de eksisterende arbejdspladser, som
deltagerne indgår i. I evalueringsprocessen bliver det udtrykt, at formidlingen er
det, som alle har til fælles. Når diskussionen alligevel opstår, er det fordi der er
nogle af deltagerne, der oplever at afsavn i forhold til naturfagligt indhold.
Diskussionen handler om deltagernes forskellighed og brugen af netværk, samt
naturvejlederuddannelsens placering ved siden af uddannelsen i friluftsliv.
Der tegner sig to hovedpositioner. Den ene position er, at der ikke skal indgå
naturfagligt indhold i uddannelsen, fordi det er umuligt at afgøre, hvad det
skulle være da alle har forskellige baggrunde og forskellige behov. Den anden
position handler dels om det konkrete behov for specifik naturfaglig viden, og
dels om, hvad formålet er med uddannelsen set i det større omgivende
perspektiv af samfundet og uddannelsen.
En dimittend siger:
”Min oplevelse af de to år på uddannelsen var at, der var kraftig bias i den her
retning, naturfagene ind i underholdning. Og der findes allerede en uddannelse
til det, og der er helt andre målgruppe indenfor sundhedssektoren, så er
naturvejlederuddannelsen blevet for bred? Skal der være mere fokus på naturen
og fokus på beskyttelse end der skal være på benyttelse?” (dimittend)
Dette citat understreger, at uddannelsen skal være tungere på det naturfaglige
og lettere på det formidlingsmæssige, der sidestilles med oplevelser i naturen,
altså benyttelse af naturen. På den anden side, så er det vigtigt at få
målgrupper af eksempelvis børn i Ishøj, der ikke af sig selv kommer i naturen,
ud i naturen, som en naturvejleder siger.
Som en anden siger:
”Jeg mener, det handler om oplevelse, for i Ishøj har vi primært børn og unge,
de kommer ikke i naturen med forældre, så vi skal give dem en oplevelse i
naturen, for ellers kommer de slet ikke der ud, og så passer de ikke på naturen,
så vi skal give dem en god oplevelse og det bliver altså lidt tivoli-agtigt.”
(dimittend)
Endelig er det en udbredt erkendelse hos de adspurgte, at det er svært at lave
denne prioritering af indholdet i uddannelsen:
”En ting jeg hele tiden har savnet i naturvejlederuddannelsen er noget mere
faglighed. Men det er svært, fordi det er en så bred skare, og det vil være svært
at målrette det fagligt. Vi har også forskellige målgrupper. Vi har forskellige
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fagområder. Så jeg er klar over, at det vil være svært at koble ind. Men jeg
synes, det skal tænkes ind. Måske kan man gruppere folk inden for fagområder
eller målgrupper. Nu er vi mere regionsinddelt. Men det har jo ikke noget at
gøre med, hvilken stilling vi sidder i. Jeg savner lidt mere relevans omkring
noget faglighed, f.eks. nogen der kun arbejder med insekter og planter.”
(dimittend)
Et perspektiv er, at fordi det er svært at håndtere i uddannelsen, bliver
tænkningen om naturfagligheden, at det enten kan håndteres som efterfølgende
faglige moduler, der ligger udenfor uddannelsen, eller at den faglige søgning
efter viden og forløb må ske gennem netværkene, der etableres i kølvandet på
uddannelsen og af Friluftsrådet.

Hvad er naturvejlederes opgaver?
Naturvejlederne besidder som beskrevet tidligere bredde og alsidige
arbejdsopgaver for arbejdsgivere og kunder fra forskellige kontekster. Følgende
er forklaringer på, hvilke opgaver henholdsvis dimittender, kunder og
arbejdsgivere forklarer, at naturvejledere har, og hvordan de bidrager til
samfundsmæssigt udfordringer.
Ses der på besvarelserne fra spørgeskemaet, viser nedenstående billede hvad
formålet med naturvejledning er. 37,5% giver udtryk for, at formålet er at give
viden om, hvordan naturen benyttes og beskyttes. 19,5% mener, at det
vigtigste er at skabe oplevelser, mens 15,6% lægger vægt på formidling af
faglig viden om naturen.

Hvad mener du bedst beskriver formålet med
naturvejledning

!

At skabe viden om naturen hos befolkningen, så
de benytter og beskytter naturen

37,5%

At skabe oplevelser i naturen

19,8%

Formidling af faglig viden om naturen

15,6%

At befolkningen oplever værdien af naturen

13,5%

Formålet er afhængig af arbejdspladsen

At formidle kulturmiljø

At understøtte befolkningen sundhed
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8,3%

4,2%

1,0%
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Tabel 2: Formålet med naturvejledning
Kun 1% af de adspurgte mener, at naturvejledningens vigtigste formål er at
understøtte sundhed. Dermed ikke sagt, at sundheden ikke spiller i rolle hos
naturvejledning, hvilket fremgår af nedenstående figur. Ud over de i grafen
angivne svarmuligheder, kunne der besvares med ”At befolkningen oplever
diversiteten i naturen”, ” ”At understøtte bæredygtighed” og ”At understøtte
social integration”. Ingen af de adspurgte har svaret inden for disse tre
kategorier, hvilket ikke mindst er interessant i forhold til afdækningen af
Naturvejlederuddannelsen bidrag i forhold til de samfundsmæssige udfordringer,
hvilket vil blive udfoldet separat i senere afsnit.
Enkelte har kommenteret på spørgsmålet, hvor en blandt andet understreger, at
det væsentligste er ”oplevelser i naturen”, ligesom en anden beskriver, at
formålet skal gennemføres igennem ”fantastiske oplevelser i naturen”. Dette
knytter an til en interessant drøftelse, også blandt naturvejlederne selv, om,
hvad deres formidlingsopgave er, herunder balancen mellem den faglige dybde
og den oplevelsesorienterede tilgang. Som tidligere forklaret er det væsentligt
for en del af naturvejlederne, at der ikke går ”Tivoli” i naturvejledningen, men at
den har afsæt i seriøsitet. Seriøsiteten står ikke i modsætning til den gode
oplevelse i naturen, men det interessante er, om formålet med
naturvejledningen er den gode oplevelse med og i naturen eller om fokus er på
at give viden om naturen samt at bruge naturen som ramme for at formidle
eksempelvis kulturhistorie eller friluftsliv. Mere om dette senere i rapporten.
Arbejdsgivere og kunder har ligeledes svaret på, hvad ”naturvejledere kan
bruges til”. Her har henholdsvis 49% og 52% af de adspurgte svaret, at de ser
naturvejledere som understøttende for forståelsen af sundhed og deltager i
udviklingen af nye sundhedstiltag. Hermed kan konkluderes, at selvom
deltagerne ikke ser det som naturvejledernes mest dominerende opgave at
formidle budskaber om sundhed jævnfør den ene procent, der har tilkendegivet
dette som det primære formål, så spiller de trods alt stadig en rolle på området.
79% af respondenterne svarer, at naturvejledere er gode sparringspartnere i
tilrettelæggelsen af læringsforløb og arrangementer i naturen. 72% mener, at
naturvejlederne kan bruges som tilrettelægger af friluftsoplevelser, mens 66%
ser dem som formidler af mulighederne på naturcentrene.
Generelt knytter respondenterne de mest tydelige bånd til naturvejlederne og
ser dem som sparringspartner, tilrettelægger og formidler af læring og
oplevelser i naturen og i mindre grad som kulturbærer og sundhedslærer,
hvilket ses af nedenstående graf.
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Naturvejledere kan bruges til følgende
Som sparringspartner til tilrettelæggelse af
læringsforløb/arrangementer i naturen

79%

Som tilrettelægger af oplevelser med friluftsliv

72%

Som formidler af mulighederne på
naturcentrene

66%

Som inspirationskilde til bæredygtighed og
miljøhensyn

55%

Som formidler at det maritime

55%

Som formidler af kultur

54%

Som naturformidler i forbindelse med
foreningslivet

53%

Som deltager i udvikling af nye sundhedstiltag
Som understøttende for forståelse af sundhed
og bevægelse

52%
49%

Tabel 3: Hvad kan naturvejledere bruges til
Ovenstående er udtryk for besvarelser, hvor det var muligt at afkrydse i flere
felter, og som det ses af svarene, har en væsentlig del af deltagerne i
spørgeskemaundersøgelsen afkrydset alle muligheder. 10 har valgt at
kommentere deres besvarelse, og gennemgående for denne besvarelse er, at
”kun fantasien sætter grænser, naturvejledere kan i princippet formidle hvad
som helst”. Nogen lægger vægt på, at det er formidling i naturen, andre
italesætter en mere generel formidlingskompetence, der i princippet kunne
handle om hvad som helst.
Dette peger på en forklaring omkring uddannelsen, der også findes blandt
dimittenderne selv. Der lægges, som beskrevet ovenfor, betydelig vægt på, at
Naturvejlederuddannelsen er en formidlingsuddannelse. Man bliver altså en
kompetent formidler, og det italesættes meget forskelligt, hvor tydeligt naturen
er en del af denne formidling, herunder hvad naturen betyder i forhold til
naturvejledning. Følgende er forklaringer på, hvilke delelementer af formidlingen
naturvejleder italesætter sig selv ind i, samt hvilke spændingsfelter de opfatter
sig som en del af.
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Forklaringer af praksis
Som beskrevet omkring indholdet i Naturvejlederuddannelsen er det særlige
fokus på formidling og i mindre grad viden om naturen. Der viser sig i
evalueringen væsentlige forskelle i praksis på, i hvor høj grad naturen er scene
for formidling om eksempelvis kulturhistorie og i hvor høj grad naturen bruges
både som scene og som tema for aktiviteterne.
Flere naturvejledere forklarer, at det centrale i deres praksis er, at der skal
arbejdes med noget, der ikke med lige så stor effekt kan foregå i et
klasselokale. Dermed italesættes naturen af naturvejlederne både som scene og
som afsæt.
Igennem interviews, har der vist sig en stor mangfoldighed i arbejdsopgaver hos
naturvejlederne. Eksempelvis fortæller to naturvejledere:
”Jeg er ansat i [navn] kommune. Målgruppen er bred, det handler blandt andet
om at pleje de lokale skoler. Der er også lejrskoler og vi laver turisttiltag, og alt
det løse. Vi arbejder også for private firmaet og institutioner. (…) En typisk dag
kunne starte med teambuilding eksempelvis med pædagoger eller andre. De
kører frem til frokost. Efter frokost kunne det være ved vandet. Snorkling.
Derefter ligger der en kæmpe kage af administrative opgaver og vedligeholdelse
af udstyr. Det fylder næsten 50%.” (dimittend)
Her er naturen altså scene for at arbejde med eksempelvis teambuilding, hvor
deltagerne går derfra med nye værktøjer og forståelser, men ikke nødvendigvis
med ny viden om specifikke naturfænomener.
En anden dimittend forklarer:
”Jeg er daglig leder af (en kulturhistorisk institution, red.). Jeg har meget
administrativ arbejde. Jeg er rigtig glad for uddannelsen. Jeg bruger det meget
som titel. Den er fin at vise frem. Det passer godt til stedet. Det er et historisk
værksted, det er historisk formidling. […] Vi arbejder med levendegørelse.
Familier borg her en uge af gangen. Familier fra hele landet, som gerne vil
opleve det at bo i et jernalderhus.” (dimittend)
Denne naturvejleder laver altså ikke efter eget udsagn formidling om naturen,
men bruger naturvejledning, fordi det giver god mening som rammesættende
for forståelse af det kulturhistoriske perspektiv.
En tredje dimittend forklarer:
”Jeg er ansat som naturvejleder på [navn] museum. Jeg er ansat med tilskud fra
Friluftsrådet. Min arbejdsgiver ville gerne, at min titel blev vandvejleder (museet
er et museum med udgangspunkt i havet, red.), men det ville Friluftsrådet ikke.
!
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Min primære målgruppe er skoletjeneste og Familien Danmark. Jeg formidler
naturen, og søfart og fiskeri. Og har et bredt samarbejdsfelt omkring turisme og
lokalsamfundet.” (dimittend)
For denne dimittend udfylder formidlingen af naturen en væsentlig rolle, da det
er en del af museets kerneopgave.

Projekter – naturvejledere som projektmager
En del af de dimittender, der har været involveret i evalueringen, har som deres
primære opgave at drive projekter om og i naturen. Deres opgaver handler
dermed ikke som sådan om formidling, men om at iscenesætte meningsfulde
projekter over for forskellige målgrupper. De naturvejledere, der har forklaret
om denne type opgaver i evalueringen, har en stærk forståelse af, og identitet i,
det at være naturvejleder, og betragter dermed uddannelsen som væsentlig og
understøttende for deres arbejde.
I disse situationer bliver naturvejlederuddannelsen brugt som baggrundstæppe i
formidlingsforståelse og bliver aktiveret i forhold til at lave understøttende
samarbejder. Derudover er der en høj grad af både personlig og professionel
tilknytning til naturen, eksempelvis igennem projekter vedrørende
understøttelse af bæredygtighed i bylivet. Projekterne handler dermed om
naturen, men planlægningen af dem, og det føromtalte administrative arbejde,
kalder på mere klassiske projektkompetencer.

Naturvejledning over for friluftsliv
En del af naturvejlederne italesætter friluftliv som en væsentlig del af deres
praksis. Interessant er det, at der blandt de interviewede naturvejledere er
forskellige holdninger til, om friluftsliv er et aktiv og dermed noget positivt og
understøttende for naturvejledningen, eller om det er en udvanding af de
centrale værdier. En naturvejleder fortæller:
“Der er kommet en god portion friluftsliv ind i det. Det kalder jeg teambuilding.
Friluftliv på dåse. Det er den rigtige vare, det er aldrig sugerør - det er klatring.
Men det er puttet ind i en form så man i løbet af 3 timer kan opleve forskellige
former. Det er lidt specielt - et er også noget med ro - og deri er dåsemaden.
det er udbud og efterspørgsel.” (dimittend)
Denne naturvejleder italesætter altså friluftslivet tæt koblet med
naturvejledningen, og opfatter det som et understøttende element. I tråd med
dette efterspørger flere andre dimittender en mere kvalificeret dialog på
uddannelsen omkring friluftsliv.
Andre tager i nogen grad afstand til det oplevelsesrettede, der ligger i
friluftslivet og italesætter, at naturvejledningen bør have en større dybde end
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’bare’ gode oplevelser i naturen. Disse dimittender tager eksempelvis også
væsentlig afstand til uddannelserne til Friluftsvejleder, som blandt andet un
udbydes som en Videregående Voksenuddannelsen. Her viser der sig altså en
stærk identitet hos nogen, der dermed også forstår deres egen en position i
modsætning til andre. Andre forklarer, at det er en gammel og unødvendigt
diskussion:
”Lidt sat på spidsen er det en kunstig skelnen. Der er friluftsvejledere der laver
mere naturvejledning end naturvejledere. Og omvendt. Det er det samme som
lærere og pædagoger der slås. I bund og grund er det til skade for vores
uddannelsen med den skelnen. Vi er kommet ind i varmen - det er
friluftsvejledere ikke. Vi er kommet ind på den grønne gren. For os handler det
om at få sagt, at det de laver er mindre fint. Friluftslivet i
naturvejlederuddannelsen får man et anstrængt forhold til - fordi kommer der så
nogen og tager min Ugle af?” (dimittend)
Andre taler mere bestemt op imod, at friluftslivet ikke hører hjemme i
naturvejledningen, og at der ligger i risiko i den bevægelse over imod oplevelser
i naturen:
”Jeg er oprigtigt bekymret for naturvejlederne i DK med den kurs vi har haft i
naturvejlederuddannelsen de seneste år. Uddannelsen er gået fra at formidle
naturen bl.a. gennem aktiviteter - til nu i langt højere grad, at formidle
aktiviteter gennem naturen. Jeg møder flere og flere nyuddannede
naturvejledere, der stort set intet véd om natur (Deres eget udsagn!), men er
ansat til at lave aktiviteter for en bestemt målgruppe. […] Derfor skal der i en
evt. ny uddannelse (kursus) lægges natur faglige kundskaber ind. Kursisterne
skal vide om de mest alm. forekommende ting i naturen for at kunne kalde sig
naturvejledere.” (kunde/arbejdsgiver, der selv er dimittend fra hold 6)
Det vurderes, at ovenstående handler meget om identitet, hvilket vil blive
udfoldet i det følgende.

Identitet i naturvejlederuddannelsen
Forståelsen for, hvad naturvejlederuddannelsens mål er, og hvordan den får
deltagerne og underviserne i samspil for at opfylde målet, hænger meget
sammen med opfattelsen af, hvad en naturvejleder er; udover identifikationen
gennem tilhørsforholdet til netværkene. Identiteten som naturvejleder står
generelt set meget tydeligt frem. Det at være naurvejleder beskrives som en
form for kald. Følgende citat er fra en dimittend:
”Du kan ikke være naturvejleder, hvis ikke du har lyst. Der er mange andre jobs
du kan have, men du kan ikke være naturvejleder. Kernen er at stå foran et
publikum, og de skal synes, at det der sker, er interessant, og de skal også
synes, at du er interessant.” (dimittend)
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Dette er en tydelig holdning blandt naturvejlederne, og kunne overføres til
mange jobs, hvor der er formidling og eller/undervisning involveret, hvilket det
følgende udsagn også indikerer. Pointen i det følgende dimittend-udsagn er
også, at formidling hænger sammen med ’noget’ som man enten har, eller ikke
har.
”På den anden side: lærer naturvejlederuddannelse folk at formidle? Nej. Enten
kan man det, eller også kan man det ikke. Jeg har gået på lærerseminariet, og
jeg har set rigtig mange, der har gået der, fordi de skulle ud som lærere, og de
har været sindssygt dygtige fagligt, men de kan ikke nå børnene. Og de kan
tage en 3-4 år på lærerseminariet, og de kommer aldrig til at nå børnene. Og
det er bare... Det kan du ikke lære, det er en kvalitet, en evne du har. Enten har
du den, eller også har du den ikke. Det som uddannelsen kan være med til, er at
forfine det, du gør og give dig nogle værktøjer, og på den måde kan du udvikle
dig. Men enten kan du ramme dit publikum, eller også kan du ikke.” (dimittend)
Undervisere og dimittender beskriver naturvejlederen og de nødvendige
kompetencer for at lave vejledning af høj kvalitet. Der er her meget fokus på
naturvejlederens identitet som formidler, hvilket formentligt hænger sammen
med uddannelsens fokus på den personlige udvikling, og derfor smitter denne
italesættelse af på både undervisere og dimittender. Som supplement til de
tidligere beskrivelser af naturvejledernes opgaver, omhandlet dette hvad
værdien af naturvejlederens indsats er. Dette fordi der også er en tæt
sammenhæng mellem værdien af naturvejledning og identitetsfølelsen hos
naturvejlederne. En dimittend siger:
”For mig er den vigtigste opgave som naturvejleder, at de unge mennesker, der
skal tage over fra os, de lærer at holde af naturen, som den er i sig selv. Så kan
det godt være, at vi bruger alle mulige kneb og holder tivoli i naturen for at få
dem til at holde af naturen, men det er naturen i sig selv, jeg gerne vil have de
skal holde af.” (dimittend)
”Jeg vil gerne give dem (kunderne, red.) en god oplevelse i naturen, give dem et
forhold til naturen, og at være nysgerrige på naturen.” (dimittend)
”Jeg vil gerne have, at folk får en glæde for og en forståelse for naturen, og de
på den måde kan komme til at holde af den og passe på den, og at de kan bruge
den, på den måde det nu er godt for dem.” (dimittend)
”For mig handler det om at få dem til at forholde sig til naturen, at modvirke den
der naturforskrækkelse det er, at man kun kan gå derud hvis man har Goretex
på og den rigtige rygsæk og alt muligt. Det skal afmystificeres. Mine kunder er
familier, så det handler om at vække nysgerrigheden, om det så bare er at rulle
i blade, eller lave kastajnedyr, men at naturen ikke er en kulisse for noget
!
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andet, vi kan klatre i træerne og køre på cykel i skoven, men hvis ikke du
forholder dig til naturen, så kan du ikke tage ansvar for den.” (dimittend)
”Hvis man går ind og tænker erindring... Man kan jo ikke huske alle de dage,
man har siddet på sin flade røv, og kigget i en bog. De dage, man kan huske, er
dem, hvor man var på lejrskole, eller dengang man var ude og trille ned ad
Bombakken og fiske i den lille sø ved siden af skolen. Det er de ture, som jeg
husker. Alt det andet står som sådan en uklar masse for mig. Det er der, vi skal
tage fat. Det er det, vi skal kunne. Vi skal være bindeleddet mellem naturen og
de her unger.” (dimittend)

Beskrivelse af naturvejlederidentiteten
Naturvejlederidentiteten er meget vigtig for naturvejlederne, og beskrives som
noget unikt, enestående, ’sjælden vare’, fællesskabsfølelse med videre. For
nogen er det også Uglen, der er identiteten, fordi Uglen er et kvalitetsmærke,
der viser, at du kan formidle i naturen. For andre er Uglen ikke vigtig som
markør på identitet (se tidligere afsnit).
En dimittend siger: ”Men der er stadig nogen (brugere og kunder, red.), der ikke
kender kvalitetsstemplet. Der er stadig nogen, der ikke ved, hvad vi står for.
Der er helt klart nogen, der kommer og lægger deres skæbne i vores hænder.
Og der er nogen, der ikke aner, hvad det er, vi helt står for”. (dimittend)
Følgende er en liste af udsagn knyttet til naturvejlederidentiteten hentet fra de
forskellige kilder i materialet i evalueringen:
•

Vi er ildsjæle, og vi brænder for vores job

•

Vi kan navigere i kaos

•

Vi kan knytte tingene sammen

•

Vi skal kunne klæde de lokale på til at gå ind i det her samarbejde

•

Vi skal kunne samarbejde med frivillige

•

En klar værdi er det hele menneskebillede

•

Vi er en sjælden vare

•

Vi er unikke

•

Vi har en fællesskabsfølelse, vi bruger efterfølgende

•

Der er en positiv lyd i naturvejleder

•

Vi skiller os ud i den måde, vi formidler på i naturen

•

Vi er blæksprutter – jeg arbejder med alt

•

Vi er ’ja-sigere’

•

Vi laver grøn omstilling, grøn urban formidling

•

Vi er de udvalgte, os der går på uddannelsen

•

Der er samfundsmæssig prestige i at være naturvejleder

Naturvejlederidentiteten er vigtig for at kunne begå sig i det kommunale
landskab, fordi det er vigtigt, at der er en form for fagprofession omkring
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naturvejledningen. Mange naturvejledere oplever, at deres job er kompliceret i
den kommunale hverdag, hvor der er rift om ressourcerne,
samfundsudfordringerne står i kø for at blive løst, og hvad er det nu lige, en
naturvejleder kan bidrage med? En underviser siger: ”Naturvejlederidentiteten
er vigtig for at vinde nyt land andre steder.” Det kan også formuleres som følger
(dimittend-citat):
Dimittend 1: ”’Naturvejleder’ er en stilling på din arbejdsplads, hvor du kan
udnyttes bedst, og det er måske også der, du helst vil hen. Det er naturligt, at
man kan bevæge sig rundt på en arbejdsplads, der hvor ens kompetencer kan
udnyttes bedst, eksempelvis ADHD børn. Så det er måske en naturlig udvikling
af, at det har været her en årrække.”
Dimittend 2: ”Det er det gode scenarie, hvor man selv får lov til at vælge. Det
andet scenarie er, at man får at vide, enten så laver du det her, eller også så
lukker vi din stilling. Du må gerne lave naturvejledning, men det skal være det
her... Kolleger, der er gået fra naturskoler til administrativ medarbejder, og vi vil
gerne have jobbet; man holder lidt fast, og lader sig lidt prostituere.”
En anden dimittend siger:
”Ja. Der er også nogen der sidder i naturvejlederstillinger, hvor de ikke har
noget med det politiske game at gøre. De er kun ansat til at servicere de 3-6
årige børnehavebørn. Så laver de en tilbudspakke, og så kører de. Og så sidder
der en anden en, som kun ser alt det andet. Og så er der sådan en som mig –
jeg håndterer ALT, fra presse og fondsansøgninger. Også det politiske game. Det
har faktisk været en rigtig svær en. Jeg havde en kollega til at begynde med,
som virkelig havde fingeren på pulsen med hensyn til det politiske game og
kunne lære mig noget om det, der står mellem linjerne.” (dimittend)

!
Personligheden og naturvejlederidentiteten
Naturvejlederdimittenderne er bevidste om, at der hører personlige
kvalifikationer og kompetencer sammen med deres arbejdsopgave. Ovenfor er
nævnt evnen til formidling og at nå tilhørerne. Denne evne kan udfoldes mere
generelt til et kendskab til situeret kommunikation og kommunikation i nationale
netværk. Både det at nå publikum og kommunikere generelt, handler om
kompetencen til at opbygge relationer, hvilket fordrer, at naturvejlederen bruger
sig selv, kan agere i konteksten og forholde sig til målgruppen. ”Man skal kunne
tale sig ind i den verden, man er en del af.” (underviser)
Dette peger også på, at naturvejlederen altid skal være omstillingsparat: måske
er det en anden målgruppe, end oplyst, der er færre eller flere, det bliver
regnvejr, deltagerne i aktiviteten har det forkerte tøj på etc. Derfor handler det
om, at man kan aflæse forventningerne og møde folk der, hvor de er.
!
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Hertil kommer personlige egenskaber som tillid, at kunne kaste sig ud i
samarbejde med en grundfølelse af, at det skal nok lykkes, og helt fundamentalt
er en naturvejleder et begejstret menneske.
Interviewer: ”Har du lært evnen til at begejstre på uddannelsen?”
Dimittend: ”Nej, nej. Evnen til at begejstre har nogen, og nogen har den ikke.
Det er svært at tillære. Man kan lære nogle redskaber, men jeg sælger i den
grad mig som person. Især med målgruppen her. Det er relationen til
målgruppen. Den betyder rigtig rigtig meget.” (dimmitend)
En anden dimittend udfolder den personlige evne til at begejstre som knyttet
direkte til den faglige viden om naturen, som en slags ’naturnørd-begejstring’.:
”Når noget lykkes, er det pga. noget nørdet. [Navn] er som person en nørd, og
det er legalt. Det er en fag-nørdethed i naturen, så man møder en, der er super
entusiastisk.” (dimittend)
”Ja, netop det der med engageret, det tror jeg også. Du skal selv brænde for
det, for ellers kommer de ud i naturen, og synes det var en dårlig oplevelse, og
så kommer de ikke tilbage til naturen. Så du skal selv være på, og synes, det er
interessant.” (dimittend)
Måden man brænder igennem på som naturvejleder, drives af glæden over
naturen, som beskrevet ovenfor gennem værdierne for naturvejledning, og den
man er: ”[…] jeg har regntøj på, jeg træder frem på den måde og viser, at
naturen er god at være i med min rolle. Det er en vigtig brik, jeg står ikke og
siger ’pjat med jer, der er ikke dårligt vejr’, det er det, jeg er bare er, det jeg er,
kommer med det jeg er, og viser at jeg kan lide at være her nu i naturen.”
(dimittend)
”Den der drivkraft – det, at vi selv brænder for det. Det smitter af langt hen ad
vejen – det hører vi jo gang på gang. At det er så fedt, ”fordi du er så
entusiastisk med det, du laver”. Men jeg kan ikke være andet, fordi jeg holder
så meget af det; jeg synes, det er så fedt. Og det brænder jo igennem, ikke.”
(dimittend)
Som en del af personligheden som naturvejleder, vil de gerne gå først og være
rollemodel, også selvom voksne eller andre ’ser ned på en’, mens det foregår.
Der er også en evne til at få sanserne i spil hos de mennesker, der deltager i
aktiviteterne sammen med naturvejlederne. At der skabes en ramme, hvor
deltagerne kan slappe af og føler sig i helt trygge hænder: ”At mærke roen,
komme ud og slappe af. Mærke roen derude. Puste ud. Og bare sætte sig ned
og være til stede og lytte” (dimittend). Det peger på en evne hos
naturvejlederne til at være til stede i nuet og iagttage de små ting, der hele
tiden sker i naturen.
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Skabelsen af naturvejlederidentiteten gennem
naturvejlederuddannelsen
Naturvejlederidentiteten kan karakteriseres som et fællesskab. Der er en meget
stærk community – eller praksisfællesskabs holdning – der også fremmer
videndeling mellem naturvejlederne. Et praksisfællesskab opstår, når en række
personer deler en udfordring, og de er personligt involveret i at arbejde med
udfordringen. Eckert definerer det således:16
“A community of practice is a collection of people who engage on an ongoing
basis in some common endeavor. Communities of practice emerge in response
to common interests or position, and play an important role in forming their
members’ participation in, and orientation to, the world around them. It
provides an accountable link, therefore, between the individual, the group, and
place in the broader social order”.
Det afgørende kriterium, skriver Eckert, for et praksisfællesskab, er, at der er
delte erfaringer og oplevelser over tid, samt enighed om en fælles fortolkning af,
hvad der giver mening. Der foregår således en fælles indsats mellem
praksisfælles-skabets medlemmer for at placere praksisfællesskabet som en
afgrænset gruppe i verden.
Skabelsen af naturvejlederidentiteten og den stærke oplevelse af behovet for at
være forbundet i et fælles naturvejledernetværk, etableres i løbet af
uddannelsen. Naturvejlederuddannelsens netværk har mange ligheder med
opbygning af et praksisfællesskab, dels omkring holdet, og dels omkring det
større nationale naturvejledernetværk. Som en underviser siger om
uddannelsen:
”Det handler om at integrere deltagerne i naturvejlederverden, give hver især en
plads i det store system og en fælles identitet om, hvad er den store fortælling.”
(underviser)
En anden underviser siger: ”Der sker en fælles identitetsafklaring gennem
vejlederens tilgang og netværksdannelsen.” Identiteten dannes i fællesskabet
om opgaven at formidle naturen. En anden underviser siger: ”På det første
kursus har de fleste ikke en identitet. Man er i praksis, når man kommer ind”.
Men ved at man er meget sammen, og arbejder med den fælles udfordring, så
frembringes identiteten, hvilket flere undervisere også er inde på. Underviserne
er bevidste om, at de er medskabere af praksisfællesskabet og den fælles
identitet gennem deres vejledning og samtalerne med kursusdeltagerne. Det er
således ikke en tilfældig eller ustyret proces, men en vejledt, coachet og
understøttet proces. En underviser siger:
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Eckert, P: (2006): Communities of Practice
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”Hver gang jeg har en gruppe, møder jeg en stor bredde. Kravet om job for at
komme på uddannelsen er væsentligt. Diskussioner i studiegrupperne går derfor
i mange retninger, fordi kulturen og mangfoldighede er stor. Min rolle som
vejleder er at være identitets-afklarende og identitetsskabende. Som vejleder er
jeg med til at skabe fortællingen om naturvejledning som kan indplacere den
enkelte i fortællingen. Vi har derfor gode diskussioner om, hvornår noget er
naturvejledning og hvornår det ikke er.” (dimittend)
At forstå naturvejlederidentiteten som en del af et praksisfællesskab harmonerer
med den erfaringsbaserede læringstilgang, hvor der gennem de fælles erfaringer
på internaterne opbygges fælles meningsdannelse. Det betyder ikke, at der ikke
kan være uenigheder eller ’hårde diskussioner’ vedrørende konkrete opgaver17,
men ofte vil der være enighed om de grundlæggende værdier og den fælles
udfordring.
Et andet træk ved velfungerende praksisfællesskaber er, at der ofte er særdeles
god videndeling, fordi forpligtelsen til den fælles opgave eller udfordring går
forud for andre hensyn. En dimittend siger i denne forbindelse:
”Det, der kendetegner en naturvejleder, grundlægges på uddannelsen. Og det er
en kæmpe cadeau til kursusleder og kursusleder, der står for uddannelsen. Det
er lige som at komme hjem, når man møder en naturvejleder. Det bliver
grundlagt i uddannelsen, jeg har været i andre faggrupper, hvor man ikke deler
sit materiale. Her kan man skrive på facebook: jeg skal ud og se på et vandhul,
hvordan skal jeg gøre? Og så ½ time efter har du 50 idéer og folk sender deres
eget materiale. Det sker ikke ret mange steder, og det bliver grundlagt på
uddannelsen.” (dimittend)
Gennem aktiviteterne på uddannelsen, bl.a. det første kursus og de følgende
internater, studiegrupper, vejledning, det skarpe fokus på personlig involvering
og udvikling, skabes et fællesskab og et netværk, som bliver til en
naturvejlederidentitet. Kursuslederne spiller en stor rolle i at være rollemodeller
for praksisfællesskabet. Det kunne indikere, at det i højere grad er
uddannelsens form og læringstilgang som praksisfællesskab, der er afgørende
for naturvejlederidentiteten, end det konkrete indhold i uddannelsen. En
dimittend, der var uerfaren som naturvejleder i praksis, da han startede på
uddannelsen, uddyber:
”Det var supergodt. Uddannelsen har hjulpet mig med at skabe en identitet.
Hvordan kan jeg se mig selv i den her rolle som naturvejleder. I starten havde
jeg det sådan: ”Hold da op, jeg er sammen med kompetente mennesker”. Og
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Den tidligere påpegede tendens til, at refleksionen i uddannelsen måske stopper ved
’givne sandheder’ kan dermed også udlægges som et træk ved et stærkt
praksisfællesskab, der ikke udfordrer sin grundlæggende mening.
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her kommer jeg og ved faktisk ikke ret meget om noget som helst, men alligevel
skulle jeg skabe mig en naturvejlederidentitet. Det bidrog uddannelsen rigtig
godt til.” (dimittend)
At forstå uddannelsesforløbet som optagelsen i det fælles naturvejleder
praksisfællesskab er en vigtig værdi ved uddannelsen, der ligger udover det
klare bidrag med formidlingskompetencer og redskaber hertil. Under dette
yderligere bud på uddannelsens værdiskabelse, ligger en klar konstatering af, at
deltagerne på uddannelsen allerede har en naturfaglig baggrund og viden, som
de kan bringe i spil i fællesskabet og som er grundlaget for den
erfaringsbaserede læring.
Således er det netop styrken i praksisfællesskabet, der opleves som en
udfordring, hvis uddannelsen skal lukkes op for andre fag-professionelle som for
eksempel lærere og pædagoger, der ikke er ansat som naturvejledere. Det skal i
denne forbindelse overvejes, på hvilken måde ikke naturfaglige praktikere
meningsfuldt kan være en del af praksisfællesskabet, og hvordan deres identitet
som naturvejledere kan opbygges.18

Naturvejledernetværk
Evalueringen har flere steder berørt mangfoldigheden og forskelligheden i
deltagerne på naturvejlederuddannelsen, som finder sammen i værdifulde
netværk. Netværkene spiller en central rolle som fagligt understøttende for
dimittenderne, som det praksisfællesskab man er del af og får sin identitet fra
og som det, der skaber sammenhæng mellem de mange ’isolerede øer’ af
naturvejledere, som én siger. Der tales både om studiegrupper, hele holdet,
personlige netværk, samt

j de regionale og faglige netværk som eksempelvis

Friluftrådet står for. Et andet ofte nævnt netværk er Naturfredningsforeningens
årskonference.
”Netværk, netværk, netværk er alfa og omega.” (dimittend)
”Det er der netværket kommer ind igen […] Fagligheden opnår vi gennem
netværket. Så det har jeg ikke haft så meget brug for i uddannelsen.”
(dimittend)
Det betones, at det er vigtigt, at der er netværk med kendte personer.
”Jeg ved godt at Friluftsrådet har netværk inden for det område, men det, der er
vigtigt i naturvejlederuddannelsen, er den sammenkobling til de 24 mennesker.
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Teoretisk skelner fx Wenger, der er en af grundlæggerne i teorierne om
praksisfællesskaber, fx mellem legitime og perifere medlemmer af praksisfællesskaber.
Medlemsskabet afgør, hvilken rolle man kan spille i fællesskabet. Muligvis kunne sådanne
begreber være inspirerende metaforer for udviklingen af uddannelsen, hvis andre
faggrupper skal inkluderes.
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Det har givet tryghed. Jeg vil ikke gå ind i et fremmed netværk og spørge om alt
muligt. Vi havde f.eks. på et af forløbene, hvor vi skulle skrive ned, hvilke
problemstillinger vi har, hvad fylder meget i hovedet på din arbejdsplads. Det
var noget med økonomiske forhold, ansættelsesforhold, kolleger, ledelse,
opfølgning. Mange forskellige ting. Der blev vi også grupperet og skulle melde
tilbage til [underviseren], som så grupperede os, og det var superfedt at snakke
med nogen, der havde nogle af de samme problemer. Hvordan tackler du det,
hvordan gør du....” (dimittend)
På den anden side nævnes det også ofte, at de årlige konferencer er netværk til
andre end lige holdkammeraterne. Naturvejlederforeningen er også et samlende
netværk, hvor der foregår debat og diskussion. Og de sociale medier nævnes
som en måde, hvorpå holdene integreres i et samlet praksisfællesskab:
”Det er netværket, også overfører man sit eget netværk til hele facebookgruppen, og en spurgte om noget. Så deles vi alle sammen, så lærer vi
hinanden at kende. Alle holdene samles i den samme facebook gruppe.”
(dimittend)
Netværk er også at have mulighed for at komme ud og se, hvordan de andre
arbejder. I det hele taget er netværket den ’infrastruktur’, der efter uddannelsen
er slut, vedvarende bliver ved med at åbne muligheder og alternativer for
naturvejlederne – både gennem konkret materiale, viden og inspiration. På den
måde bevares sammenhængskraften i praksisfællesskabet, fordi der er
videndeling og en strøm af fælles oplevelser og erfaringer.
”Ja, det er også netværk. Man kommer rundt og ser forskellige steder, så man
ikke bare får det hele på Skovskolen sammen med [navn] og [navn]. Der er
mange, der har deres egen lille naturvejledervirkelighed, så det er ret vigtigt at
komme ud og se, hvad de andre laver, så man kan se, at man behøver måske
ikke lige gøre det sådan, som man hele tiden har gjort det. Man kan gøre det på
1000 andre måder.” (dimittend)

!
Samfundsmæssige udfordringer
Det ligger, som et væsentligt strategisk fokus fra Friluftsrådet, at
Naturvejlederuddannelsen skal gøre naturvejledere i Danmark kompetente til at
understøtte samfundsmæssige udfordringer. Dermed er det opstillet som et mål
i den gennemførte evaluering at afdække holdningerne til dette.
Før der i analysen fokuseres på afdækning af de forskellige samfundsmæssige
temaer, er det centralt at afdække de holdninger og forståelser af Friluftsrådets
ønske om at understøtte de samfundsmæssige opgaver. Overordnet kan det
siges, at der er forskellige holdninger til, hvorvidt disse udfordringer er relevante
at tale om i forhold til Naturvejlederuddannelsen.
!

!

Side 40

!
Et perspektiv er, at det er rigtigt set, at Naturvejlederne skal ’spille ind’ i
samfundet mere generelt end tilfældet har været tidligere, og dermed er
kompetencerne til at kunne forholde sig til de samfundsmæssige udfordringer
relevante. Til denne gruppe hører en del af naturvejlederne, ligesom en del
arbejdsgivere taler i denne retning, hvilket vil blive udfoldet i afsnittet omkring
arbejdsgiveres perspektiver.
Et andet dominerende perspektiv er, at fokus på de samfundsmæssige
udfordringer er en drejning af forståelse for Naturvejlederuddannelsen, som ikke
er hensigtsmæssig. Det fjerner ifølge denne gruppe fokus fra det egentlig,
nemlig formidling om og i naturen. En kommenterer i spørgeskemaet:
”[…] Og så kan jeg ikke lade være med at lufte kæphesten - hvor er
NATURvejledningen blevet af? Sundhed, partnerskaber, frivillighed,
kulturhistorie osv, osv - det er efterhånden kun sådanne emner der bruges tid
på i naturvejledningen herhjemme - altså på uddannelsen og på årsmøderne.
Det er jo ikke der vi blæser igennem i medierne - det er naturformidling på P1,
Aftenshowet osv - sgi da ikke ovennævnte emner. Mere fokus på biodiversitet
o.lign - altså hvordan man laver fed formidling om dette.” (kunde/arbejdsgiver
der selv er udannet naturvejleder fra hold 13)
Et tredje perspektiv er, at understøttelse af de samfundsmæssige udfordringer
bliver italesat af Friluftsrådet som noget, der ikke allerede foregår, hvilket nogen
naturvejledere er helt uenige i. De mener netop, at de arbejder med de
samfundsmæssige udfordringer som et helt naturligt element af deres praksis
som naturvejledere. Dette vil blive udfoldet under de enkelte temaer nedenfor.
En naturvejleder forklarer:
”Vi gør allerede et fantastisk stort stykke arbejde. Vi skal passe på. Vi skal passe
på at det bliver ikke på bekostning (af vores nuværende kerneopgaver,
red.).” (dimittend)
Det viser sig generelt, at de i evalueringen involverede naturvejleder er fuldt ud
bevidste om, at Friluftsrådet har et strategi på området:
”De (Friluftsrådet, red.) prøver ihærdigt at sætte os i gang med noget (omkring
det samfundsmæssige, red.). Der komme pjecer ud og små mails. Hvis man er
ansat i 0-18 års området så går man ikke ud og laver integration udenfor.
[Navn] som er naturvejleder i Vesthimmerland. Hvert år så har hun nyt på
prorammet. Der har hun haft ældre, så har det været småbørn.” (dimittend)
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Ses på arbejdsgivere og kunders besvarelser i forhold til de samfundsmæssige
udfordringer viser nedenstående generelle billede sig.

Naturvejledere er en væsentlig samfundsmæssig
medspiller i forhold til:

!

4,2!
3,6!

3,8!

3,8!

3,1!

Integration

Sundhed

Turisme

Miljø og
Skolereformen
bæredygtighed

Tabel 4: Samfundsmæssig rolle
Fremstillingen af gennemsnit på tværs af de fem områder viser, at miljø og
bæredygtighed er det område, som arbejdsgivere og kunder i størst grad
knytter til naturvejledning. Integration er modsatte ende med et gennemsnit på
3,1.19
Evalueringen viser et behov for, at Friluftsrådet er mere præcise i, hvad de
efterspørger af naturvejlederne, samt at de i højere grad integrerer deres ønsker
til kompetencer i uddannelsen samt efteruddannelse. Naturvejlederne
italesætter, at de gerne vil bidrage, men at de ikke altid føler sig klædt på til
opgaven. Her fremkommer dermed et perspektiv, der i nogen grad er
anderledes end dominerende perspektiver i den øvrige evalueringen:
Dimittenderne giver tydeligt udtryk for, at skal de bidrage til de
samfundsmæssige udfordringer, så har de brug for specifik viden om
områderne. Det er dermed ikke nok med den generelle formidlingsuddannelse.
Der er brug for viden om eksempelvis integration eller sundhed, for at kunne
igangsætte relevante projekter og tale det relevante sprog.
Et væsentligt perspektiv i denne sammenhæng er, at der er behov for linjer på
Naturvejlederuddannelsen eller måske endnu bedre på efteruddannelsen inden
for specifikke områder. Der efterspørges altså, at Friluftsrådet igangsætter
kompetenceudvikling blandt korpset af naturvejledere som en forudsætning for,
at det kan lykkes til fulde at understøtte de samfundsmæssige opgaver.
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Gennemsnit i dette og øvrige fremstillinger er fremkommet ved beregning af besvarelser
i en skala fra 1 (dårligt) og 5 (bedst).
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Sundhed
Sundhed forstås i denne sammenhæng som det at være understøttende for
borgeres sundhed som en del af praksis om naturvejledning. Nogen
naturvejlederne giver udtryk for, at det er et samfundsmæssigt relevant emne,
fordi der bliver flere og flere livsstilsygdomme, som i nogen grad knyttes
sammen med det at bevæge sig for lidt, hvormed naturen kan have en
væsentlig betydning.
Der gives udtryk for, at der er et specifikt netværk omkring sundhed, hvilket
italesættes som understøttende. Enkelte har også oplevelser med eksempelvis
en fysioterapeut, der arbejder med naturvejledning og forklarer det som meget
understøttende at se koblingen af de to fagligheder.
Generelt kan det dog konkluderes, at ikke mange af de interviewede
naturvejledere har en eksplicit praksis og holdning til det at indarbejde sundhed
i deres arbejde.
Som beskrevet ovenfor er den gennemsnitlige besvarelse fra kunder og
arbejdsgivere i forhold til sundhed et gennemsnit på 3,6, hvilket kan tolkes som
en holdning til, at naturvejlederne har nogen grad af betydning.
Der viser sig i forhold til dette spørgsmål udsving i forhold til alder, hvormed de
besvarelser, der er kommet fra det ældste segment, i højere grad end de unge
mener, at naturvejlederne har en betydning i forhold til sundhed, hvilket kan ses
af nedenstående grafer.

Naturvejledere er en væsentlig samfundsmæssig
medspiller i forhold til sundhed

!

4,0
3,2

3,3

26-35 år

36-45 år

3,6

46-55 år

Over 56 år

Tabel 5: Sundhed i forhold til alder
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Integration
Arbejdet med integration ligger mange af de interviewe naturvejledere meget på
sinde, men er også et område, de har meget forskellige holdninger til, ligesom
det opleves vanskeligt at arbejde med.
Et perspektiv er, at naturvejledning på ingen måde er relevant i forhold til
integration. En naturvejleder siger:
”Vi er gode til at skabe gode naturforståelse. Skabe ambassadører for naturen.
Tryghed i naturen. Man tager ikke afghanske krigsramte børn og siger ”hej lær
noget om bænkebidere.” De skal først integreres og lære sproget, før vi taler om
bænkebidere.” (dimittend)
Andre giver udtryk for stor uenighed i dette, både i den konkrete
interviewsituation og i andre interviews. En naturvejleder responderer på
ovenstående forklaring:
”Det er jeg slet ikke enig i. Det har de netop brug for. De (borgere med anden
etnisk baggrund end dansk, der skal integreres, red.) har netop brug for at
komme ud i naturen. At tage et barn og lære kultur og sprog så er naturen
ideel. Det gør ikke noget, at de lærer hvad en bænkebidder er.” (dimittend)
Ovenstående er udtryk for velvilje og et ønske om at gøre en forskel på
området, selv om en del dog også udtrykker, at de ikke betragter det som deres
kerneopgave. Mange forklarer, at det er et vanskeligt område at arbejde inden
for, og flere har haft oplevelse med formidling til ikke-etnisk danske borgere,
hvor der opleves reaktionsmønstre, som er helt anderledes end hos etnisk
danske. Eksempelvis beskriver en naturvejleder en situation, hvor en ung mand
med anden etnisk baggrund dræbte et pindsvin, fordi han blev bange for det.
En anden udfordring er særligt det unge segment af den ikke-etnisk danske
gruppe, som ifølge naturvejleder kan have en ’fuck-dig’ attitude, som
naturvejlederne ikke føler sig klædt på til at håndtere. Dette knytter sig
forventeligt til den specifikke gruppe af unge, men måske i lige så høj grad til
det at formidle til unge mennesker, der ikke er motiverede for at deltage i
aktiviteten.
Overordnet viser evalueringen, at naturvejlederne igennem uddannelsen ikke er
blevet klædt på til at arbejde kompetent og med tryghed med
integrationsopgaven. De italesætter, at Friluftsrådet med fordel kan være
skarpere på, hvad de mener med integration. Hvad består opgaven i og hvad er
forventningerne til naturvejlederne? Derudover viser der sig også her behov for
at få mere specifikke kompetencer inden for området, og konkret peges der
eksempelvis på viden om andre natursyn end det danske:
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”Jeg tror i bund og grund, at det handler om et helt andet natursyn. Det er en
vigtig del af kulturen. Jeg har oplevet det med de ældre unge. […] Jeg oplever
helt klart, at der er et helt andet natursyn. [...] Det minder om Islændinge.
Deres sociale indgangsvinkel er helt det sammen - det er sagahelte alle
sammen. Med mig selv som udgangspunkt.” (dimittend)
Dette kunne være afsæt for eksempelvis en temaaften, hvor der er oplæg og
videndeling på området. Der efterspørges altså ikke nødvendigvis lange forløb
om integration, men specifik viden, der kan tages med tilbage til praksis. En
form kan også være som tematisk netværk.

Sociale problemer
Sociale problemer kan i evalueringen i nogen grad sammenstilles med sundhed.
Det er et område, som naturvejlederne finder relevante på et samfundsmæssigt
niveau, men som de ikke italesætter som en af deres primære opgaver.
Når der arbejdes med sociale problemer, gøres det indirekte ved at være gode
rollemodeller og tydelige voksne, hvilket er yderst relevant eksempelvis i forhold
til børn med særlige behov.
Enkelte har helt konkrete forklaring på, hvordan de arbejder med specifikt med
området:
”Jeg tænker rigtig meget på socialisering og hvordan børnene udvikler sig. Jeg
tænker sådan nogle projekter med at få familierne ud. At man kunne få en
familiebehandling i naturren. Det har jeg prøvet i naturen. Jeg bruger rigtig
meget energi på at prøve at være sammen med børnene om hvordan man er
samme. At de møder nogen voksne, som kan lære dem noget, og har
tid.” (dimittend)
Som nævnt i forbindelse med integration, er der en udfordring i at håndtere de
børn og unge, som er ubehøvlede og demotiverede for at deltage i de
aktiviteter, som naturvejlederen igangsætter. De fleste af de interviewede
naturvejledere forklarer, at de ikke føler sig klædt på til at håndtere dette.
Dermed anbefales det, at der sættes fokus på dette i uddannelsen eller
alternativt som en del af et efteruddannelses- og netværkstilbud.

Miljø og bæredygtighed
Miljø og bæredygtighed er det tema, som både naturvejlederne og deres kunder
og arbejdsgivere i størst omfang italesætter som en del af naturvejledernes
formål og kerneopgave. Dette giver mening, fordi bæredygtigheden og miljøet
knytter sig direkte til naturen, hvorimod de andre temaer handler om øvrige
samfundsmæssige problemer, som kan understøttes igennem naturvejlederens
fokus på og i naturen.
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Der viser sig i evalueringen en række eksempler på projekter, der har fokus på
netop miljø og bæredygtighed, som er drevet at naturvejledere. Et eksempel er
en naturvejleder, der sammen med børnehavebørn laver julepynt i genbrugstræ,
og derigennem får børnene til at forholde sig til at både at bruge naturen og
forholde sig til bæredygtighed.
Andre eksempler handler om at vise borgere, hvordan naturen skal bruges til at
lave eksempelvis te samt hvilke øvrige urter, der findes i naturen.
Dette område falder altså naturvejlederne naturligt, og kobler sig på den
forståelse af opfattelsen af diskursen hos Friluftrådet, som en naturvejleder
forklarer:
”Hvis man kender naturen, og kommer til at holde af den, så vil man også lære
at passe på den. Det er vores berettigelse at lære folk naturen at kende, så de
passer på den. Eks. idræt i naturen – hvorfor synes du, det er vigtigt at formidle
skoven i dit o-løb? Det handler om at kvalificere oplevelserne, så de får et
naturaspekt.” (dimittend)
Naturvejlederne vurderes til at være godt klædt på igennem uddannelsen til at
varetage understøttelse af miljøet og skabelsen af bæredygtighed.

Turisme
Evalueringen viser en stor diversitet i forhold til, hvor meget turisme fylder for
den enkelte naturvejleders arbejde. For nogen fylder det rigtig meget, og for
andre næsten ikke. Det vurderes, at de naturvejledere, der har det som en del
af deres primære opgave, er klædt på til opgaven. Det er dog ikke muligt på
baggrund af evalueringen at konkludere entydigt, om det er
Naturvejlederuddannelsen, der har understøttet kompetencerne eller om det er
praksisopbygget viden, der er opnået igennem det at have et turismerettet job.
Dog understreges det igennem evalueringen, at der ikke fra naturvejlederne
opleves en stor efterspørgsel om mere viden på dette område.
En enkelt kunde/arbejdsgiver kommenterer i forbindelse med
spørgeskemaundersøgelsen, at der med fordel kunne sættes mere fokus på
området:
”Verden er ikke den samme som for 15 år siden og jeg mener
Naturvejlederuddannelse har for lille fokus på oplevelsesøkonomi.
Naturvejledere skal være bevidste om, at de er med til at udvikle områder i
forhold til turistudvikling. Det skal være i orden at man skal tjene penge på
naturturisme. Vi kan være væsentlige udviklere i områder af Danmark der har
brug for det. Andre kan lave lejrbål! Og økonomi udelukker ikke forståelse og
adfærdsholdninger”. (kunde/arbejdsgiver)
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Som tilfældet viste sig omkring sundhed, er der forskelle i forhold til alder på,
hvorvidt naturvejlederne har en central rolle omkring turisme. Også her viser
det sig, at der er stor forskel på de yngre, som ikke mener, at naturvejledernes
rolle i forhold til turisme er så vægtig som de ældre segmenter mener.

Naturvejledere er en væsentlig samfundsmæssig
medspiller i forhold til turisme

!

3,3

26-35 år

3,6

36-45 år

3,9

4,1

46-55 år

Over 56 år

Tabel 6: Turisme i forhold til alder

Skolereform
Skolereformen er relevant for naturvejlederne på grund af det øgede fokus på
understøttende undervisning og udeskole. Evalueringen viser overordnet set, at
naturvejlederne betragter skolereformen som en både spændende og meget
relevant ny virkelighed, som de gerne vil tænke sig ind i. De forklarer:
”Jeg har siddet i et udvalg i vores kommune omkring hvordan kan uformelle
læringsmiljøer kan komme i spil. Vi kom frem til, at vi gør det sammen. Det er
ikke så meget de uformelle læringsmiljøer - det er at lærerne selv kan finde en
måde. Der hvor vi kan hjælpe dem, det er at vi skal gå mere koncentreret ind i
forhold til Fælles mål.” (dimittend)
”Vi har snakket meget om det. Vi synes, at det er fedt. Det er at skolerne har
fået en længere dag. så har de større mulighed for at tage cyklen. Der skal
bevægelse ind. Der er mange ting, som vi opfylder, blandt andet skal de arbejde
mere udenfor. Vi håber, at skolerne bliver hos os lidt længere tid. Nogen bliver
hos os helt til kl. 14.” (dimittend)
Naturvejlederne vurderes overordnet set til at være i stand til at tænke sig ind i
og forholde sig aktivt til skolereformen. Dette ligger altså som en naturlig del af
det at tænke og agere over for kunder, herunder skoleklasser. Dog er der nogen
bekymring om, hvad forventningerne bliver til naturvejlederne i forbindelse med
reformen. Flere understreger, at der skal findes en god balance mellem det at
være understøttende og at lærere og arbejdsgivere forventer, at naturvejlederne
!
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overtager undervisningen og laver reelle læringsforløb. En fortæller:
”Jeg er ikke ansat til at lave læringsforløb, selv om jeg sagtens kan. Men det
tager også tid. Det ville være en anden funktion, så kunne jeg være udeskole
konsulent, naturvejleder koordinator, men jeg står i vandet og er praktisk.”
(dimittend)
Der er altså et fokus på, hvordan man også i skolereformens virkelighed
understøtter, at lærerne ikke bruger naturvejlederne til at ’fylde hullerne ud’ og
leve op til kravene til understøttende undervisning og udeskole. Dette vurderes i
evalueringen mere at være en opmærksomhed, som reformen giver og som skal
danne afsæt for en fælles udvikling af praksis omkring naturvejlederne rolle,
mere end et behov for at der sættes et andet eller større fokus på området på
uddannelsen.

Kunder og arbejdsgiveres opfattelse af
naturvejledning
Evalueringen indbefatter kunder og arbejdsgiveres opfattelse af og forståelse for
naturvejledning, hvilket allerede i forbindelse med formålet med naturvejledning
er fremvist. Følgende er disse gruppers perspektiver i forhold til naturvejledning
og dermed op imod naturvejlederuddannelsen og dennes fokus.

Hvad skal naturvejledere i Danmark?
I beskrivelserne af, hvilke opgaver naturvejlederne varetager, forklarer
arbejdsgivere først og fremmest naturvejledernes rolle i forhold til formidling.
Denne både internt i den ansatte naturvejleders organisation og mere eksternt
til forvaltninger og andet politisk bagland. Det pointeres i denne sammenhæng,
at de ofte bidrager med utraditionelle løsninger, som bunder i deres faglighed,
pædagogiske evner og blik for spændende samarbejde. Ligeledes forvalter
naturvejlederne ofte de hjemmesider og naturportaler, hvor de tilbud
kommunen præsenterer, information om deres arbejde og undervisningstilbud
forefindes. Også offentlige ture, rundvisninger og kurser er blandt de opgaver,
som lander på naturvejledernes borde.
Events og teambuilding er også blandt de arbejdsopgaver, som naturvejlederne
bidrager til. Ligesom også opgaver af mere praktisk karakter, som eksempelvis
pasning af dyr forekommer i naturvejledernes arbejdsmæssige hverdag.
En overordnet betegnelse for arbejdsopgaverne kan med rette kaldes daglig
ledelse og i de tilfælde, hvor naturvejlederne i mere udbredt forstand varetager
ledelsesopgaver, beskæftiger de sig også med fondsansøgninger og fundraising
og projektledelse.
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Også udeudvikling og inspirationsgenerering er både blandt naturvejledernes
kompetencer og arbejdsområder – her både i bred forstand, men i særdeleshed
også i forbindelse med det turismefremmende arbejde.
Dermed viser der sig opsamlende en enslydende forklaring fra arbejdsgivere på
naturvejledernes opgaver på deres respektive arbejdspladser og
naturvejledernes egne forklaringer. Endnu engang understreges de mange
forskelligartede opgaver.

Hvordan opleves naturvejlederne?
Arbejdsgivere og kunder er i forbindelse med spørgeskemaet blevet bedt om at
vurdere deres tilfredsheden med deres sidste møde med en naturvejleder.
Nedenstående figur viser den gennemsnitlige score, som er udregnet ved at
konvertere skalaen meget utilfreds/meget tilfreds til tal, hvor meget utilfreds =1
og meget tilfreds = 5. Af figuren ses det, at den overordnede vurdering af det
sidste møde med en naturvejleder ikke kommer meget over en gennemsnitlig
vurdering. Deltagerne er således moderat tilfredse, men heller ikke meget mere.

Hvor tilfreds var du generelt set med det
sidste møde med en naturvejleder?

3,5

Tabel 7: Sidste møde
Ses der lidt nærmere på besvarelserne er der stor spredning i bedømmelserne.
Således er cirka 30 % meget utilfredse med mødet, mens cirka 45% er meget
tilfredse.
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Hvor tilfreds var du generelt set med det sidste
møde med en naturvejleder?

!

45,20%

29,80%
20,20%

Meget
utilfreds

2,40%

1,20%

Utilfreds

Hverken eller

1,20%
Tilfreds

Meget
tilfreds

Ved ikke

Tabel 8: Sidste møde
Dette svar undrer op imod resten af undersøgelsen, som generelt giver et mere
positivt billede af tilfredshed. Derfor har det været undersøgt, hvad der
eventuelt ligger til grund for de meget forskellige vurderinger. Datamaterialet er
blevet undersøgt for en sammenhæng mellem naturvejledningens influerende
rolle og tilfredsheden med uddannelsen, men der ser umiddelbart ikke ud til at
være et mønster. Således kan det ikke konkluderes, at de respondenter, der er
utilfredse med det sidste møde med en naturvejleder ser dårligere på
naturvejlederens rolle som medspiller i forbindelse med turisme, sundhed,
integration, skolereform og miljø og bæredygtighed.
Undersøges de demografiske variabler i forhold til tilfredsheden, ser alderen ud
til at spille ind. Deltagere 46 år eller ældre en generelt mere tilfredse med det
sidste møde med naturvejlederne, hvorimod de ”yngre” generationer er en
smule mere kritiske overfor oplevelsen. Hvilke mekanismer der kan tænkes at
ligge bag den aldersmæssige forskel belyser undersøgelsen ikke, dog kan der
med reference til det samlede kvalitative datamateriale peges på, at
Naturvejlederuddannelsen har en højere grad af prestige i de ældre segmenter
ligesom at kendskabet til uddannelsen og vejledernes rolle ifølge
naturvejlederne selv er aldersafhængigt. Dermed kan en antagelse om
sammenhænge være, at de ældre borgere og arbejdsgiveres højere
forventninger til kvaliteten i mødet med naturvejlederen har været
understøttende for en positiv oplevelser. Et andet perspektiv kan være, at de
kompetencer naturvejledere har i særlig grad giver mening for et ældre
segment. Det er dog vigtigt at understrege, at selv om italesættelsen her bliver
’et ældre segment’ skal det ikke knyttes til ældre borgere.
Det skal bemærkes, at der i aldersgruppen 26-35 år kun er 9 personer, og at
det derfor er et for smalt grundlag at komme med generelle konklusioner på.
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Hvor tilfreds var du generelt set med det sidste
møde med en naturvejleder?

!

3,8

3,7

46-55 år

Over 56 år

3,3
2,6

26-35 år

36-45 år

Tabel 9: Sidste møde i forhold til alder
Ligeledes ser det ud til, at tilfredsheden afhænger af, om man selv er uddannet
naturvejleder eller ej. Nedenstående figur viser, at de adspurgte personer, som
ikke selv er naturvejledere, i gennemsnit er mere tilfredse med det sidste møde
end de personer, der selv har taget uddannelsen. De arbejdsgivere og kunder,
der selv har uddannelsen, placerer sig bredt over årgangene, og der er dermed
besvarelser fra hold 3 til hold 27, som bliver færdig i 2015.
Dette faktum er i nogen grad overraskende, men kan knyttes an til en antagelse
om, at man, selv som naturvejleder, potentielt har forestillinger om, hvordan
’rigtig’ naturvejledning udføres og dermed også er mere kritisk i sin vurdering af
det.

Hvor tilfreds var du generelt set med det sidste
møde med en naturvejleder?

!

3,6

3,1

Naturvejleder

Tabel 10: Tilfredshed
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Ikke naturvejleder
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Det bemærkelsesværdige i hele undersøgelsen er, at selvom deltagerne ser ud
til at være kun moderat tilfredse med det sidste møde med en naturvejleder, så
vurderer langt de fleste, at oplevelsen var god.
Som det ses af figuren knytter størstedelen af deltagerne positive ord på deres
sidste møde med naturvejlederne (der var mulighed for at knytte mere end et
på).

!

Min sidste oplevelse med en/flere naturvejleder(e) var:
En god oplevelse

90,5%

Velforberedt fra naturvejlederens side

64,3%

Noget jeg gerne vil gøre igen

61,9%

Spændende

56,0%
52,4%

Relevant
Lærerigt

50,0%

Noget jeg ville anbefale til andre

50,0%
46,4%

Fyldt med faglighed

45,2%

Oplysende
Uinteressant
Ved ikke

3,6%
2,4%

Kedeligt

1,2%

En dårlig oplevelse

1,2%

Min sidste oplevelse med en/flere naturvejleder(e)
var (sæt gerne flere krydser):

Tabel 11: Den sidste oplevelse
Særligt i lyset af, at 30% af de adspurgte var ”meget utilfredse” med oplevelsen
ved sidste møde, er det overraskende at blot 3,6%, og 1,2% fandt det
henholdsvis uinteressant, kedeligt og en dårlig oplevelse. Hvori denne
modsætning opstår, kan desværre ikke afgøres i rapporten.

Uglens betydning for kunder og arbejdsgivere
Som tidligere bekrevet i rapporten, er der forskellige holdninger til Uglens
betydning hos naturvejlederne selv, hvilket også viser sig som tilfældet blandt
kunder og arbejdsgivere.
Undersøgelsen viser, at 37,2 % af kunderne og medarbejderne giver udtryk for,
at de har hørt om Uglen og at den har stor betydning i forbindelse med
!
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naturvejledningen. 25,5 % af den samlede mængde respondenter giver udtryk
for, at de har kendskab til Uglen, men at den ikke er vigtigt for dem. Interessant
er det, at 19% af de respondenter, der selv er naturvejledere giver udtryk for,
at de har kendskab til Uglen, men at den ikke er vigtigt. Dermed understøttes
undersøgelsens generelle perspektiver i forhold til betydningen af Uglen af de
kvantitative indsamlinger.

!

Ved du hvad Uglen står for?
Ja, det har jeg hørt om, og jeg mener at
Uglen har stor betydning i forbindelse
med naturvejledning

37,2%

Ja, det har jeg hørt om, men det er ikke
vigtigt for mig

25,5%

Nej, jeg har aldrig hørt om en ugle i
forbindelse med naturvejledning

Ved ikke

22,3%

15,0%

Tabel 12: Uglen
De kunder og medarbejdere, der i spørgsmålet ovenfor har givet udtryk for, at
de har kendskab til Uglen, er efterfølgende blevet spurgt om vigtigheden af at
en naturvejleder er bærer af Uglen. Dette er relevant, idet der er
’konkurrerende’ uddannelser til Naturvejlederuddannelsen, eksempelvis omtales
at De Danske Spejderkorps har en uddannelse til Ildflue.
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I hvilken grad er det vigtigt for dig i samarbejde
med naturvejleder, at han eller hun er bærer af
Uglen?

!

Det afhænger af situationen

42,9%

Vigtigt

28,5%

Ikke vigtigt

14,3%

Slet ikke vigtigt

5,7%

Meget vigtigt

5,7%

Ved ikke

2,9%

Tabel 13: Vigtighed af Uglen
Besvarelsen viser, at de fleste forholder sig til vigtigheden afhængig af den
givne situation, hvilket her tolkes som en ’både-og’ besvarelse. Næsten 20%
giver udtryk for, at det ikke er vigtigt eller slet ikke vigtigt. Dette kan tyde på, at
Uglen ikke blandt kunder og arbejdsgivere har den legitimitet som
kvalitetsstempel, som Friluftsrådet vurderes at ønske. Det anbefales på
baggrund af dette at vurdere, hvorvidt og hvordan der kan skabes øget
oplevelse af vigtighed i forhold til Uglen. Nogle af naturvejlederne peger på, at
der er en udfordringen med Uglens brandingværdi. De forklarer, at Uglen er sur
og tyk, hvilket ikke er understøttende for det signal det ønskes at den sender til
omverdenen. Såfremt det vurderes som et væsentlig element i legitimeringen af
uddannelsen, kan der eksempelvis arbejdes med en videreudvikling af det
grafiske udtryk samt branding generelt.

Hvorfor er det attraktivt at have en naturvejleder ansat?
Arbejdsgiverne er som en del af undersøgelsen blevet bedt om at forholde sig til,
hvorfor det for dem er attraktivt at have en naturvejleder ansat. Et
gennemgående ord i beskrivelsen af dette er formidling. Der er stor
opmærksomhed på, at naturvejlederen besidder nogle kommunikative og
formidlingsmæssige kompetencer, som er gavnlige for det arbejde de udfører.
Dette i særlig grad i forbindelse med de uddannelsesmæssige opgaver, som
ifølge flere af besvarelserne er et dominerende felt for naturvejlederne. Hermed
viser der sig altså en anderledes italesættelse hos arbejdsgivere end hos
naturvejlederne selv, der ikke forklarer deres arbejde som undervisning.
Arbejdsgiverne understreger, at naturvejlederne skal være i stand til at
undervise i såvel natur- som kulturhistorien om et bestemt område til en bred
målgruppe, og i den forbindelse forekommer det gavnligt, at de er kvalificerede
formidlere. En konkretisering af deres kompetencer beskriver en god og brugbar
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’hands-on’-tilgang og deres evne til at gøre naturen levende. Også i forbindelse
med kontakterne udad til forvaltninger og lignende anvendes naturvejlederne.
Et andet ord, der dukker op i flere besvarelser, er naturvejledernes kompetencer
indenfor iværksættelse af naturaktiviteter. Disse i bred forstand, men med det
udgangspunkt at bringe nogle mennesker sammen om naturen. I forlængelse
heraf præsenteres også naturvejledernes pædagogiske evner som et plus og
som noget af grunden til, at det lykkes for dem at kommunikere til en bred
målgruppe. De er således bevidste om, hvem formuleringen af deres viden om
naturen er rettet imod i det enkelte tilfælde og formår at tilpasse undervisningen
til den enkelte situation. Dette også i forhold til, om undervisningen foregår i
skoleregi, på naturskolerne eller i naturen.
I forbindelse med promovering af kommuner og den herlighedsværdi den
enkelte kommune råder over, indtager naturvejlederne også en dominerende
rolle. I flere tilfælde beskrives det, hvordan de varetager opgaver i forbindelse
med at fremme turisme og de visioner byrådet har for kommunen som en stærk
turisme-kommune.
Et tredje indsatsområde, som har gavn af naturvejledernes kompetencer, er
natværksdannelse. Naturvejlederne er ofte et kendt ansigt i lokalområderne og
har derfor ofte nemmere ved at ’åbne nogle døre’. Ligeledes har naturvejlederne
gennem deres fagfelt naturligt et netværk i naturvejlederkredse, hvilket ofte
kommer både dem selv og deres arbejdsgivere til gode.
Naturvejledernes uddannelsesmæssige baggrund er således brugbar i mange
sammenhænge og deres både faglige, pædagogiske og formidlingsmæssige
evner værdsættes af deres samarbejdspartnere.

Naturvejlederens ønskelige opgaver i fremtiden
Arbejdsgiverne er ligeledes blevet bedt om at forholde sig til, hvilke
arbejdsopgaver de kan se for naturvejledere i fremtiden, herunder opgaver som
de på nuværende tidspunkt ikke løser. En dominerende fællesnævner er
udvikling af det eksisterende og innovation. Flere af naturvejledernes
arbejdsgivere og samarbejdspartnere pointerer således, at den kontekst de
arbejder i er foranderlig, og at der derfor er et løbende behov for videreudvikling
af metoderne. Dette gælder blandt andet udviklingen af den formidling, som
naturvejlederne varetager, ligesom også yderligere viden om formidling som
metode er et indsatsområde, som med fordel kunne styrkes.
I samme tråd ligger et ønske om og behov for, at naturvejlederne løbende
gentænker arbejdspladsens tilbud, blandt andet i relation til den nye
skolereform, og heri også en overvejelse om, hvorvidt det kunne være
fordelagtigt at medtænke teknologien i højere grad.
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Også værktøjer til håndtering af store events, borgermøder og mediedækning
efterspørges af naturvejledernes samarbejdspartnere. En udtrykker et konkret
som et ønske om, at naturvejlederne skal rustes til at planlægge og arbejde
indenfor en stram tidsramme og være kaosrobuste. Dette vil blandt andet kunne
komme dem til gode i forbindelse med at iværksætte flere turismetiltag, hvilket
også er en efterspørgsel.
I en mere uddannelsesmæssig sammenhæng efterlyser enkelte arbejdsgivere,
at naturvejlederuddannelsen skal have et mere dominerende fagligt fokus og
ikke i så høj grad fokusere på det pædagogiske. Dette ville gøre naturvejlederne
i stand til på en anden måde at betræde nye faglige stier; dette eksempelvis
etablering og åbning af et naturkontor, der kan oplyse gæster om
nationalparkerne og herunder forslag til ture og konkrete oplevelser og
udflugtsmål.
En sidste indsats kan med rette ligge under overskriften projektledelse. Flere af
besvarelserne berører et ønske om, at naturvejlederne skal være i stand til at
facilitere et fælles tværkommunal naturformidling og herunder en fokus på
kombinationen af naturfagligheden og forvaltningen.
Interessant er det, at arbejdsgiverne her ’kalder på’ elementer, som i hvert fald i
nogen grad kan kobles med det Friluftsrådet peger på i deres strategiske
arbejde i ’Naturvejledning i det 20. århundrede’. Det er væsentligt at
understrege, at arbejdsgiverne ikke siger ikke-natur, men også italesætter de
bredere opgaveløsninger og kompetencer, som er en del af strategierne.
Dermed vurderes der altså at være nogen forskelle på arbejdsgiverperspektiver
og den gruppe af naturvejledere, der ønske at uddannelsen fokuserer mere på
’de gamle værdier’ om formidling om naturen i naturen.
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