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”Kunsten at give gode gaver”  

Evaluering af naturvejledning



Naturvejlederforeningen i Danmark 

Naturvejlederforeningens  
web-adresse er:

www.natur-vejleder.dk 
På foreningens hjemmeside er der oplysninger om 

foreningens mål og virke samt links til  
naturvejledere og naturskoler i Danmark. 

Hjemmesiden har desuden en oversigt over  
kurser, der udbydes af naturvejledere.

Medlemsbladet NATURvejleder
Foreningen udgiver bladet NATURvejleder, 
som udkommer 4 gange årligt. Bladet inde-
holder artikler og  temastof om naturformid-
ling, debat, nyheder og »Tips og Tricks«, der 
er relevante for naturvejledere i hverdagen. 
Redaktionen forsøger at opsnuse, hvad der 
foregår på naturformidlings-området rundt 
om i landet og give det videre til medlem-
merne via bladet. Derudover bringer bladet 
nyt fra de regionale netværk af naturvejle-
dere og naturformidlere samt nyt fra Fælles-
sekretariatet for naturvejledning, dvs. Fri-
luftsrådet og Skov- og Naturstyrelsen.  

Naturvejledernes årskonference 
Årskonferencen er det årlige samlingspunkt 
for naturvejledere i Danmark. 
Hver årskonference har sit eget tema, og  
arrangeres på skift mellem de regionale  
netværk af naturvejledere. 

 

Naturvejleder foreningens generalforsamling 
afvikles i forbindelse med årskonferencen. 
Her kan du få direkte indflydelse på forenin-
gens arbejde og fremtid. 

NATURVEJLEDERFORENINGEN I DANMARK 
v/ Thomas Gyalokay, Lervangen 35 D, 2630 Taastrup 

  Foreningens e-post: ugler@natur-vejleder.dk

Bestyrelsen:
Thomas Gyalokay thomasgy@htk.dk  .....................4335 3944
Helle-Marie Taastrøm  naturskolen@randers.dk  ............8643 2537 
Marianne Hald mhm@nja.dk  .............................9635 1612
Jesper Grube Kristiansen jgk@moensklint.dk  ....................4042 9612
Arne Bondo-Andersen arne1864@lic-mail.dk ................7467 1164
Allan Winther allan@fjord-baelt.dk  ............. 6532 4200 
Lars Borch larsborch@tdcadsl.dk  ............ 8689 8888
Stephan Springborg spp@sns.dk  ...............................4435 0045
 

Kasse og regnskab:
Helle-Marie Taastrøm
Nauhøjvej 1, Rostved, 8410 Rønde

Medlemsskab og adresseændring:
Kontakt redaktøren Lars Stubkjær Nielsen på tlf. 
4435 0035 eller på e-post: lsn@sns.dk

(Husk at skrive dit navn OG MEDLEMSNUMMER når du 
betaler kontingent, er især vigtigt ved homebanking )

Naturvejlederforeningen i Danmark er et fagligt forum for naturvejledere og naturskole-
personale samt andre der interesserer sig for naturvejledning med henblik på spredning af er-
faring og information om naturvejledning. 
Det overordnede mål er at fremme og opmuntre til naturskolevirksomhed og naturvejledning 
på et højt kvalitetsniveau samt at arbejde på, at alle sikres mulighed for naturoplevelser og 
friluftsliv. 
Naturvejlederforeningen er ikke en egentlig fagforening - dertil har naturvejlederne for  
mange forskellige arbejdsgivere og ansættelsesforhold samt mange forskellige former for  
uddannelse. 
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Årskonferencen 2007  
afholdes 11. - 13. april på Bornholm 

 Tema: Grøn Turisme
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 NYT - NYT - NYT 
  Redaktionen er aldrig længere væk end 
  lokalredaktørernes e-mail, hvis du har..
  ...hørt rygter om, ved at, mener iøvrigt at....

  eller redaktørens e-mail lsn@sns.dk, hvis du har ...
  ... lyst til at skrive en artikel
  ... lyst til at indgå i redaktionens arbejde, fx  som 
  tovholder på temaerne eller hjælpe med layout 
  på bladet  
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Det går jo meget godt…

Evaluering og effektmåling er højt prio-
riteret i ”Handlingsplanen for naturvej-
ledning i det 21. århundrede”. Det er 
også et hot begreb i resten af samfundet. 
Folkeskolen evaluerer på livet løs og 
man taler om en evalueringskultur. Læs 
mere om hvorfor i Peter Dahler-Larsen 
artikel på side 6.

Jævnfør vores officielle formål arbejder 
vi alle sammen for at øge befolkningens 
viden og forståelse for natur….og meget 
andet godt. Vi har en fælles vision. Og 
det er da væsentligt at finde ud af om vi 
gør en forskel? Har vores arbejde en ef-
fekt mht. at udvikle befolkningens viden 
om natur og bæredygtighed - forbedre 
deres sundhed - og øge deres engage-
ment? Fællessekretariatet har som første 
skridt udbudt et litteraturstudie – læs 
mere side 10.

På det mere jordnære niveau findes eva-
luering af vores daglige naturvejledning. 
Du har konkrete mål for det enkelte ar-
rangement. I bladet her kan du læse om 
kollegaer og andres erfaringer med at 
evaluere. På det personlige plan kan det 
være en stor tilfredsstillelse at kunne 
dokumentere at man gør en forskel. 
Evalueringsmetoderne er mange. Få et 
overblik i Tips & Tricks. 

Så hermed vær’sgo – lidt inspiration…

Stella Blichfeldt og Kari Hald 

Der er nok at lave og masser af kunder i 
butikken. Du får positive tilbagemeldin-
ger fra børn og voksne under dine ar-
rangementer. Er evaluering så ikke bare 
spild af tid? Hvorfor gøre det mere be-
sværligt? Hvad er problemet?

Problemet er at du har brug for at kun-
ne dokumentere mere end ”kundernes” 
tilfredshed. Positive tilbagemeldinger si-
ger ikke noget om, hvorvidt du gør en 
forskel set i forhold til formålet med na-
turvejledning. 

Evaluering er vigtig for at kunne doku-
mentere værdien af for dit arbejde. Re-
sultater kan gøres op i mere end antal 
arrangementer og deltagere. Hvis du 
skal forsvare din berettigelse overfor ar-
bejdsgivere og andre bidragsydere er det 
vigtigt at kunne dokumentere de kvali-
tative resultater af dit arbejde. 

Evaluering handler først og fremmest 
om at øge kvaliteten af vores arbejde. 
Selvom 8. klasse har en rigtig god dag 
på naturskolen – så er det ikke sikkert at 
de får den læring med hjem som du 
havde planlagt.

Sidst men ikke mindst hænger evalue-
ring sammen med det at have visioner 
og sætte sig nye mål. Hvis man ikke har 
et klart mål, er det svært at evaluere om 
man når det. Så målet skal formuleres 
klart. Lær hvordan i Helen Holms arti-
kel på side 14.
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Begrebskort kan give såvel elever som læ-
rer indsigt i elevernes tanker og forståelse.
Med begrebskort aktiviteter opfordres ele-
verne til at tænke selv.  

...side 24 

Naturvejledningen skal foregå i naturen 
og med naturen

...side  8

Skal jeg bruge meget af min tid på kurser 
for voksne? Og hvilken effekt har dette 
kursus på børnene?

...side 10
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NATURvejleder udkommer:  
Feb/Mar        (med deadline: 1/1)
Maj/Juni  (med deadline: 1/4)
Sept./Okt.  (med deadline: 1/8)
December  (med deadline: 1/11)

Artikler til optagelse i bladet:
Artikler modtages som e-post.  
Se skrivevejledning på foreningens hjemmeside:
www.natur-vejleder.dk 

Kommende temaer: 
Mar: Turisme  (Anne & Allan W)
Jun:  Store naturområder (redaktionen)
Okt:  Forskningsformidling (Dorrit & Allan W)
Dec: Pattedyr

Det førstkommende tema er sikkert, hvorimod der for 
de øvrige er en vis usikkerhedsmargin (bortfald af for-
udsætninger, aktualitet etc.) 

Temaredaktører for dette nummer:  
Stella Blichfeldt & Kari Hald 

Opsætning/Layout: Lars Stubkjær Nielsen

NATURvejleder er Svanemærket  
Oplag:  750 ex. på gallerie art silk-papir
Tryk:  PRINFO Kolding

  0  Vi har brug for dig...  0
Har du noget vi kan få glæde af? 

Selv om NATURvejleder er opbygget omkring et tema, så er der også  
altid plads til artikler om det du synes er interessant!

Skriv til NATURvejleder . . .
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Torsdag den 2. november lå Avnø Naturcenter 
pludselig midt i en 10 ha stor sø! I løbet af nat-
ten brød fjorden igennem diget mod øst. Det 
gamle dige stod ikke imod de 180 cm forhøjet 
vandstand og den kraftig vind fra nordøst. 

...side 40 

Midt i november blev ugleflokken i Danmark 
forøget med 23 nye, ivrige og entusiastiske 
ugler. Hold 18 var på deres 4. og afsluttende 
kursus, som havde et overordnet tema om 
sundhed og livskvalitet. 

...side 32 

Årskonferencen 2007 afholdes på  
Bornholm 11.-13. april. Temaet er Naturvej-
ledning og Turisme. Vent ikke for længe med 
at bestille billet.

 ...side 24



Foto: Eva Skytte
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Jeg har forstået, at evalueringsbølgen 
også melder sig i forhold til naturvejled-
ningen. Hvorfor er det sådan? Og hvad 
ligger der i hele taget i denne bølge. Det 
er en fin anledning til at filosofere over 
evalueringsbølgen som sådan – med 
vort forhold til naturen som en slags 
metafor for nogle omfattende ændrin-
ger i det moderne menneskes livsvilkår. 

Nogle iagttagelser
Vi bliver i stigende grad opmærksom 
på, at klimaet ikke er en udefra givet 
størrelse, men formodentlig i et eller an-
det omfang er et resultat af menneske-
nes livsformer. Drivhuseffekten er vores 
eget ansvar. Hvor man i gamle dage sag-
de ”alle taler over vejret, men ikke gør 
noget ved det”, er det i dag tydeligt, at 
”alle taler om klimaet, nu bør nogen 
gøre noget.” I hvert fald er klimaet no-
get, vi ikke slipper for at reflektere over, 
fordi det bliver tydeligt for stadig flere, 
at vi har et ansvar for det.  

På Google Earth er enhver i stand til at 
se endog særdeles detaljerede satellitfo-
tos af alle jordens lokaliteter. Enhver, 
der har overvejet at dyrke sex i det fri på 
et afsides liggende sted, bør derfor frem-
over ikke blot tænke over, om lokalite-
ten virkelig er afsides og om årstiden er 
til det, men også hvordan man i givet 
fald vil tage sig ud på et detaljeret satel-
litfoto. Forestillingen om et ægte ugene-
ret sted må fremover opgives. 

Sikker søvn
For ikke mange år siden var de små 
børns søvn ikke noget særskilt problem. 
(På intet punkt er mennesket måske 
mere i kontakt med sin egen natur, end 
når det sover). 

Af Peter Dahler-Larsen

Evalueringer stiller sig 
mellem os og naturen - 
hvorfor det? 

Evalueringsbølgen er over os. 
Vi kan ikke deltage i et kursus, bru-
ge et bibliotek eller modtage ser-
vice, uden at vi efterfølgende skal 
udfylde et evalueringsskema eller 
på anden måde medvirke i be-
dømmelsen af kvaliteten af det, vi 
har modtaget. Hvis vi ikke selv del-
tager, kan vi være sikker på, at et 
konsulentfirma eller andre bag ku-
lisserne laver kvalitetsmålinger, 
auditering, benchmarking eller fo-
kusgrupper om sagen, for nu at 
nævne nogle af de mest populære 
og moderne evalueringsværktøjer. 
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Senere opfandt den terapeutiske indu-
stri ideen om ”sovesituationen” som no-
get meget vanskeligt, som man er nødt 
til at håndtere, for umiddelbart går det 
ikke. Og da uhyggelige statistikker oven 
i købet demonstrerede en sammenhæng 
mellem barnets sovestilling og risikoen 
for vuggedød, igangsatte sundhedsple-
jersker og andre rådgivning om, at børn 
ikke længere måtte sove på maven, men 
kun på siden. Det førte senere til, at en 
del børn utilsigtet kom til at ligge meget 
på samme måde hver gang, hvilket ikke 
er godt for udviklingen af det meget 
bløde kranium. Vi lever ikke længere i 
naturen. Vi lever i en verden, der er 
konstrueret ud af tidligere tiders rådgiv-
ning. 
Og rådgivningen ændres løbende. For 
ikke mange år siden kom babymassage 
på mode som en vej til ægte og dybfølt 
kropskontakt mellem babyer og foræl-
dre. Senere evaluerede trænede sygeple-
jersker babymassagen ud fra kyndige 
iagttagelser af babyernes kropssprog. 
Konklusionen var, at mange babyer 
egentlig ikke brød sig om ideen. Evalue-
ringen stillede sig ind mellem børn og 
forældre, men det gjorde den, fordi det-
te forhold allerede var formet af den 
professionelle rådgivning. Evalueringen 
ændrede rådgivningen. 

Konstrueret natur 
Fælles for disse iagttagelser er, at vort 
forhold til naturen ikke længere er na-
turligt. Det kan ikke være umiddelbart. 
Naturen er afhængig af vore konstrukti-
oner. Hasselmusens overlevelse på Syd-
fyn afhænger af den musebro, som vore 
vejfolk bygger over den nye motorvej til 
Svendborg. Hele miljøpolitikken er et 
stort tegn på, at det ikke blot er menne-
sket der bestemmer naturens skæbne, 
men også vore billeder af naturen der 
afgør, hvornår og hvordan vi begynder 
at tage ansvar for den.

Menneskets forhold til naturen er ikke 
længere naturligt, men kulturligt og 
konstrueret. 

Når vi søger naturen, så leder vi ikke al-
tid særligt naturlige steder, men på 
Discovery Channel, i zoologisk have og 
i Randers Regnskov. Selv når vi erken-
der, at netop disse konstruktioner er fat-
tige gengivelser og i stedet søger den 
ægte autentiske natur, står vi med det 
paradoks, at den ”ægte autentiske natur” 
er stærkt afhængig af fredningsbestem-
melser, naturgenopretningsprojekter og 
politiske slagsmål om miljøhensyn ver-
sus andre samfundsmæssige hensyn. 

Det er svært at få en umiddelbar og di-
rekte kontakt med naturen. At naturvej-
ledning overhovedet eksisterer, kan vel 
tages som tegn på samme udvikling. 
Menneskets forhold til naturen er og må 
være formidlet – af mennesket. Vort 
forhold til naturen er med andre ord 
blevet refleksivt. Kontingent, ville socio-
loger sige. 
Det kontingente er det, som vi selv har 
en indflydelse på, og som derfor kunne 
være anderledes. 

Ta’ konsekvensen
Det er de refleksive forhold i verden – 
det kontingente - som er en evaluering 
værd. Evalueringerne gør os opmærk-
som på, at intet er indlysende, meget 
kan kritiseres, og vi må forholde os til 
kritiske perspektiver, når vi først har er-
kendt, at intet giver sig selv. Vores tek-
nologier er kraftfulde, og vore intuitio-
ner er upålidelige. Derfor undersøger vi 
ofte vore egne konsekvenser gennem 
evalueringer. 

Det betyder ikke, at alle evalueringer er 
passende, relevante og godt udført. Men 
evalueringer findes, fordi vi lever i en 
verden, vi selv har skabt, og som kunne 
være anderledes, og det er den verden, 
som evalueringer kan synliggøre og te-
matisere. Derfor stiller evalueringer sig 
imellem os og naturen. Derfor er vort 
forhold til evalueringer såvel som til na-
turen sindbilleder på vores situation i 
det hele taget. Vi er overladt til konse-
kvenserne af os selv.  o

Peter Dahler-Larsen, 
PhD, er professor på 
Institut for Statskund-
skab, Syddansk Uni-
versitet. Han er også 
forfatter til bogen 
”Evalueringskultur – 
et begreb bliver til”, 
som er udkommet i år 
på Syddansk Universi-
tetsforlag. 

Hans øvrige publikati-
oner fremgår af www.
dahler-larsen.dk
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Interview med 69 børn, 
som går i 1. klasse

Undersøgelsen viser, at børnene husker 
de formidlingsaktiviteter der: udfordre-
de børnene kropsligt, sanseligt og emo-
tionelt, og som gav oplevelser i naturen 
og med naturen. Børnene får mest ud af 
oplevelserne, hvis de har medvirket ak-
tivt både mentalt og kropsligt. Resulta-
terne viser også, at det er oplevelserne, 
der fungerer som ”knager” til den viden, 
børnene tilegner sig i formidlingsforlø-
bet. Det er altså oplevelserne, der er de 
primære byggesten, når børnene udvi-
der og omstrukturer deres indre struk-
tur. Det kan derfor konkluderes at na-
turformidling, til børn, der har som 
formål at styrke børnenes interesse for, 
fortrolighed med og viden om naturen, 
bør baseres på 3 ting: 
• Viden læres bedst i tilknytning til den 
virkelighed, den skal bruges i og at det 
er oplevelser frem       for oplysninger, 
der er relevant for denne aldersgruppe 
• Naturformidlingen skal udfordre bar-
nets krop, sanser og følelser. 
• Både børn og voksne skal motiveres til 
at medvirke aktivt. 

Resultaterne bekræftes af teorierne om 
at børn i alderen 6- 7 år erfarer og dan-
ner hukommelsesspor ved konkrete op-
levelser i den virkelighed erfaringerne 
skal bruges i, i dette tilfælde naturen. 
Krop, sanser og følelser danner barnets 
erfaringsgrundlag og er derfor de pri-
mære formidlingskanaler, når barnet 
skal udvide sin viden om og forståelse af 
naturen. Netop forståelsen af den tillær-
te viden, er afgørende for om denne vi-
den, kan bruges som andet end ophobet 
fakta. 

Lærer de noget?
Man kan stille sig selv spørgsmålet om, 
naturformidlingen har fejlet, fordi bør-
nene husker forholdsvis få fakta som 
artsnavne, biologiske sammenhænge 
m.m. Men ophobning af faktuel viden 
bør ikke være hovedformålet med 2-ti-
mersforløbene på naturcentret. 

Af Anja Hørnell
naturskoleleder
Feldborg Statsskovdistrikt

Krop, sanser og følelser og aktiv medvirken
Interviewundersøgelserne viser hvad og 
hvordan børnene husker fra et naturfor-
midlingsforløb i Udstillingshuset. Det 
drejer sig især om oplevelser hvor bør-
nene har brugt deres krop, sanser og fø-
lelser, hvilket stemmer overens med de 
konstruktivistiske teorier om børns liv 
og læring. Teorierne forudsætter nem-
lig, at det enkelte menneske skaber sin 
egen læring ved at konstruere sit per-
sonlige verdensbillede gennem erfaring. 
Undersøgelsen viser, at formidlingsakti-
viteterne med fordel kan tilrettelægges, 
så barnet er aktivt engageret i hele pro-
cessen med både søgning af indtryk og 
bearbejdning af udtryk, især hvis ud-
trykket kan konkretiseres til noget 
håndgribeligt. 

Oplevelser i naturen er vigtige byggesten
Børnenes erindringer fra besøg i Udstil-
lingshuset, er knyttet til konkrete ople-
velser med natur og for eksempel ikke 
til faglige oplæg. Dette understøtter teo-
rierne om, at viden bedst læres i tilknyt-
ning til den virkelighed, den skal bruges 
i, og at det er oplevelser frem for oplys-
ninger, der er relevant for denne alders-
gruppe. Interviewene viser endvidere 
hvordan børnene bruger deres erfarin-
ger og oplevelser fra naturcentret til at 
udbygge deres generelle viden om natur. 
For eksempel at mus bruger deres næse 
meget mere end mennesker, at mus har 
klør, at det er sjovt at gå steder i natu-
ren, som man ikke har prøvet før, at 
hjorte har kønsbestemt adfærd, at det er 
svært at fange frøer m.m. 

Resultater
Resultaterne fra interviewundersøgelsen 
samt litteraturstudier peger på vigtighe-
den af, at formidlingen sker med enga-
gerede og med-undersøgende voksne. 
Naturvejlederen har derfor en afgørende 
rolle som motor, inspirator og videns-
bank og det bør overvejes at inddrage 
læreren mere i aktiviteterne. 

Udstillingshuset på Naturcenter 

Vestamager:

•	 Formid
ler	natur	t

il	skole-	o
g	in-

stitutionsbørn i 2-timersforløb

•	 Arbejde
r	målrette

t	med	at	f
or-

midle naturen så børnene udfor-

dres kropsligt og sansemæsigt.

•	 Har	ned
skrevet	fo

rmidlings
mål

Tjek hjemmesiden: 

naturcentervestamager.dk

Specialet 

”Naturformidlingseffekter ”:

•	 Unders
øger	bl.a.

	naturform
id-

lingseffekter på børn, der besøgte 

Udstillingshuset på naturcenter 

Vestamager da de gik i 1. klasse.

•	 Unders
øgelsen	b

ygger	på	l
itte-

raturstudier og 35 kvalitative in-

terviews med 69 børn.

•	 Børnen
e	er	bleve

t	interview
et	

mellem 0,5 og 4 år efter de har be-

søgt naturcentret.

Tjek hele specialet på: www.bi.

ku.dk/specialer/anja_hørnell.pdf  
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Hvis formålet var, at børnene skulle lære 
en stor mængde biologisk fakta, ville de 
2 timer sandsynligvis være bedre brugt 
på udenadslære; men så melder spørgs-
målet sig om, hvad det ville gavne. I føl-
ge forskeren Kjeld Fredens vil bevidstløs 
træning føre til et hurtigt resultat, men 
skal det være vedvarende og brugbar vi-
den, kræves der bevidst tænkning. Be-
vidst tænkning kræver motivation og 
styret opmærksomhed, som igen kræver 
interesse fra tænkerens side. Her er vi 
måske ved kernen i formålet med natur-
formidlingen: at skabe interesse for na-
turen. Interviewundersøgelsen viser at 
børnenes interesse styrkes ved besøgene 
på naturcentret og at det især er de san-
selige, kropslige og emotionelle oplevel-
serne med naturen, der gør indtryk og 
skaber interesse. 
Ovenstående er essentielt for tilrettelæg-
gelse af naturformidlingen, men også 
ved planlægning af naturforvaltningen, 
fordi det viser at, naturformidlingen er 
afhængig af en natur, der kan repræsen-
terer det, der ønskes formidlet. 

Forslag til videre læsning:
Dolin, J. (2001). kapitel 10. Konstrukti-
vismen - enhed og mangfoldighed. At 
lære fysik. – Et studium i gymnasieele-
vers læreprocesser i fysik. Undervis-
ningsministeriet. http://pub.uvm.
dk/2001/fysik/10.htm. 

Fredens, K. (1993). Et Grundlag for psy-
komotorisk pædagogik. Om kognition 
og motorik. Kognition og pædagogik 
1993, 3. årgang. Nr. 2. 

Grahn, P.; Mårtensson F.; Lindblad, B.; 
Nilsson, P.; Ekman, A. (2000). Børns 
Udeleg. Betingelser og betydning. For-
laget Børn og unge. 

Hansen, M. (2002). Børn og opmærk-
somhed. Om opmærksomhedens psy-
kologi og pædagogik. Gyldendalske 
Boghandel 3. oplag. Danmark 2004

Musen uden øjne
” - Snusede de[musene] meget til hinanden? 
A: Ja, med deres lidt lange næser snusede de ind i de der små 
huller[i plexiglasruden i museburet]. 
B: Er det rigtig at mus ikke har nogen øjne? 
- Havde musen ikke nogen øjne? 
B: Men den har øjne, men hvorfor bruger den så ikke sine 
øjne? ”
A: Den bruger jo øjnene til at se, men den snuser sig frem. 
- Jeg tror måske det er fordi, den også har en rigtig god lugte-
sans, så bruger den også næsen rigtig meget, selvom den 
godt kan se. 
B: Oskars trøje lugter af grus. 
A: Og din trøje lugter af pandekager.”(A9)
Her er et smukt eksempel på erfaringsbaseret akkommodativ 
læring! Det lyder meget fint, men oversat til dansk kan det 
bruges, fordi: Det er lige dér, i den akkommodative læring, 
hvor barnet får rykket ved sin opfattelse af verden (den indre 
struktur) at barnet lærer og husker allermest,  med andre ord: 
Der er noget der ikke stemmer i B’s opfattelse af mus og deres 
sanser. Først efter nogle forklaringer, får B omrokeret sin indre 
struktur så billedet af musen og dens sanser igen passer. B bli-
ver efterfølgende opmærksom på sin egen lugtesans, som 
straks bliver afprøvet og udforsket. Oplevelsen fører til en op-
dagelse, der kan danne hukommelsesspor og indtryk om mu-
senes og barnets egne sanser.

Hvad kan undersøgelsen bruges til?
Resultaterne fra rapporten kan bruges 
til at evaluere og videreudvikle naturvej-
ledning til børn. Naturformidling og 
især naturformidling til børn kan lyde 
temmelig blødt og uvidenskabeligt, men 
mange rapporter om emnet viser at hvis 
man ønsker, at fremme interessen for 
naturvidenskab, fremme den demokra-
tiske proces vedr. natur- og miljøspørgs-
mål samt øge sundheden og livskvalite-
ten hos børn, skal formidlingen af natur 
til børn og unge tages alvorligt.  o

Naturvejledningen skal udfordre barnets krop, 
sanser og følelser

Børn og volsne skal motiveres til at med-
virke aktivt i naturvejlednigen

Naturvejledningen skal foregå i naturen og 
med naturen
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Effektmåling af  
naturvejledningens indsatsområder 

-Indlæg fra Fællessekretariatet for Naturvejledning

Af Poul Hjulmann
naturvejleder og projektmedar-
bejder ved Friluftsrådet

En af indsatsområderne i handleplanen 
for det 21 århundrede er effektmåling af 
naturvejledningens indsatsområder.
Målet med denne indsats er at gå et spa-
destik dybere, end det vi formår at gøre 
med det kvantitative udgangspunkt, 
hvor vi ofte registrerer antal deltagere og 
aktiviteter.

Det er vores store ønske at kunne ud-
vikle og drage nytte af metoder, der gør 
os i stand til at sige noget om effekten af 
vores arbejde i forhold til vores overord-
nede formål. Derigennem får vi kend-
skab til nyttevirkningen af det vi laver, 
som igen kan være med til at prioritere 
vores indsats, hvor den har størst effekt 
og vi får bedre mulighed for at vælge de 
mest effektfulde formidlingsmetoder.

Vi taler således om udvikling af meto-
der, der kan måle og vurdere naturvejle-
dernes arbejde på både de kortsigtede 
og langsigtede mål med særlig fokus på 
de kvalitative resultater.

En metode der kan give os svar på, om 
børn, der har været på naturskole får en 
øget naturforståelse eller en bedre livs-
kvalitet end andre børn, vil være lige i 
øjet og både hjælpe os selv i det daglige 
arbejde og ikke mindst hjælpe os til at 
dokumentere vores indsats overfor ar-
bejdsgivere og politikere. 

Det er noget af en udfordring og absolut 
ikke en enkel opgave at få udviklet så-
danne metoder.
Derfor har Fællessekretariatet besluttet i 
første omgang at udbyde et litteraturstu-
die som bl.a. skal konkretisere effektmå-
lingerne nærmere. 

Studiet skal indbefatte nationale og in-
ternationale forskningsresultater og me-
toder på området samt en sammen-
skrivning af resultaterne med forslag og 
anbefalinger til fremtidige forsknings-
projekter.

Hvornår?
2006 /07
Friluftsrådets bestyrelse har bevilget 
250.000 kr. til opgaven. Litteraturstudiet 
er nu udbudt og vinder af projektforslag 
udpeges i januar. Litteraturstudiet inklu-
siv en udredning af effekter af naturvej-
ledning afsluttes i efteråret 2007.
2008 –
På basis af litteraturstudiet skal forskel-
lige evalueringsredskaber udvikles og 
afprøves. Som resultat af dette arbejde 
kan vi glæde os til at udvikle vore for-
midlingsmetoder, samt en fortsat doku-
mentation af, i hvor stor udstrækning 
vores indsats har en nyttevirkning.Dette 
arbejde er kontinuerligt og vil naturligt 
strække sig over flere år. 
Med en god fælles indsats kan det for-
ventes at vi på længere sigt, og gennem 
flere undersøgelser, får udviklet og til-
rettelagt et evalueringsprogram, der 
hjælper os i vores valg af metoder in-
denfor en række udvalgte temaer og  
målgrupper.

Et godt samarbejde: 
En lille arbejdsgruppe bestående af re-
præsentanter fra Naturvejlederforenin-
gen og Fællessekretariatet har arbejdet 
med baggrunden for litteraturstudiet og 
udbuddet. Det er hensigten at denne ar-
bejdsgruppe mødes igen og sammen 
vurderer de indkomne forslag.
Du kan læse om baggrunden og udbud-
det på www.friluftsraadet.dk/1902 
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Naturvejledernes rolle.
Denne store indsats får kun en værdi, 
hvis vi naturvejledere går aktivt ind i 
udvikling og afprøvning af metoderne. 

Hvilke målgrupper skal prioriteres 
for at opnå den største effekt?

Skal jeg bruge meget af min tid på kurser for voksne? Og hvilken effekt har dette kursus på børnene?

Naturvejledere kan derfor være med til at få udviklet formidlings- og evalueringsmetoder der bl.a. kan give svar på: 

•Hvorvidt og hvordan er det givtigt at arbejde med formidling gennem længere forløb i forhold til enkeltstående arrangementer?

•Hvilke målgrupper skal prioriteres for at opnå den største effekt?

•Hvad nytter det at bruge meget tid på at planlægge et arrangement med læreren?

•Skal jeg bruge meget af min tid på kurser for voksne? og hvilken effekt har dette kursus på børnene?

Det vil forhåbentlig også være en hjæl-
pende hånd i en travl hverdag, hvor der 
bliver råbt efter mere evaluering og doku-
mentation end tidligere i vores arbejde.

?
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Evaluering - et nyttigt  
redskab til udvikling

CAND er forkortelsen for Center for 
Anvendt Naturfagsdidaktik, et 3 årigt 
forsknings- og udviklingsprojekt, hvor 
Undervisningsministeriet bruger 14 
mio. kr. på 24 delprojekter, der alle skal 
støtte anbefalingerne i rapporten om: ” 
Fremtidens naturfaglige uddannelser ”.
AQUA Sø- og Naturcenter er sammen 
med Elmuseet i Tange og Silkeborg Se-
minarium deltagere i et af disse delpro-
jekter, der handler om skolers brug af 
alternative læringsmiljøer, altså de læ-
ringsmiljøer der ligger uden for selve 
skolen. Det kan bl.a. være naturskoler-
ne, naturvejledere, naturcentrene og 
museer.
Vores mål er at få tænkt de alternative 
læringsmiljøer bedre ind i skolernes 
planlægning af skoleåret og få vores in-
stitutioner til at matche deres behov for 
faglighed i forhold til deres læseplaner. 
Hvad bliver naturvejlederens fremtidige 
rolle? Samtidig vil vi også se på, hvor-
dan man kan motivere eleverne i for-
hold til det at arbejde med naturfag på 
en meget konkret måde, så der skabes 
en større synergieffekt mellem skolerne 
og besøgsstederne. Endelig vil vi se på 
den forskellige undervisningsdidaktik 
der nødvendigvis er mellem de formel-
le- og de uformelle læringsrum.
CAND Projektet er derfor både et eva-
lueringsprojekt og et udviklingsprojekt, 
da vi i første omgang er nødt til at finde 
ud af, om vi og vores kunder vil det 
samme og i anden omgang prøve at æn-
dre eller nyudvikle tilbudene, så de mat-
cher skolernes behov. 

Hvordan evaluerer vi ?
Der er mange metoder til at evaluere 
besøg på, men det er ikke ligegyldigt, 
hvordan man gør, hvis man skal kunne 
bruge oplysningerne til nyttig udvikling 
efterfølgende.
Vi er lige nu midt i et større evaluerings-
forløb og har allerede gjort os nogle er-
faringer:

Spørgeskemaer:
Ønsker man at blive bekræftet i, at man 
allerede gør det helt rigtige, så skal man 
bare udlevere et spørgeskema, som 
spørger om gode og dårlige oplevelser 
ved besøget. Langt de fleste af vores be-
søgende er høflige, og nogle sikkert også 
lykkelige over at have overlevet en dag 
på naturskolen med deres klasse, så der 
bliver uddelt mange roser og meget 
sjældent konstruktiv kritik.
Det er heller ikke særlig morsomt for en 
lærer at skulle udfylde et langt spørge-
skema samtidig med at man skal nå en 
bus, og alle børnene skal være klar til af-
gang! 

Vil man bruge de lange skemaer, skal 
der være tid til både refleksion og for-
nuftige besvarelser. Vores foreløbige er-
faring siger, at lærerne skal have spørge-
skemaerne med hjem med en frankeret 
svarkuvert og et fromt ønske om, at vi 
får et udfyldt skema tilbage. Vi får til 
gengæld svar der rummer flere vigtige 
informationer, som vi kan bruge til ud-
vikling af vore arrangementer.

AQUA SØ- og Naturcenter er i gang med at udvikle for-
skellige evalueringsredskaber for  bedre at kunne  ud-
vikle fremtidens naturvidenskabelige læringsmiljøer. 
Det sker som led i Undervisningsministeriets CAND 
Projekt

Af Lars Nygaard
naturvejleder 
på AQUA SØ- og Naturcenter
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Quick interview:
Et quick interview består af nogle få 
enslydende spørgsmål, som man kan 
besvare på maksimalt 90 sekunder. Det 
er en idé vi har fået fra undersøgelser 
foretaget på Natural History Museum i 
London. De har gode erfaringer med 
den slags undersøgelser, så dem vil vi 
også prøve. Vores egen erfaring med at 
interviewe elever på ture er, at det er 
vigtigt, at man har mulighed for at in-
terviewe den enkelte elev og ikke elever 
i fællesskab, da de ellers ofte søger kol-
lektive svar mere end deres egne. 

Fokusgrupper:
Vi har før med stort held samlet en fo-
kusgruppe til bl.a. udvikling af vores 
strategi- og udviklingsplan. Vores erfa-
ring med fokusgrupper er, at de er rigtig 
gode, hvis man kan holde fokus og styre 
samtalerne, så alle kommer med bidrag. 
Fokusgruppen bør derfor ikke være alt 
for stor. I det nuværende projekt vil vi 
forsøge at samle en fokusgruppe, der re-
præsenterer ikke blot personer for vores 
forskellige besøgskategorier, men også 
repræsentanter, som aldrig har besøgt 
os, for at få mere kendskab til netop 
denne gruppe.

Iagttagelser:
Har man mulighed for at være med til et 
arrangement uden selv at være på, har 
man gode muligheder for at iagttage, 
hvad der sker undervejs. Har man på 
forhånd lavet en plan, for hvordan og 
hvornår man vil teste forskellige ting 
undervejs, vil man også lettere kunne 
iagttage deltagernes specifikke reaktio-
ner. I vores projekt vil vi bl.a. kunne be-
nytte lærerstuderende, som kan bruge 
iagttagelserne både til gavn for os, men 
også til deres egne studier.

Resultaterne af CAND- Projektet vil jeg 
vende tilbage til, når vores projekt for-
håbentligt barsler med nogle resultater, 
der kan være til gavn for os alle sam-
men. o
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Sæt dig et mål og nå det

SMARTØF - målsætningsværktøjet

De tanker, der ligger bag et mål, har stor 
betydning for, om målet overhovedet 
nås. Hvis der er uafstemte forhold, urea-
listiske deadlines eller målet ikke er at-
traktivt, er der stor chance for, at man 
aldrig når det. SMARTØF er en guide til 
at formulere mål, så man kommer om-
kring 7 elementer bag et mål. Det gør 
målet mere specifikt, og gør det klart 
om der er sammenhæng mellem mit 
mål og min øvrige hverdag. Modellen 
her under er lavet til at tage et hvilket 
som helst mål igennem. 

Af Helen Holm
Naturvejleder 
Ny Næstved Kommune

Sæt dig et mål og nå det, er 
en kunst, der for mange ville 
betyde en lettere hverdag. 
En hverdag, der sparer os for 
mange frustrationer, hænge-
partier og overskredne dead-
lines. 

Ved at arbejde med bag-
grunden for målet, og beskri-
velsen af målet, kan man fin-
de ud af, om målet er værd at 
gå efter. Det kan spare os for 
en del frustration at slippe 
mål, der ikke er attraktive, el-
ler ikke er opnåelige, med de 
ressourcer vi vil putte i det.

Studier af mennesker, der er spe-
cielt gode til at nå deres mål viser, 
at de alle gør to ting. De danner 
alle tydelige billeder af, hvordan 
det ser ud når de har nået målet. 
Altså ikke vejen til målet, men re-
sultatet. Og de har alle positiv 
konversation med sig selv – selv-
snak, undervejs. De fortæller altså 
sig selv, at de kan nå det, at de gør 
det godt, at de har opbakning, at 
deres resultat, ind til videre, er 
godt osv. De er gode ved sig selv, i 
deres indre kommunikation. De 
motiverer sig selv til at nå målet, 
på den måde. 
Der kan også være andre ting, der 
spiller ind og gør det muligt net-
op for disse mennesker, at nå de-
res mål. Måske gør du det mest 
attraktivt ved, at have en god fø-
lelse i kroppen, eller høre nogle 
bestemte lyde/nogen, der siger 
noget. Det er individuelt.

Specifik
Et mål skal være specifikt, dvs. så præcist og detal-
jeret som muligt. Hvis jeg formulerer f.eks. ”Jeg vil 
ha’ det bedre” er det svært for vores hjerner at vide, 
hvad ”bedre” betyder.  Er det et bedre helbred, en 
bedre bolig, et gladere liv – og hvad skal der til for 
at skabe et gladere liv? Derfor er det vigtigt at vi 
gør os klart, hvad det egentligt er vi ønsker os, og 
gør det så specifikt som muligt. 

S

M
Målbart
Nogle mennesker glemmer at gøre sig klart 
hvad beviset for, at de har nået målet, skal 
være. Det kan føre til, at de faktisk har nået 
det, men har glemt at lægge mærke til det, for-
di de i stedet fokuserer på nye problemer. Et 
bevis kan være noget man ser, hører eller føler, 
afhængig af hvilke mål man sætter sig. Man 
kan f.eks. se, at man skriver under på kontrak-
ten på det nye hus, man kan høre lyden af det 
nye stereoanlæg, eller man kan føle at man får 
en bedre forståelse for andre mennesker.  
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A
Attraktivt
Det er vigtigt at spørge sig selv, om målet virkeligt er attraktivt. Nogle gange sætter vi os 
mål, som egentlig ikke er særlig vigtige, men snarere er et middel til at nå et andet mål. At 
sætte sig et mål, der ikke er attraktivt, kan medføre skuffelser, fordi man ikke helhjertet sat-
ser på målet, og at det derfor ikke går i opfyldelse. Et mål skal bygge på personlige værdier – 
det der er vigtigt.

R
Realistisk
Hvis vi flere gange oplever, at vores mål ikke går i opfyldelse, mister vi gejsten, og ender måske 
endda med at konkludere at ”tingene lykkes aldrig for mig”. Det kan handle om, at vi har sat os 
mål, der ikke var realistiske. Dvs. at vi har overvurderet hvor meget tid, der var nødvendigt for 
at nå målet, eller måske overvurderet de ressourcer, der var til rådighed. Det er derfor vigtigt at 
vurdere, om det er realistisk at nå målet, med den tid og de ressourcer, der er til rådighed. 

T Tidsbestemt
Tid er en vigtig faktor, når vi arbejder med at sætte mål. Mange mennesker har et mål ”ude i 
fremtiden”. Men da de ikke har sat et specifikt tidspunkt på, når de aldrig målet – fordi det bliver 
ved at ligge ”ude i fremtiden”!
Derfor er det vigtigt at spørge: ”Hvornår skal målet være nået”?

Ø
Økologisk
En vigtig del af et velformet mål, er det vi kalder ”økologi.” Økologi betyder (i den her sammen-
hæng), at målet er helhedsorienteret, dvs. rigtigt for hele personen og for personens omgivelser. 
Et eksempel kan illustrere hvad det betyder: 
En kvinde vil gerne have et nyt job, hun vil rejse meget og få mange spændende oplevelser. 
Hun har længe drømt om dette job, og er nu tæt på at få det. Da vi spørger ind til hvordan det 
egentligt vil være for hende at få jobbet, finder hun ud af, at hun vil være alt for meget væk fra 
sine børn, og at hun vil savne nærheden og den daglige kontakt med dem. 
Hendes mål om jobbet var altså ikke økologisk for hende, idet det ville medføre savn. Kvinden 
havde ensidigt fokuseret på det spændende i jobbet, og på de udfordringer, det ville give hende, 
og glemt at overveje, hvad det ville betyde for hende i helhed som familiemenneske. 
En anden økologisk faktor kunne have været, at hendes mand var meget imod det, og at det 
ville have ødelagt hendes ægteskab. I stedet kunne vi hjælpe kvinden til at finde frem til et nyt 
mål, hvor hun både fik de udfordringer, hun ønskede, og nærhed med børnene.
Hvis vi sætter os mål, der ikke er økologiske, vil vi enten ikke opfylde dem eller få nye proble-
mer på halsen.

F
Formuleret positivt i nutid
Når vi sætter os mål, er det vigtigt, at vi fokuserer på det vi ønsker os, et mål vi gerne vil opnå. 
Nogle formulerer mål i form af det, de ikke ønsker sig, f.eks. ”jeg vil ikke længere ryge”. For at 
kunne forstå betydningen af den ovenstående sætning er vores hjerne nødt til at lave indre re-
præsentationer (billeder, lyd, følelser) af sætningerne, f.eks. i form af billeder af en, der ryger. Det 
betyder, at det er meget svært at give slip på det, man ikke ønsker sig. Hvad skal hjernen fokusere 
på i stedet for: ”Jeg vil gerne være røgfri, jeg har rene lunger”
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I en naturvejleders dagligdag kunne et mål se sådan ud i SMARTØF

S Jeg vil have 25 arrangementer om året for 6.- 8. klasseselever. 
Indholdet skal være relevant i forhold til prøver i naturfaglige fag. 

M Målet er nået, når jeg kan se, at der kom 25 klasser i målgruppen indenfor skoleåret 2007-08. 
At jeg har tjekket med læreren, at indholdet har relevans i forhold til kommende prøver. 

A Det er attraktivt for mig, fordi jeg kan li’ at arbejde med den målgruppe. 
Det giver mig udfordring, og jeg opfylder min arbejdsplan.

R Det er realistisk. Jeg har tid til at udvikle spændende forløb og tage kontakt til lærerne for at 
justere program og evaluere efter arrangementerne.

T Jeg vil nå det inden udgangen af skoleåret 2007-08

Ø Det er økologisk for mig – der er ikke noget der vil stille sig i vejen. 
Det passer ind i min arbejdsplan.

F Jeg har om året 25 arrangementer for 6.-8. klasser med indhold der er relevant 
i forhold til prøverne i de naturfaglige fag.

Modellen kan bruges for både små og 
store mål. Store mål må, i nogle tilfælde 
opdeles i en række mindre mål, for at 
kunne blive specifikke nok. 

Som ansat i en sammenhæng med ar-
bejdsplaner, visionsplaner og fælles be-
slutninger, kan man ofte komme ud for, 
at man arbejder efter mål, der ikke er 
decideret attraktive for en selv. 

Så har man flere muligheder: 
Find det attraktive i målet. Der kan 
være mindre attraktive led på vej til et 
større mål. Så kan mindre og uattraktive 
mål være nødvendige at nå, på vej til det 
store mål. 
Andre mål må man lade ligge, hvis de 
ikke kan opfylde alle kategorierne i 
SMARTØF’en, og derfor ikke er mulige.

Det er ikke målet som sådan, men hvordan man oplever det, der er det afgørende. o
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Fiskebæk Naturskole
søger en naturvejleder – er det dig? 
Ansøgningsfrist 6. januar 2007 

Passer meget af nedenstående på dig som person, og matcher 
det dine kompetencer – så er du et godt bud på den kommende 
medarbejder på Fiskebæk Naturskole! 
• Du er initiativrig, fleksibel, lyttende, praktisk anlagt og har et 

godt humør. 
• Du kan arbejde både alene og sammen med andre og er 

resultatorienteret. 
• Du er hurtig til at sætte dig ind i nye emner - forstå, kombinere 

og formidle dem. 
• Du har et smittende formidlingstalent og erfaring med formidling/

undervisning. 
• Du har superb pædagogiske evner og kendskab til folkeskolens 

faglige mål. 
• Du har et godt fagligt niveau i emnerne biologi, geografi, 

matematik og N/T – men det er ikke afgørende hvor og 
hvordan du har tilegnet dig den faglige viden. 

• Du skal være med til at udvikle og afholde et bredt spekter af 
ture og aktiviteter der udfordrer krop, fantasi og hjerne, ikke 
kun, men primært for de ældste klassetrin. 

• Du kan i ny og næ snuppe en opvask, slå et søm i, tænde op i 
brændeovnen etc. 

• Du har et duelighedsbevis (sejlads) og har gennemført 
efteruddannelse som naturvejleder – eller er indstillet på at 
erhverve begge. 

Stillingen er på 30 timer, men forventes at blive på 37 timer. 
Løn i henhold til overenskomst. 
Ansættelsessamtaler finder sted d. 17. og/eller 19. januar. 
Stillingen tiltrædes snarest muligt. 
Spørgsmål rettes til naturskoleleder Lars Stubkjær Nielsen på 
2121 9708, eller kig på www.fiskebaeknaturskole.dk.
Fiskebæk Naturskole drives af kommunerne Ballerup, 
Furesø, Gladsaxe og Herlev, i samarbejde med Københavns 
Statsskovdistrikt. 
Målgruppen er folkeskolens elever i de 4 kommuner, og 
formålet er at supplere undervisningen i folkeskolen gennem 
udeundervisning i skoven og på søen. Det tilstræbes at integrere 
alle skolefag og have for øje at oplevelse, friluftsliv og faglighed 
går hånd i hånd. 
Medarbejderstaben består af 3 fastansatte, hvoraf 1 nu 
pensioneres, og derfor er stillingen ledig. 

Skriftlig ansøgning med relevante bilag sendes til 
Fiskebæk Naturskole
Frederiksborgvej 103A
3500 Værløse 
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Natur-Chill-Out  
i Miljøministeriet på Kulturnatten

Oplevelser som kommunikationsform 
virkede også meget vedkommende, for-
di vi skulle formidle vores budskab på 
Kulturnatten, en aften, hvor omdrej-
ningspunkt jo netop er oplevelsen.

Målgruppe
Målgruppen for vores kommunikation 
var unge mellem 20-35 år. Det særlige 
ved de unge, vi henvendte os til, var, at 
de ikke havde børn og i forvejen var gla-
de for at bruge naturen. 
Blandt københavnerne er der en ten-
dens til, at naturvaner går i arv fra gene-
ration til generation. Det kommer især 
til udtryk i forhold til Dyrehavsbakken, 
som mange københavnere benytter sig 
af, fordi de og deres forældre altid har 
gjort det. Tesen bag at sigte mod den 
barnløse del af de unge københavnere 
mellem 20-35 år, er, at hvis målgruppen 
gør det til en vane at bruge at Kalvebod 
Fælled naturen, før de får børn, vil de 
med stor sandsynlighed siden hen vide-
rebringe deres glæde for området til de-
res børn (og måske også deres børne-
børn). På den måde vil målgruppen 
være med til at videregive en række tra-
ditioner for brugen af området, som po-
tentielt set kan forankre sig i bevidsthe-
den på deres efterkommere (og deres 
efterkommere). 

Af Pernille Bjørnsen 
Lene Christensen
Marie Krøyer og
Louise Albaek
Kommunikationsstuderende, RUC

I dag er det blevet meget populært at 
kommunikere igennem oplevelser. I stø-
jen fra de mange andre informationer, 
vi bombarderes med dagligt, har de 
budskaber, der fysisk aktiverer modta-
geren, bedre potentiale for at blive lagret 
i hukommelsen. Det hævder flere kom-
munikationseksperter. 
Ud fra den tanke valgte vi, en RUC-pro-
jektgruppe, at lave en Natur-Chill-Out i 
forhold til vores konkrete kommunika-
tionsgave: At udbrede kendskabet til 
Kalvebod Fælled. Vores budskab var, at 
Kalvebod Fælled tilbyder en masse gra-
tis oplevelser i naturen, ganske tæt på 
København. 

Når kommunikationsformen bliver lidt sammensat og syret, kan det 
være fordelagtigt at evaluere succeskriterierne for kommunikationen 
dér, hvor kommunikationen foregår. Vi, en gruppe kommunikationsstu-
derende fra RUC, besluttede os for at forsøge at udbrede kendskabet til 
Kalvebod Fælled gennem en Natur-Chill-Out, som vi stillede op i 
Miljøministeriet på Kulturnatten. Opskriften på Natur-Chill-Out’en var et 
partytelt, filmsekvenser fra Kalvebod Fælled, islandsk musik, vindruer, en 
blæsemaskine, en duft af Afrika og et dådyr. Chill-Out’en blev evalueret 
på stedet gennem interviews. 
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Hvordan udformer man en oplevelse
Det budskab, vi ville formidle om Kal-
vebod Fælled, skulle involvere mere end 
blot stimuli af de audiovisuelle sanser, 
altså høre- og synssansen. Derfor udnyt-
tede vi det fysiske møde med gæsterne 
på Kulturnatten til at skabe en oplevelse, 
der stimulerede alle fem sanser, ved 
også at involvere føle, dufte- og smags-
oplevelser. Det gjorde vi inspireret af de 
kommunikationsforskere, der mener, at 
de budskaber, som kommunikeres ved 
at stimulere alle sanser på én gang, har 
størst sandsynlighed for at lykkes. 
Vi valgte at lave en chill-out. Stilen, 
Chill-Out, er velkendt og populær 
blandt unge. Flere forskellige gå-i-byen-
steder bruger chill-out stilen. Derfor 
skaber en chill-out konnotationer til at 
gå i byen, hvor man ”chiller” (er inaktiv 
og drømmer sig væk) i et forum, som 
man ikke normalt forbinder med afslap-
ning, for eksempel på et diskotek. 
Vi vurderede, at chill-out-stilen ville 
harmonere godt med de følelser og 
stemninger, som vi antog, at målgrup-
pen forbandt med oplevelser i naturen: 
Velvære, afslapning, meditation og ro. 
Derfor kaldte vi vores chill-out for en 
Natur-Chill-Out. 
Vi ønskede at skabe et rum, hvor mål-
gruppen kunne blive opfyldt med af-
slapning og ro, uden at de rent fysisk 
befandt sig i naturen. Når oplevelsen 
sluttede, var det tiltænkt, at genkendel-
sen af følelserne og de positive associati-
oner hertil skulle motivere målgruppen 
til at opsøge Kalvebod Fælled.

Evaluering med interview 
Hvordan finder man ud af, om kommu-
nikation gennem oplevelser er en effek-
tiv metode? Medvirker en sådan kom-
munikationsform til at understrege et 
budskab eller måske til at sløre det en 
smule på grund af de mange forskellige 

sanseindtryk, modtageren bombarderes 
med? Det satte vi os også for at under-
søge på Kulturnatten. 
Vi ville gerne vide, om intentionerne 
med chill-out’en havde været klare, om 
gæsterne havde forstået budskabet, og 
hvad de spontant syntes om oplevelsen. 
Når der havde været gæster i Natur-
Chill-Out’en, spurgte vi dem derfor, om 
de ville medvirke i et kort interview. 
Vi stillede få spørgsmål, der handlede 
meget konkret om gæsternes opfattelse 
af, hvad formålet med chill-out’en havde 
været. Derudover spurgte vi ind til de-
res naturvaner for at finde ud af, hvor-
dan de normalt bruger naturen. 

Video-interview
Vi optog interviewene med et videoka-
mera i et mindre rum, der stødte op til 
rummet, chill-out’en stod i. På den 
måde blev de interviewede ikke forstyr-
ret af andre indtryk, når de svarede. Vi 
valgte at optage interviewene på video, 
fordi det er en god metode til hurtigt at 
dokumentere svarene.  
I princippet kunne vi have brugt en al-
mindelig diktafon, men vi så visse for-
dele ved video, fordi vi interviewede to 
personer ad gangen. Grunden til, at vi 
interviewede parvist var, at man var to 
og to inde i Natur-Chill-Out’en. 
Vi var opmærksomme på, at der kunne 
være problemer med at interviewe to på 
én gang. 
For når to mennesker bliver interviewet 
sammen, kan der være en tendens til, at 
de for hurtigt bliver enige. 
I det lys kunne vi med fordel have lavet 
nogle enkeltmandsinterview. Her kunne 
vi have testet, om de interviewede ville 
svare anderledes - og måske mere eller 
mindre kritisk - når de blev adspurgt 
alene. 
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De fleste var meget positive overfor at 
blive interviewet. Blandt andet fordi vi 
forklarede dem, at det kun drejede sig 
om ganske få spørgsmål. 
Der er klare fordele ved at interviewe på 
denne måde. For det første fik vi svare-
ne, mens oplevelsen var frisk i erindrin-
gen hos den besøgende. Og for det an-
det kunne vi bede om at få uddybet 
nogle af svarene, hvis vi kunne se et be-
hov for det. 

Interview-resultater
Ved at lave interview fik vi klare svar på, 
om gæsterne syntes, de havde haft en 
god oplevelse, om de havde forstået 
budskabet bag chill-out’en, samt om vo-
res kommunikation ville kunne få dem 

til at besøge Kalvebod Fælled. 
Generelt var de adspurgte enige om, at 
Natur-Chill-Out’en havde givet dem en 
god oplevelse. Stort set alle vurderede, 
at oplevelsen havde fyldt dem med følel-
ser af ro, velvære og afslapning. De fleste 
syntes, det havde været rigtig fedt at 
skulle ligge ned og chille - især fordi det 
foregik i Miljøministeriet, som man 
normalt ikke forbinder med liggende af-
slapning. 
Filmen og musikken var der generelt 
stor begejstring for, mens mange ikke 
havde forstået meningen med druerne 
(at stimulere smagssansen), og der var 
ingen nævnte, at de havde lagt mærke til 
en særlig duft i ”rummet”. 
Dette viste os, at rammen for budskabet, 

Kan man udbrede unges kendskab til Kalvebod Fælled gennem en Natur-Chill-Out, 
bestående af en 3 minutters tur i et partytelt med oplevelser som:  filmsekvenser fra Kalvebod Fælled, 
islandsk musik, vindruer, en blæsemaskine, en duft af Afrika og et dådyr?
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Natur-Chill-Out
Natur-Chill-Out’en blev bygget af et party-
telt, hvis ben blev halveret, så man kun 
kunne kravle ind. Siderne blev dækket i 
mørkeblåt stof for at mørklægge teltets in-
dre. Det eneste, der oplyste rummet, var en 
film med billeder fra Kalvebod Fælled. Den 
blev vist på et lærred i teltets loft. Underla-
get i ”rummet” var et grønt kunstgræstæp-
pe, hvorpå der lå to madrasser fyldt med 
bløde puder. Mellem madrasserne stod et 
fad med friske vindruer, som man kunne 
spise af. På hver madras lå et sæt høretele-
foner, hvori der, som lydside til filmen, blev 
spillet meget stemningsfyldt musik af det 
islandske band, Sigur Rós. I det ene hjørne 
af græstæppet stod en lysestage med æte-
risk olie og spredte duften af ”African Spa” 
ud i rummet. De besøgende blev lukket ind 
i rummet to ad gangen for at ”chille” til fil-
men liggende ned med høretelefonerne 
på. Bag dem kørte en ventilator, der simu-
lerede blæst. Ude foran chill-out’en knejse-
de et flot dådyr, som bød gæsterne goddag 
og farvel. Før gæsterne gik, fik de en vand-
flaske, hvis etikette reklamerede for Kalve-
bod Fælled. 

Natur-Chill-Out’en, overvejende havde 
været vellykket. 

Det var lykkes os at skabe en god ople-
velse og at få de besøgende til at føle ro 
og velvære. Sværere vilkår havde bud-
skabet, som få tog direkte til sig. 
Vi afsluttede interviewene med at spør-
ge, om de unge kunne forestille sig at 
tage en tur til Kalvebod Fælled som føl-
ge af deres oplevelse i Natur-Chill-
Out’en. Der var ganske få, der vurdere-
de, at det var noget, de fik lyst til. Det 
betød dog ikke, at Natur-Chill-Out’en 
ikke gave dem lyst til at gå i naturen. 
Men de fleste fik bare lyst til at gå en tur 
i skoven. 
Ud fra det kunne vi slå fast, at der i mål-
gruppen, som vi antog, hersker et meget 
dybt forankret traditionalistisk natur-
syn. Og vores chill-out formåede ikke at 
rokke ret meget ved det.

Vigtigt at evaluere metoden
Evalueringen af Natur-Chill-Out’en var 
derfor helt afgørende. Især fordi vi gen-
nem interviewene fandt ud af, at chill-
out’en kun delvist havde været vellykket. 
Det var meget essentielt, at oplevelsen 
kun motiverede ganske få til reelt at 
handle på budskabet og rent faktisk tage 
en tur til Kalvebod Fælled.
Interview-resultaterne tog dog ikke mo-
det fra os. Tværtimod fik vi mange rig-
tig gode input til, hvordan vi kan frem-
me forståelsen af budskabet ved at 
ændre forskellige elementer i kommuni-
kationsformen. For interviewene gav os 
et nyt indblik i, hvilke mentale barrierer 
vi har at gøre med i forhold til den på-
gældende målgruppe. 
Der betyder, at det virkelig kan betale 
sig at evaluere den kommunikation, 
man laver. Uanset hvilken form, den an-
tager. For det er alfa omega at finde ud 
af, hvorvidt modtagerne uddrager det 

intenderede budskab af kommunikatio-
nen, og om de rent faktisk kunne finde 
på at handle på budskabet.  
For hvordan kan man ellers vide, om 
den anvendte kommunikationsmetode 
er arbejdsdygtig på andet end tegne-
brættet? Visheden derom er helt essen-
tiel. Både når man ønsker at trænge 
igennem støjen og fastfryse sit specifik-
ke budskab i både hukommelsen på de 
tiltænkte modtagere, men også når man 
ønsker at ændre en bestemt målgruppes 
handlepraksis.  o
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Af Annemarie Møller Andersen
Lektor ved Forskningsenheden for 
matematikkens og naturfagenes 
didaktik, DPU

Begrebskort –en hjælp til evaluering

Her efter kan eleverne komme med for-
slag til placering af de øvrige begreber, 
som fx er opsat i siden af opslagstavlen, 
så de kan ses. For at komme i gang kan 
der startes med, at eleverne kommer 
med forslag til relationer mellem begre-
berne to og to. Derefter kan de prøve at 
kæde begreberne sammen.

Ved introduktion af begrebskort 
kan begreber forklares som ”bil-
leddannende ord”. 
Forbindelsesord, der angiver relati-
oner, er ord, der ikke danner bille-
der, fx er, skal, kan være, bruger.
g angiver læseretningen.

Er metoden bedre kendt, kan der arbej-
des gruppevis eller individuelt. Som 
gruppeaktivitet giver begrebskort som 
regel anledning til livlig diskussion mel-
lem eleverne.

Som fællesaktivitet kan begrebskort an-
vendes som led i introduktion af temaet 
for et naturskolebesøg (eller tilsvaren-
de). Herved bliver centrale begreber in-
troduceret og naturvejlederen kan få 
indtryk af elevernes viden. Som afslut-
ning på besøget kan eleverne gruppevis 
fremstille deres egne begrebskort med 
anvendelse af ”dagens” begreber (de 
samme begreber, som blev brugt i intro-
duktionen) og med opfordring til at til-
føje nye. 

Et begrebskort illustrerer forståelse og 
sammenhænge udtrykt som relationer 
mellem begreber. Relationerne giver 
mening for den, der laver begrebskortet, 
men det kan også give mening, når det 
læses af andre. Begrebskort kan bruges 
på mange måder og i forskellige faser af 
et undervisningsforløb også til evalue-
ring, forudsat et vist kendskab til meto-
den.

Hvad er et begrebskort?
Sætninger er udtryk for relationer mel-
lem begreber, og betydningen af et be-
greb læres i høj grad gennem de mange 
forbindelser, det anvendes i. I et meget 
enkelt eksempel: ”planter har blade”, er 
to begreber forbundet med et enkelt 
ord. Eksemplet kan udbygges som vist i 
figur 1-4, hvor planter fastholdes som 
”hovedbegreb” og nye ”begreber” og 
”forbindelsesord” er tilføjet. Jo mere vi-
den man har om et område, jo flere be-
greber, forbindelser og eksempler kan 
tilføjes. 

Et vigtigt krav til begrebskort er, at det 
skal kunne læses fra top til bund, og i 
reglen kan der startes fra toppen flere 
gange. Der må også gerne være tværfor-
bindelser, dvs. forbindelseslinier der går 
på tværs af begrebskortet. I figur 4 kun-
ne der fx være en tværforbindelse mel-
lem ”græs” og ”skoven”, ”græs kan vokse 
i skoven”.

Hvordan kan begrebskort introduceres og 
anvendes?
Begrebskort kan introduceres som en 
fællesaktivitet, hvor der anvendes et be-
grænset antal begreber, som elever sam-
men med naturvejleder/lærer søger at 
ordne fx på en opslagstavle. De valgte 
begreber (max. 10) kan på forhånd være 
skrevet og/eller tegnet på papir, så de 
kan flyttes rundt.
Hovedbegrebet placeres øverst på op-
slagstavlen og for at vise princippet pla-
ceres endnu et begreb eller måske to be-
greber med forbindelsesord (svarende 
til figur 1). 
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Brugt på denne måde, FØR-EFTER, kan 
begrebskort ikke alene være en metode 
til evaluering, men også støtte elevernes 
læring ved at fastholde dagens centrale 
begreber.

En anden mulighed kan være, at elever-
ne efter en tur fx i skoven tegner nogle 
af de dyr og planter, de har set. I fælles-
skab kan de derefter prøve at ordne iagt-
tagelserne. Figur 5 viser, hvordan sådan 
et begrebskort kan startes

Begrebskort kan give såvel elever som 
lærer indsigt i elevernes tanker og for-
ståelse, derfor er det ikke hensigtsmæs-
sigt, at eleverne reproducerer andres be-
grebskort. Med begrebskort aktiviteter 
opfordres eleverne til at tænke selv. 

Hvilke materialer er der brug for?
Til fremstilling af begrebskort i grupper 
eller individuelt er der brug papir eller 
karton, fx i A3 format og blyant; men 
der opnås mere fleksibilitet, hvis begre-
ber skrives på selvklæbende post-it lap-
per. Så kan begreberne flyttes rundt på 
papiret til man er tilfreds, og så kan for-
bindelsesord med ”læsepile” indtegnes 
til sidst. Det giver som regel anledning 
til mange overvejelser.

Til arbejde med begrebskort som fælles-
aktivitet kan tavle og kridt naturligvis 
bruges, lige som opslagstavle, white-
board eller en væg. Alt efter den plads, 
der er tilrådighed kan der skrives og 
tegnes på papir af A4 eller A5 format.

Litteratur:
Novak, J.D. & Gowin, D.B. 
(1984, 1996): Learning how 
to learn. New York, Cam-
bridge University Press
Novak, J.D. (1998): Learning, 
creating, and using knowl-
edge. Mahwah, N.J., Law-
rence Erlbaum Ass. Pub-
lishers.

Flere eksempler på brug af 
begrebskort (side 32-37) kan 
findes i NordLab-rapporten: 
Udvikling af praktisk arbejde 
i natur/teknik. Rapporten 
kan hentes fra: 
http://www.nordlab.emu.dk/
projekter/pro9/samlet.pdf 

Se et andet eksempel: http://
www.uvm.dk/fsa/janus/
eks/220/sbilagc.htm 

Begrebskortene i denne arti-
kel er lavet med programmet 
Inspiration® (se www.inspi-
ration.com )

Link til andre programmer, 
hvoraf nogle er gratis: http://
en.wikipedia.org/wiki/Con-
cept_map
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Hotel Balka Strand
Konferencestedet er et af Bornholms 
mange overnatningsteder for turister. Væ-
relserne er pæne. Der er god plads i det 
fælles møderum, hvor man sidder ved 
borde og ikke sammenpresset i rækker.

Værelserne ligger tæt på fællesrummene 
og er adskilt fra disse af grønne arealer 
med fyrretræer, græs, Karl Johan, frilufts-
skak og swimmingpool . Sidstnævnte er 
dog udtørret i april måned, men bade-
stranden ligger jo ikke så langt væk.

Der er rygeforbud indendørs, men Balka 
Strand ligger ikke længere væk end, at 
man kan nå at runde den på en smøgs tid. 
Her er i øvrigt et rigt havfugleliv, så tag 
bare kikkerten med.

Du kan se mere om hotellet på internet-
adressen: www.hotelbalkastrand.dk

Bestil din rejse gennem hotellet og få rabat!
Hotel Balka Strand har den fornøjelse at 
kunne tilyde konferencens deltagere føl-
gende rabattilbud:
Bornholmerbussen tur-retur: Købehavns 
Hovedbanegård - Rønne for 450 kr.
Egen bil med maks. 5 personer tur-retur: 
Øresundsbroen og Ystad-Rønne for 1.700 
kr.
Egen bil med maks. 5 personer tur-retur: 
Storebæltsbroen, Øresundsbroen og 
Ystad-Rønne for 2.050 kr.
Dette kan bestilles via hotellet og gælder 
for personbiler med en maks. længde på 6 
m. og højde under 1,95 m.

Kom dagen før
Man kan udmærket ankomme dagen før 
konferencen. Dette skal man selv aftale 
med hotellet. Tillægsprisen for overnat-
ning samt stor morgenbuffet svinger fra 
345 kr for 4-værelsesovernatning til 650 
kr. for enkeltværelsesovernatning. Ring 
på tlf. 56 49 49 49, og bed om at tale med 
Lis Ørnfeldt Thomsen, der er stedets 
søde, venlige og imødekommende vært.

Forlæng opholdet sammen med familien
Man kan vælge at forlænge opholdet på 
Hotel Balka Strand og lade resten af fami-
lien ankomme, når konferencen er slut. 
Ring til Lis og hør nærmere om prisen.

Årskonference 2007
Udviklingsseminar om Naturvejledning & Turisme  
11. - 13. april,  Balka Strand, Bornholm

Program for årskonferencen 

kan ses på:

www.naturvejleder.net
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Tilmelding: De danske naturvejlederes årskonference 2007 
Udviklingsseminar om Naturvejledning & Turisme  
Den 11. -13. april på Hotel Balka Strand, Boulevarden 9, 3730 Nexø på Bornholm 

Kopier denne side, eller hent den på www.naturvejleder.net – udfyld den og send den: 

Med post til: Naturvejleder Jens Ole Fassel, Kirkedalsvej 17, 3790 Hasle 
Som e-mail til: tilmelding@bornholmertur.dk
Tilmeldingen skal være os i hænde senest torsdag, d. 8. februar, kl. 10:00 

Navn
Adresse
Medlemsnummer                                            (står på kuverten med NATURvejleder -xxxA) 
Ansættelsessted 
Telefon / Mobil 
E-mail 
Vedr. betaling EAN-nr: E-mail:

Der er mulighed for følgende former for overnatning: 
Overnatningsform Pris Ønsker at dele værelse med: 
4-sengsværelse 3.300 kr. 
3-sengsværelse 3.400 kr. 
Dobbeltværelse 3.600 kr. 
Enkeltværelse 4.200 kr. 

Der er 400 kr. i rabat til medlemmer af Naturvejlederforeningen 
Der er bad og toilet ved alle værelser 
På dobbeltværelse kan senge stilles sammen eller fra hinanden (skriv ønsket i tabellen) 
Rygning er forbudt overalt indendørs 
Medbragte drikkevarer må gerne medtages, men kun indtages på værelset 
Hunde kan medbringes på enkeltværelse (må ikke opholde sig i mødelokaler) 

Sæt kryds her, hvis du ønsker vegetarkost: ____ 

Skriv ank.tid her, hvis du ønsker afhentning af fællesbus i Rønne Havn: _________ 
Du kan også meddele dette på et senere tidspunkt på nedenstående tilmeldingsadresse 
HUSK pladsbestilling til færgen i god tid! 

Tilmelding til onsdag aften  -  angiv prioritering: 
Fakkeltur på Hammershus 
Helleristninger 

Send ingen penge nu, men vent og få en opkrævning tilsendt 
Deltagerlisten vil blive lagt ud på www.naturvejleder.net efter den 1. marts 

Årskonference 2007
Udviklingsseminar om Naturvejledning & Turisme  
11. - 13. april,  Balka Strand, Bornholm
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Rejsen går til Bornholm
Der er mange veje, der fører til Born-
holm. Her er nogle forskellige forslag til, 
hvordan man kan rejse til øen. 
Man kan tage flyveren, toget, bilen, bus-
sen eller færgen.

Der vil afgå gratis særbusser for konfe-
rencens deltagere fra Rønne Havn til 
Hotel Balka Strand for dem, der ankom-
mer med færgen fra Køge eller Ystad 
onsdag morgen. Færgen fra Køge afgår 
dagen før kl. 23:30 og ankommer kl. 
06:00. Færgen fra Ystad afgår kl. 8:30 og 
ankommer kl. 9:45. Der er togforbindel-
se til Ystad-færgen fra København med 
afgang fra Hovedbanegården kl. 06:11.

Prøv selv at tjekke de forskellige mulig-
heder med offentlig transport på www.
rejseplanen.dk

Den hurtigste, nemmeste og billigste 
løsning er nok, at arrangere fælleskørsel 
i de forskellige naturvejledernetværk. 
For dem, der foretrækker denne løs-
ning, kan det oplyses, at man er fremme 
i god tid i Ystad, hvis man passerer Sorø 
kl. 05:30. 

I denne tid er 
indregnet den 
kraftige morgen-
trafik fra det syd- 
og vestsjællanske 
mod hovedsta-
den.

Husk at bestille 
færgebillet i god 
tid.

Mest til bilisterne
Hvis man vælger, at tage sin bil med til 
solskinsøen, så bør man sørge for at for-
tælle det i sit netværk, da man kan spare 
kolleger for meget rejsebesvær ved at til-
byde dem et lift med. Så kan det jo være, 
at de til gengæld vil betale broafgiften, 
når bælt og sund passeres.

Man må gerne have hund med gennem 
Sverige, hvis den forbliver i bilen under 
hele passagen af vort broderland.

Husk at bestille færgebillet til bilen i god 
tid. Man kan printe sin billet ud, hvis 
man bestiller plads via internettet. På 
billetten er der nogle striber, som en 
smart anordning ved den ubemandede 
billetkontrol i Ystad Havn scanner, så 
bommen går op. Vær opmærksom på at 
scanneren ofte ikke virker, så man i ste-
det for skal taste billetnummeret ind på 
scannerens tastatur. Der kan opstå køer, 
når nogle biler hidsigt forsøger og for-
søger og forsøger at scanne uden held.

Årskonference 2007   Udviklingsseminar om Naturvejledning & Turisme  
11. - 13. april,  Balka Strand, Bornholm
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Om årest oplægsholdere

Peter Billing
Er direktør for Center for Regional- og 
Turismeforskning, der har til huse i 
Nexø ikke langt fra konferencestedet. 
Han er medlem af Bornholms VækstFo-
rum og Executive Committee of the In-
ternational Small Island Study Associa-
tion (ISISA). Han er for tiden involveret 
i projekterne Vækstdrive og Spatially 
Relevant Aspects of Tourism. Sidst-
nævnte er et EPSON-projekt. EPSON 
står for European Spatial Policy Obser-
vatory Net-work.

Bent Jørgensen
Satte som udstillingschef ved Zoologisk 
Museum i København 1965-79 en mile-
pæl i den danske naturformidlings hi-
storie. Senere var han også som direktør 
for ZOO København 1979-94 med til at 
sætte naturformidlingen i fokus. Det har 
været en stor glæde for arrangørgrup-
pen, at han har takket ja til at være årets 
velkomsttaler.

Helleristninger
Onsdag aften vil Mogens Jensen fra 
Bornholms Museum fortælle om helle-
ristningernes betydning og udbredelse 
på Bornholm. Helleristningerne er ritu-
elle eller religiøse udtryk fra Bronzeal-
deren, og forskningen fokuserer på, at få 
dem til at indgå i et helhedsbillede af 
denne tidsperiode.

Efter foredraget kører man i bus til et af 
øens helleristningssteder. Her vil man 
opleve et ritual i bedste totalteater-stil. 
Alle vil selv komme til at deltage i dette 
ritual, som det måske har foregået i for-
dums tid.

Tag siddeunderlag med.

Fakkeltur på Hammershus
Onsdag aften kan man opleve Ham-
mershus i skæret af petroleumslamper 
og én fakkel.

Hør historien om slottet. Hvordan man 
levede og boede i gamle dage. Hvordan 
man brugte borgen og området. Histori-
en om Leonora Christine og Corfitz Ul-
felds liv, flugt og tilfangetagelse.
Efter turen ”afbrændes” borgen med 
kraftigt bengalsk lys.

Tag varmt tøj på.

Årskonference 2007   Udviklingsseminar om Naturvejledning & Turisme  
11. - 13. april,  Balka Strand, Bornholm
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Det er ved at være sidst på sæsonen, og 
mange naturvejlederes kalendere lysner 
lidt op i forhold til årets ture og arrange-
menter. Til gengæld er det så måske ti-
den til årsopgørelse, til eftertanke og 
nye visioner og planer for det kommen-
de år. Sådan er det for mange af os som 
enkeltpersoner, og det er det i hvert fald 
også på det overordnede fællesplan, 
hvor Fællessekretariatet og foreningen 
huserer. Som det ses andetsteds i bladet 
har arrangørerne for næste årskonferen-
ce været mægtigt kreative og sammen-
stykket et spændende program. Gør dig 
klar til næste års ”turismeattraktion”. 

Den 21. og 22. november afholdte Fæl-
lessekretariatet en ”arbejdsgiverkonfe-
rence” på Brandbjerg Højskole, hvor tæt 
ved 100 naturvejledere og arbejdsgivere 
var forsamlet for at drøfte udviklings-
perspektiver for naturvejledningen. 
Flere fra NVF bestyrelsen var også til 
stede. Det var en meget intensiv og vel-
lykket konference med rigtig mange in-
spirerende og engagerede oplæg og 
drøftelser. En gennemgående linie i 
konferencen, var at naturvejledning kan 
bruges strategisk til at komme (endnu) 
bredere ud i samfundet og bidrage til 
løsning af påtrængende samfundspro-
blemer i tiden. Måske i særlig grad op-
gaver som de nye kommuner står over 
for. Derfor var der oplæg om f.eks. na-
turvejledningens muligheder på sund-
hedsområdet, hvor det blev slået fast, at 
det er mindst lige så vigtigt at fokusere 
på, ”hvad der holder folk raske”, som 
”hvad der gør folk syge”. Her blev det 
udtalt at sundhed har noget med vitali-
tet, livsmod og følelsen af at mestre sit 
liv at gøre. Og at aktiv brug af naturen 
beviseligt hjælper på disse ting. Netop i 
denne tid, hvor kommunerne overtager 
nogle af amternes tidligere forpligtelser, 
er der meget fokus på den forebyggende 
sundhedsindsats.

På konferencen blev der også nævnt an-
dre tværgående emner, som f.eks. turis-
mehåndtering, integration af ”nydan-
skere”, CO2-problematikken – lokal 
A21, og fastholdelse af liv og forankring 
i landets yderområder. 

Alt sammen spændende, men måske 
ikke lige tyngende alle steder, hvilket 
antyder, at den enkelte naturvejleder, 
må vurdere, hvad man bør prioritere og 
bedst kan byde ind med. 

Men alene på skansen bliver den tvær-
faglige indsats ikke til meget. Derfor er 
det vigtigt at tænke i samarbejde med 
andre aktører – eller som vi lærte på 
konferencen: ”Partnerskaber” til gensi-
dig gavn. Tættere kontakter med kom-
munale instanser, og andre. Mere syn-
lighed på vores kvaliteter.

Men hvis vi skal stikke følehornene 
mere frem fra vores typiske kerneaktivi-
teter, så vil det være nødvendigt med en 
øget udvikling og opbakning fra natur-
vejlederordningens side – altså på de 
overordnede tilbud og i vores netværk. 
Der kan være behov for kurser og semi-
narer, indsamling af relevant viden for 
os f.eks. på sundhedsområdet, støtte til 
at organisere og udvikle netværksgrup-
per for naturvejledere (og evt. eksterne 
aktører), pilotprojekter, inspirationsrej-
ser, konsulenttjeneste og oven i alt dette 
en forstærket kommunikation, hvor vi-
den, erfaringer og nye ideer udbredes 
hurtigere og bedre til hele naturvejlder-
branchen.

Netop i forhold til det med kommuni-
kationen, har bestyrelsen og redaktions-
gruppen netop holdt møde. Ud over at 
redaktionsgruppen (som jo alle gør et 
stort gratis arbejde) tager nye initiativer 
til at søge at undgå store forsinkelser på 
udgivelsen af bladet, så snakkede vi også 
om nye informationskanaler. Her var vi 
inde på muligheden af at opdyrke inter-
nettet og hjemmesiden mere som infor-
mationskanal for f.eks. nyhedsbreve, 
idebank, debatsted og meget andet. Må-
ske kan vi nedsætte en ny type redakti-
onsgruppe, som især kommunikerer via 
hjemmeside og net med deres særlige 
stofområder. Om der skulle være en fast 
(ansat?) redaktør i midten af denne 
gruppe var også til diskussion. Skulle 
dette være noget for dig, vil bestyrelse 
meget gerne have et (uforpligtende) 
vink. 
Det er visionernes tid.

  Thomas Gyalokay
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Arbejdsgiverkonference 21. og 
22. november på Brandbjerg 
Højskole

Maden var god og fyldig - 
som det hører sig til på en 
højskole

Hvordan kommer fremtidens kommunikations- 
og informationskanaler til at se ud?
Redaktionen og bestyrelsen tog det første kig i 
krystalkuglen på Fiskebæk Naturskole. 



30
NATUR vejleder  •  15. årg.  •  nr. 4  •  2006 

N
yt fra N

aturvejlederforeningen 

30

N
A

TU

RVEJLED
E
R

FORENINGEN

Naturvejlederforeningen går ind for oprettelse af Grønne 
Råd i de nye storkommuner

Da Naturvejlederforeningen i september holdt møde med Naturvejlederforeningens 
repræsentanter i Friluftsrådets kredse var der almindelig enighed om, at Naturvejle-
derforeningen skal arbejde for at der oprettes Grønne Råd i flest mulige af de nye 
storkommuner og for at Naturvejlederforeningen er repræsenteret i disse Grønne 
Råd. Naturvejlederforeningen har nu skrevet til samtlige af de nye kommuner om 
sagen, og vi opfordrer vore medlemmer til at følge sagen op lokalt.

Brevet til kommunerne lyder således:

”Naturvejlederforeningen har med glæde konstateret, at mange af de nye storkommu-
ner påtænker at oprette et Grønt Råd som et rådgivende organ for kommunen i natur, 
miljø og friluftsspørgsmål.

Naturvejlederforeningen skal med dette brev anmode om at få lov til at udpege en re-
præsentant til et fremtidigt ”Grønt Råd” i Deres kommune.

Alle de nye storkommuner står over for vigtige opgaver i de kommende år med at ko-
ordinere og udbygge naturskoler, naturvejledning og information til borgerne om na-
turen. Og de opgaver, kommunerne nu overtager fra amterne på naturområdet bety-
der jo, at kommunerne i endnu højere grad end før kommer til at beskæftige sig med et 
bredt spekter af formidlingsopgaver på naturområdet i form af foldere, skilte, fugletår-
ne, IT-baseret information etc. Naturvejlederne  råder over stor ekspertise på disse 
områder – og denne ekspertise vil vi gerne stille til rådig for kommunen ved at levere 
en arbejdsindsats i det kommende Grønne Råd. 

Naturvejlederforeningen er medlem af Friluftsrådet, og vi er bekendt med at Frilufts-
rådet som hovedregel vil blive tilbudt en plads i det kommende Grønne Råd og vil 
komme til at repræsentere de omkring 90 organisationer, der er medlem af Friluftsrå-
det. Naturvejlederforeningen finder imidlertid, at naturvejledning, naturskoler og in-
formation er så vigtige fremtidige arbejdsområder, at vi gerne hermed vil bede om en 
selvstændig repræsentation i det Grønne Råd på linie med fx Dansk Ornitologisk For-
ening og Danmarks Sportsfiskerforbund.   

Vi håber vort ønske imødekommes. Naturvejlederforeningens repræsentant vil i givet 
fald blive en dygtig lokal naturvejleder.   

 Med venlig hilsen 
Thomas Gyalokay
Fungerende formand”

Hvem tager over  
efter amterne?

Vestsjællands Amt:
Susanne Jeppesen er på orlov, så heller 
ikke fra Vestsjælland har vi fået nogen 
signaler. 

Ja sådan skrev vi, men det viser sig at 
Susanne allerede kom tilbage fra sin 
barsel i august 2003.
I det nye år starter Susanne som  
kommunikationsmedarbejder i CFK, 
Miljøministeriet.
Vi beklager.

Rettelse 
til nedenstående rubrik i sidste nummer
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Bestyrelsen i Naturvejlederforeningen -  
sådan ser vi ud !

Fra venstre bagerst: Allan Winther, Thomas Gyalokay, Helle-Marie Taastrøm, Arne Bondo, Jesper Kristiansen.
Fra venstre forrest: Stephan Springborg, Lars Boch, Marianne Hald. 

Bestyrelsen for Naturvejlederforeningen i Danmark:
Navn Adresse Arbejdstlf. E-mail

Thomas Gyalokay Lervangen 35D, 2630 Taastrup 43 35 39 44 thomasgy@htk.dk
Helle-Marie Taastrøm Nauhøjvej 1, 8410 Rønde 86 43 25 37 naturskolen@randers.dk
Marianne Hald Sdr. Kirkevej 8, 9520 Skørping 96 35 16 12 mhm@nja.dk
Jesper Kristiansen Ålekistevej 218A, 1 th. 2720 Vanløse 40 42 96 12 jgk@moensklint.dk
Arne Bondo-Andersen Søndermosevej 38, 6330  Padborg 74 67 11 64 arne1864@lic-mail.dk
Allan Winther Margrethes Plads 1, 5300 Kerteminde 65 32 42 00 allan@fjord-baelt.dk
Lars Borch Ryesgade 7, 8680 Ry 86 89 88 88 larsborch@tdcadsl.dk
Stephan Springborg Bechersvej 19, 3630 Jægerspris 44 35 00 45 ssp@sns.dk

o Medlemskab 2006 (medlemmer modtager 1 ex. af bladet) 500,- kr.
o Personligt abonnement (1 ex. af bladet) 250,- kr.
o Virksomheds-abonnement (op til 5 ex. af bladet) 800,- kr. 
o Jeg ønsker sidste årgang af NATURvejleder 75,- kr.

Bliv medlem
Send oplysningerne med e-post til:

Naturvejlederforeningen v/redaktøren 
Lars Stubkjær Nielsen på LSN@SNS.dk

Navn: _______________________________________________
Adresse: _____________________________________________
By: __________________________________________________
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Et nyt hold færdige ugler

Midt i november blev ugleflokken i Danmark 
forøget med 23 nye, ivrige og entusiastiske ugler.
Hold 18 var på deres 4. og afsluttende kursus, 
som havde et overordnet tema om sundhed og 
livskvalitet. 
På dette kursus blev der prøvet kræfter med for-
skellige morgenaktiviteter såsom stavgang, Tai 
Chi og morgenløb. Der blev leget med GPS og en 
lun novembereftermiddag var hele hold 18 midt 
en drabelig fejde med sværd, økser, troldmænd 
og heksekoner i rollespil i Grønholt Vang.
Formidling for skoleklasser med udgangspunkt i 
Mange Intelligenser og besøg af 2 vældig søde 8. 
klasser fra en lokal skole, satte punktum for kur-
set. Og så sagde holdet farvel til hinanden med et 
godt grin fredag formiddag, godt ledt på vej af en 
lattercoach.
Hold 18 er det første hold, der i deres uddannel-
se har haft kurser, der har fokuseret på indsats-
områderne fra Handlingsplan for det 21. år-
hundrede. Temaer som borgerinddragelse og 
biologisk mangfoldighed, sundhed og livskvalitet 
og hvordan disse temaer kan udgøre en del af na-
turvejledningen, er blevet integreret i kurserne. 
De er nu rustet til at gå ud og naturvejlede i det 
21. århundrede. 

Ny naturvejlederuddannelse
I foråret 2007 starter et nyt hold naturvejledere 
på deres uddannelse. De bliver det første hold, 
der skal gennemgå en naturvejlederuddannelse, 
der på en del områder er ændret i forhold til tid-
ligere. Den ny naturvejlederuddannelse er som 
tidligere bygget op i kursusmoduler og studiepe-
rioder. Første kursus er ret uændret og er 10 da-
ges kursus i grundlæggende formidlingsteknik, 
netværksopbygning og skabelse af naturvejlede-
ridentitet. 

Det nye er, at hvert kursusmodul fokuserer på 
formidling til forskellige målgrupper. Det bety-
der, at der bliver et kursus, der handler om for-
midling til børn, et kursus om, hvordan man 
planlægger og gennemfører kurser for lærere og 
pædagoger, et kursus om formidling til voksne 
grupper og endelig et kursus om hvordan man 
inddrager borgere. Derudover er der sat øget fo-
kus på friluftsliv i uddannelsen.

Frist for ansøgning om optagelse på uddannelsen 
er 1. januar 2007. 
Hent et elektronisk ansøgningsskema via 
www.naturvejleder.net,  eller ved at sende en 
mail / ringe til Mette mek@kvl.dk  
Tlf. 35281604/23312193.

Udeskole - et nyt landsdækkende 
netværk 
Et nyt landsdækkende netværk så dagens lys den 
23. november i Skive. Netværkets formål er at 
fremme og kvalificere udeskolebegrebet. På da-
gen deltog 45 personer fra hele landet, heraf 10 
naturvejledere, 4 forskere, flere udviklings- og 
fagkonsulenter samt repræsentanter fra 6 semi-
narier.

Arne Jordet fra Høgskolen i Hedmark i Norge 
startede med et flot oplæg om de norske erfarin-
ger. Resten af dagen gik med gruppearbejde og få 
lagt rammerne og grundlaget for det fortsatte 
netværksarbejde.
Det var særdeles udbytterigt for os naturvejlede-
re at sidde til bords med dette selskab og få ind-
blik og lære mere om de erfaringer og mål de an-
dre beslægtede faggrupper har.

Meget tyder på at dette første forsøg på at danne 
et tværfagligt landsdækkende netværk ser ud til 
at lykkes. Næste møde holdes sidst i april på Den 
Frie Lærerskole i Ollerup, Sydfyn.  Hvis du vil 
arbejde for netværkets mål (se forrige nummer 
af NATURvejleder) og blive inspireret i dit arbej-
de fra de andre erfarne deltagere, så bliv medlem 
af netværket. Du kan læse mere på udeskole.dk
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Den daglige udvikling
21 naturvejledere mødtes den 15. november med 
lederen af NLP-skolen i Roskilde på Musholm 
Bugt Feriecenter ved Korsør. Det primære mål 
var at få lidt erfaring i metoder, der kan bruges 
til den daglige udvikling og afklaring af proble-
matikker. Dagen fik positiv omtale af deltagerne, 
som tog hjem efter at have set og været involve-
ret i små aktiviteter, der fik øjnene åbnet for nye 
måder at bruge sig selv og sine kolleger på. Akti-
viteter der skal sikre et større udbytte når vi mø-
des til bl.a. erfaringsudveksling.

Naturvejledning – en stærk  
ressource
Brandbjerg Højskole ved Jelling var rammen om 
arbejdsgiver konferencen den 21. og 22. novem-
ber, hvor omkring 100 personer deltog i alt. Den 
første dag var afsat til erfaringsudveksling via 
workshops og den anden dag kiggede folk udefra 
på os – og gav bud på naturvejledningens rolle 
fremover. Aftenen startede med udeaktiviteter i 
mørket og fortsatte med en drøm af en middag, 
herefter et lille indslag med musik ved Bo Stief – 
og for den hårde kerne var der bar, dans og fort-
sat snak til langt ud på natten. Når indtryk og 
opsamlinger er bearbejdede kommer en opfølg-
ning, som I nok kommer til at høre mere om. 

Årsberetning - ny elektronisk ind-
beretning 

Nu skal du snart prøve noget nyt. Næste gang du 
skal indberette oplysninger til årsberetningen for 
Naturvejlederordningen, skal du gøre det på net-
tet. Du får tilsendt en mail med oplysning om 
brugernavn og adgangskode. Herefter kan du 
indtaste de sædvanlige oplysninger om, hvor 
mange ture du har haft, hvor mange deltagere 
mv. Skemaet til indtastning af dine data fra 2006 
vil du kunne finde på www.naturvejleder.net fra 
uge 2, 2007. Det er vigtigt, at du bidrager med 
dine tal. Årsberetningen er den eneste måde, vi 
kan dokumentere kvantiteten af vores arbejde, 
og tallene er derfor vigtige for at synliggøre og 
fremme naturvejledningen i Danmark. 

Oplysninger om dig i ny database
En ny database skal være grundlaget for en ny 
”Oversigt over naturvejledere”, som vil komme til 
at ligge på www.naturvejleder.net. Kravspecifika-
tionerne er ved at blive formuleret, og databasen 
vil blive etableret hurtigst muligt i det nye år. 

En naturvejleder på 20 år 
Hold da op, hvor tiden løber. For ikke så længe 
siden fyldte Naturvejlederordningen 10 år, og i 
den anledning blev udgivet nogle postkort. I 
2007 fylder Naturvejlederordningen allerede 20 
år – og hvad synes I, vi skal gøre ved det? Udsen-
de nye postkort? Udgive noget andet? Holde en 
fest? 
Hvad synes du? Send dine forslag til naturvejled-
ning@sns.dk. 
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Find mere om de tre nedenstående 
arrangementer i kursuskalenderen

Kursuskalenderen findes nemt på  
www.naturvejleder.net

Kursus i skriftlig formidling
26.-27. februar 2007 afholdes et 2-dages kursus i 
skriftligt formidling for naturvejledere. Kurset 
var omtalt i foregående blad, så tjek bladet eller 
klik ind på kursuskalenderen.

Naturskoler og lejrskoler – temadag på Sydfyn 
På grund af stormen den 1. november blev den 
planlagte temadag aflyst, men en ny afholdes den 
8. februar 1007. Husk tilmelding til Peer Nørga-
ard inden den 25. januar.

Konference med fokus på naturvejledning og arbejdet 
med de mindre børn
En spændende konference afholdes i samarbejde 
med naturvejleder og forsker Niels Ejbye Ernst 
den 20. februar i Århus. Dagen tager bl.a. ud-
gangspunkt i erfaringerne fra et forskningspro-
jekt. Husk tilmelding til Niels inden den 5. fe-
bruar.

Der er stadig liv i NaturvejlederNet
Her kan du se spørgsmål som: Hvem har tegnin-
ger til en hønsefræser? Hvad gør man med ind-
trængende hugorme? (Vidste du i øvrigt, at rå 
hugorm har helbredende virkning?) Hvordan er 
reglerne for at have fotos af børn på sin hjemme-
side? Hvad er det for en sommerfugl? Mink og 
Kreutzfeldt Jakobs syge?
Et godt digital kamera har fundet en ny ejer og 
nyheden om en ny formand for Naturvejleder-
foreningen havde du først på NVnet. Alle for-
eningens mødereferater findes også her.
2 nye lukkede konferencer er oprettet og en del 
konferencer, der ikke har været brugt 1/2 år er 
lukket ned. 
I november havde en halv snes naturvejledere 
mistet deres koder og en enkelt var koblet helt af, 
men sådanne problemer løses let ved at kontakte 
mig. Desværre kan det tage et par dage, fordi  det 
er UniC, der laver nye koder og de lægges ind i 
serveren om natten. 
Mødes vi på NVnet? 
Naturvejleder Peer Nørgaard, Stevns Natur Cen-
ter og netansvarlig for NVnet
Kontakt: 5656 6234 eller peenor@stevns.dk.

Ud-i-naturen-foldere i 2007
Skov- og Naturstyrelsen vil udgive ”Tag-ud-i-na-
turen”-foldere for 2007 – idet vi forventer, at op-
gaven herefter kan overgå til kommunerne.

Folderne for 2007 vil dække perioden 1. april – 
31. december 2007. De fremstilles på grundlag af 
de ture, som ligger på www.naturnet.dk senest 1. 
marts 2007. De trykte foldere sendes til turist-
kontorer, biblioteker og rådhuse. Andre må for-
syne sig derfra - for at forenkle distributionen.
 
Vi overvejer følgende regioner
1. Jylland: region Nordjylland
2. Jylland: Området vest for en linie fra Viborg til 
Vejen
3. Jylland: Området øst herfor 
4. Jylland: Esbjerg-Kolding og syd herfor
5. Fyn
6. Sjælland mv
7. Bornholm
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Du kan bidrage på tre måder
1. Fortæl andre om ordningen
2. Læg dine ture for hele 2007 ind på www.natur-
net.dk inden 1. marts - så er du med til at skabe 
grundlaget for folderne – og du får markedsført 
dine arrangementer både på nettet og på tryk. 
3. Vær med at distribuere folderne i dit lokale 
område. 
Hvorfor sker det nu
Skov- og Naturstyrelsen har modtaget mange 
henvendelser fra især turistorganisationer og 
kommuner om fremtiden for de amtslige tur-fol-
dere: Hvem udgiver dem fremover? Forsvinder 
de som grundlag for turismen? Hvordan sikrer 
vi, at de bliver udgivet her lige i vadestedet mel-
lem den nye og gamle kommune? Kan de nye 
kommuner nå at udgive dem allerede i foråret 
2007? osv.

I snart 15 år har de fleste amter 
udgivet foldere med naturture, 
som har fundet sted indenfor 
amtets grænser. Folderne har 
været kaldt f.eks. Ta’ på tur…, 
Naturture, Naturoplevelser, 
Ud på tur og Ud i naturen - 
tag med! Det formelle 
grundlag for folderne har 
været naturbeskyttelselseslo-
ven, og det indholdsmæssi-
ge grundlag en omfattende 
indberetning fra turarran-
gørerne til amtet. 

Med de ændringer af arbejdsdelingen som kom-
munalreformen lægger op til, vil sådanne foldere 
alt andet lige overgå til de nye kommuner. Skov- 
og Naturstyrelsen vil gerne sikre et så godt 
grundlag som muligt, når de nye kommuner 
overtager arbejdet med naturture, naturvejled-
ning mv. Ligesom styrelsen også gerne fremmer 
et tættere fremtidigt samarbejde om natur, fri-
luftsliv mv. 

Med udgivelsen af turfoldere for 2007 løser 
Skov- og Naturstyrelsen et akut problem og ser i 
øvrigt frem til et tæt samarbejde fremover om 
formidling af naturen.

Andre tilbud til kommunerne er:

• www.naturnet.dk og www.friluftskortet.dk står 
allerede i dag til rådighed for kommunerne. De 
moderniseres mhp. kommunal markedsføring af 
naturtilbud i egen kommune - et eksempel kan 
ses på Gribskov Kommunes hjemmeside http://
www.gribskov.dk/Gribskov/Gribskov.nsf/0/B349
C953E28A6172C1257192004761BC?OpenDocu
ment.

• Skov- og Naturstyrelsen vil frigive sit skiltepro-
gram til brug for kommunerne og andre. Skilte-
programmet indeholder bl.a. et omfattende antal 
piktogrammer, som er blevet "standard" for mar-
kering af faciliteter i naturen. Der bliver snarest 
informeret herom.

• Yderligere oplysninger fås hos: Lars Bendix 
Poulsen, Skov- og Naturstyrelsen, Presse- og In-
formationskontoret. Telefon  3947 2311, e-post 
lbp@sns.dk.

Landbrug og Natura 2000
Skov- og Naturstyrelsen har udgivet en folder: 
Landbrug og Natura 2000. En guide om land-
brugsdrift og international naturbeskyttelse. Fol-
derens målgruppe er landmænd, men måske kan 
en naturvejleder også blive klogere. Find folde-
ren på www.frontlinien.dk hvor du kan down-
loade eller bestille trykte eksemplarer.
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Lokalredaktører
Esben Buch (EB) 
Park & Natur i Aalborg Kommune 
Tlf: 9931 2292 
esb-teknik@alborg.dk

Søren Risborg (SR) 
Naturskolen i Rold Skov 
Tlf: 9982 8436 
srni@skoerping.dk

Jann Ribergaard (JR) 
Viborg Amt, Miljø og Teknik 
Tlf.: 8727 1350 
mtjrs@vibamt.dk

Morten D.D. Hansen (DD) 
Molslaboratoriet 
Tlf.: 8752 7272 
sell@nathist.aau.dk

Arne Bondo-Andersen (ABA) 
Freelance Sønderjylland 
Tlf: 74671164 
arne1864@lic-mail.dk

Claus Landbo Olesen (CO) 
Freelance på Fyn 
Tlf: 2395 8106 
clo.lho@mail.tele.dk

Allan Gudio Nielsen (AN) 
DOF / Fugleværnsfonden 
Tlf: 3331 4404 
allan.nielsen@dof.dk

Helen Holm (HH) 
Næsbycentret Sydvest Sjælland 
Tlf: 5764 5540 
helenholm@post.tele.dk

  

Morten D.D. Hansen

Jan Ribergaard

Arne Bondo-Andersen

Claus L. Olesen

Esben Buch & Søren Risborg

Helen Holm

Allan Gudio Nielsen
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Flemming Schwaneflygel Hansen fik miljøpris
Flemming gør det godt i Hvidovre Kommune. Det har han fået poli-
tikeres og samarbejdspartneres ord for, da han havde den ære at 
møde op på Hvidovre Rådhus for at modtage årets miljøpris i okto-
ber. 
Flemming som jo arbejder som naturvejleder på Quark-centeret og 
samtidig fungerer som natur-og teknikkonsulent i skolesystemet fik 
bl.a. prisen for mangeårig opbygning af centerets store vifte af aktivi-
tetstilbud. En hel del af disse tilbud knytter sig til opdyrkede besøgs-
muligheder på kommunens forskellige miljøvirksomheder, rens-
ningsanlæg, affaldshåndtering osv. På Quark centeret er der desuden 
dyrehold og alskens tilbud til natur- og teknikundervisningen. 
Samtidig er aktivitetsmulighederne beskrevet i katalog i forhold til 
kravene i ”Fælles Mål”. 
Godt nok er Hvidovre Kommune arealmæssigt og naturmæssigt en 
af landets små kommuner, men derfor kan børnene godt have en 
stor natur- og miljøbevidsthed. Her er Flemming og hans team en 
vigtig brik. 
Tillykke til Flemming og godt gået!
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Nyt om navne og arbejdspladser

Aldrig set før?

På Fiskebæk Naturskole fratræder Kaare Munthesen til januar efter en længere 
periode med langtidssygdom, og Bo Flügge Thrane er midlertidig ansat som vikar. 
Den ledige stilling er opslået med ansøgningsfrist 6. januar 2007.  

Pippilotta Viktualia Rullegardinia Krusemynta Erfraimsdatter Langstrømpe 
holder julestue på Naturcenter Brokholm
Pippi er i fuld gang med juleforberedelser og siden d. 20. no-
vember har børn fra forskellige børneinstitutioner på Salling 
besøgt Naturcenteret for at hjælpe Pippi med at lave mad til 
fuglene, snitte gaver til alle børnene og spise pandekager. Der 
er fuldt booket med børnehaver og institutioner helt frem til 
d. 19. december hvor julestuen lukker. - til den tid vil 640 af 
Sallings børn have været på besøg hos Pippi.
Pippi Langstrømpe er jo en fantastisk person at tage fat i. 
Fuld af skæg og ballade, hun er verdens stærkeste men allige-
vel umådeligt rar, for som hun siger: ”Når man er meget 
stærk, skal man også være meget sød.” 

Anja Vensild Hørnell
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Edderkoppen - Nyt fra netværkene

Ugletræf på Præstbjerg Naturcenter
Fredag den 3. november holdt vi vores traditionelle julemøde i det Ringkjøbing-Vi-
borgske netværk. Mødet foregik på Præstbjerg Naturcenter med Erik Skibsted - tid-
ligere Ringkjøbing Amt, nu Herning Kommune - som vært. Vi var hele 21 gæve 
nordvestjyske ugler forsamlet, både gråskæggede hornugler og friske ugleunger. 

Ny formand!
Efter kaffebordet lod Jens Frydendal en bombe springe – han var gået af som for-
eningens formand - og allerede erstattet af Thomas Gajolkaj! Jens argumenterede 
godt for sin beslutning, som vi alle kunne nikke genkendende til: I disse turbulente 
reformtider tider er der rigtig meget at rende til. Så det gælder om at sikre sig, at 
man har helt styr på baglandet, både for arbejdspladsen og på hjemmefronten. Det 
er nok også en af grundene til, at tilmeldingen til arbejdsgiverkonferencen er for-
holdsvis begrænset. 

Fra bestyrelsen 
Jens orienterede: Naturvejlederordningen virker helt død, og det overvejes, om for-
eningen selv skal og kan løfte opgaven. Han oplyste desuden, at NaturvejlederNet 
bruges af alt for få, og at der er en ny Internet-udgave på vej. Alle blev opfordret til 
at komme med gode forslag om de nye sider til Annegrethe Munksgaard i styrelsen, 
agm@sns.dk.  

Årsmøde 2008 i Thy
Kim fortalte, at der ikke er sket meget nyt siden planlægningsmødet i foråret, men 
at ideen fortsat er den samme, og at gryden holdes i kog. Der blev aftalt et nyt plan-
lægningsmøde for en snævrere kreds – se nederst. 

Benyttelse …
På gåturen i det herligste novembervejr fortalte Erik om 
Præstbjerg Naturcenter. Amtet har investeret flere millio-
ner i centret, som er indrettet med bålpladser, legepladser 
og masser af bænke, alt sammen meget handicapvenligt. 
Centret besøges af over 100.000 mennesker om året. Det 
er et klokkeklart bevis på, at når man tilgodeser de handi-
cappede og børnene, bevirker det, at mange andre ”bevæ-
gelseshæmmede”, fx ganske normale familier med barne-
vogne, legesyge børn og trætte bedsteforældre også 
dukker op. 

… og beskyttelse
Ugleungen Bo Boysen Larsen fortalte, at han var blevet omvendt. Fra at han som 
amtslig § 3-sagsbehandler havde været meget skeptisk over for centret, måtte han 
nu som lokal naturformidler erkende, at stedet fungerer virkelig godt: Stor Tornska-
de yngler der nu med tre par mod før et, altså havde de ikke taget skade af de mange 
folk. Områdets kronvildt havde dog holdt flyttedag. Hvilket de omgivende nabo-jæ-
gere ikke var utilfredse med.
Den nye myndighed på stedet efter Amtet - Herning Kommune - har vedtaget at 
sætte hele 160.000 kr. årligt af til drift af centret. Så Erik får fortsat god føling med 
centret. 
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Tanker om fremtiden 
Efter Amtets gode, kødfulde frokost tog vi en runde om fremtiden. Her klip fra 
snakken:
Om naturvejlederfoldere:
Erik: Den samlede Ud på Tur-folder er fremtidssikret. Kommunerne deler efter af-
tale de samlede udgifter, og opgaven forankres i Ringkjøbing-Skjern Kommune. 
Amtet laver den sidste folder, som er i trykken nu. Den dækker ture fra januar til 
juni 2007.
Jann: Viborg Amt holder møde om fremtiden torsdag den 16. november i Skive. 
Alle naturvejledere i amtet er inviteret.
Kim: Der kommer en ny naturvejlederfolder for Thy, Mors og Jammerbugten efter 
”den demokratisk model” med mange turarrangører a la Viborg Amts folder.  Des-
uden udgiver Styrelsen et antal regionale foldere - kun med udtræk fra Naturnet.dk. 
Det var der flere, der ikke havde hørt om før. Er det et velment forsøg på at sikre en 
videreførelse af den amtslige indsats? Eller en strandhugst i en amtslig succes? Må-
ske lidt af hvert. Tiden vil vise, hvad der er bæredygtigt.
Om naturskoler: 
Søren, Kristen og Torben: Der er taget kontakter til de nye kommuner. Transporten 
til naturskolerne er et væsentlig udfordring, som naturskolerne skal have løst sam-
men med skoleforvaltningerne i de nye kommuner. 
Paw: Folk i Thy ved ikke, hvad ”økobaser” er. Næh, men ”trailer-modellen” kender 
de: Pak en trailer med udstyr og kør ud til brugerne!    
Johannes: Naturskolen har søgt og fået et tilskud til et antal GPS’er, som de forventer 
sig en del af.
Om bestilte arrangementer:
Karsten og Brian: Distriktet har stor succes med Naturbussen, bl.a. til dyre bestil-
lingsarrangementer i stil med ” Bus, bøf, bæver, brøl, brunst og Bordeaux” til 800-
1.200 kr. pr. deltager.
Dorte: ”Oplevelsesøkonomi” er fremtiden. 

Facts om fremtiden
• Planlægningsmøde for årskonference 2008 i Thy: Fredag den 27/4 2007, kontakt-
person og mødeindkalder Kim Christensen, Thy Statsskovdistrikt.
• Julemøde 2007 (altid første fredag i november): Fredag den 2/11 2007 i Klosterhe-
den, bl.a. Naturbussen, kontaktpersoner Brian Kjølhede og Karsten Lund, Kloster-
heden Statsskovdistrikt.

Tak til Erik og folkene fra Ring-
kjøbing Amt for et som sædvan-
ligt herregodt julemøde i netvær-
ket! Det bliver vi ved med – indtil 
videre til efter årskonferencen i 
Thy i 2008!

Jann Ribergaard, 
p.t. Viborg Amt



rundt Landet
Indberetninger fra

lokalredaktører Da AvnØ blev til AvnSø

Et par dage før havde jeg planlagt at etablere brakvandsakvarier på naturskolen…. 
Og torsdag den 2. november kom det helt af sig selv! Avnø Naturcenter lå pludselig 
midt i en 10 ha stor sø! I løbet af natten brød fjorden igennem diget mod øst. Det 
gamle dige stod ikke imod de 180 cm forhøjet vandstand og den kraftig vind fra 
nordøst. Da vandstanden sank igen fossede vandet ud gennem et 6 meter bredt hul. 
Ganske fascinerende!

Ja morgenen var ufattelig smuk – det hele var ganske ufatteligt… det tager noget tid 
før omfanget af skaden går op for en: Nå ja… også de udstoppede fugle. Gud! strøm, 
træpillefyr og køkkenet!  Vandet havde stået i 105 – 150 cm højde i alle bygninger. 
Det tog 10 dage før vandet var helt væk. Nu er vandet væk, indboet ligger i fire store 
containere, en generator holder tørringsanlægget i gang. Inde i huset er alle vægge 
blottede eller helt åbne i 1½ meters højde. Surrealistisk!

Økonomien for genopbygning er endnu ikke på plads. Bygningerne ejes af Staten – 
og den er selvforsikret. Det ødelagte indbo kan vi for erstatning for fordi man be-
sluttede at det var en stormflod. Alle parter (Vordingborg og Næstved kommune 
samt Falster Statsskovdistrikt) bag projektet ønsker at Naturcenteret forsætter – så 
jeg er optimist! Så meget at jeg sagtens kan se mulighederne i situationen – nu kan 
vi rette på de fejl vi har lavet i løbet af Avnø Naturcenters første 2½ år. 

Kari Hald

Nej! Huset er 
IKKE væltet! 
Sådan så det 
også ud før 
stormfloden på 
Avnø. 

Fotograf:
Finn Jensen
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Aldrig, aldrig, aldrig set før?



rundt Landet
Indberetninger fra

lokalredaktører 

Læs mere på www.gf-forsikring.dk/godenyheder
eller ring 54 70 77 84 og få et godt tilbud

GF - Skov og Natur · Torvet 11 · 4990 Sakskøbing · klub129@gf-forsikring.dk 

GODE 

NYHEDER
OM ENDNU LAVERE 

PRÆMIER
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Ta’ på kursus
Lejrskoler og naturskoler Temadag

8. feb
Trente Mølle Peer Nørgaard  

5650 2234 
peenor@stevns.dk 
www.naturvejleder.net

110,- kr

Naturvejledning og arbejdet 
med de mindre børn

Konference 
20. feb

Jysk pædagog-
seminarium 
Risskov

Niels Ejby Ernst  
tlf. 8622 2037
nee@jpsem.org 
www.naturvejleder.net

Gratis

Skriftlig formidling -  
for naturvejledere

Kursus 
26 & 27 feb 
 

Kolding  
Vandrehjem

Mette Åskov Knudsen  
3528 1604 
mek@kvl.dk 
www.naturvejleder.net

3.400,- kr 
incl. kost & logi

Årskonference -  
Naturvejlederforeningen

Konference 
11-13. april

Balka Strand 
Bornholm

tilmelding@bornholmertur.dk
www.naturvejleder.net
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Godt vejr, fest og hurra!

Bøgerne kan købes hos boghandleren eller bestilles portofrit fra forlaget på: Tlf 36 70 69 44, fax 36 70 69 84 eller askholmbog@webspeed.dk

Familiens Højtider 
i gamle dage
Bogen fortæller hvordan
vore forfædre fejrede
bryllup, fødsel, barnedåb,
konfirmation mv. 
208 sider.

Danmarks Højtider og Festdage
Bogen beskriver alle danske mærke-
dage samt nordiske, katolske, jødiske
og muslimske højtider. 208 sider.

198,-

198,-
Den Gamle Danske Vejrbog
Over 1.150 vejr-varsler med tilknytning
til dansk natur samt helligdage mv.
224 sider.

198,-



Har du fået vores 
katalog ?
Vi har sat priserne på mikroskoper og 
stereolupper ned samt fået et helt nyt 
sortiment af friluftsudstyr.

Har du ikke kataloget, så kontakt os på tlf. 86 94 13 88 eller 
gundlach@gundlach.dk – hvorefter vi fremsender et til dig.

Ind imellem rydder vi op på hylderne og får nye 
produkter ind i sortimentet, som ikke er præsenteret i
kataloget. Derfor . . . 

Gundlach A/S Tel. +45 8694 1388 gundlach@gundlach.dk

Silkeborgvej 765 · DK-8220 Brabrand Fax +45 8694 2486 www.gundlach.dk

KIG IND PÅ VORES HJEMMESIDE 

www.gundlach.dk
– for at følge med i nyheder og tilbud.



Model for selvevaluering

Redaktionen, det vil sige holdet bag 

NATURvejleder, benytter her lejligheden til at 

takke læserne for året der nu svinder, samt  

ønsker om et godt og lykkebringende Nytår.

Et nytårsforsæt? 
Nedenstående model er hentet fra publikationen  ”Nøgler til Forandring”, udgivet af  

Danmarks Evalueringsinstitut. Du finder publikationen på www.eva.dk

B



Evaluering og refleksion

Refleksion, evaluering og ideudvikling 
kan ske på mange måder, men det er 
nok de færreste af os, der gør det 
systematisk. Hvis vi vil blive endnu 
bedre naturvejledere, er det ikke nok 
at tænke tingene i vores hoved. Så 
skal de bringes i spil – det skal siges 
højt og diskuteres med andre, så vi 
sammen eller hver for sig kan finde 
den rette kurs.

Her er en vifte af metoder som forhå-
bentlig kan inspirere til at gå i gang. 
Beskrivelserne er ultra korte. Nogen 
egner sig til evaluering og andre til 
ideudvikling. Du vil kunne finde mere 
viden om metoderne bl.a. på nettet 
eller ved at kontakt mig.
God fornøjelse!

1 rose og 3 gode råd
Uddel post-it (de små gule sedler) til alle 
efter f.eks. et kursus. ”Hvis jeg skal holde 
dette kursus igen, har jeg brug for jeres 
hjælp til at gøre det bedre”. Skriv derfor 
f.eks. en rose (noget godt) og 3 gode råd 
(noget jeg bør gøre anderledes).

3 punkter
Brug 5 minutter på at skrive de 3 vigtig-
ste punkter ned som f.eks. aktiviteten/
oplægget har inspireret dig til.

Vend dig mod sidemanden
- brug 10 minutter på at drøfte hvilken 
betydning det, du lige har hørt/lavet, har 
for f.eks. dit aktuelle arbejde.

1-minuts-papir
Udfyldes af hver kursist efter et oplæg/
en dag. F.eks.
• Hvad var godt/mindre godt
• Hvad kunne der være mere/mindre af
• Den største aha-oplevelse
Efter 1 minut indsamles besvarelserne.

Tekst: Eva Skytte 
Tegninger: Allan Gudio Nielsen

Begrebskort
Du har inden dit arrangement valgt f.eks. 
10 begreber ud som deltagerne skal 
arbejde med. Til en kompastur er det 
måske ”kort”, ”verdenshjørner”, ”median”, 
”kompas”, ”orientering”, ”retning”, ”magne-
tisk”, ”jorden”, ”nord”, ”syd”, ”øst” og ”vest”. 
Deltagerne skal skrive ordene på gule 
lapper og forbinde dem indbyrdes med 
udsagn. F.eks. ”nord” ”ligge modsat” ”syd”. 
På den måde kommer alle ord til at hænge 
sammen i et begrebskort. Metoden er 
beskrevet i en artikel i dette nummer af 
NATURvejleder (side 24).

Smiley
Tegn en smiley med en kort tekst.

&Tips
Tricks
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Fiskebowlen
Et panel, 2 hold.

Hold 1 sidder i to halvcirkler overfor 
hinanden (fiskebowlen), hold 2 sidder 
bag hold 1 også i to halvcirkler. Panelet 
placeres for enden af halvcirklerne, så alle 
kan se dem. I midten sættes en stol ”den 
varme stol”

Metoden falder i 3 dele:
1. panelet udstikker rammerne for 
hvad der skal diskuteres og sætter tiden 
på forløbet
2. hold 1 diskuterer med hinanden, 
mens hold 2 lytter
3. holdene bytter plads, så hold 2 
kommer i fiskebowlen
4. panelet runder af, f.eks. ved at 
tage en beslutning eller samle op på dis-
kussionen.
5. hvis nogen derefter synes noget 
er overhørt eller aspekter ikke er vendt, 
kan de tage plads i ”den varme stol”. 
Derefter afrundes på ny, indtil ingen har 
mere at tilføje

Logbog
Bruges til at reflektere over det der sker
• Omkring dig
• Med dig
• I forhold til mit daglige arbejde
Metoden er de fleste af os blevet præ-
senteret for på Naturvejlederuddan-
nelsen. Elementer fra logbogsskrivningen 
kan også bruges i forbindelse med ture, 
f.eks.:

•  Hvad lavede jeg i dag (mindst 3 ting)
• Hvad lærte jeg af nyt i dag
• Dagens sol (en positiv oplevelse)
• Dagens sky (en negativ oplevelse)

Eller
• Jeg troede
• Jeg gjorde 
• Jeg synes 
• Jeg ønsker

Tekst: Eva Skytte 
Tegninger: Allan Gudio Nielsen

&Tips
Tricks

NATURvejleder  •  15. årg.  •  nr. 4  •  2006 
Tips & Tricks



Tilbagerettet 
fremtidstænkning
1 interviewer og en fokusperson

Fokuspersonen står foran en opgave som 
skal løses, og skal forestille sig, at hun 
er i fremtiden og opgave er løst. Intervie-
weren spørger så ind til hvordan opgaven 
er blevet løst f.eks. ”hvem har du kontak-
tet?”, ”…………..

Tænkehatte
6 forskelligt farvede hatte repræsente-
rer forskellige tænkninger f.eks. er den 
hvide fakta og kendsgerninger, den røde 
følelser og intuition og den blå overblik og 
sammenfatning.
Metoden består i at man rent fysisk ta-
ger hattene på og på den måde får belyst 
spørgsmålet eller problemstillingen ud 
fra alle aspekter.

Tekst: Eva Skytte 
Tegninger: Allan Gudio Nielsen
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Triader
Har mange også mødt på Naturvejleder-
uddannelsen.
En spørger, en bliver spurgt, en observe-
rer. Det minder om ”reflekterende teams” 
men har er kun 3 personer.

Spørgeskema
Findes i mange udgaver – både korte og 
lange, afkrydsning eller udsagn.

Tekst: Eva Skytte 
Tegninger: Allan Gudio Nielsen

Reflekterende 
teams
En fokusperson, en interviewer og et 
team på 2-5 personer.

Fokusperson og interviewer sidder over 
for hinanden. Fokuspersonen har ryg-
gen til det reflekterende team. Der er på 
forhånd aftalt et eller flere temaer, som 
teamet skal fokusere på under intervie-
wet.
 
Metoden falder i to dele:
1. del er et interview.
Fokuspersonen fortæller kort om sin pro-
blemstilling. Interviewerens opgave er nu 
at spørge ind til problemstillingen. Under 
interviewet skal fokuspersonen svare på 
spørgsmål. Intervieweren må ikke kom-
menterer svarene. Det reflekterende 
team lytter.
2. del er refleksion
Når interviewet er færdig, reflekterer 
teamet kort over det, der er blevet dis-
kuteret med udgangspunkt i de aftalte 
temaerne. Fokusperson og interviewer 
lytter.
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