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

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. 

Årskonferencen 2010  
afholdes 21.-23. april

på FDF Friluftscenter Sletten   
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NATURvejleder er redet med på (end-
nu) en bølge og har valgt at producere 
et temanummer om didaktik i naturvej-
ledningen. Et væld af metoder til for-
midling og undervisning vælter frem i 
disse år – der er stort fokus på didaktisk 
design, på, at det er detaljerne der gør 
forskellen, og at vi skal have alle med, 
når vi formidler.

Når vi har kigget på begrebet didaktik 
med vores redaktricebriller - har vi valgt 
den brede tilgang, så i vores optik er di-
daktik alt, hvad der har med den situati-
on at gøre, at ”nogen vil formidle noget 
til nogen”. Det er den didaktiske trekant 
kort fortalt, nemlig området mellem 
”lærer” stof og ”elev” – men hvor vi ab-
solut ikke behøver være i en klassisk 
skolesituation – vi er langt ude i det 
uformelle læringsrum det meste af tiden 
– vi er jo naturvejledere! 

Når vi snakker om en fagdidaktik for 
naturvejledning, zoomer vi ind både på 
den særlige metode og det særlige stof, 
vi arbejder med. Men vi interesserer os 
også for, hvordan læring kan foregå hos 
de mange mulige målgrupper. Og vi 
kigger lidt til baggrunden for, at vi be-
skæftiger os med netop det. Samlet – og 
i en lidt anden rækkefølge, kan man tale 
om Didaktikkens hvem, hvad, hvorfor 
og ikke mindst - hvordan så? Det folder 
Bjarne Golles ud i sin artikel, der følger 

efter Theresa Schilhabs indledning om, 
hvordan undervisning og dermed læ-
ring handler om meget mere end det, 
der bliver sagt. 

Dernæst har vi fået to eksperter i di-
daktik og uddannelse af undervisere, 
Birgitte Lund Nielsen og Ole Goldbech 
til at give os vigtige redskaber til analyse 
af vores egen formidling. Herefter bliver 
vi hjulpet væk fra skolen, til en mar-
kedsplads på Kulturnatten i København, 
til noget der alligevel rummer mange 
didaktiske overvejelser. Mette Åskov 
Knudsen tager os dernæst med ind i na-
turvejlederuddannelsens kontrolrum, 
og giver os lejlighed til at blive inspireret 
til egen praksis. 

Men hov – det er ikke tilfældigt at vi 
er kommet på dette tema - mange na-
turvejledere er jo pt. I gang med kompe-
tencegivende efteruddannelse inden for 
naturfagsdidaktik - hør hvorfor og hvad 
de har gang i på side 23. Eva Skytte for-
tæller om sine didaktiske overvejelser, 
når hun skal lave lærerkurser – altså 
skal formidle til nogen der skal formidle 
til andre – en dobbelt didaktisk trekant, 
der giver særlige udfordringer. Til sidst 
kan du læse lidt om en af de nyere 
trends i folkeskolen, nemlig brugen af 
Cooperative Learning, og finde ud af, 
om det er noget for dig. 

God læselyst i sofahjørnet og god jul!

Stella Blichfeldt og Dorrit Hansen

temaredaktører

Naturvejlednings- 
didaktik-tak
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Har naturvejlederne deres egen didaktik? 
Det har Bjarne Golles en menig om - og 
det har du nok også selv, efter at have 
læst hans artikel...    

                        ...side 8
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gen? Teori og så praksis - eller er du til 
praktisk arbejde, der følges op med teori? 
Hvad er egentlig mest rigtigt? Det er no-
get af det Ole Goldbech vil have dig til at 
tænke lidt over...    

                        ...side 14
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gerer?  - Eva Skytte øser ud af sine erfarin-
ger, og giver dig gode tips til næste gang, 
du selv står med et lærerkursus...    

                        ...side 26
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Undervisning er, med god grund, den 
aktivitet vi forbinder med begrebet  
uddannelse. Underviseren forelæser ved 
katederet. Underviseren tegner og for-
tæller. Underviseren skriver manualer 
om arbejdsgange i laboratoriet eller for-
tolkning af tekster. Didaktiske overvejel-
ser er derfor oftest knyttet til formidling 
af sproglig viden. Men hvad nu, hvis der 
findes andre potente former for læring, 
som vi ikke er bevidste om, men som al-
ligevel bidrager til viden? Hvilken rolle 
spiller de i så fald og hvordan kan na-
turvejlederen udnytte dem?

En ny opfindelse
Undervisning er evolutionært set en ’ny’ 
opfindelse. Udover mennesket er det 
kun chimpanser og gorillaer, der tilret-
telægger læringsforløb, hvor eleven 
gradvist tilegner sig viden. Det sker når 
de underviser unge artsfæller i at knæk-
ke nødder, fange termitter eller uskade-
liggøre brændenælder under fødeindta-
gelsen. Hos chimpanserne tillempes 
nøddeknækkerundervisningen, som 
foregår over flere år, f.eks. ’elevens’ ni-
veau ved, at moderen skruer på opga-
vens sværhedsgrad. Først viser hun, 

hvilke typer sten, der er velegnede som 
henholdsvis hammer og ambolt ved at 
overlade sine egne til sin unge. Hun de-
monstrerer sin drevne nøddeknækker-
teknik og lægger ’for-slåede’ nødder i 
hånden for at hjælpe novicen et stykke 
af vejen med at lære, hvordan hamme-
ren skal ramme nødden og hvor nødden 
skal placeres på ambolten.

Principielt har undervisning den for-
del, at hvert enkelt individ ikke selv be-
høver opfinde den dybe tallerken. ’Lear-
ning by doing’, tager tid og kan være 
risikofyldt. Man kan ikke tåle at spise 
ret mange røde fluesvampe eller gå over 
ret mange trafikerede veje uden at se sig 
for. 

En af fordelene ved sociale samfund – 
insekt- eller primatsamfund – er, at en-
keltindividet har mulighed for at udnyt-
te andre individers erfaringer. Man kan 
stå på skuldrene af dem, der er kommet 
et skridt længere end én selv. Det er ra-
tionalet bag biernes dans – at den der 
har opdaget en værdifuld fødekilde for-
tæller de andre om fundet, så de ikke 
selv skal spilde tid på at lede. Det er rati-
onalet bag spredningen af japanske 
makakkers afvaskning af batater (en art 

Humørformidling

Af Theresa S. S. Schilhab,  
lektor, ph.d. 
Forskningscenter GNOSIS
Aarhus Universitet
Emdrupvej 54
2400 København NV
Tlf: 8888 9957
Email: tsc@dpu.dk
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< Naturvejleder Morten D.D. Hansen i gang med at formidle 
på ægte humørformidlingsvis.
Foto: Allan G. Nielsen.

sød kartoffel), der tenderer udviklingen 
af traditioner. Og rationalet bag natur-
vejlederens regulære undervisning i spi-
selige og giftige svampe.

 
Imitation og spejlneuroner 
Ensidig fokus på de åbenlyse fordele ved 
formel undervisning fjerner opmærk-
somheden fra de såkaldt uformelle, der 
bl.a. involverer tavs viden og imitation. 
Med opdagelsen af de såkaldte spejlneu-
roner (eng: mirror neurons) har viden 
om f.eks. imitation fået ny næring. Nog-
le spejlneuroner (f.eks. i den præmoto-
riske hjernebark), er aktive både når vi 
observerer andres håndtering af en gen-
stand og når vi selv håndterer genstan-
den. Andre spejlneuroner er aktive, når 
vi ser nogen føle smerte og når vi selv 
føler smerten. Hjernen huser mekanis-
mer, der integrerer det andre gør, med 
det man selv gør. Neuralt sætter vi os så 
at sige i andres sted. Vi kan f.eks. ved at 
iagttage andres lede ved en bestemt 
madvare og uden selv at have smagt på 
maden, føle ’deres’ kvalme. Da synet (og 
den tilknyttede opfattelse) af andres 
handlinger anslår de samme nerveba-
ner, som vi bruger, når vi efterligner, 
kan vi hurtigere lære også hidtil ukendte 
bevægelser end hvis vi blot benyttede 
den møjsommelige ’trial and error’-me-
tode. 

Det er ikke, hvad du siger, men hvad du 
gør….
Imitation i betydningen (bevidst) ’efter-
abning’ skærper (raffinerer) elevens 
handlinger. Det er den form for indlæ-
ring, der udnyttes i mesterlære. I natur-
vejledning kan kopiering af konkrete 
bevægelser spille en rolle i forbindelse 
med f.eks. træfældning, rensning af fisk 
eller lydløs snigen gennem skoven. 

Men i virkeligheden er det imitation i 
betydningen (ubevidst) efterligning, der 
har slagstyrke i formidling. Den slags 
imitation kaldes også ’mimicry’. Efterlig-
ningen foregår ubevidst. Det er et ud-
slag af mimicry, når begge parter i en 
dyb samtale kun let forskudt i tid stry-
ger hånden gennem håret. Eller når den 
ene uden at bemærke det indtager sam-

me kropsholdning som samtalepartne-
ren. Kopiering af andre menneskers 
handlinger virker dæmpende på aggres-
sion og fungerer som socialt kit, men 
alle parter er ikke lige tilbøjelige til at 
kopiere hinandens adfærd. Ubevidst ef-
terligning er nemlig mest udpræget hos 
den part, der føler sig tæt knyttet til 
modparten. Hos den, der er afhængig af 
eller vil opnå accept hos modparten. 
Her er vi så ved sagens kerne. For hvor-
dan kan netop denne indlæringsform 
have betydning i naturvejlederens uni-
vers?

Først og fremmest skal der være over-
ensstemmelse mellem tale og handling. 
Hvis det glipper, er alle ord, om de er 
nok så velovervejede, spildte. Et banalt 
eksempel er naturvejlederen, der omta-
ler edderkopper som harmløse nyttedyr 
for mennesket, men som, når de kravler 
på hånden, viser alle tegn på frygt og 
ubehag. Et andet eksempel er naturvej-
lederen, der taler om luftforurening, sy-
reregn og nåleløse grantræer, men som 
selv kører rundt i bil. Ordene skal af-
spejle handlingerne. Det er ikke hvad du 
siger, men hvad du gør, der (ubevidst) 
kopieres.

Humørformidling
Men formidlingen stopper ikke her. For 
imitationssystemet arbejder også ud-
mærket på kropssproget alene. Det be-
tyder, at naturvejlederens sindsstemning 
kopieres og det har betydning for ele-
vens motivation. Den deprimerede for-
midler skaber deprimerede tilhørere. 
Den distancerede formidler skaber di-
stancerede tilhørere og den engagerede 
formidler de engagerede tilhørere. De-
primeret og distanceret sindsstemning 
svinger dårligere med indlæringsevnen 
end engagement. Derfor udgør dit hu-
mør en ganske vist upåagtet men væ-
sentlig parameter i din formidling. 

	 o

GNOSIS som blev oprettet i 2007 er Aarhus Universitets pædagogisk-
filosofiske forskningsinitiativ til studiet af sind og tænkning. Forsk-
ningsinitiativet er tænkt som et supplement til universitetets bane-
brydende neurovidenskabelige forskning, og skal bidrage med et 
pædagogisk-filosofisk perspektiv på det neurovidenskabelige og  
neuroteknologiske gennembrud som vi er vidner til i disse år.
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Vi er skabt til at være ude
Udviklingsmæssigt er det moderne 
menneske slet ikke så moderne endda. 
At sidde time efter time næsten fysisk 
inaktiv og kun udføre små mekaniske 
tastaturbevægelser foran en PC-skærm 
er ganske unaturligt for den måde den 
menneskelige krop er designet på. Ud-
viklingsmæssigt befinder vi os måske 
stadig midt i jægerstenalderen med 
kroppe og hjerner, der i høj grad er til-
passet at skulle bevæge sig 10 – 15 km 
dagligt i rask gang eller småløb i tæt 
kontakt med den omgivende natur og 
på evig udkig og jagt efter emner i natu-
ren til slægtens overlevelse.

Så når vi som naturvejledere arbejder 
med at bringe vore ”kunder” i bevægel-
se og på oplevelse ude, så har vi fat i no-
get fundamentalt for mennesket. 

Spørgsmålet er blot, om vi gør det vel-
overvejet, og om vi gennem refleksion 
kan blive bedre til at tilrettelægge vores 
arbejde. 

Når vi vælger at lægge vore aktiviteter 
ude, så er det fordi en lang række fysi-
ske, biologiske og geografiske fænome-
ner kun udspiller sig ude i naturen. At 
sanse og opleve fænomenerne i deres 
rette element giver optimale muligheder 
for at lære flest mulige nuancer af et gi-
vet fænomen.

Et eksempel:
At lære fuglestemmer efter en CD rum-
mer en række begrænsninger i forhold 
til den kontekst, stemmerne indgår i på 
artens foretrukne biotop. Fuglen har 
måske en særlig udvalgt sangpost eller 
synger særlig kraftfuldt på bestemte ti-

På sporet af  
naturvejledningens  
didaktik og metode

Af Bjarne Golles, naturvejleder 
ved Naturcenter Sølyst, Århus 
Kommune.

Fotos: Finn Lillethorup
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der af døgnet og under særlige vejrlig. 
Sangsituationen er et vigtigt redskab i 
markeringen af et yngleterritorium og 
udløses derfor især, når konkurrerende 
artsfæller trænger ind og truer fuglens 
position. Alle disse forhold kommer 
ikke med på CD’en – de er kun til stede i 
det bestemte øjeblik ude i naturen.

Én ting er altså at kunne artsbestem-
me en fugl efter et foto eller en illustra-
tion i et opslagsværk, en anden er at 
kunne identificere fuglen i flugten, i 
skoven eller på havet. Alle disse kon-

Didaktikkens hvem, hvad, hvorfor og hvordan
Hvem
Når vi stiller spørgsmålet hvem, arbejder vi med vores målgrupper. Rigtig mange 
har primært skolebørn som målgruppe, men der kan være stor forskel på at til-
rettelægge en tur for en klasse i indskolingen og så en klasse fra udskolingen eller 
på gymnasieniveau. Og flere af os spænder over et endnu større aldersspekter: 
”fra vugge til grav”. Især når vi har familiegrupper med på tur, mærker vi den sto-
re aldersspredning og dermed den store forskellighed i formåen, forventninger 
og krav. At undersøge deltagernes forventninger og forudsætninger er vigtige ele-
menter i målgruppeforberedelserne.

Hvad
Med hvad har vi fokus på forløbets indhold. Her overvejer vi turens forløb, og 
hvilke oplevelser vi vil opsøge. Det er her vi aftaler læringsmål med læreren og 
udvælger midler til at nå målet. Hvad skal der til, for at deltagerne får den tilsig-
tede oplevelse, får det ønskede kendskab til dette og hint, modtager vores bud-
skab eller ændrer holdning og vaner.

Hvorfor
Med spørgsmålet hvorfor diskuterer vi vores egen berettigelse. Hvad er visionen 
for at stat, kommune eller forening driver naturvejledning? Hvilke mål sigter sko-
len efter at nå ved at drive udeskole, og hvad er det for budskaber arbejdsgiveren 
gerne vil bibringe borgerne? Måske indgår forløbet som led i borgerinddragelse 
eller en demokratisk dannelsesproces, hvor samfundet ønsker borgernes deltagel-
se, og at beslutninger sker på et mere oplyst og kvalificeret grundlag. Måske er 
der ønske om at ændre holdninger og vaner. Balancen mellem beskyttelse og be-
nyttelse af vores fælles natur og emner som bæredygtighed og ændringer i vores 
klima tager alle afsæt i begrundelser omkring hvorfor.

Hvordan
Hvordan går på hvilke metoder vi anvender. Blandt naturvejledningens mest 
markante pædagogiske metoder hører, at vi altid lægger forløbet udendørs i de 
mange forskellige rum naturen danner. Forløbene er konkrete og baserer sig på 
førstehåndsoplevelser, og de er ofte meget handlingsorienterede og sansebasere-
de. Vi bruger hele kroppen til at opleve og lære med.

Når vi i naturvejledningen har nogle fælles mål om at holde af og passe på na-
turen, har vi samtidig en ”tyrkertro” på at dette opnås ved at vore deltagere ”ser 
det, mærker det, lugter til det, oplever det og lærer lidt om det”.

tekstbestemmende elementer som bio-
top, adfærd, proportioner m.m. kalder 
ornitologen for jizz, og de er vigtige si-
der af det samlede artsbegreb. At lære 
om naturfænomener og at øge artskend-
skab udelukkende gennem repræsenta-
tioner for den fysiske virkelighed rum-
mer altså en lang række begrænsninger 
i menneskets begrebsudvikling. Denne 
kendsgerning er en meget vigtig be-
grundelse for, at vi driver udeskoleun-
dervisning og gennem naturvejledning 
bringer medborgerne ud.

 
Bjarne Golles er natur-
vejleder på 17. år ved Natur 
og Miljø, Århus Kommune.
Bjarne har i en årrække  
været tilknyttet natur-
vejlederuddannelsen som 
vejleder for nogle af de  
studerende. Bjarne har  
taget en diplomuddannelse 
ved Århus Universitet i  
naturfagsdidaktik og er 
medforfatter på en praktisk 
lærebog i Naturfags-
didaktik, hvor Bjarne har 
skrevet kapitlet om  
”Uformelle læringsrum”.  
Vi har bedt Bjarne om at 
forkorte og omskrive dette 
kapitel, så det passer til 
dette temanummer.
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Men hvor tit overvejer vi naturvejled-
ningens forskellige metoder? Hvor tit 
sætter vi os ned før en tur og stiller os 
selv spørgsmålene: hvem, hvad, hvorfor 
og hvordan? Spørgsmål og overvejelser 
enhver underviser må gøre sig mere el-
ler mindre bevidst hver gang et under-
visningsforløb planlægges. Og at tilret-
telægge at bringe personer ud i naturen 
kan i høj grad sidestilles med en under-
viserrolle. 

Artiklen her skal læses som et forsøg 
på at opliste nogle grundprincipper i 
den pædagogik, der netop kendetegner 
en stor del af den tilrettelagte naturvej-
ledning.

Naturvejledningens metodik
I naturvejledningens metodik taler vi til 
det hele menneske. Vi retter os både 
mod menneskets intellekt og nysgerrig-
hed og dets følelsesliv og behov for at 
bruge kroppen. Vi inddrager menne-
skets ønske om forklaring og trang til at 
undersøge og udforske. Vi indsamler og 
videregiver data og naturvidenskabelige 
fakta. Vi spiller på psykologiske meka-
nismer som ubehag, spænding, glæde 
og begejstring. Og vi har i stigende grad 
fokus på, at vi skal være aktive og have 
kroppen i bevægelse.

Selv om vi som naturvejledere er me-
get forskellige og kommer med meget 
uens faglige baggrunde og ofte har ud-
viklet vores helt egen måde at arbejde 
på, så har vi også ofte et fælles grundlag 
omkring valg af læringsrum og pædago-
gisk metode.

Naturvejlederordningen har med sin 

start i midten af 80érne snart 25 år på 
bagen og har efterhånden opbygget en 
vis pædagogisk tradition og praksis. Det 
er netop denne tradition og praksis den-
ne artikel prøver at opsummere.

Metoden i praksis
En af de vigtigste metoder er, at vi så 
vidt mulig aldrig taler om noget, der 
ikke er til stede. Alle sanser bruges til at 
opleve de fænomener og naturelementer 
der er lige rundt omkring os. Den kon-
krete oplevelse og nærværet i naturen er 
på denne måde en pædagogisk meto-
disk grundpille.

Er naturvejlederen med en klasse eller 
voksengruppe på opdagelse ved vand-
hullet, hvor fokus er rettet mod planter-
nes form og funktion samt læring om 
planternes tilpasning og udvikling, vil 
hun aldrig blot omtale de forskellige 
planter på et teoretisk plan. Tagrør, dun-
hammer og lysesiv vil vandre fra hånd 
til hånd, og hver enkelt deltager vil blive 
opfordret til at undersøge rødder, 
stængler, blade og frøstande. Med sin 
kniv skærer naturvejlederen nogle af 
stænglerne igennem på tværs, så luft-
fyldte kamre og svampevæv blotlægges 
for nærmere undersøgelse. Eller delta-
gerne opfordres til selv at skære planter-
ne op.

Måske afslutter deltagerne forløbet 
med at pille hele lysesivets ydre grønne 
styrkevæv væk for at fritlægge lysesivets 
særlige hvide svampevæv. Hver deltager 
står nu med en lang hvid væge i hånden. 
En muslingeskal eller en lille lerskål 
fyldt med lampeolie eller madolie kom-
mer hurtigt sammen med vægen til at 
fungere som en lille olielampe. Nu erfa-
rer alle på en meget konkret og sanselig 
måde, hvorfor de grønne siv langs vand-
hullet hedder lysesiv.

Måske fortæller naturvejlederen også 
historien om, hvordan Gud og Fanden 
kappedes om at skabe det højeste og 
smukkeste græs. Gud vandt ved at skabe 
tagrøret, der er vores højeste græsart. 
Men Fanden var en dårlig taber, så han 
tog Guds skaberværk og skambed det. 
Efter denne fortælling vil naturvejlede-
ren lade deltagerne ved selvsyn konsta-
tere, at historien måske er sand. Stude-
rer vi tagrørets blade kan vi nemlig se, 
at samtlige blade stadig bærer to bide-
mærker efter Fandens sylespidse tænder 
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på tværs af hvert blad.
Dette er ikke naturfaglig korrekthed, 

men ved at koble nysgerrighed, faktuelle 
oplysninger, spænding, myte og fortæl-
ling til konkrete oplevelser taler natur-
vejlederen til det hele menneske på én 
gang. De intellektuelle udfordringer, der 
var mål for, at vi valgte at lægge turen 
forbi vandhullet eller søen, er blevet 
yderligere styrket, fordi oplevelserne 
samtidig har fundet klangbund i vores 
følelsesliv. En veltilrettelagt tur retter sig 
således ikke kun mod hjernens kogniti-
ve bevidsthedsområde, men sikrer, at 
alle hjernedele kommer i spil.

Gennem aktivitet og bevægelse bliver 
de dele af hjernen, der arbejder med at 
vedligeholde kroppen, åndedræt og 
blodcirkulation sat i gang. Og ved at 
bringe overraskelser og spændingsfyldte 
oplevelser ind påvirker vi også områder 
i hjernen, der er hjemsted for lyst og be-
hov og intellektuel bearbejdning.

Metode på skemaform
En naturvejleder har engang om det 
gode eller eksemplariske naturarrange-
ment sagt: ”Det er som at skulle skrive 
en god kriminalroman: Der skal både 
være fakta, handling, tro, sex og mord 
med i det”. På skemaform kunne det se 
ud som skemaet nederst på siden.

Gennem planlægning og udvælgelse 
er det muligt at tilrettelægge og iscene-
sætte hvilke mål, vi går efter i naturen. 
Og selv om det altid er rart at følges 
med en vidende guide, er det ikke et 
krav, at vi som naturvejledere er omvan-
drende naturvidenskabelige leksika. 
Den guide, der tør stikke fingeren i jor-
den, samle sneglen op og sammen med 
sine ekskursionsdeltagere være åben, 
nysgerrig og undersøgende i naturen, 
kan nå langt med få midler. Vi kan alli-
gevel aldrig komme på omgangshøjde 
med den naturfaglige og teknologiske 
viden. Den genereres i et sådan tempo, 

Mål Identifikation Aktivitet Nyhedsværdi Myter og  
anekdoter

Relationer til  
folks dagligliv

Følelser og  
spænding

Hvad skal læres? Hvad er autentisk?
(Det ægte og  
ikke kunstige)

Leg,  
opgaveløsning, 
undersøgelse,  

forsøg 

Hvad er aktuelt 
lige nu?

Mad, sex m.m.

at det er umuligt at følge med. Der er re-
gistreret over 400 fuglearter i Danmark, 
og vi har kendskab til mere end 1500 
højerestående planter og omkring 
20.000 insekter, hvoraf mindre end en 
tiendedel bærer danske artsnavne.

Fokus og evaluering
Tingene i naturen taler umiddelbart til 
os, derfor er det også naturvejelderens 
opgave at være med til at opretholde fo-
kus og mål. Når vi opholder os i natu-
ren, oplever vi ofte stemthed. Træet vil 
klatres i, bjerget vil bestiges, og blom-
sten vil plukkes. Havet drager os, og ly-
sets spil og den gyldne glød i efterårslø-
vet betager os lige som solnedgangen. 
Ifølge flere filosoffer og psykologer er 
der nogle grundlæggende forhold i na-
turen, som berører os dybt og bringer os 
i en særlig stemning. Det er vores opga-
ve at understøtte denne stemthed og 
give den en bestemt retning. 

Når vi har afsluttet en tur er det tid til 
at evaluere. Hvad gik godt og hvad bør 
vi absolut bringe videre til næste tur-
planlægning. Og hvad gik mindre godt 
og hvorfor? Hvad skal vi undgå på vores 
næste tur.

Go´ tur og go´ planlægning.
 o

11
NATUR vejleder  •  18. årg.  •  nr. 4  •  2009 



Af Birgitte Lund Nielsen,  
Center for Scienceuddannelse,  
Århus Universitet & VIAUC  
Læreruddannelsen i Århus.

Jeg er så heldig, at jeg i mit daglige ar-
bejde beskæftiger mig med to områder, 
som jeg begge brænder for: Naturfag og 
didaktik.

Jeg hører ofte naturvejledere tale om 
det at åbne de besøgendes øjne for alt det 
spændende, man kan se i naturen som 
deres fremmeste opgave. Da jeg i sin tid 
var ung geologistuderende var det at 
lære at se, og øve mig i at anvende de 
briller (værktøjer), som jeg blev præsen-
teret for gennem faglig teori og meto-
der, helt centralt i forhold til at bevæge 
mig fra at være en glad amatør, der sam-
lede søpindsvin og vættelys på stranden 
på Femø, til at være en fagperson. 

At lære at se og (derefter) reflektere og 
analysere med hjælp af faglig teori og 
metoder er også centralt i didaktikken, 
og det er det, denne lille artikel handler 
om.

Den reflekterende praktiker
En fagperson ser noget andet og noget 
mere i studier af naturen og i naturvi-
denskaben end menigmand. Man skal 

have nogle gode briller for at kunne se 
optimalt. Naturfagsdidaktikken som in-
ternationalt forskningsområde er blom-
stret de sidste 20-30 år. En central pio-
ner var Rosalind Driver, der i bogen 
“The pupil as a scientist” gjorde op med 
troen på, at skoleelever kunne lære na-
turvidenskab ved blot at gentage store 
naturvidenskabsmænds forsøg. Hun le-
ger i sætningen “I do, I do, I do and I am 
even more confused” med ordlyden i et 
ofte citeret gammelt ordsprog: Jeg hører 
og glemmer, jeg ser og husker, jeg gør og 
forstår. 

Didaktik handler også 
om at lære at se

Når eleverne anvender mikroskop 
ser de noget helt andet end  
læreren forventer.  
Dette var en af Rosalind Drivers 
pointer i bogen The pupil as a 
scientist fra 1983.  
Eleverne ser ikke nødvendigvis de 
centrale strukturer ved studiet af 
f.eks. en plantecelle, men måske 
detaljer der er unødvendige og 
forstyrrende for en grundforstå-
else af plantecelleopbygning. 

Fund af fossiler kan med teori og metode fra palæontologi 
og stratigrafi ses og forstås i en større sammenhæng.  
På samme made kan didaktisk teori bruges til professionelt 
at se, forstå og udvikle undervisning og kommunikation.
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I videnskabsteorien er der ligesom i di-
daktikken gjort op med troen på erken-
delse alene gennem læsning af naturen. 
Men feltarbejde og eksperimenter er na-
turligvis stadig centrale metoder i na-
turvidenskaben, ligesom jeg også mener 
praksisstudier må være en central og lø-
bende del af uddannelsen til underviser 
og formidler. Pointen er bare, at samta-
len med brug af de faglige begreber er 
helt central, både når det gælder at lære 
om - og forstå naturfaglige fænomener - 
og når det gælder kvalificering af under-
visnings - og formidlingspraksis. 

 
At se professionelt
I den forbindelse er refleksion over 
praksissituationer et nøgleord. Når jeg i 
læreruddannelsen anvender video fra 
klasserum, som afsæt for analyse og dis-
kussion med lærerstuderende har jeg 
lagt mærke til, at de lærerstuderende 
har stor brug for øvelse i at se - og værk-
tøjer til at analysere, hvad der sker, ana-
logt til Rosalind Drivers mikroskop  
eksempel (se fototekst). Jeg kalder dette 
“at lære at se professionelt” og ser det 
som helt centralt i udviklingen som re-
flekterende praktiker. Dette er en fri 
oversættelse af begrebet “professional 
vision”, der kommer fra antropologien. 

Figuren herunder illustrerer hvordan 
en praksissituation (evt. fastholdt gen-
nem video) kan danne afsæt for refleksi-
on, revidering og begrundede nye tiltag 
i undervisnings – og formidlingspraksis. 
Resultater fra forsknings- og udviklings-
arbejde, hvor lærere og lærer studerende 
gennem en periode anvender videoop-
taget praksis til diskussion i teams, viser 
at deltagerne groft sagt udvikler sig fra 
blot at beskrive, hvad de selv gør som 
lærer, til dybere fortolkning af hvad - og 
hvordan eleverne lærer (bl.a. undersø-
gelser udført af en amerikansk forsker 
Miriam Sherin).

  
Hvorfor bruge tid på didaktisk teori  
som naturvejleder?
Så - hvad kan man som naturvejleder 
bruge didaktik til? Det var et af de 
spørgsmål jeg fik som oplæg til min lille 
artikel. 

Didaktik handler groft sagt om alt det 
der sker, når nogen skal lære noget af 
nogen. I står dagligt som naturvejledere 
med den udfordring, at I både er for-

At lære at se professionelt og 
analysere hvad man ser er første 
trin i refleksion over  
– og kvalificering af under-
visnings- og formidlingspraksis. 
Figuren er bearbejdet efter Carol 
Rodgers (2002): Seeing student 
learning: Teacher change and the 
role of reflection.  
Pilen ud af cirklen skal illustrere, 
at det kan ses som en spiral af  
refleksion og begrundede tiltag.

midlere af oplevelser, men også har et 
mål om, at dem I formidler til er blevet 
klogere på et eller andet naturfagligt 
indhold. At se på det I selv gør med di-
daktiske briller kan bruges til løbende at 
udvikle og kvalificere jeres praksis. Må-
ske kan eksemplet med videorefleksion 
inspirere til uddannelse og efteruddan-
nelse af naturvejledere, eller til bare selv 
at bruge praksis som afsæt for refleksion 
i samarbejde med andre naturvejledere. 

Det kan handle om at optimere sam-
menhængen mellem jeres mål, det I  
gerne vil have folk får med, og jeres til-
tag; de aktiviteter I sætter i gang. Det 
kan f.eks. indebære en afvejning af, 
hvordan balancen skal være mellem 
samtale og aktiviteter; mellem at natur-
vejlederen fortæller, og de besøgende 
eksperimenterer både i handling og tale. 

Didaktikken kan altså være de briller I 
kan bruge til at se og kvalificere jeres 
egen praksis, og til at diskutere hinan-
dens praksis som formidlere. Ud over 
det lille eksempel på didaktisk teori, jeg 
bruger ovenfor (naturfag & sprog og 
samtale), er der en del flere eksempler 
fra (naturfags)didaktikken i bladet her. 

I tilfælde, hvor det gælder aktiviteter 
for skoleelever og deres lærere samt  
institutionsbørn og deres pædagoger, 
mener jeg så oveni, at I som naturvejle-
dere gennem didaktisk indsigt kan være 
med til at kvalificere børnenes læring. 
Som bekendt er for- og efterbehandling 
helt afgørende for det faglige udbytte, 
skoleelever får af et besøg på f.eks. en 
naturskole. Det er naturligvis lærerens 
opgave og ansvar, hvordan der arbejdes 
videre efter besøget, men gennem  
didaktisk forståelse kan I som naturvej-
ledere være med til at lægge kvalificeret 
op til dette.

 o 
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Kritisk refleksion er nødvendig
Det praktiske og undersøgende arbejde 
i naturfagene i skolen er centralt place-
ret i de ministerielle bestemmelser, Fæl-
les Mål 2009. Dette fokus bliver af nogle 
lærere tolket som et krav om aktiviteter 
frem for alt, hvilket kan medføre en un-
dervisningspraksis, som er mere præget 
af praktiske aktiviteter end af lærerens 
og elevernes refleksioner. Det kunne an-
tyde, at disse lærere har en tro på, at ele-
vernes forståelse af sammenhænge mere 
eller mindre automatisk vandrer fra 
hænderne og op gennem armene til ho-
vedet! Men hvis praktisk og undersø-
gende arbejde skal have en læringsmæs-
sig værdi i forhold til formålet med at 
have naturfag i skolen, så kræves der re-
fleksioner både før, under og efter de 
aktiviteter, der igangsættes. 

I bestræbelserne på at udvikle en di-
daktik for naturvejledning bør man gøre 
sig de samme overvejelser, altså: Hvilke 
refleksioner skal ledsage den aktivitet, vi 
vælger at igangsætte?

Udvikling af naturfaglig viden
I skolens fire naturfag, natur/teknik, 
biologi, fysik/kemi og geografi findes 
der både trinmål og slutmål under over-
skriften Arbejdsmåder og tankegange. 
Her angives en række områder, som ele-
verne gennem undervisning i naturfage-
ne skal have mulighed for at erhverve 
sig færdigheder i. Disse færdigheder er 
tæt knyttet til det praktiske og undersø-
gende arbejde, hvori der indgår både 
iagttagelser, undersøgelser, målinger og 
eksperimenter i klassen og i naturen. 

Hensigten med disse aktiviteter er at 

Med hænder og hoved
- reflekteret brug af praktiske aktiviteter

give eleverne mulighed for at få forståel-
se af, hvorledes naturfaglig viden frem-
kommer og udvikles bl.a. i samspillet 
mellem praktisk arbejde, tanker og fag-
lig læsning. Det udtrykkes altså her me-
get klart, at eftertanke, refleksion og 
perspektivering er helt nødvendige ele-
menter i en praktisk og aktivitetsbåret 
naturfagsundervisning. For naturvejle-
deren, der vil benytte lignende aktivite-
ter i bestræbelserne på, at give børn og 
voksne en forståelse af sammenhænge i 
naturen, må det ligeledes indgå i plan-
lægningen, hvorledes disse aktiviteter 
kan give anledning til skabelse og ud-
vikling af naturfaglig viden.

 
Overvejelser over rækkefølgen
Når indholdet af naturfagsundervisnin-
gen i skolen eller af naturvejlederens 
samvær med en gruppe børn eller voks-
ne skal vælges, er det væsentligt, at 
overvejelser over emnet eller temaet går 
forud for overvejelser over, hvilke smar-
te, sjove eller pudsige aktiviteter eller 
eksperimenter, der kan laves. På den  
anden side, kan noget smukt, overras-
kende eller spektakulært godt have sin 
berettigelse både i skolens naturfags-
undervisning og i naturvejlednings  -
situationen, men man bør først og frem-
mest tænke i helheder og sammenhæn-
ge ved valg af indhold, således at man 
undgår, at det, der foregår, får karakter 
af noget fragmentarisk og tilfældigt.

En anden overvejelse over rækkefølge 
er imidlertid mindst lige så væsentlig. 
Det drejer sig om, hvordan og hvornår, 
man skal introducere teori. Sagt med 
andre ord, skal deltagerne være udstyret 

Af Ole Goldbech, Lektor ved  
Professionshøjskolen UCC.

Fotos: Dorrit Hansen
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med en bestemt type briller før de giver 
sig i kast med de praktiske aktiviteter? 
Eller skal de observere så objektivt som 
muligt og selv finde interessante data, 
der kan pege på bestemte sammenhæn-
ge og regelmæssigheder i den fysiske 
omverden? I den sidste model kan man 

sige at observationerne så at sige skaber 
teorien. Svaret på spørgsmålet er nært 
forbundet med, hvilket syn man har på 
naturvidenskab og udvikling af naturvi-
denskab. Samtidig er svaret præget af 
den opfattelse, man har af læring.

Et eksempel
Redaktionen har bedt lektor Ole Goldbech fra Professionshøjskolen UCC om i ar-
tiklen at skitsere en erkendt problematik omkring brug af praktisk arbejde i na-
turfagene i folkeskolen – og drage paralleller til naturvejledning.
 
Redaktionen bidrager her selv med et eksempel på indledende kritisk refleksion 
omkring, hvad skolelever skal have ud af praktisk arbejde sammen med natur-
vejlederen. Vi tager udgangspunkt i en klassiker, vandhulsturen: 

”En vandhulstur – ja, så gerne!” 
Vi kender og elsker den, ved lige hvordan den skal skæres ved vores yndlings-hul 
og det er tæt på, at det eneste vi behøver at vide fra læreren er, hvad tid de reg-
ner med at være fremme! Og succesen er sikker – men hvad med læringen? 

Den første overvejelse kunne gå på målet med turen. Hvad skal leverne kunne 
efter aktiviteterne slutter? Det kræver nok at vi kender lidt til deres udgangs-
punkt og til lærerens planer. 

Det kan være turen er den allerførste vandhulstur, og at klassen bagefter skal 
hjem og arbejde med deres eget vandhul. Så er læringsmålet måske at mestre 
hensigtsmæssige arbejdsmetoder og den nænsomme håndtering af dyr og leve-
steder. Og at opnå masser af undren og fascination.

Det kan være eleverne har gjort sig de første erfaringer allerede, og at centrum 
f.eks. er følgende trinmål efter 4.klasse: 

•	 kende flere navne på dyr og planter samt de vigtigste kendetegn, der hen-
fører dem til systematiske grupper.

Eller dette:
•	 kende dyrs og planters forskellige levesteder og livsbetingelser, herunder 

behov for føde, luft, lys, vand og temperatur. 
Eller måske dette: 

•	 stille spørgsmål til planters og dyrs bygning og levevis ved brug af begre-
berne fødekæde, tilpasning, livsbetingelser.

De mål vil hver især stille forskellige krav til den dialogiske ramme vi sætter akti-
viteterne i, og hvordan vi vurderer behovet for at introducere begreber, teori el-
ler materialer før aktiviteterne går i gang – fra naturvejleder- eller lærerside. 

En fødekæde er til eksempel ikke lige noget man får øje på derude, det er no-
get man skal introduceres til, og evt. lege forskellige naturlege omkring, før man 
kan spotte i vandhullet. Eller: Kan det gøres bagefter, når alle har nyoptankede 
naturoplevelser? Det kræver så nok de rette produktive spørgsmål undervejs, 
derude ved de hvide bakker. Under ingen omstændigheder kan man skille prak-
tisk aktivitet og dialog ad, og overlade det ene til naturvejlederne, det andet til 
læreren. Opgaven er fælles.

Der er ingen hurtige og lette svar i dette spændende felt! Det første vi kan sikre 
os, er at vi har gennemtænkt og tydeligt kan kommunikere, hvilke bolde vi kan 
spille med og hvilket læringspotentiale der ligger i vores aktiviteter.
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Forskellige syn på naturvidenskab
Naturvidenskaben som videnskab kan 
opfattes på forskellige måder. Meget for-
enklet kan naturvidenskab opfattes som 
videnskaber, der er udviklet ved udeluk-
kende objektivt at observere, beskrive 
og forudsige, og at disse videnskaber 
derfor kan afdække den sandhed, der én 
gang for alle er lagt i naturen om natu-
ren. Men naturvidenskab kan også op-
fattes, igen noget forenklet, som viden-
skaber, der giver det for tiden bedste 
bud på, hvordan den fysiske omverden 
er opbygget og sammensat, og hvilke re-
gelmæssigheder og modeller, vi menne-
sker har udformet sådan, at vi kan be-
skrive og forudsige hændelser i den 
fysiske omverden.

Den første opfattelse lægger op til en 
pædagogisk strategi, man kan betegne 
som opdagelsespædagogik, idet delta-
gerne sendes ud i verden for at observe-
re uden på forhånd at være styret eller 
tynget af bestemte teorier eller modeller, 
men med åbne sanser og et åbent sind. 
Man formoder så, at observationerne 
danner et mønster som direkte springer 
i øjnene, og som kan give anledning til 
opstillinger af mønstre og regelmæssig-
heder som den fysiske omverden er 
præget af. Det er en vigtig pointe i den-
ne opfattelse, at man forudsætter, at alle 
deltagere observerer det samme, og at 
disse observationer giver anledning til, 
at alle opdager de samme mønstre og 

regelmæssigheder. Meget skolebogsma-
teriale er udarbejdet mere eller mindre 
ud fra denne opfattelse, hvor man på 
forhånd søger at reducere kompleksite-
ten, og dermed sikrer at alle elever mere 
eller mindre observerer det samme. 

I den anden opfattelse er det en for-
udsætning for at observere, at man har 
en teori til rådighed, som kan styre iagt-
tagelser, undersøgelser eller målinger - 
altså at deltagerne er udstyret med nogle 
bestemte briller. Man kommer således 
til at arbejde med iagttagelser, undersø-
gelser og målinger på forhold i den fysi-
ske omverden, som man på forhånd har 
kendskab til, og herved ved man, hvad 
man skal rette sin opmærksomhed 
imod. Det kan yderligere skabe mulig-
hed for, at deltagerne selv kan tilrette-
lægge og designe undersøgelser og må-
linger.

Afsluttende bemærkninger
Hensigten med denne artikel er ikke at 
afskrække hverken naturfagslærere eller 
naturvejledere fra at benytte sig af det 
praktiske og undersøgende arbejde i de-
res pædagogiske praksis. Brugen af 
praktisk og undersøgende arbejde rum-
mer betydelige læringspotentialer, men 
refleksioner over, hvordan det bedst 
muligt skaber refleksion hos deltagerne, 
er afgørende for at udnytte potentialet.

 o
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De fleste naturvejledere  
kender til en opgave, der  
ligner: Der er byfest, kulturnat 
eller lignende i lokalområdet 
og selvfølgelig er naturvejle-
derne på pletten med tilbud 
til borgerne. 

Som veluddannet naturvejleder gør 
man sig nogle didaktiske overvejelser: 
Hvem vil vi især gerne formidle til i det-
te kaos af målgrupper? Hvad bliver til 
oplevelser for målgruppen? Hvad skal 
budskabet være? Hvilke refleksioner vil 
man sætte i gang. Hvilken souvenir eller 
sanselig oplevelse skal være med til at 
klistre sig til folks hukommelse osv.

Kulturnatten i København 
Her er en case fra Kulturnatten i Køben-
havn, som holdes hvert efterår. Miljømi-
nisteriet har hovedsæde lige op ad Strø-
get i København. De forskellige styrelser 
under ministeriet deltager denne aften. 

Fagdidaktik på  
markedspladsen

Mennesker af kød og blod, som i daglig-
dagen leverer statsadministration til 
borgerne via mails, breve, naturvejled-
ning m.m. står klar til dialog. Styrelser-
ne har spændende aktiviteter at byde på 
lige fra avancerede rottefælder til en co-
libakterietest af dine hænder. Der er in-
tern konkurrence om folks opmærk-
somhed. 

Lokkemad og fokus
Vi – to københavnerenheder fra Skov- 
og Naturstyrelsen – er kørt i stilling for-
an ministeriets bygninger. 4 større biler 
godt læsset med udstyr bliver pakket 
ud. Store runde telte bliver sat op. Der 
bliver tænkt op i store bålfade. En or-
dentlig stak pandekagepander på stang 
og en spand med 20 liter pandekagedej 
er hurtig en succes. Grønne sejl påtrykt 
med Skov- og Naturstyrelsens hovedfor-
mål: ”Natur og oplevelser til alle” blafrer 
i vinden. En sansebane, hvor man med 
bind for øjnene skal hoppe rundt på 
træskiver mellem posterne bliver sat op. 
En hånddreven æblesaftpresser og en 

Af Stella Blichfeldt, naturvejleder 
ved Skov- og Naturstyrelsen,  
Hovedstaden.

At se de spalteåbninger, hvor igennem bladene  
optager CO2 fra luften er fascinerende. Udsagnet  
om at skovarealet i verden har stor betydning for 
klimaet bliver pludselig meget konkret.  
Man kan også plante et agern i en potte og få det 
med hjem sammen med en historien om træet som 
klimamaskine. Man støtte skovrejsning i Konge-
lundsskoven ved at købe en Pixibog om frk. Klima 
for 10,- kr. 

Fotos: Stella Blichfeldt
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kurv med æbler står midt i det hele. 
Lokkemaden er lagt ud og det virker! 
Der kommer masser af mennesker, og 
her taler vi om flere tusinde. 

I teltene starter alvoren: Dér er det 
uformelle læringsrum. Det er aften, det 
er mørkt, der er ingen stole, ingen tavle. 
Der er oplevelser, der taler til alle sanser. 
Der er meget, som kan distrahere og 
forhåbentlig noget som skaber fokus. 

Klima selvfølgelig
Årets tema er klima. Det er ikke til at 
komme udenom. Det er aktuelt, alle ta-
ler om det. Det er godt, for det smitter 
af på interessen for vores formidling. 
Folk ved en del om emnet allerede, men 
måske knap så meget om, hvordan kli-
maet påvirker naturen og om skovens 
rolle i CO2  balancen. I dette opslag fin-
des eksempler på aktiviteter i tekst og 
billeder. Målet med hele dette ”cirkus” er 
at skabe rum for oplevelser og iagttagel-
ser og at videregive let fordøjelig viden 
om klima og natur. Der skal være øjen-
åbnere og passende forstyrrelser, som 
forhåbentlig giver anledning til refleksi-
on.

Når man får bind for øjnene med opgaver til sanserne får snakken om klima et stærkere fokus.

Bål i nattemørket og chancen for at få en gratis 
pandekage trækker også de unge til.

Et kæmpe Klodsmajor-spil med påklistrede billeder af dyr og planter fra 
hele verden er forvandlet til et spørgsmål om arter, der forsvinder fra  
jordens overflade. Folk kommer forbi i små grupper og griner sammen  
over at de fjerner arter. Ind i mellem falder hele ”jorden” sammen. Natur-
vejlederen Rune Kjærgaard Lange, som har opfundet spillet, stiller spørgs-
mål om, hvilke arter folk mener vi godt kan undvære, når klimaet forandrer 
sig. Nogle børn syntes, at det er ret uhyggeligt og vil gerne putte arterne  
tilbage igen – men det kan man jo ikke!
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Uformel evaluering
Efter en lang dag pakker vi sammen. 
Samtaleemnet mellem os kollegaer tager 
et skift. Vi er gået til den uformelle eva-
luering af arrangementet: Hvilke foldere 
er der taget mange af? Der var stor inte-
resse for at betale 10 kr. til træplantning 
i Kongelunden. De mange udstoppede 
dyr var med til at understøtte Klodsma-
jorspillet om arter, der forsvinder. Hold 
da op, hvor var både børn og voksne in-
teresseret i at kigge på spalteåbninger i 
mikroskop. De levende dyr har  kick-
startet mange spørgsmål. Interessant at 
se, hvordan familier griner sammen på 
en sansebane osv. Vi har mødt en del 
mennesker, som ikke ville dukke op til 
et naturvejlederarrangement. Hvad som 
forstås og hvad som ændres i bevidsthe-
den får vi aldrig at vide. Hvis publikum 
i nær fremtid møder flere budskaber om 
klimaet og naturen vil det understøtte 
vores formidling. 

 o

Efter at have formidlet ”på markedspladser” nogle gange, får man samlet sig en del didaktiske erfaringer: Plancher med  
lange tekster bliver sjældent læst. Genstande man kan røre ved og undersøge tiltrækker opmærksomhed og herudfra er det 
nemt at komme i snak med folk. Der skal være noget at grine af eller forundres over. Små grupper af besøgende skal have  
noget at være fælles om osv. 

I akvariet findes signalkrebs. Man kan godt få lov til at holde dem. Ellers holder naturvejlederen dem 
op og fortæller om problemer med invasive arter. Læs om signalkrebsene i Miljø Danmark okt.09.  
En hvepseedderkop, som bor i et terrarium ved siden vækker også fin opmærksomhed. Der stilles  
masser af spørgsmål til naturvejlederne.

De sidste dråber af nypresset  
æblesaft deles ud. Vi får en snak 
om transport og CO2 udslip, hvis 
man køber udenlandske æbler.
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Af Mette Aaskov Knudsen,  
projektleder på Skov- og Land-
skab, KU.

En gruppe mennesker, der  
leger. En gruppe børn i for-
dybelse med nogle voksne.  
En gruppe voksne i koncen-
treret snak.  
Tre billeder og tre kik ind i en 
naturvejlederuddannelse.  
En uddannelse, der er en plan-
lagt mosaik af øvelser, oplæg, 
aktiviteter og refleksion. 

Når vi skal tilrettelægge naturvejleder-
uddannelsen skal vi hele tiden have ud-
dannelsens formål i baghovedet og et 
godt kendskab til kursisterne. (se boks 
nederst på næste side)

I virkeligheden tænker vi ikke spor 
anderledes end når naturvejlederen skal 
planlægge et naturvejlederarrangement. 
Vi tænker over målet, vi gerne vil opnå. 
Vi overvejer målgruppen og dens forud-
sætninger. Vi udvælger og tilpasser rele-
vant indhold, vi anvender vores viden 
om læreprocesser og voksenpædagogik 
og endelig inddrager vi vores erfaringer 
om metoder, der er effektfulde. 

Naturvejleder-
uddannelsens  
didaktik 
– hvad, hvordan og hvorfor?

Lidt af vores teoretiske fundament
I naturvejlederuddannelsens formål er 
der særlig fokus på, at naturvejledere ef-
ter at have gennemført uddannelsen har 
opnået kompetencer til kunne begrunde 
hvordan de udvikler, planlægger, gen-
nemfører og evaluerer naturvejledning.

Kompetenceændring kræver viden og 
holdning, men det, at man får tilført vi-
den, ændrer ikke automatisk på hold-
ning og adfærd. Skal vi gennem uddan-
nelsen opnå det, må vi give deltagerne 
mulighed for at omsætte teorierne i 
praksis og hermed erfare og erkende. På 
den måde opnår kursisterne en helstøbt 
viden, der både indeholder teori og me-
string af teori i praksis. 

Børnene skal med
Ved at tage udgangspunkt i Kolb's læ-
ringscyklus når vi planlægger uddannel-
sen, skal vi hele tiden være opmærk-
somme på, at der skal være mulighed 
for at deltagerne kan handle.

Når vi eksempelvis arbejder med børn 
som målgruppe, så er det vigtigt, at der 
på kurset præsenteres teori om børn og 
de forskellige aldres forudsætninger og 
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De overordnede mål med naturvejlederuddannelsen

For at blive en professionel naturvejleder er det vigtigt at arbejde med og tilegne sig færdigheder, viden og holdninger til at  
formidle natur/miljø. 

Naturvejlederne skal gennem uddannelsen udvikle kompetencer til kunne begrunde hvordan de udvikler, planlægger, gennemfører 
og evaluerer naturvejledning på det grundlag, der er beskrevet i det gældende formål for Naturvejlederordningen. 

Dette indebærer at naturvejlederen gennem uddannelsen skal inspireres til, afprøve og reflektere over:
1. Hvordan skaber jeg som naturvejleder rammer for at turdeltagerne får mulighed for at udvide deres oplevelses-,  

forståelses- og handlemuligheder i forhold til natur og miljø? 
2. Hvordan udvælger og beskriver jeg formidlingens mål, indhold og form?
3. Hvordan kan jeg kritisk analysere og begrunde de valg, jeg træffer i planlægningen, gennemførelsen og evalueringen  

af naturvejledning, når jeg skal tage hensyn til deltagernes forudsætninger og rammerne for formidlingen?
4. Hvordan videreudvikler jeg nye former for formidling samt bliver i stand til at imødekomme nye formidlingsbehov? 

(omskrevet fra Naturvejlederuddannelsens studieordning)

udviklingstrin. Denne viden skal om-
sættes til konkret handling, hvilket sker 
i planlagte øvelser, hvor kursisterne ud-
fordres i at planlægge og gennemføre 
naturvejledningsaktiviteter for indbudte 
skoleklasser og børnehaver. De konkrete 
erfaringer, som kursisterne herigennem 
får, skal de som gruppe reflektere over 
og udlede konklusioner af, som derved 
gøres til kollektiv erfaret viden, der næ-
ste gang kan handles på baggrund af. 

Det er vigtigt at lege
Kolb’s læringscyklus (se figur herover) 
er især velegnet som planlægningsværk-

tøj, når vi, som på naturvejlederuddan-
nelsen, arbejder med modulkurser. Mel-
lem kurserne skal kursisterne  hjem og 
afprøve opgaver i praksis på egen ar-
bejdsplads, og derefter i studiegrupper 
fremlægge erfaringer og sammen reflek-
tere over disse sammen med vejleder og 
medkursister.

Læringen skal altså foregå hos den en-
kelte kursist og læringen skal bygge på 
handling og refleksion. Læringen sker 
altså i samspillet mellem handlingen, re-
fleksionen og evalueringen og foregår 
både som en individuel og en social 
proces. 

Litteratur: Kolb, D. A. : Den 
erfaringsbaserede læreproces 
(1984) i Illeris, K.: ”Tekster 
om Læring”, Roskilde Univer-
sitets Forlag, 2000.

Eftertænksomhed
Observationer
Refleksioner

Analyse
Hvad sker der og  

hvad betyder det?

Begrebsdannelse
Konklusion
Vurdering

Hvilke konklusioner 
kan man lave?

Eksperiment
Ny handling

Afprøvning af teori 
i nye situationer

Hvordan kan man anvende 
det lærte?

Erfaring
Oplevelse

Hvad sker der?
Kolb’s læringscyklus
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Eksempler på passende forstyrrelser  
fra Naturvejlederuddannelsens kursus om børn 
•	I forbindelse med afvikling af et arrangement for 6 klasser fra udskolingen, 

bliver kursisterne bedt om at arbejde med at fremme ejerskab blandt ele-
vernes deltagelse og indflydelse på  
arrangementet. Tilsvarende skal kursisterne overveje nye måder at inddrage 
eleverne i eva luering af arrangementet umiddelbart efter afslutningen.
•	Refleksionssnakke i triadegrupper over emnet: ”Et succesfuldt ”YES” arran-

gement” og hvordan det kan understøtte fortsat udvikling. 
•	Lille øvelse hvor alle med kroppen skal vise, hvordan et lille barn har udtrykt 

stor opmærksomhed under arrangementet. 

Det indebærer metoder og processer, 
hvor vi bevidst prøver at arbejde med 
områder som krop og bevægelse, reflek-
sion alene og i mindre grupper, opgave-
løsninger, hvor den enkelte kursist kan 
udfordre sig selv med et spadestik ind i 
nye og uprøvede metoder samt gruppe-
arbejde hvor deltagerne sammen. Vi 
prøver uvante emner og formidlingsfor-
mer. 

Nogle gange bliver enkelte metoder en 
tand for upassende, mens andre får en 
ny erkendelse og et stort udbytte. Vores 
intentioner er at holde fast i at eksperi-
mentere med passende forstyrrelser, der 
om muligt giver kursisten nye erfaringer 
og indsigter. Samtidig skal der være 
gensidig respekt af og plads til, at enkel-
te kursister ikke deltager fuldt ud, men 
prøver at finde deres egen passende ud-
fordring.

 
Refleksion som motor for læringen
Når vi starter et nyt naturvejlederhold, 
har vi på 1. kursus særlig fokus på at 
skabe tryghed, tillid og troværdighed 
både kursisterne imellem og mellem os 
som kursusledere og hele holdet. Dette 
er nemlig forudsætningen for, at vi se-
nere kan udfordre hinanden i øvelser og 
diskussioner. 

Det første kursus skal skabe funda-
mentet for, at vi gennem resten af ud-
dannelsen kan give hinanden konstruk-
tiv feedback, at vi kan reflektere i 
fællesskab over konkrete erfaringer og 
at vi kan bearbejde disse erfaringer til 
læring og et fælles teorigrundlag.

Vi arbejder bevidst med forskellige re-
fleksionsmetoder. Hvis refleksionen skal 
være redskab til at skabe læring må den 
tilrettelægges og struktureres på kurser-
ne. Vi introducerer forskellige metoder i 
starten af uddannelsen, som vi vender 
tilbage til igen og igen og hele tiden for-
søger at udbygge. Vi arbejder med log-
bog, triader, spørgeteknikker mv. 

Så gennem bevidste valg af metoder, 
indhold og form, med inddragelse af 
deltagernes forudsætninger og forskelli-
ge forventninger, tilrettelægger vi en na-
turvejlederuddannelse, som er med til 
at skabe kompetente naturvejledere. 

 o

Det er vores erfaring at specielt natur-
vejledere er rigtig gode til at arbejde 
eksperimenterende og bruge af deres er-
faringer. Det prøver vi at understøtte 
gennem flere måder at arbejde med ef-
tertænksomhed eller refleksioner. Målet 
er, at gøre kurserne til den platform, 
hvorfra kursisterne kan ”lege” med for-
midlingsformen, eksperimentere videre 
og gøre sig nye spændende erfaringer.

Passende forstyrrelser
Kursisterne på Naturvejlederuddannel-
sen kommer med mange forskellige for-
udsætninger, både erfaringsmæssigt, 
fagligt og personligt. I det lys tilstræber 
vi hele tiden at tilrettelægge kurserne, så 
flest muligt får det størst mulige udbyt-
te. Ved bevidst at huske og tænke i, at 
der på et hold eksisterer så mange for-
skellige forudsætninger, tilrettelægger vi 
kursusindholdet, så det præsenteres og 
arbejdes med på flere forskellige måder. 

De udfordringer, vi stiller under na-
turvejlederuddannelsen, skal være pas-
sende. Det vil sige, at vi ikke skal udfor-
dre så meget, at kursisterne står af og 
oplever modstand mod læringen. Sam-
tidig skal vi sørge for, at øvelser ikke 
kun kan løses på rutinen, men at der 
skal anvendes metoder, nye erfaringer 
og ideer. (se boks herunder)
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Naturskoleleder på Kalvebod 
Naturskole Peter Lawaetz er lærer-
uddannet og uddannet som natur-
vejleder . Naturskolemedarbejderne 
er forstkandidat Jaris Bigler og bio-
log Søren Breinholt, som også beg-
ge er naturvejlederuddannet . 

Peter, både du og dine to med
arbejdere er ved at tage et kursus i 
fagdidaktik samtidig. Er det et udtryk 
for en massiv kritik af jeres formidling 
eller er det fordi I er super udviklings
orienterede?
Københavns Kommune har arbejdet 
med at støtte naturfagene via en "Natur-
fagssatsning".

Der er oprettet naturfaglige distrikts-
teams, som naturskolen deltager i og der 
er afsat midler til efteruddannelse. Som 
eksternt læringsmiljø i Københavns 
kommune gav det mulighed for at na-

turskolepersonalet kunne ansøge om 
moduler fra den pædagogiske diplom-
uddannelse ”Naturfagenes didaktik”. I 
vores ansøgning lagde vi vægt på at bin-
de naturskolen sammen med folkesko-
len. Kurset er en gave til naturskolen! 
Alle 3 medarbejdere deltager, og jeg har 
ikke oplevet så indgående refleksion 
over egen praksis, siden jeg eller mine 
kollegaer var i gang med naturvejleder 
uddannelsen. 

Da vi hhv. er en biolog en forstkandi-
dat og en lærer har efteruddannelsen 
også givet os en mulighed for at hæve os 
over "praksisniveau" og vores respektive 
faglige udgangspunkter. Vi kan nu i fæl-
lesskab tilegne os det sprog som vores 
store samarbejdspartner Folkeskolen 
benytter. Vi kan f.eks. føre en mere præ-
cis samtale med lærere i forberedelsen 
af deres brug af naturskolen. Når vi bli-
ver udfordret af politikerne og andre be-

NATURvejleder har talt med 4 naturvejledere, som lige nu  
er i gang med at videreuddanne sig indenfor fagdidaktik

Redaktionen på  
NATURvejleder har kendskab  
til flere, som er i gang med at  
uddanne sig , og der er helt  
sikkert mange, vi ikke kender  
noget til. I er meget velkommen 
til at skrive til jeres lokalredaktør 
og fortælle kort herom.

Af Stella Blichfeldt, naturvejleder 
ved Skov- og Naturstyrelsen,  
Hovedstaden.

Stor satsning på Kalvebod Naturskole

Naturvejledere  
på efteruddannelse 
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slutningstagere, kan vi bedre sætte ord 
på de kvaliteter, som samarbejdet mel-
lem folkeskole og naturskole rummer. 
Naturskolebudgettet dækker arbejdsti-
den og betaler udgifter til bøger, som er 
ca. 1300 kr. 

Vi har fået yderligere midler fra kom-
munen til betaling af kursusafgiften på 
ca. 7.000 kr. pr modul pr. person.

Jaris fortæller uddybende om kurset i 
fagdidaktik: 
Omfanget er fire timer om ugen - i alt 
52 timer til undervisning, gruppearbej-
de, fremlæggelser, diskussioner mm, 
som er betalt af arbejdsgiver. Hertil 
kommer læsning, forberedelse og opga-
veskrivning for egen regning. Jeg bruger 
ca. 4 timer pr. uge, men burde nok bru-
ge det dobbelte.

Jaris, hvorfor har du brug for en vide
reuddannelse i fagdidaktik:
Jeg har ingen teoretisk pædagogisk bag-
grund og kan i høj grad bruge kurset til 
at kvalificere mine overvejelser om-
kring, hvorfor jeg gør som jeg gør og 
hvad jeg egentlig vil opnå hermed. Sam-
tidig giver indføringen i didaktiske be-
greber mig mulighed for at udvikle vo-
res forløb på et højere niveau sammen 
med lærere, der selv er vant til at bevæ-
ge sig i disse tankebaner.

Hvordan har du begrundet overfor 
din arbejdsgiver, at det var noget du 
havde brug for? 
Jeg har efterlyst efteruddannelse igen-
nem de fem år jeg har været ansat, men 
det har knebet med økonomien. Natur-
fagssatsningen gjorde det muligt at 
komme af sted, da kommunen betaler 
kursusafgiften.

Er det en fordel at I alle tre tager sam
me efteruddannelse?
Naturskolens leder (Peter Lawaetz) er 
den eneste af os tre, der har haft didak-
tik på seminariet. Det har været et stort 
løft, at vi nu kan tale samme sprog. Fag-
sproget er jo løftestang for dybere analy-
ser af situationerne og løfter derfor sam-
talen op på et højere fagligt niveau. 
Samtidig er kurset så inspirerende, at 
vores snakke hele tiden kredser om 
spørgsmål om hvad vi vil og hvorfor vi 
så gør, som vi gør. Derfor er det rigtig 

godt, at vi har kurset på samme tid, så 
ånden er over os alle. 

Hvad forventer I jer, at det vil det 
komme til at betyde for Jeres natur
vejledning?  
Jeg forventer at vi på sigt får gen- og ny-
tænkt alle vores aktiviteter. Vi bliver 
klarere i formuleringen af vores formål 
med at drive naturskole. Vi bliver bedre 
til at levere den unikke aktivitet, som 
skolerne ikke selv kan stå for, og disse 
aktiviteter kommer samtidig til at levere 
varen bedre i form af bedre opfyldelse af 
formålet.

Hvad er det nærmere for et kursus i 
fagdidaktik, som I er i gang med?
Kurset hedder ”Naturfag, naturfagsdi-
daktik og metode” og tager udgangs-
punkt i skoleverdenen men har faktisk 
også prioriteret eksterne læringsmiljøer 
højt. Vi har blandt andet gennemført en 
af kursusgangene på Kalvebod Natur-
skole hvor vi tog udgangspunkt i en 
hjorteopbrækning.

 o

Peter Lawaetz

Jaris Bigler

Søren Breinholt
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Naturskoleleder Dorrit Hansen,  
naturskolerne i Rådvad og Rude-
skov samt Grevmosehus . Dorrit er 
biolog og har naturvejlederuddan-
nelsen .

Hvad er det nærmere for et kursus i 
fagdidaktik, som du er i gang med?
Jeg er ved at tage en master i Naturfags-
didaktik ved Århus Universitet – i År-
hus. Uddannelsen er treårig. Man skal 
have en uddannelse på min. bachelorni-
veau og min. to års relevant joberfaring. 
Jeg startede august 2007 på det treårige 
forløb, der samlet svarer til ét års fuld-
tidsstudier. De første to år består af 4 
moduler af hver et semesters varighed. 
Her består undervisningen af todages 
seminarer hver 4. uge, plus en masse læ-
selektier og hjemmeopgaver til hver 
gang. Og så eksamen af en art efter hver 
modul. Uddannelsen er primært tilret-
telagt for seminarielærere i naturfag, 
men der er også et par naturvejledere i 
gang på min årgang. Sidste år, skal der 
laves en masteropgave op maks. 40 sider 
lavet på grundlag af empiri af en art, og 
afsluttes med mundtlig eksamen. Min 
handler om kurser for natur/teknik-læ-
rere om naturfagenes natur.

Man skal ansøge om optagelse. Hvert 
semester koster 6000, - ex. moms. En 
returbillet til Århus koster 700,- kr. En 
nat på Cab-inn koster 500,- kr – I alt ca. 
60.000,- kr. for en københavnersnude, 
der har pjækket en lille smule.

Hvorfor har du valgt at prioritere  
fagdidaktik, som en efteruddan
nelsesmulighed?
Jeg elsker at ”gå i skole” – for mig er det 
et grundlæggende behov hele tiden at 
være i gang med at blive klogere. Jeg 
stod for 2½ år siden konkret med valget, 
om jeg ville videreuddanne mig inden-
for ledelse eller i stedet vælge noget pæ-
dagogisk/didaktisk. Jeg valgte det sidste 
og har ikke fortrudt. Jeg har jo også gået 
på naturskolelederkurset, som gav en 
grundlæggende kompetenceudvikling 
omkring ledelse.  

Er Naturvejlederuddannelsen ikke  
tilstrækkelig? 
Jeg synes at naturvejlederuddannelsen 
var god, og det var didaktik til tiden (og 
meget andet) for en ny naturvejleder. 
Men med udviklingen i jobbet som na-
turskoleleder, bla. med rigtig meget ef-
teruddannelse af lærere og samarbejde 
med lærerne og andre skolefolk, der 
hele tiden videreuddanner sig, så har 
det vist sig godt at komme på omgangs-
højde her. 

Hvad har du af forventninger til din 
egen undervisning efter kurset er 
endt?
Jeg bruger allerede mine nye kompeten-
cer i forhold til planlægning, progressi-
on, tanker om hvordan eleverne tænker, 
når vi sætter aktiviteter i gang og ikke 
mindst til planlægning og gennemførel-
se af lærerkurser. Desuden forventer jeg 
at blive en styrket ”pædagogisk leder” af 
naturskolen. Fra at være en intuitiv eks-
pert er jeg på vej til at blive en reflekte-
rende praktiker. Se nærmere om dette i 
Birgittes Lund Nielsens artikel.

Hvordan har du argumenteret over
for din arbejdsgiver?
Argumentet lød vist noget i stil med: Jeg 
vil gerne gå på denne efteruddannelse! I 
betaler afgift og transport. Jeg betaler ti-
den. Og så måske noget med, at det 
kunne styrke hele naturskolen i samar-
bejdet med skolerne. Jeg har aldrig fået 
nej til ønsker om kurser og efteruddan-
nelse, har også tidligere taget uddannel-
se i webjournalistik på journalisthøjsko-
len. 

 o

En master i  
Naturfagsdidaktik

Dorrit Hansen
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”Jeg håber meget du vil skrive 
en lille glad artikel om noget 
af de tanker du gør dig når du 
skal lave et lærerkursus.  
Din måde at gøre tingene på 
har inspireret mig netop i sin 
enkle og forfinede form, som 
tager højde for at lærerne skal 
have nemt ved at bruge det, 
de har lært, når de kommer 
hjem.” 

Selvfølgelig vil jeg det! Jeg har de sidste 
10 år afholdt mange kurser for voksne – 
primært lærere. Og de erfaringer vil jeg 
rigtig gerne dele og diskutere med jer. 
Her bliver der så plads til første punkt. 
Diskussionen må vi tage, når vi mødes 
ude i landet.

Der er stor forskel på kursustyper. 
Derfor er det nok vigtigt at vide, at det 
især er udeskolekurser jeg afholder - ge-
nerelle introduktioner f.eks. ”Udeskole i 
indskolingen” eller med udgangspunkt i 

et bestemt fag; f.eks. ”Matematik i sko-
ven”. Jeg har afholdt både ½-dags intro-
kurser og længerevarende kurser af op 
til seks dages varighed. Nogle kurser lø-
ber over et helt skoleår, andre flere dage 
i træk. Nogle kurser er for hele skolens 
lærerstab eller et enkelt team, andre er 
åbne kurser med lærere fra forskellige 
skoler.

Enklere kurser, hvor deltagerne laver  
arbejdet
I denne artikel vil jeg argumentere for 
enklere kurser, hvor deltagerne laver ar-
bejdet. Det vil sige færre færdige aktivi-
teter, som deltagerne kan gennemføre 
og mere tid til inddragelse at deltager-
nes egne erfaringer, refleksion, diskussi-
on og idéudvikling. Det støder ofte sam-
men med, at jeg gerne vil give 
deltagerne så meget som muligt med – 
som f.eks. en masse aktiviteter, der kan 
kopieres. Men som så mange andre har 
sagt før, så er kvantitet er ikke nødven-
digvis kvalitet (- og her er der så forskel 
på korte kurser, som nok mere skal ses 
som en appetitvækker og præsentation 

Af Eva Skytte, naturvejleder i 
Dansk Skovforening.

På en god dag  
er jeg lidt til overs...
- tanker om lærerkurser

Foto: Eva Skytte

26
NATUR vejleder  •  18. årg.  •  nr. 4  •  2009 



af mulighederne, og længere kurser, 
hvor der er mulighed for at komme ned 
i substansen).

Det er første gang, jeg forsøger at 
samle tankerne på papir og jeg synes jeg 
har meget på hjertet og har samtidig be-
stræbt mig på, at det skal være kort.

Hvad er målet?
 Mit mål er at deltagerne går hjem og 
gør noget udendørs med eleverne – 
hvad de laver er ikke så vigtigt i første 
omgang. Eller sagt på en anden måde – 
de behøver ikke kopiere det, jeg gør. Jeg 
forestiller mig, at deltagerne har det me-
ste af det, de skal bruge, allerede, altså 
deres faglighed og erfaringer. Jeg skal 
inspirere dem til at se det i en anden 
kontekst, nemlig at bruge det i uderum-
met. 

Deltagerne efterspørger aktiviteter
 Ja! Det virker også lettere at få serveret, 
hvordan jeg skal gøre. Men når jeg som 
lærer så har gennemført de fire aktivite-
ter, jeg lærte, hvad gør jeg så? Selvfølge-
lig skal lærerne have nogle eksempler, 
men de skal mere end at gennemføre 
aktiviteterne. Når de går fra kurset, skal 
de gerne vide, at de selv kan omsætte 
deres egen faglighed til aktiviteter i ude-
rummet – ikke kun kopiere mine.

Deltagernes erfaringer skal i spil
Jeg forsøger at undervise lærerne, som 
jeg synes, de skal undervise eleverne – 
eleverne skal i centrum, det er dem der 
skal i spil med sig selv og hinanden.  
F.eks. bruger jeg ofte at dele lærerne i 
grupper, som skal arbejde med forskelli-
ge aktiviteter. Jeg giver en kort intro-
duktion til aktiviteterne og så skal læ-
rerne selv sætte aktiviteten i gang og 
reflektere over, hvordan de kan bruge 
den i deres undervisning. Bagefter gen-
nemfører de aktiviteten for de andre 
grupper og præsentere deres overvejel-
ser, som de så reflekterer over sammen 
med de andre lærere på kurset. Det 
kommer der ofte spændende aktiviteter 
ud af, med nye vinkler på. Forskning vi-
ser også, at det er sådan, vi lærer bedst. 
Se figuren med Læringspyramiden.

Min faglige stolthed
Tænk hvis de ikke synes, jeg er dygtig 
nok! Den følelse har jeg tit siddet med. 

Når jeg bygger kurserne op på denne 
måde, får jeg slet ikke vist deltagerne alt 
det jeg ved og kan. Og det er nogen gan-
ge rigtig frustrerende! Men det er jo 
ikke det, deltagerne får noget ud af. Sat 
på spidsen, så er det blot en markedsfø-
ring af mig selv, som måske efterlader 
deltagerne med en følelse af, at det kan 
de ikke leve op til. Så er det bedre at rin-
ge til naturvejlederen, for hun er så god 
til det.

Jeg støder faktisk tit ind i min faglige 
stolthed. Den største del af mit arbejde 
ligger inden kurset – i planlægningen. 
På en god kursusdag er det ikke meget 
arbejde til mig – for så kører deltagerne 
selv. Det bliver ofte lidt kedeligt at være 
underviser. Jeg skal forsøge at se ud som 

Læringspyramiden.

Foto: Karen Barfod
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om, jeg laver noget og vil gerne høre 
hvad de arbejder med, men jeg kan let 
komme til at forstyrre deres arbejde. Og 
det er rigtig svært at være til overs, men 
det er samtidig et godt tegn, for det be-
tyder at deltagerne har taget ansvaret og 
kan selv.

Min rolle
Jeg kunne nævne en masse ord, men jeg 
synes inspirator og facilitator dækker. 
Jeg sætter rammerne og deltagerne fyl-
der dem ud. Derfor er der ikke to kurser 
som bliver ens, selvom den overordnede 
ramme måske er den samme. Det er 
spændende som kursusholder at se, 
hvad der kommer ud af det. Og jeg læ-
rer også altid noget nyt på kurserne, for-
di lærerne kommer med nye vinker og 
ideer.

Medbring kun, hvad du kan have i en rygsæk
Da jeg startede som naturvejleder, slæb-
te jeg ofte kassevis af forskellige ting 
med. Det er jo spændende at prøve en 
masse specialudstyr. Men de fleste un-
dersøgelser og aktiviteter kan gennem-
føres med forholdsvis få og enkle mate-
rialer. Og hvis det skal være enkelt for 
deltagerne at gå hjem og gå i gang, så 
må jeg vise dem at det kan gøres enkelt.

- men medbring rigeligt med aktiviteter
Jeg har altid mange aktiviteter med. Så 
har jeg mulighed for at vælge dem ud, 
som jeg synes passer til deltagerne. Jeg 
kan også finde på at spørge deltagerne, 
hvad de har mest brug for.

Det er godt at være to
Jeg har selv lært rigtig meget af at holde 
kurser sammen med forskellige gode 
kollegaer. Det giver mulighed for at dis-
kutere kursusopbygningen, og det giver 
lidt mere ro i maven, især hvis jeg har 
kastet mig ud i noget nyt. På kursusda-
gen kan vi supplere hinanden og det gi-
ver muligheden for at vi på skift ind i 
mellem kan trække os lidt tilbage og ob-
servere, hvilket giver en god føling med 
gruppen. Og så lærer jeg altid af at se 
en, hvordan en anden kollega arbejder. 
Der er jo mange måder at nå et godt re-
sultat på! Sidst men ikke mindst er der 
mulighed for bagefter at reflektere over 
forløbet.

Gi´ deltagerne noget ekstraordinært
Hvis der er tid og overskud til det, så 
kan kurset f.eks. inkludere speciel god 
mad tilberedt på bålet, hjemmebagt 
kage, en særlig naturoplevelse – men det 
skal ikke fylde meget. Det er jo altid dej-
ligt som deltager at der bliver kræset lidt 
om en!

Ha´ realistiske forventninger
Det første lille skridt i den rigtige ret-
ning er ofte det sværeste. Og det er del-
tagerne selv, der skal tage det. Jeg kan 
ikke tage det for dem. Men jeg kan stille 
min faglighed og min person til rådig-
hed, så vi sammen kan spille bold.

”Undervisning er en særlig social rela-
tion, hvor der målrettet ydes støtte til 
elevens /kursistens/den studerendes læ-
ring” (DPU).

 o

Foto: Eva Skytte

Foto: Eva Skytte
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Når vi på min arbejdsplads 
konstruerer eller rekonstrue-
rer naturskoledage for klasser 
og grupper – når vi arbejder 
didaktisk – er vi løbende op-
mærksomme på, hvilke nye 
metoder til at designe ele-
menter af naturvejledningen, 
vi støder på rundt omkring. 
Selve begrebet Cooperative 
learning (CL) er jeg som de fle-
ste andre stødt på i skolever-
denen. 

Men ved nærmere kendskab til tanker-
ne bag, og i det hele taget til begrebet 
”Samarbejde om læring” finder man ud 
af, at man har oplevet parallelle metoder 
under workshops, kurser, idéudvikling 

og til middagsselskaber! Små overra-
skende velfungerende dialog-aktiviteter 
i familie med speeddating og den varme 
stol. 

Vi bruger det allerede
Den helt korte definition af CL er 
”Struktureret samarbejde i mindre 
grupper baseret på positiv afhængig-
hed.” Mange af os bruger det allerede, 
uden at vi har fundet anledning til at 
give det et særligt navn. Vi bruger det 
fordi vores overvejende socialkonstruk-
tivistiske læringssyn gør, at vi tror på at 
vi lærer bedst sammen med andre, at 
klare spilleregler gør livet nemmere, at 
vi lærer bedst ved selv at være aktive, og 
endnu bedre, når vi samtidig har det 
rart og er trygge, selv om det hele er 
spændende og lidt farligt derude i natu-
ren! Samtidig lægger CL vægt på at sik-
re, at alle elever får lige mulighed for at 
være aktive og for at komme til orde. 

Af Dorrit Hansen, Naturskolerne i 
Rude Skov og Raadvad.

Cooperative learning – 
hvad kan naturvejledere 
bruge det til? 

”I stedet for et oplæg, hvor  
man snakker faglige begreber  
og trækker forforståelsen ud af 
klassens sædvanlige fem ”tals-
mænd”, kan man bruge struk-
turen ”Svar-bazar”.  
Her fra en naturskoledag om 
”Natur og Klima” for 9. klasse på 
Lindegårdsskolen i Lyngby.”
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Individuelt ansvar

Sociale 
færdigheder

Positiv gensidig 
afhængighed

Kommunikation 
via interaktion

Refleksion

Samarbejde om læring

SamarbejdsfærdighederSelvfølelse Motivation

Gode læringsresultater

CL kan beskrives som ”en bestræbelse 
på at forstærke læringens forskellige di-
mensioner: Den kognitive, affektive, 
motoriske og metakognitive - ved hjælp 
af et uendeligt antal strategier og meto-
der” (fra ”Samarbejde om læring”). Mo-
tivation står centralt, idet det at arbejde 
i små grupper og fordele arbejdet efter 
interesser, kan få flere elever til at opleve 
det, der foregår, som meningsfyldt. CL 

”En social teori om læring” fra 
Etienne Wenger, taget fra Knud 
Illeris: Tekster til læring Roskilde 
Universitetsforlag, 2000.

Centrale principper for og effekter af 
samarbejde om læring. 
Fra bogen ”Samarbejde om læring”.

LæringPraksis Identitet

Fælleskab

Mening

Læring 
som erfaring

Læring 
som udvikling

Læring 
som handlen

Læring 
som deltagelse

er meget populært blandt lærere, fordi 
det er konkret handlingsanvisende og 
velstruktureret. Mange af strukturerne 
gælder sproglige aktiviteter, og de knyt-
ter sig til faglig læsning og den slags, og 
ikke alle er umiddelbart relevante for 
os.

Et konkret eksempel på brug af en  
Cooperative Learning-struktur
Vi har i Raadvad haft en grim vane med 
at ”holde oplæg” som start på vores na-
turskoledage. Formålet har været dels at 
aktivere og afdække elevernes forforstå-
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else, dels at komme et skridt videre i 
fagligheden, så dagens arbejde kan fore-
gå på et oplyst grundlag! Vi aner vel 
ikke, hvordan det virker, men vi ved at 
vi normalt kun ”taler med” med om-
kring fem ud af klassens måske 25 ele-
ver. Nogle af dem, der ikke siger noget, 
fatter ikke en meter, andre er nok helt 
med. Mange keder sig måske – aktive er 
de ikke. Vi er ved at arbejde os ud af 
det!

Vi bruger mange forskellige typer ak-
tiviteter til at anslå dagens tema, som al-
ternativ til oplæg, introløb mv. men vi 
bruger også CL-strukturer. Hvis det 
handler om at få styr på forforståelsen 
og få klarhed over, hvilke begreber, der 
ikke er kendte i forhold til et tema om 
Natur og klima i for de ældste folkesko-
lelever, så kan vi f.eks. starte med en 
”Svar-bazar” hentet direkte fra ”op-
skriftsbogen”, Cooperative Learning. 

Eleverne får et ark med spørgsmål om 
centrale begreber som CO2, fødekæde, 
fotosyntese osv. Nogle er svære, andre er 
ret lette, alle skal kunne bidrage. De 
hopper ud i haven og stiller spørgsmåle-
ne til hinanden – man svarer eller siger 
pas alt efter evne, svaret skrives ned af 
den, der spørger og godkendes af svare-
ren. Efterhånden får man fyldt sit ark 
med andres svar (de er ikke farlige, de 
er jo de andres!), og man kan samles i 
mindre grupper og vælge den bedste af 
formuleringerne af hvert svar. Og alle 
kan præsentere den.

Der er meget viden i sådan en klasse – 
så det meste er nu klaret! Evt. kan man 
sikre sig, der ikke er noget der er gået 
helt skævt, men ellers skal der jo bare 
fokuseres på, hvad der voldte proble-
mer. På vores klimadage finder vi f.eks. 
ud af, at begrebet niche ikke er kendt, 
og det er svært at komme udenom, når 
man arbejder med natur og klima. Der-
for kan vi hurtigt komme til at tale om 
det og eleverne kan komme videre ud 
for at lave andre aktiviteter og selvstæn-
digt arbejde. 

Problemorienteret formidling
Men begrebet Cooperative learning el-
ler Samarbejde om læring kan også bru-
ges i længere forløb, og i aktiviteter med 
flere frihedsgrader. Gode ideer til det 
kan man finde i bogen ”Samarbejde om 
læring”

Her nævnes flere praktisk eksempler på 
CL, som kunne være taget ud af enten 
en naturskoledag med rollespil om inte-
ressemodsætninger, feltarbejde med 
gruppers planlægning og gennemførelse 
af egen undersøgelser eller som jeg op-
levede det sidste år, et besøg i skoletje-
nesten på Det Biovidenskabelige Fakul-
tet hos Torben Roug. Her oplevede jeg 
en CL-case om, hvordan man bruger 1 
million kroner bedst for klimaet: Fire 
interessegrupper: Landmænd, forskere, 
fondsansvarlige, og græsrødder hjælper 
først hinanden med at udvikle argu-
mentation, og diskuterer så to og to 
med tomandshold fra de andre interes-
segrupper – med håbet om at få sat fin-
geraftryk på en endelig aftale. Der er fle-
re lignende dilemma-eksempler i bogen, 
fx et fint finsk eksempel omkring be-
skyttelse af honningbier og deres hon-
ning kontra beskyttelse af bjørne, som 
måske kan finde gode paralleller hos 
danske naturvejledere!

Det er en god ide, for vi er jo også 
miljøvejledere, og som forfatterne til 
bogen Samarbejde om læring siger: ”De 
omverdensproblemer vi står overfor i 
dag, er komplekse og lader sig ikke løse 
uden samarbejde, forhandlingsevne, to-
lerance, fleksibilitet og kreativitet. Tag fx 
miljøspørgsmål” Det handler om tidlig 
træning af egenskaber, som er altafgø-
rende for at dels selv at være velfunge-
rende i en foranderlig verden, dels at 
kunne udvikle verden i den retning man 
ønsker sig. Det vil vi da gerne hjælpe 
med til – så hvis man kan tilslutte sig 
læringsgrundlaget, kan naturvejledere 
bestemt bruge CL endnu mere end vi al-
lerede gør.

 o
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Guide til udvikling af museeres og besøgscentres formidling til skoler
af Signe Søndergaard

"Hæftet her er produceret i 2008 og distribueret til mange naturvejledere. Det er et resultat af et af 
de mange CAND-projekter (CAND er center for anvendt naturfagsdidaktik). Der sidder bl.a. to uddan-
nede naturvejledere i styregruppen bag Stine Søndergaard, der har forfattet guiden. Hvis du ved at 
læse dette temanummer synes du kommer lidt sidelæns ind i et felt, du gerne vil have bedre fat i fra 
starten, så kan du med fordel skaffe Stines hæfte hvis du ikke har det - trods det lidt old school foto 
på forsiden, er der mange gode opdaterede tanker i - fra den didaktiske trekant til udviklingsværktø-
jer. Det kan downloades fra www.cand.nu."

Natur og miljø i pædagogisk arbejde
af Lasse Thomas Edlev

"Der er mange oplagte forfattere til artikler i et temanummer om didaktik og naturvejledning. En af 
de mest oplagte, som vi har valgt ikke at spørge i denne omgang, er Lasse Edlev, som har skrevet en 
vidunderlig bog, der blandt andet rummer et godt kapitel om Didaktik og metodik. Hvis du ikke har 
bogen "Natur og miljø i pædagogisk arbejde af Lasse Edlev, så skynd dig at købe den - og læse den! 
Hvis du har den, så husk at læse den cirka en gang hvert andet år! Og trøst dig - Lasse kommer på 
banen i det næste nummer af bladet om naturvejledning for småbørn!"

Boganmeldelse

”Få tjek på sten”
Naturvejlederforeningens tidligere formand, geolog og naturvejleder Tove 
Stockmarr, har skrevet to spændende undervisningsbøger om sten  
– en elevbog og en lærevejledning.

Bøgerne retter sig mod elever i 1.-6. klasse og de indeholder en mæng-
de gode historier om sten og mange forslag til gode aktiviteter med sten. 
Med udgangspunkt i sten fortæller Tove i bøgerne på en meget pædago-
gisk måde hele historien om jordens skabelse og udvikling – og hun 
slutter af med de  danske forhold og hvad der er specielt for os med  
bl. a. vort skrivekridt og vor flint. 

 Toves forslag til aktiviteter er sjove og nye. Vidste du f.eks. at man 
kan blive klogere på skabelsen af klitter ved at gå med bare fødder på 
en strand?  Og at man kan demonstrere jordens lagdeling ved at lave 
en lagkage?

Bøgerne er gode og nyttige ikke alene i Folkeskolen, men også på 
naturskoler og på en almindelig naturvejledertur med voksne.

Bøgerne ”Få tjek på sten” er udgivet af forlaget Alinea og Eksperi-
mentarium i samarbejde.

    Allan Winther

Mere litteratur om didaktik og naturvejledning

32
NATUR vejleder  •  18. årg.  •  nr. 4  •  2009 



Her i Vadehavet kan vi til næ-
ste år prale af, at vi bliver Dan-
marks fladeste Nationalpark. 
Hvor meget skal man så rage 
op for at gøre opmærksom på 
sig selv og kan man rage op 
uden at miste både hovedet 
eller jordforbindelsen?

Vadehavet Formidlerforum (VFF) er en 
sammenslutning af offentlige og selv-
ejende institutioner som formidler Va-
dehavets natur og kultur. Forummet 
spænder over alt fra større statsaner-
kendte museer, en hel kommunes skole-
tjeneste og ikke mindst de velkendte en-
mandshære af naturvejledere. Vi rækker 
tilbage i tiden, men skal også være med 
på beatet. 

VFF har eksisteret siden 2006 og har 
gennem tiderne løftet flere spændende 
projekter, såsom undervisningstilbuddet 
mitvadehav.dk, geocaching, den inter-
nationale vadehavsskole, et bogprojekt, 
o.m.a. Disse projekter kører naturligvis 
videre, men verden er foranderlig så 
derfor varsler nye tider nye mål og pro-
jekter.

En af de opgaver VFF står overfor er, 
at finde en organisationsform der først 
og fremmest kan rumme medlemmer-
ne… Vi er spredt fra Nymindegab til 
Højer og fra Ribe til Blåvand. Vi er fast-
land og øer, vi dækker 4 kommuner og 
vi er naturvejledere og kulturformidlere. 
Vi har mange interesser, men vi er dog 
enige om, at vi skal trampe i takt, med 
en nationalpark lige om hjørnet. 

Et vigtigt mål, bliver derfor også at 
finde en juridisk platform for Formid-
lerforummet - især på grund af samar-
bejdet Nationalparken og offentlige 
myndigheder. 

Med en så spredt og forskelligartet med-
lemsskare har VFF naturligvis en styre-
gruppe der skal varetage de brede linjer, 
men hvordan sikrer vi os, at kommuni-
kationen mellem ’hoved’ og ’hænder’ 
bibeholdes? Der er blandt andet der jeg 
kommer ind i billedet. 

Den 1. oktober blev jeg ansat som ko-
ordinator for VFF med en 3-årig bevil-
ling fra Friluftsrådet i ryggen. Som tidli-
gere naturvejleder på en attraktion i 
Thyborøn, har jeg tidligere haft glæden 
ved både at formidle og at indgå som 
menig i lignende netværk. Det er derfor 
med stor ærbødighed, at jeg nu har ind-
fundet mig ’hernede’ og startet proces-
sen med at finde min plads som mel-
lemmand. Jeg skal jo gerne fungere som 
forbindelsesled mellem styregruppen og 
medlemmerne, men så sandelig også 
være at finde derude mellem medlem-
merne.

Derfor byder fremtiden dels på ’lav-
praktiske’ opgaver som for eksempel at 
arbejde med Google Earth som et na-
tur- og kulturformidlingsværkstøj. Vi 
har også gang i et filmprojekt, og inden 
længe skal vi skyde et kulturhistorisk-
projekt på banen. 

Samtidig arbejdes der på det overord-
nede plan med formidlingen i Vade-
havsregionen, for hvordan sikrer vi at 
formidlingen i den kommende national-
park bliver kvalificeret og ikke kvantifi-
ceret? At Vadehavet bliver en destinati-
on med indhold?

Som I måske har bemærket, har vi i 
skrivende stund flere spørgsmål end 
svar, men det ovenstående er nogen af 
de tanker vi blandt andet rumsterer 
med her i det sydvestjyske. 

Det er derfor vi skal stå på skuldrene 
af hinanden i Vadehavets Formidlerfo-
rum - så vi sikrer bredden, løfter i fæl-
lesskab og rager godt op i landskabet.

 o

Kunsten at rage op  
i Vadehavet

Af Ulrik Geldermann Lützen,  
Koordinator for Vadehavet 
Formidlerforum.
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Af Bo Storm, Naturvejleder,  
Park og Vej, Frederikshavn  
Kommune.

Begge firmaer jeg snakkede med, har et 
stort samarbejde med turistforeninger-
ne. Kommunen har været en spor med-
spiller i at få samarbejdet til at fungere.

Der er ingen tvivl om at turismen i 
lapland er vigtig for at sikre eksistens-
grundlaget for beboerne i områderne, 
uanset om de er samere eller ej.

Samarbejdet mellem kommunen og 
Naturguiderne er med til at cementere 
grundlaget for turismen, og samarbejdet 
er også nødvendigt for at skabe samspil 
mellem samerne og turisterne, idet 
mange samere ikke ser nødvendigheden 
af deres tilstedeværelse. 

Jokkmokkguiderne
Jeg var på hundeslæde tur med Matti og 
Stina, som ejer firmaet Jokkmokkgui-
derne.

De er begge meget entusiastiske, og 
lever og ånder for deres hunde og deres 
arbejde som gør at de kommer i kontakt 

Selvstændige  
    naturguider i Jokkmokk

med mange mennesker hele året.
Firmaet startede i 1993, hvor Matti 

dengang var alene, nu er Stina kommet 
med og de laver et fantastisk stykke ar-
bejde.

De prøver at binde respekten for natu-
ren sammen med de ture de arrangerer 
og derfor er de også medlem af ”Natu-
rens Bästa” en certificeret organisation 
med over 40 medlemmer.

De blev medlem i 2003.

En fantastisk tur
Turen jeg var på gik i hundeslæde ud 
over isen, og ind i noget af skovene i 
kanten af Nationalparken Sarek.

Vi kørte i en hundeslæde med 12 Si-
berian Huskies, og 3 andre slæder med 
hver 8 hunde .

Dem der var med, var andre turister, 
alle fra Holland.

Vi kørte i 2 timer, hvorefter vi gjorde 
holdt ved en Kåte, hvor der blev tændt 

I Jokkmokk findes flere selvstændige naturguider. 
De arbejder hele året, med vandring i fjeldet,  
kanosejladser, overnatnings ture, hundespands 
ture, ja selv gourmet spisning på fjeldet med  
udflyvning af helikopter og afhentning senere.

Fotos: Bo Storm
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op, og på skind inde i kåten, sad vi og 
stegte pølser, drak kaffe og spiste brød, 
mens Matti fortalte om området, be-
skyttelse og benyttelse, noget som bety-
der meget.

Efter spisning, kørte vi igen og i 2 ti-
mer gik det hjemover i – 28 graders 
frost, godt pakket ind i skind og tæpper.

En uforglemmelig tur.
Konklusion må være, at de her har 

formået at etablere en rentabel forret-
ning, men vsom Matti sagde, penge 
snakker vi ikke om, det her arbejde er så 
sjæle fyldt og livs bekræftende at de ikke 
vil lave andet.

Hvad betyder penge, når det kommer 
til stykket .

Se mere på www.jokkmokkguiderna.
com 

Outdoorlapland
Et forholdsvis nystartet firme, som kører 
meget i oplevelser, og tænker knap så 
meget natur ind i arbejdet.

Jeg var med dem på Vildtsafari i et 
område der hedder Kvikkjokk.

Vi blev hentet i minibus, alle os der 
havde booket en tur.

Vi kørte i 4 timer ud i det sneklædte 
landskab, og så masser af elge og tjur. 
Turen foregik i bilen hele tiden, lidt ude 
ind imellem, men ikke meget.

Der var kaffe og mad med i prisen. 
alm kaffe og sandwich var menuen.

Ud over vildsafarier har de sauna på 
isen, skiture, isfiskeri osv.

Jeg fik en god snak med chaufføren 
som fortalte at de var 2 om firmaet. Ar-
bejder mest om vinteren og om somme-
ren i skoven.

De har lidt svært at etablere sig med 
firmaet, men de arbejder på det.

Samarbejdet med kommunen var de 
meget tilfredse med, uden dem havde 

Selvstændige  
    naturguider i Jokkmokk

det ikke kunne lade sig gøre.
Se mere på www.outdoor.lapland.se 

Konklusion;
At etablere sig som naturguide er svært. 
Det kræver en stor entusiasme, og det at 
tjene penge kommer i anden række.

Samarbejde med turistforeninger og 
kommunen er afgørende for at godt re-
sultat, og der er ingen tvivl om at ordet 
”certificering” er et must.

Certificering som Naturvejleder er 
sikkert også på vej herhjemme.

I Sverige er der ingen egentlig Natur-
vejleder uddannelse, men fjeldguide lig-
ger meget tæt på.

Brug mine oplevelser som inspiration 
og læs godt på deres hjemmesider.

 o

Bål i kaaten.
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Bag denne kryptiske overskrift 
gemmer sig en utraditionel 
konstellation mellem en 
præst, et sæt naturvejledere 
på AQUA Sø- og Naturcenter 
og nogle skoleklasser  
fra 7-9. årgang.

Silkeborg Kristendoms- og Kulturfesti-
val – uge 44 (populært: KK44) har nu 
på 5. år haft et samarbejde med natur-
vejlederne om et tema, der på en ny 
måde forsøger at binde en naturfaglig 
vinkel sammen med et kristent-filoso-
fisk syn på naturens tilskikkelser.

Åh-nej, nu igen tænker vi hvert år, når 
tiden nærmer sig. Nu skal vi igen til at 
være filosofiske og ”battle” med Martin 
– vores meget miljøinteresserede præst 
(miljø-teolog). Ideen er, at vi med hver 
vores indfaldsvinkler forsøger at give 
eleverne den holdning, at naturen er be-
varingsværdig, og at vi mennesker har 
et ansvar for at naturen forbliver i en 
sund balance.

For himlens skyld
I år havde KK44 valgt overskriften ”For 
Himlens skyld”, og i samråd med Martin 
sporede vi os ind til klima-emnet ”Jor-
den har feber” (tidligere emner har bl.a. 
været ”Darwin på Noas Ark” og ”Hit-
dyr/shit-dyr”). De 2-timers-arrange-
menter var 3-delt: Introduktion - lille 
ekskursion – debat. 

Med vores naturvidenskabelige vinkel 
forsøger vi at forklare eleverne om kom-
mende klimaforandringers årsager og 
konsekvenser for natur og mennesker: 
Her i lille Danmark kan vi forvente be-
hagelige om end også dramatiske vejr-
forhold, mens andre steder i verden vil 
forandre sig til at være ubeboelige. 
Dyre- og plantelivet vil ændre sig dra-
stisk, og vi skal vænne os til flere nye in-
vasive arter på godt og ondt. 

Vores præst, Martin, kommer (Gud 
hjælpe mig) ind på Darwin, som viden-
skabeligt og gennem iagttagelser af na-
turen har forklaret, HVORDAN naturen 
(Guds skaberværk) udvikler sig. Men 
Darwin er videnskabsmand og stiller 
som sådan ikke det eksistentielle 
spørgsmål ”HVORFOR”. Heri er for-

Af Preben Bach, naturvejleder på 
AQUA Sø- og Naturcenter.

For Himlens skyld  
– Jorden har feber
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skellen på videnskaben og religionen. Vi 
mennesker er sat til at varetage og passe 
på jorden og alle dens skabninger (Gud 
så jo, at det, Han havde skabt, var godt), 
men spørgsmålet er, om vi vil være i fa-
milie med jorden, om vi kan og vil afse 
nogle af vores CO2-forbrugende goder 
for at passe på jorden og vise medmen-
neskelighed over for de mennesker, der 
trues af klima-effekterne.

I nærkontakt med invasive arter m.m.
Vi går derefter en tur gennem skoven 
ned til Brassø, og beder eleverne om un-
dervejs at granske deres hjerne for en 
oplevelse de har haft i naturen. Kan na-
turen være en egnet oplevelses-sfære 
som erstatning for CO2-forbrugende 
oplevelser?

Nede ved søen konfronterer vi elever-
ne med Gudenåens nye dyreart, vandre-
muslingen og dens totale dominans i 
søbunden. En ny invasiv art, som har 
haft den positive effekt, at vandet i søen 
er blevet klart med den sidegevinst, at vi 
har fået bundplanter i søen. Og bund-
planterne har åbenbart klaret sig så godt 
i Gudenåen, at vandmasserne har bredt 
sig ind over haver og marker ovenfor 
Silkeborg. Oversvømmelse og panik og 
klager til kommunen fra de berørte 
lodsejere. Naturen er kommet ud af ba-
lance…eller hvad? – og kan vi takle 
fremtidige større regnmængder?

I AQUA’s park møder vi en anden 
uønsket dyreart, minkene, som nogle 
kvinder elsker – i død tilstand.  Mink-
farmer - et økonomisk attraktivt erhverv 
men med velkendte bivirkninger på vo-
res natur. Hvad kan vi gøre for at for-
hindre nye invasive og skadevoldende 
dyr og planter? Er vi villige til at yde 
ofre for at bevare en uspoleret natur? 

Inde i naturskolen igen – kan vi få en debat i 
gang? 
Vi anlagde primært to vinkler: 

1. Elevernes overvejelser om hvad der 
var godt at bruge tiden på (natur- 
og CO2venligt)

2. Fra de invasive problematikker blev 
samtalen bredt ud til at omfatte kli-
maflygtningeproblematikker og vo-
res/elevernes mulige roller i den 
forbindelse.

Et uoverskueligt emne?
Emnet kan virke uoverskueligt og 
uhåndterligt. Herhjemme har vi jo end-
nu ikke mærket til nogle virkelige kli-
makatastrofer. Kun TV-billeder af smel-
tende is og truede isbjørne.

Reaktionerne var da også vidt forskel-
lige. Nogle klasser havde umådelig 
svært ved at turde åbne sig og have en 
holdning, mens andre var mere frie og 
udadvendte. Her er et par af elevernes 
kommentarer:

”Det’ fucking vådt og klamt ude i den 
fucking natur”

”Vi skal afskaffe kapitalismen – den er 
baseret på unødigt forbrug”

”Vi skal huske at slukke lyset”
”Vi kan sende flygtninge til Sibirien – 

der bliver jo varmere” (en ide til Frem-
skridtspartiet?)

CO2 og Klimaklar Kristendom
Afslutningsvis kunne klasserne vælge, 
om vi symbolsk skulle åbne for hanen til 
en CO2-eller en O2-beholder. Overve-
jende stemning for O2, men trods det 
var der ikke mange tegn på, at eleverne 
ville afse materielle goder for at rede 
kloden. Så hvis klima-klokkerne ringer 
fra byens kirker til december, så er der 
måske en god grund til det. 

I øvrigt har vores Martin Ishøy netop 
udgivet en debatbog, ”Klimaklar kri-
stendom – miljøteologiske begrundel-
ser”, hvor han bl.a. gør op med vort 
samfunds overforbrug.

I betragtning af det vanskelige tema 
kunne vi nok ikke forvente de store for-
kromede ideer og tanker fra eleverne, 
men vi tror, at selv de mest tavse klasser 
fik noget med hjem at tænke over og ar-
bejde videre med i klassen.

 o
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Formidling af fugle  
- ikke kun for ornitosser!
Fugle er fantastiske at formidle. De er overalt, har en spændende
adfærd, de taler til æstetikken, og alle har et forhold til dem.  
Og fugleture trækker altid fulde huse! Alligevel er der mange
naturvejledere, som tøver med at afholde fugleture - begrundelsen er
ofte, at man ikke føler at man er dygtig nok. Det er man måske heller
ikke, men det kan vi helt sikkert rette op på! Sværere er det nemlig ikke.

At kigge på fugle handler i høj grad om systematik og planlægning. Det
handler om at vide, hvad man kan se hvornår, og det handler om at have
en grundlæggende forståelse for fuglenes adfærd. På to intensive
fuglekurser går vi derfor i dybden med de to emner, som ustandseligt
fascinerer og vækker undren, nemlig fuglesangen og fugletrækket.
Kurserne vil være en god blanding af hardcore fuglefacts, krydret med
gode formidlingsfifs, således at deltagerne efter endt kursus ikke kan
vente med at afholde deres egne fugleture.

Fuglesangen kommer i fokus på Molslaboratoriet midt i Nationalpark Mols
Bjerge d. 3-4/6 2010, hvor det myldrer med skovsangere, brogede
fluesnappere, hedelærker og rødryggede tornskader foruden alt det andet
liv, bjergene er så rige på i begyndelsen af juni.

Trækfuglene foregår naturligvis på Sydlangeland d. 6-7/9 2010. Intet
sted i Danmark syder mere af september og fugletræk end de bløde bakker
og nor ud mod Østersøen. Uanset vejret vælter det rundt med fugle, så
man bliver helt svimmel.

Man kan tilmelde sig et eller begge kurser på allan.nielsen@dof.dk –
prisen (incl. fuld forplejning) er 2000,- pr. kursus. Nærmere detaljer om  
indbetaling m.m. følger ved tilmelding.

Kursusledere er:
Naturvejleder Allan Gudio Nielsen fra DOF/Fugleværnsfonden og  
Morten DD Hansen fra Naturhistorisk Museum, Molslaboratoriet. 

Begge har i umindelige tider formidlet fugle til Gud og hvermand og afholder 
hvert år masser af yderst velbesøgte fugleture.
Morten DD kender Mols som sin egen bukselomme, og Allan bor nærmest 
på Langeland i træktiden. 

Det kan kun blive vildt. Det kan kun blive godt. 
Og vi glæder os som små børn.
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Friluftsliv i fokus 
i nye efter- og videreuddannelseskurser 

Fra januar 2011 kan du sætte friluftsliv i centrum for din videreuddannelse. Friluftsliv, natur, landskab og byens grønne områder vil fremover danne en 
meget væsentlig ramme om læring, sundhed, formidling, oplevelser og aktiviteter, og du kan med nye kompetencer være med i denne udvikling.

Fleksibel master i friluftsliv
De nye kurser kan indgå i en ”masteruddannelse som fleksibelt forløb” – en fleksibel master i friluftsliv –  som er en efter- og videreuddannelse med en 
samlet studietid på 1 år, der tilrettelægges som deltidsstudie, der gennemføres ved siden af almindeligt fuldtidsarbejde over 2 år. Du kan også vælge 
at gennemføre enkelte af kurserne, supplere med andre kurser eller tage hele forløbet i løbet af 3 og 6 år. Fleksibel master er en forskningsbaseret og 
praksisrelateret uddannelse, der svarer til en kandidatuddannelse.

Efter disse kurser vil du kunne varetage højt kvalificerede funktioner i
offentlige, halvoffentlige og private virksomheder. Du vil kunne arbejde med 
udvikling af friluftsaktiviteter, rekreation, sundhedsfremme, naturformidling, 
borgerinddragelse, natur og velfærd, planlægnings- og forvaltningsopgaver, 
projektledelse mm. Studieformen er en vekselvirkning mellem internater, 
seminarer, intensive undervisningsperioder, hjemmestudier, vejledning og 
projekter.

Personlig udvikling og nye kompetencer
Kurserne er målrettet personer, der ønsker indsigt og erfaring med sammen-
hængende og tværgående udfordringer med friluftsliv som omdrejnings-
punkt. Interesserer du dig for sundhed, læring friluftsliv, turisme, rekreation, 
idræt m.m., kan du her få nye indsigter, færdigheder og kompetencer.

Er du ansat i den private eller den offentlige sektor som forvalter, folkesko-
le-, højskole- eller efterskolelærer, pædagog eller arbejder du fx med turisme 
eller sundhedsfremme, så er fleksibel master i friluftsliv måske det, der skal 
give dig dit næste kompetenceløft.

Pris
Den samlede pris for hele forløbet er 88.000 kr. De enkelte masterkurser 
koster 21.000-25.000 kr.

Kontakt 
Fleksibel master i friluftsliv er forankret ved Skov & Landskab, Det Bioviden-
skabelige Fakultet, Københavns Universitet og er baseret på et tværfakul-
tært og tværinstitutionelt samarbejde med Institut for Idræt, Det Naturvi-
denskabelige Fakultet, Københavns Universitet. 

 Studieleder: Peter Bentsen, Skov & Landskab,  
 e-mail pbe@life.ku.dk eller tlf. 35 33 17 73

 Modulansvarlig for masterkursus 1: Erik Mygind, Institut for 
 Idræt, e-mail emygind@ifi.ku.dk eller tlf. 35 32 08 94 

Masterkurser

1. Friluftsliv: Natur, samfund og menneske
Du får viden, færdigheder og kompetencer inden for historiske, sociologiske og 
filosofiske teorier knyttet til friluftsliv. Du får også indsigt i videnskabsteoretiske 
og metodiske analyser og refleksioner over friluftsliv som tema, fag og forsk-
ningsområde. Vi tager på besøg i nordiske natur- og friluftsmiljøer, og sætter 
fokus på friluftsliv i et nordisk og internationalt perspektiv.

2. Friluftsliv: Læring, sundhed og velfærd
Du får viden, færdigheder og kompetencer, der gør dig i stand til at bruge 
friluftsliv som ”middel” til at opnå andre formål (fx sundhed og læring) i det 
pædagogiske og organiserede friluftsliv. På et kritisk og reflekteret grundlag 
får du forståelse for friluftsliv i det (post)moderne samfund og relationerne til 
læring, sundhed og velfærd. Du får en forståelse af, hvordan dannelses-, uddan-
nelses-, lærings- og forandringsprocesser foregår i relation friluftsliv, samt hvad 
natur- og friluftspædagogikken betyder for individ, organisation og samfund. 

3. Friluftsliv: Politik, planlægning og forvaltning
Her bliver friluftsliv sat ind i en praktisk politisk, planlægnings- og forvaltnings-
mæssig ramme. Du bliver i stand til at kunne gennemtænke, organisere og 
koordinere en samlet proces, der omfatter planlægning, gennemførelse, præ-
sentation, markedsføring og forvaltning af konkrete projekter eller initiativer for 
friluftsliv. Du vil få viden om og kompetencer til at samarbejde professionelt om 
forandrings-, udviklings- og konfliktløsningsprocesser indenfor friluftslivet på 
tværs af private og offentlige virksomheder, organisationer, fag og professioner.

4. Masterprojekt
Ved at skrive en større opgave fordyber du dig i et særligt emne, der 
dokumenterer din evne til at anvende og omsætte teoretisk viden i forbindelse 
med en selvvalgt aktuel problemstilling.

Foto: Johs. O
dgaard

Foto: Mikkel S. Nordentoft

Kø b e n h av n s  U n i ve r s i t e t
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Figur 1: Hyppigheden af børns besøg i naturen i sommerhalvåret
Base: Ældre 1009, Forældre 1022, Børn 1022
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Udarbejdet af: Celia Paltved-Kaznelson 

 

Danmarks Naturfredningsforening har i 
oktober offentliggjort en stor Gallup-
undersøgelse om 3. generationers brug 
af naturen og syn derpå. Rapporten kan 
downloades fra DN’s hjemmeside: www.
dn.dk

DN har desuden fået gennemført en  
anden Gallup undersøgelse og spurgt 
over 1000 børn mellem 5 og 12 år om 
nogle af deres oplevelser og erfaringer 
fra naturen.
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Det er der kommet nogle spændende tal 
ud af, som i høj grad er intersessante for 
naturvejledere og alle, der beskæftiger 
sig med børn og børns oplevelser i natu-
ren. Resultaterne kan ses på DN’s hjem-
meside, hvor de bl.a. kan findes som et 
såkaldt ”Naturbarometer” på en anden 
af DNs nye tiltag - nemlig hjemmesiden 
www.naturkatapulten.dk

Ny hjemmeside fra DN
www.naturkatapulten.dk er en hjemme-
side, der skal give børnefamilier gode 
ideer til hvad de kan gøre og opleve ude 
i naturen hele året.

Hjemmesiden skal indeholde 400 na-
turoplevelser, så der mindst er en god 
naturoplevelse hver dag året rundt.  Na-
turoplevelserne er bl.a. skrevet af en 
række naturvejledere, som giver deres 
gode ideer fra sig. Naturoplevelserne 
skal hovedsagelig være, aktiviteter der 
sprænger i øjnene, til almindelige bør-
nefamilier uden specielle forudsætnin-
ger, viden og erfaring om naturen og 
friluftslivet. Hjemmesiden får ved års-
skiftet nyt design og gode søgefunktio-
ner.

Naturen bliver i meget høj grad benyt-
tet og valgt til, ganske som andre tilbud, 
museet, biografen, oplevelsescentret osv. 
Naturkatapulten skal kunne støtte for-
ældrene i, at vælge en naturoplevelse, 
der giver glæde og gode oplevelser for 

hele familien. Familien kan gå ind på 
hjemmesiden og vælge en naturoplevel-
se, der tager 2 timer, søndag eftermid-
dag og kan gennemføres i en skov i no-
vember, printe oplevelsen ud og gå 
direkte ud i naturen. Hvor Skovenisko-
len er produceret til hovedsagelig lærere 
og pædagoger, er Naturkatapulten 
skræddersyet til den almindelige danske 
børnefamilie, der oftest kun har lidt fa-
milietid og generelt meget få erfaringer 
med natur og friluftsliv.

 o

 

 

Har du fanget? 
Danmarks Naturfredningsforening har med hjælp fra Gallup spurgt  
1125 børn i alderen 5-12 år i Danmark om de har set, fanget, fundet,  
prøvet eller oplevet 25 ret almindelige ting i naturen. Du kan se nogle  
af resultaterne her og samtidig få gode råd til naturoplevelser  
knyttet til spørgsmålene.    
 
Børn 5-7 år (svar i procent)  

Jeg har i naturen: Samlet Dreng Pige 
Fanget en krabbe 67,8 67,9 67,7 
Fanget en fisk 42,3 46,4 38 
Fanget en frø/haletudse 65 68,1 61,8 
Fanget en salamander 17,7 22,7 12,5 
Fanget en bænkebider 70,2 72,7 67,7 
 
Børn 8-12 år (svar i procent) 
Jeg har i naturen: Samlet Dreng Pige 
Fanget en krabbe 74,5 76,9 71,9 
Fanget en fisk 61,2 67 55,1 
Fanget en frø/haletudse 74,3 76,2 72,2 
Fanget en salamander 29,7 36,4 22,7 
Fanget en bænkebider 74,4 76,6 72,1 
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Formand for  
Naturvejlederforeningen
Dorrit Hansen

Der er næppe nogen branchegruppe i 
landet der i forhold til sin størrelse har 
så meget netværksaktivitet, så meget 
fælles kursusaktivitet og så meget kom-
munikation i det hele taget som de dan-
ske naturvejledere. Tror du at musiksko-
lelærere, videnskabsjournalister, 
økologiske landmænd, fagkonsulenter, 
erhvervsdykkere eller forlagsfolk over-
går os? Netværket er jo også vores livs-
nerve, vi agerer i spændingsfeltet mel-
lem vores jobmæssige ophæng, og de 
krav og forventninger, der kommer der-
fra, vores egne ambitioner og drivkraft, 
og så alt det kreative og innovative input 
vi kan støve op fra netværket i bredeste 
forstand – kollegaerne, materialerne på 
nettet og i de faglige tidsskrifter, kurser-
ne, møderne, festerne, foreningen! Stil-
stand er død - udvikling er livet! Her 
finder foreningen sin allerstærkeste be-
rettigelse.

Selv om foreningsåret løber fra april 
til april i disse år, får man alligevel en 
tendens til at gøre status og se lidt frem-
ad når kalenderåret lakker mod enden. 
Det vil jeg gøre med mine netværksbril-
ler på! 

Foreningslivet er inde i en god, stabil 
fase, der er mange  opgaver og de fleste 
bliver løst som de kommer mod os. Blad 
og årskonference bliver produceret ek-
semplarisk af den faste bladgruppe og 
de skiftende årskonferencegrupper. Vi 
har et fint antal medlemmer, der også 
for de flestes vedkommende får betalt 
kontingent inden året er gået. (Det er 
vigtigt, for ellers ryger man ud, kontin-
gentet forfalder jo i foråret, og selvom vi 
er langmodige, så falder hammerne alt-
så i december.)

En af de ting vi ikke har været så gode 
til at få sat ind omkring i det forløbne 
år, er at få gjort endnu mere for de nye 
medlemmer. Og hvis netværket, som jeg 
påstår det, er livsnerven, har vi her en 
ekstrem vigtig opgave. Det skal være let-
tere at være nytilkommet og det skal ge-
nerelt være lettere at hitte ud af opbyg-

ningen af vores fælles ordning. Det er 
en af de ting, vi skal nå inde forenings-
året er omme. (Se det er det gode ved en 
status nu – vi kan faktisk nå at gøre det 
bedre!)

Selv om det, på trods af min deltagelse 
i flere møder herom, er lidt svært for 
mig at blive klog på de Fællessekretaria-
tets ”initiativer til initiativer” omkring 
efteruddannelse og hermed også støtte 
til netværk i ordningen, så fornemmer 
jeg, at det måske er nødvendigt, at for-
eningen særligt understøtter de regiona-
le netværk, som også historisk har haft 
tæt tilknytning til foreningen. I forhold 
til et konkret temanetværk, er det er lidt 
mere diffust, hvilke opgaver et regionalt 
netværk kan løse, men det er helt sik-
kert en god struktur til at håndtere nye 
ugleungers indtræden i vores verden, i 
hvert fald hvis kommunikationen fun-
gerer. Derfor vil vi forbedre vores hjem-
meside på dette punkt, og vi vil også i 
næste nummer af bladet forsøge, som 
tidligere planlagt, at give en status på de 
regionale netværk. 

Netværk ud over landets grænser er 
en af de ting vi har brugt mange kræfter 
på i årevis, og 2009 er ingen undtagelse. 
2010 bliver det absolut heller ikke. Vi 
har været i Norge til Nordisk-baltisk se-
minar, og netop her i november har vi 
været repræsenteret med fire gæve dan-
ske naturvejledere ved den 6. ”World 
Ranger Congress” i Santa Cruz i Bolivia 
i november. I 2010 starter vi et samar-
bejde med Tyskland om naturvejled-
ning på tværs af grænsen i Sønderjyl-
land og så deler vi jo årskonference med 
den svenske naturskoleforening – et 
must, til hvilket du finder programmet 
andetsteds i bladet. Senere i 2010 kan vi 
formentlig sende naturvejledere over 
grænsen til nye netværksmøder – både i 
nordisk-baltisk og samlet europæisk 
regi – og måske både mig og dig :-) 

Tak for i år og rigtig godt nytår
Dorrit Hansen

Netværk og nytår
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Navn

Adresse

Postnr
By

Rabat

55° Nord

www.55nord.dk

Taulov 

7000
Fredericia

10 % rabat på alle varer (incl. GPS)

Almas Hadsund

www.almas.dk

Industriparken 5

9560
Hadsund

10 % rabat

Bornholms Middelaldercenter

www.bornholmsmiddelaldercenter.dk
Stangevej 1, Østerlars

3760
Gudhjem

Gratis entré

Brødrene Vestergaard

www.brdr-vestergaard.dk

Sennelsvej 2

7700
Thisted

25 % rabat på tøj, dog ikke nedsatte varer. 20% rabat udstyr, dog undtaget både/kajakker/Husquarna -ring for tilbud.

CCNatur

www.ccnatur.dk

Hvilhusevej 1, Tørring
8983

Gjerlev
Kontakt og hør nærmere

DAN FAUNA Aps

www.danfauna.dk

Guldbergsgade 36

8600
Silkeborg

10%, dog ikke på i forvejen nedsatte varer.

Eventyrsport

www.eventyrsport.dk

Guldsmedegade 33

8000
Århus C

20 % rabat på varekøb, dog ikke GPS og madvarer. Også via www.eventyrsport.dk

Fiskeri- og Søfartsmuseet. Saltvandsakvariet

www.fimus.dk

Tarphagevej 2-6

6710
Esbjerg V

Gratis adgang i faglige sammenhænge, skal adviseres inden besøget til gensidig inspiration

Fjeld & Fritid 

www.fjeld-fritid.dk

Frederiksborggade 28
1365

København K
20% rabat, dog 30 % på jakker af mærkerne Lowe alpine, Millet og mountain Equipment. Dog ingen rabat på udsalgs/tilbudsvarer og GPS.

Fjord og Bælt 

www.fjord-baelt.dk

Magrethes Plads 1

5300
Kerteminde

Gratis Entré

Friluftslageret

www.friluftslageret.dk

Læssøegade 12

5000
Odense C

20 % rabat på varekøb

Friluftsland (incl. North Face forretninger, i København og Århus)

www.friluftsland.dk

Frederiksborggade 52
1360 

København C
20% rabat. 10% på Hilleberg telte. 0% på GPS-udstyrog kanoer og kajakker (Konto: 302016)

Friluftsshop

www.friluftsshop.dk

Amaliegade 45

1256
København K

15% rabat på alt udstyr

GeoCenter Møns Klint 

www.moensklint.dk 

Gratis entre for alle medlemmer

Kattegatcentret - Danmarks Hajcenter

www.kattegatcentret.dk

Færgevej 4

8500
Grenaa

Gruppepris for medlem med en ledsager

Kystcentret

www.kystcentret.dk

Kystcentervej 3

7680
Thyborøn

Gratis entré, ring gerne på forhånd.

Lejre Forsøgscenter

www.lejrecenter.dk

Slangealleen 2

4320
Lejre

Gratis Entre.

Lille Vildmosecentret

www.lillevildmose.dk/

Vildmosevej 16, Dokkedal
9280

Storvorde
Gratis Entre.

NaturBornholm

www.naturbornholm.dk

Grønningen 30

3720
Aakirkeby

Et stk. gratis guidebog til udstilling+besøgssteder (værdi 30,-)

Naturbutikken

www.naturbutikken.dk

Vesterbrogade 138 A
1620

København V
15 % på beklædning, rygsække og fodtøj. 10 % på bøger

Naturhistorisk museum, Århus 

www.naturhistoriskmuseum.dk/

Wilhelm Meyers Alle 210
8000

Århus C
Gratis Entre.

Nordjyllands Historiske Museums afdelinger

www.nordjyllandshistoriskemuseum.dk
Algade 48

9100
Aalborg

Gratis entré til museets afdelinger, dog ikke Gråbrødrekloster Museet

Skolebutik.dk ApS

www.skolebutik.dk

10%, dog ikke på i forvejen nedsatte varer.

Toursport

www.toursport.dk

Østergade 33

8000
Århus C

20 % rabat på varekøb, dog ikke GPS og madvarer. Også via www.toursport.dk

Toursport

www.toursport.dk

Budolfi Plads 1

9000
Aalborg

20 % rabat på varekøb, dog ikke GPS og madvarer. Også via www.toursport.dk

Valdemars Slot, Jagt- og trofæmuseet.

www.valdemarsslot.dk/

Slotsalléen 100, Troense
5700

Svendborg
Gratis Entre. Ring og aftal i forvejen med Naturvejleder Claus L. Olesen 23 95 81 06

Aalborg Zoo

www.aalborg-zoo.dk

Mølleparkvej 63

9000
Aalborg

Gratis Entre.

Her er listen over Naturvejlederforeningens gode samarbejdspartnere, brug dem godt!
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N
yt fra Bestyrelsen 

Her er din bestyrelse
Dorrit, Marianne, Tim, Allan, Tomas, Arne, Jeppe, Rikke og Mads 
.......se yderligere oplysninger om bestyrelsesmedlemmerne på side 2.

Knæk finanskrisen 
Brug dit medlemskort - det giver rabat
Se mere om rabatterne på foreningens hjemmeside: www.natur-vejleder.dk
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Hvad kan vi? Hvad vil vi? Hvad gør vi? 

”Bæredygtig udvikling er udvikling der 
tilgodeser nutidens behov uden at for-
ringe kommende generationers mulig-
heder for at tilgodese deres behov.” Så-
ledes blev begrebet bæredygtig 
udvikling formuleret i FN rapporten 
Vor Fælles Fremtid tilbage i 1987. Rap-
porten afsluttedes med en opfordring til 
handling og konkluderede, at jordklo-
dens sikkerhed, velfærd og hele overle-
ven afhang af at der blev handlet nu. 
Men årene er gået, og først nu knapt 23 
år efter rapporten udkom, er bæredygtig 
udvikling endelig blevet et rigtigt nær-
værende tema på den politiske dagsor-
den.

2005-2014 er udnævnt til FN’s tiår for 
uddannelse for bæredygtig udvikling 
(UBU), og undervisningsministeriet har 
i den forbindelse udgivet publikationen 
Strategi for uddannelse for bæredygtig 
udvikling. Her nævnes naturskoler og 
naturvejledere under overskriften Mo-
bilisering af ressourcer med følgende 
ord ”Undervisningsministeriet vil styr-
ke samarbejdet mellem uddannelses- 
og miljøsektorerne for at trække på de 
ressourcer, der allerede er til rådighed, 
for eksempel i naturskoler og blandt 
naturvejledere og grønne guider.” 

Da bæredygtig udvikling vedrører noget 
så relevant som menneskehedens forsat-
te eksistensmulighed på kloden, må vi 
formode, at den politiske bevågenhed 
på emnet er kommet for at blive. Og da 
vi som sagt er skrevet ind i strategien for 
UBU, har vi i bestyrelsen talt om, at det 
måske var på tide med en diskussion af, 
hvordan naturvejledningen kan gøre sig 
gældende i forhold til udviklingen af 
uddannelse for bæredygtig udvikling

Naturvejlederne har jo med stor ind-
sigt i natur og miljø og mange års erfa-

ring med miljøundervisning et rigtigt 
godt fundamentet for at være med til at 
udvikle UBU. Bæredygtig udvikling er 
imidlertid et vidt begreb, der omhandler 
andet og mere end de gængse emner i 
miljøundervisningen, hvor miljøproble-
merne har været omdrejningspunktet. 
Bæredygtig udvikling handler nemlig 
ikke kun om biologi, natur, miljø og 
menneskets indvirkning på naturmiljøet 
men også om, hvad der afstedkommer 
et velfungerende samfund i balance, om 
livskvalitet og kulturel, økonomisk og 
social mangfoldighed. Bæredygtig ud-
vikling er således et vidt favnende be-
greb, der indeholder et utal af komplek-
se samspil, og spørgsmålet er så, 
hvordan vi som naturvejledere kan bi-
drage med konkret hands on naturvej-
ledning til dette omfattende emne.

Bæredygtighedsbegrebet er med ordene 
”At inspirere til en sundere og mere bæ-
redygtig livsstil” faktisk allerede skrevet 
ind i naturvejledningens formål, og 
mange af os er allerede i fuld gang med 
at arbejde med bæredygtighed i natur-
vejledningen. Spørgsmålet er, om det er 
tid til at arbejde mere koordineret med 
en strategi for naturvejledernes indsats 
for bæredygtig udvikling. 

Er det tid til efteruddannelse? Tid til en 
UBU koordinator? Udarbejdelse af et 
idekatalog med tips og tricks til natur-
vejledning om bæredygtighed? Eller kan 
det klares med et temanummer i Natur-
vejlederen? 

Diskussionen om bæredygtig udvikling 
vil være overordentlig aktuel i mange år 
frem, og vi håber, at vi i den kommende 
tid i foreningen kan få gang i en diskus-
sion af, hvordan vi bedst kan bidrage til 
uddannelsen for bæredygtig udvikling.

Mads Christensen

Bæredygtig  
naturvejledning
– naturvejledning om bæredygtighed
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o	 Medlemskab 2009 (medlemmer modtager 1 ex. af bladet) 500,- kr.
o	 Personligt abonnement (1 ex. af bladet) 300,- 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: __________________________________________________

ERFA –møde for Friluftsråds 
repræsentanter d. 7. januar.

Naturvejlederforeningen holder Erfa-
møde for vore repræsentanter i de 
Grønne Råd og i Friluftsrådets Kredse i 
Odense den 7. januar. Vi har en spæn-
dende dagsorden, hvor vi skal udveksle 
erfaringer og diskutere bl. a. kommune-
planer og Natura 2000.

Dagsorden er udsendt til alle repræ-
sentanter, som vi kender i Naturvejle-
derforeningen. Men den kan godt sidde 
naturvejledere i de Grønne Råd, som vi 
ikke kender i Naturvejlederforeningen.

Er du en af dem?  så kontakt Arne 
Bondo-Andersen på arne1864@bbsyd.
dk eller 7467164.

Ny engelsk folder om  
Naturvejlederordningen
Naturvejlederforeningen og Fællesse-
kretariatet for Naturvejlederordningen 
har i fællesskab produceret ben ny en-
gelsk folder om den danske Naturvejle-
derordning. Folderen afløser den nu 5 
år gamle engelske folder om Naturvejle-
derordningen – og der er jo unægtelig 
sket meget på de 5 år!

I folderen beskrives kort hele opbyg-
ningen af Naturvejlederordningen, 
hvordan vi arbejder, vor udannelse og 
Fællessekretariatet og Naturvejlederfor-
eningens roller i Naturvejlederordnin-
gen.

Folderen er trykt i 1200 eksemplarer. 
De 200 er allerede delt ud på IRFs 6. 
Verdenskongres i Bolivia her i novem-
ber til naturvejledere og rangers fra 40 
lande. Det resterende oplag ligger dels i 
Fællessekretariatet, dels hos Naturvejle-
derforeningens formand, Dorrit Han-
sen.  Du skal ikke tøve med at rekvirere 
eksemplarer hvis du skal pleje uden-
landske kontakter.

Og så ligger Folderen naturligvis også 
på www.naturvejleder.net og kan down-
loades herfra eller sendes til engelskta-
lende kolleger. Den bliver naturligvis 
også lagt på Naturvejlederforeningens 
hjemmeside. Og jeg vil tale med vor 
webmaster om vi kan lave en printven-
lig version, som også vi pensionister kan 
printe på vore små, private printere

God læselyst  -  Arne Bondo
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                    Naturvejledernes  
                     Årskonference 2010 
   på  FDF Friluftscenter Sletten, Silkeborg 
       den 21. -23. april

   ”Udveksling giver udvikling”

Svenske gloser vil svirre i luften, når danske og svenske naturformidlere for første 
gang slår årskonferencerne sammen. Det giver optimale muligheder for udvikling af 
vores daglige arbejde via udveksling af ideer, erfaringer, tips og tricks.

Under temaet ”naturen som wellnessrum” gives eksempler på en række formidlings-
metoder, der kan give dig ny inspiration i din egen hverdag.

På torsdagens markedsplads præsenteres et stort udbud af aktiviteter fra dine  
danske og svenske kollegaers formidlingspraksis. 

Konferencens hovedtaler bliver tidligere rektor for Kaospiloterne i Århus, Uffe Elbæk, 
der er bl.a. kendt for sin kreative tilgang til nytænkning og personlig udvikling.

Mød op med åbent sind og lad dig inspirere af de mange ideer og tips, som dine  
kollegaer kommer med – du drømmer ikke om, hvor kloge og vidende, de er!!!



Program

Onsdag d . 21 . April
11.00 – 13.00:  Ankomst, indkvartering og frokost
13.00 – 14.00:  Velkomst ved formanden for den danske natur-

vejlederforening og den svenske naturskoleforening.  
Svensk/dansk ryste-sammen aktivitet.

14.00 – 17.00:  Generalforsamlinger i de to foreninger
17.00 – 18.00:  Reception for de nye ugler – de gamle ugler børster 

støvet af!
18.00 – 19.30:  Aftensmad
19.30 – 22.00:  ”Naturen som Wellnessrum”
  Her præsenteres både mentale og fysiske indgange  

til naturlig wellness spændende fra Crossfit til Tyrkisk 
bad, fra Hot Tubs til Trommedans og meget mere. 

Torsdag d . 22 . april
06.45 – 07.30:  Morgenmad.  
07.30 – 10.00:  Ture ud i landskabet. Eksempler på formidlings-

aktiviteter i Søhøjlandet. Se tilmeldingsblanket for 
nærmere info.

10.00 – 10.30:  Kaffepause
10.30 – 12.00:  ”Mentale byggeklodser” ved tidligere rektor for Kaos-

piloterne, Uffe Elbæk. Gennem syv meget personlige 
fortællinger, der tidsmæssigt spænder over 25 års  
professionelt virke i store dele af verden giver Uffe El-
bæk et unikt indblik i lederskabets forskellige mentale 
byggeklodser og sætter det i relation til naturvejleder-
nes mange udfordringer og turbulente virkelighed.

12.00 – 13.00:  Frokost
13.00 – 17.00:  Den store udvekslingsmesse foran Sletten.  

Inspiration, ideer og erfaringsudveksling – kom med 
dine ideer og gør os andre klogere.

19.00 –           :  Networking og udvikling med tilhørende kulinarisk 
islæt og god musik.  
Dresscode: Pænt tøj og den specialøl du bedst kan 
lide…skal bruges til noget specielt!

Fredag d . 23 . April:
08.00 – 09.00:  Morgenmad
09.00 – 12.00:  Fællessekretariatets 3 timer 

Naturvejledningen er på vej, men hvorhen? - kridt 
skoene og vær med til at præge udviklingen! 
- Oplæg ved fremtidsforsker 
- Workshop og involverende proces

09.00 – 12.00:  Ekskursion for de svenske deltagere til AQUA Fersk-
vands akvarium 

12.00 – 12.15:  Konferencen afsluttes ved de to foreningers formænd
12.15 – 13.30:  Frokost og afrejse – Grap and go koncept – ta´din mad 

med på hjemturen!

Husk at tilmeldingen foregår på nettet på  
naturvejlederforeningens hjemmeside – www .natur-vejleder .dk

Husk tilmelding senest den 19. februar 2010
Og betaling senest den 19. marts 2010



          Nyt fra Fællessekretariatet 

N
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CLIMATE CHANGE PROCLAMATION 

We, the delegates here assembled at the International Ranger Federation Congress in Santa Cruz, 

Bolivia, November 2009, representing park rangers from 43 nations on six continents, do hereby present 

this proclamation to countries gathered in Copenhagen at the 2009 United Nations Convention on 

Climate Change: 

 

That, as principal guardians of the world’s premier natural and cultural protected areas, we are uniquely 
positioned and qualified to play a key role in protecting the values of the same worldwide;  

That, climate change presents a real and serious threat to human life, and natural, cultural and physical 
heritage institutions; 

That, if the current situations that cause climate change are not reversed in the short term, particularly 
for those countries that most contribute to this problem, these protected areas that are under our 
custody shall continue towards an inevitable decline and destruction;  

That, we believe the results of the Kyoto protocol on climate change were disappointing and 
inadequate, and therefore, we urge the countries participating in the convention to take effective steps 
to reduce emissions of greenhouse gases with an effective compliance and monitoring work plan; 

That, protected areas have an influence beyond their boundaries; as rangers work with local 
communities within and near protected areas, rangers are in an ideal position to assist, monitor and 
help mitigate the effects of climate change; 

That, it is we rangers that witness and will have to manage many of the current and future damaging 
consequences of climate change on protected areas; 

That, we fully recognize the importance of effectively managed and financially supported protected 
areas as an essential tool in mitigating the impacts of climate change;  

That the work of the ranger as an essential factor in helping to reduce these impacts should be 
recognized and supported; and 

In conclusion, we strongly urge the governments of the world to act definitively in the implementation 
of the concrete and necessary actions needed to solve this problem. 

Henvendelse fra IRF  
til Klimatopmødet  
i København
På IRF-kongressen i Bolivia besluttede kongressen at rette en henvendelse til klima-
konferencen i København her i december:
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Er du stadig med i  
Naturvejlederordningen ?

Til dig, der endnu ikke har fået det gjort, så husk 
to ting inden juleferien: 

1. Tast din profil ind i databasen for naturvejle-
dere. Fra næste år vil nyhedsbreve mm. kun blive 
udsendt via den email-liste, som kan laves på 
baggrund af oplysningerne i databasen. 

2. Tast dine tal til årsberetningen for 2008. Det 
er vigtigt at kunne fortælle omverden hvad Dan-
marks naturvejledere laver og dokumentere be-
hovet for naturvejledere i Danmark. Derfor har 
vi også brug for dine tal. 

Begge dele indtastes i databasen, som finder du 
via www.naturvejleder.net. Hvis du er i tvivl om 
hvordan du gør, så send en mail til naturvejled-
ning@sns.dk.

Vil du søge ind på  
naturvejlederuddannelsen?
Husk at der er ansøgningsfrist den 1. januar 
2010. Find ansøgningsskemaet her:

http://www.naturogmenneske.dk/naturvejle-
deruddannelsen/Ansoegning.aspx

Nyt engelsk hæfte om  
Naturvejlederordningen
Naturvejlederforeningen og Naturvejlederord-
ningens Fællessekretariat har udarbejdet et nyt 
engelsksproget hæfte om naturvejledning i Dan-
mark. Har du engelske gæster eller rejser du ud i 
verden kan du få nogle trykte eksemplarer af 
hæftet hos Dorrit Hansen (dorrit.hansen@skole-
kom.dk) eller hos Annegrete Munksgaard (na-
turvejledning@sns.dk).

Geologiens Dage 2010
25. og 26. september 2010 er Geologiens Dage og 
temaet bliver denne gang ”Danmarks nye natur-
kanon”, hvor 4 af de 17 kategorier i kanonen har 
med geologi at gøre: Undergrund, sten, land-
skabsformer og fortidens natur. Alle naturvejle-
dere kan bidrage med et arrangement på Dagene. 
Sæt X i kalenderen nu, der kommer flere oplys-
ninger senere. 

 
Find uglerne på nettet

Nu kan du hente Naturvejlederordningens logo-
ugle i 8 forskellige formater på www.naturvejle-
der.net. Håber disse formater opfylder dine be-
hov, ellers sig til.

Uglen er logo for 
Naturvejlederordningen

Uglen er sammensat af de gamle kinesiske 
tegn yin og yan. Disse tegn står blandt andet 
som symbol for en guddommelig tolkning af 
naturens herligheder.

Uglen er Naturvejlederordningens logo og  
kvalitetsstempel. Når du har gennemført  
uddannelsen, har du ret til at bære logoet i  
forbindelse med naturvejlederarbejdet, PR-
materialer mv. Logoet er varemærkebeskyttet  
i Patent- og Varemærkestyrelsen. 
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rundt Landet
Indberetninger fra

lokalredaktører 

Tommy

Preben

Helen

Allan

Arne

Torbjørn 
og Sabine

Jesper

Lokalredaktører

Tommy Jensen
Lindholm Høje Museet
tj-kultur@aalborg.dk

Sabine Jensen og Torbjørn Tarp
Ringkøbing-Skjern Museum
tt@riskmus.dk

Preben Bach
AQUA Sø- og Naturcenter
pb@fvc.dk

Arne Bondo-Andersen
Freelance Sønderjylland
arne1864@bbsyd.dk

Jesper Vagn Christensen
SNS Fyn
jvc@sns.dk

Allan Gudio Nielsen
DOF/Fugleværnsfonden
allan.nielsen@dof.dk

Helen Holm 
Næsbycentret
helenholm@post.tele.dk

 Nyt om navne og arbejdspladser

Ny Naturvejleder ved Ringkøbing-Skjern Museum
Efter 21 rigtig gode år har Ringkøbing-Skjern Museum måtte sige farvel til Natur-
vejleder Tage Madsen der går på pension og goddag til Sabine Jensen, som er nyan-
sat i stillingen. Arbejdet som naturvejleder ved Ringkøbing-Skjern Museum har al-
lerede givet Sabine flere spændende udfordringer. Udarbejdelse af infotavler, 
indvielse og udvikling af Bundsbæk Naturpark og formidling af naturens rigdom og 
mangfoldigheder i Danmarks geografiske største kommune, er bare en del af de op-
gaver hun beskæftiger sig med. 
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Sabine er 34 år og født og opvokset i Nordsjælland. Hun har prøvet en del i livet. 
Bl.a. arbejdet som engelsklærer i Thailand, gjort tjeneste som soldat ved Jyske Dra-
gonregiment, kørt lastbil – ja, endda dykket med hajer i troperne. Hun er uddannet 
folkeskolelærer ved Frederiksberg Seminarium med liniefagene matematik, idræt, 
billedkunst og biologi. Natur og udeliv har allerede fra barnsben haft en særlig plads 
hos Sabine og fra starten af seminarium-årene stod det klart at målet var at gøre na-
turen til en levevej. Sabine vil af nogle også kendes fra e-magasinet NaturGuide.dk, 
hvor hun som redaktør i en årrække har svaret på talrige spørgsmål fra borgere og 
medier om det derude. Hun vil fremover være lokalredaktør sammen med Torbjørn 
Tarp.

      (SJ)

Ny mand på Fiskebæk Naturskole
Lars Stubkjær fratrådte i oktober jobbet som leder af Fiskebæk Naturskole. Indtil 31. 
marts 2010 er Søren Tange Madsen konstitueret som naturskoleleder. 

”Jeg har i mange år forvaltet 2 halvtidsjob, dels som leder af Fiskebæk og dels som 
skovfoged i SNS, men det er efterhånden gået op for mig, som det er sket for mange 
andre, at summen af 2 halve bliver betydelig mere end 1. Min jobkombination som 
hhv. naturskoleleder og arealforvalter af nærområdet, specielt Furesøen, har rigtig 
mange åbenlyse fordele, men ulemperne er omvendt til at føle på. Jeg tror det er en 
naturlov at ”halve jobs” til stadighed forsøger at vokse sig ud af de givne rammer, og 
efterhånden bliver der mere og mere brandslukning.”

Lars er nu fuldtids i Skov- og Naturstyrelsen men slipper ikke helt Fiskebæk. Han 
varetager det daglige samarbejde mellem SNS og Fiskebæk. Desuden fortsætter Lars 
som redaktør af NATURvejleder - og det er vi rigtig glade for :-)    

Vagtskifte på Åløkkestedet 
På Naturskolen Åløkkestedet, der ligger i råstofindvindingsområdet Tarup-Davinde 
sydøst for Odense, har Carsten O. Hansen ladet depechen gå videre til Henrik 
Kalckar Hansen. Carsten fratrådte ved en reception i den gamle smedie i Hudevad 
den 29. september. Carsten har været i sving på Åløkkestedet i 12 år, og har nu valgt 
at gå på efterøn. Der var mødt rigtig mange mennesker op for at sige farvel til Car-
sten.

Henrik Kalckar Hansen er et kendt ansigt i den fynske natur, idet han er formand 
for Dansk Ornitologisk Forening på Fyn. Desuden har han i mange år været lærer 
på Odense Friskole, hvor han har arbejdet med friluftsliv. Henrik sejler havkajak, 
klatrer i træer og snitter træfigurer med motorsav. Henrik starter på Åløkkestedet 
den 1. januar 2010. Det fynske netværk siger velkommen til Henrik og ønsker dig 
held og lykke i Fyns største sandkasse :-) Og Carsten: Du er stadig velkommen når 
vi har gang i netværksaktiviteter. Tjek: www.naturskolen-aaloekkestedet.dk 

      (JVC)

Naturvejleder skriver guidebog om Øhavsstien 
Naturvejleder Jesper Vagn Christensen, Skov- og Naturstyrelsen, Fyn er frikøbt fra 
skovene og naturen i en periode på to måneder. Tiden skal bruges til at skrive en 
guidebog om Øhavsstien. Øhavsstien er en 220 kilometer lang vandrerute, der går 
hele vejen rundt om Det Sydfynske Øhav. Opgaven er givet af Naturturisme I/S, der 
er et samarbejde mellem de kommuner, der ligger rundt om Øhavet. Guidebogen 
udkommer i foråret 2010. Tjek: www.sydfynskeoehav.dk 
        (JVC)
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Fra Fyn til Thy 
Skov- og landskabsingeniør Helle Mølgaard Jensen har været ansat som vikar for 
naturvejlederen på Skov- og Naturstyrelsen, Fyn. Helle har brugt tiden til at få en 
masse foldere om naturområder revideret, til at få udarbejdet en række informati-
onstavler og til at lave nye udstillingsplancher til Natur-Info i Fodermesterhuset på 
Vigelsø i Ødense Fjord. Helle er startet på en midlertidig stilling hos Skov- og Na-
turstyrelsen, Thy den 15. november. Tak for indsatsen og held og lykke. 
       (JVC)

Bundsbæk Naturpark indviet af borgmester
Efterårssolen strålede flot og viste Bundsbæk Naturpark i sit flotteste efterårs flor da 
den, søndag d. 18. okt., blev indviet med manér i forbindelse med Sporenes Dag. 
Borgmester Torben Nørregaard klippede den røde snor til Bundsbæk Naturpark, og 
fik som tak en lille flaske kryddersnaps med urter fra området.

Museumsdirektør Kim Clausen bød velkommen. 
Han fortalte om Naturparkens historie, der har væ-
ret en lang proces og om at et par våde sokker fik 
overbevist amtsmanden. Herefter blev der taget de 
første initiativer til den Naturpark, der nu er officielt 
indviet.

Med støtte fra Friluftsrådet og Ringkøbing-Skjern 
Kommune er der blevet etableret nye stier, lavet 
shelterplads med bålsted, sat nye informationstavler 
op omkring natur og historie samt tegnet nyt kort 
over området. 

Omkring 150 børn og voksne benyttede dagen til 
at prøve de nye stier, bage pandekager ved de nye 
sheltere, plante et træ, få en snak med biavlerne, 
møde rakkerne og meget mere. 

Bundsbæk Naturpark er et unikt naturområde, 
der byder på flere forskellige naturtyper. Her finder 
man både mose, eng, hede, skov samt en masse spor 
af kulturhistorie. I Naturparken kan man opleve et 

fantastisk plante og dyreliv langs møllebækken, pluk porse med hjem til krydder-
snapsen, gå tørfodet gennem Bjørnemosen hvor der tidligere blev gravt tørv, opleve 
blomsterfloret på Møllerens Eng der bliver slået med le som i gamle dage og se den 
hovedeløse hest. 

Efter gåturen kan det anbefales at nyde en kop kaffe og hjemmebagt kringle i 
Bundsbæk Mølles hyggelige krostuer. 

      (TT)

Naturcenter Knivholt
Endelig kom dagen, hvor nogle af de grønne organisationer i 
Frederikshavn Kommune kunne åbne Knivholt Naturcenter, 
beliggende på gården Knivholt ved Frederikshavn.

Det har været en lang proces som DOF, DN, Danmarks Jæ-
gerforbund, Fugleforeningen, Frederikshavn Kommunes Na-
turvejleder og Knivholt, har arbejdet på i 4 år.

Ideen var at omdanne et stort høloft på 200 m2 til kontorer 
for foreningerne og Naturvejleder, samt lave et formidlings-
lokale, som kunne bruges til undervisning både om dagen og 
aftenen.

Udeskoleaktiviteter vil ligeledes være en af de ting der skal 
udvikles. I den forbindelse skal nævnes, at der er ved at blive 
bygget et stort bålhus med mulighed for overnatning
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Den synergi effekt det giver, at grønne organisationer er under samme tag, kan 
være med til at højne forståelsen og undervisningen, både internt i organisationer-
ne, men også i forhold til skoleverdenen og daginstitutionerne.

Udover de grønne organisationer som har til huse på naturcentret, findes der 
mange andre organisationer repræsenteret på gården.

Her kan bl.a. nævnes Smedeværksted, væveværksted, historisk formidling, gamle 
landmænd, udstillinger og meget mere.

Åbningen var lørdag den 10. oktober, og der var omkring 100 gæster, som blev 
trakteret med lagkage, kaffe og rødvin, og der blev underholdt med lurmusik af un-
dertegnede og min kone Anni Storm

Teknisk udvalgsformand, Jens Hedegaard Kristensen, var en af talerne
Lokalerne er finansieret gennem bl.a. Grønne partnerskaber og private sponsorer 

samt Friluftsrådet.
     Bo Storm

Rude og Raadvad smeltet sammen
På naturskolerne i Rude skov og Raadvad har vi nu haft 
et års tid til at øve os i at være én institution med to na-
turskoler (samt en havbiologibase på Taarbæk skole og 
som i kunne læse i forrige nummer af Naturvejleder 
også et levende skovløberhus fra 1900 - Grevemose-
hus). 

Vi har købt domænenavnet naturskolerne.dk - så her 
kan alle informationer og aktiviteter findes. Vi er glade 
for at være blevet en større arbejdsplads, men slider sta-
dig i det med at koordinere alle aktiviteter. Travle na-
turvejlederhilsner Karsten, Peter, Anne, Anne Mette, 
Anders og Dorrit

   (AN)
 

Naturcenter Norddjurs går i højden
Der har netop været rejsegilde på et nyt Madpakkehus. Det rejses i et fritidsområde 
ned til Kolindsund Kanal, hvor vore kanoer kan lande. Huset stilles til fri rådighed 
for alle. Lidt senere kommer der også 2 shelters lavet af produktionsskolen. Pengene 
kommer fra kommunens Grøn pulje og Friluftsrådet. Vores Kurt ”Kok” Jensen og 
naturvejleder Michael Kramer Hansen har tegnet og bygget sammen med et par 
gode jobpersoner.

  Kai Hansen, Grenå Naturskol (PB)

Malene planter og planter  
– så meget at det også snart kan ses fra luften! 
Malene Bendix (Skovforeningen) har virkelig fået sparket Genplant Planeten i gang 
– hør bare her:   

Her står alt i Genplant Planetens tegn – og projektet forløber supergodt. 35.000 
børn fra 290 skoler planter træer for et bedre klima på skoler og i skove. 80.000 træ-
er plantes som skoleskove og grønne klasseværelser på skolernes områder. Håbet er 
at det kan føre til mere udeundervisning. Ud over det plantes masser af træer i de 60 
skove som deltager – både som genplantning og som nyplantning. 

 Har lige forsøgt at samle de presseklip man kan finde på nettet – og der er kom-
met rigtig mange. Ved ikke om det på nogen måde kan interessere Naturvejleders 

 Gang i den...
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læsere – men her får du en liste:
http://www.skoven-i-skolen.dk/default.asp?m=10&a=2548
10. december afholder vi et internationalt pressearrangement med Skov- og Na-

turstyrelsen Naturcenter Vestamager – hvor 400 børn planter 2000 træer i et kæmpe 
landskabstræ som kan ses fra luften. Vi har inviteret repræsentanter fra skole-skov 
projekter i 15 forskellige lande, som også planter træer. I år har vi tilsammen plantet 
260.000 træer. 

 Vi håber at en repræsentant fra FN´s Miljøhandlingsprogram (UNEP) vil deltage, 
så vi kan aflevere de plantede træer til Billion Tree Campaign, der havde sat sig som 
mål at folk i verden skulle plante 7 milliarder træer inden udgangen af 2009. De 
træer er nu plantet.

       (AN)

Sundhedspor
SNS Nordsjælland har haft travlt på det sundhedsmæssige område i efteråret. 3 nye 
løberuter, en mountainbikerute og 3 sundhedsspor er åbnet her i november. Yderli-
gere 5 sundhedsspor åbnes til foråret.

Et Sundhedsspor er en nøje opmålt rute, som kan bruges til gåture eller til løb. Ef-
ter endt løb på tid, kan man via specialdesignede tabeller vha. Sit BMI finde sin 
kondition. Sundhedssporet blev afprøvet ved Get moving ugen. Men det egner sig 
ikke så godt til klasse-løb, hvor nogle børn er for tykke og har alt for dårlig konditi-
on. De synes ikke det var en sjov besked at få og dermed, var turen i skoven nok 
ikke en oplevelse de får lyst til at gentage. http://www.skovognatur.dk/Nyheder/No-
vember2009/SundhedIndvielse

      (AJ)

Biologistuderende afdækker målgruppers ønsker og idéer 
Biologistuderende Rikke Molin er i praktik hos Skov- og Naturstyrelsen, Fyn. Rikke 
arbejder med en undersøgelse af børn, unge og børnefamiliers ønsker til moderne 
naturvejledning. Rikke har gennemført en masse interviews med målgruppen, og 
nu er hun ved at strikke enderne sammen. Rikke afslutter arbejdet for Skov- og Na-
turstyrelsen, Fyn til januar 2010, hvorefter hun arbejder videre med sine data i for-
bindelse med sit specialeprojekt på Syddansk Universitet, Odense. 
       (JVC)

Rejsebrev fra IV World Ranger Congress i Bolivia
Lettere ramt af varmen, søvnmangel og jetlag stiger jeg ind i den 
ventende minibus uden for lufthavnen. Trafikken er totalt van-
vittig og lyden af  bussens bremser, der skurer metal mod metal, 
får straks adrenalinen til at rulle i årerne. Gaderne flyder med af-
fald og plastic. En herreløs hund har fundet noget spiseligt 
blandt affaldet og et par møgbeskidte knægte løber spidsrod 
mellem bilerne i et forsøg på at komme levende over gaden. 
Midt i trafikmylderet forsøger mennesker at tjene til livets opret-
holdelse ved at sælge forskellige ting eller optræde med akrobati-
ske numre. Jeg er ankommet til Santa Cruz de la Sierra – Bolivias 
største by. Man skal tage sig i agt her, for der er dugfriske beret-
ninger om pirattaxier, der kidnapper turister, røverbander, guns-
lingers, falske betjente i paramilitære uniformer, for ikke at tale 
om de ægte betjente, der ligeledes udgør en trussel mod ”gringo-
er” hvis velstand træder alt for åbenlyst frem. 

 Udefra den store verdenBolivia havde sørget for en flot åbnings-
ceremoni, der udover den smukke værtinde 
også bød på dans, teater og musik.
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Minibussen standser omsider uden for det femstjernede ”Los 
Tajibos” og jeg søger tilflugt inden for hotellets trygge ring-
mur, bevogtet af svært bevæbnede vagter. Inde i den indby-
dende lobby står flere khakiklædte rangers med store rygsæk-
ke og venter på at få tildelt et værelse. Vi hilser straks på 
hinanden og jeg kan mærke, at det nok skal blive en god uge. 
Stemningen er allerede kammeratlig og velkendt – som på 
årsmødet for naturvejledere hjemme i Danmark.

På kongressen deltager knap 300 rangers fra 47 forskellige 
lande. Vi er fire repræsentanter fra Danmark, samt Danidas 
udsendte medarbejder Olaff Westermann, der til daglig bor 
og arbejder i Bolivias hovedstad La Paz. Olaff arbejder tæt 
sammen med den bolivianske skov- og naturstyrelse SERNAP og får hurtigt sat os 
danskere ind i nogle af de problematikker landet bokser med. Bolivia er sydameri-
kas fattigste land - et spædt demokrati med den folkevalgte præsident Evo Morales 
som leder. Den 6. december er der valg og det bliver spændende at se om Morales 
holder sig i sadlen.

Hele ugen er der blevet diskuteret alt fra gletcherafsmeltning som følge af klima-
ændringer til skovbrand i Australien, krybskytteri i Afrika og problemer med at 
monitere jaguarer i tæt Sydamerikansk regnskov. Der er selvfølgelig også blevet ud-
vekslet røverhistorier over en øl i baren. 

Ugen har bragt mange oplevelser og nye venskaber. Alle ”rangers” er mere end vil-
lige til, at vise deres områder frem og overalt i verden står der nu åbne ”døre” til ver-
dens mest værdifulde natur. Hvilken gave! Men det indtryk, der for alvor træder ty-
deligt frem er, at disse ”rangers” alle er drevet af hjertet – det er dedikerede 
mennesker, der brænder for at beskytte vores fælles naturarv uanset om man er fra 
Cambodia, Ungarn eller Argentina. Denne indre drivkraft og store kærlighed til na-
turen er det, der gør kongressen til noget særligt. Det er det, der giver fællesskabsfø-
lelsen og danner netværk, og det er vel i bund og grund også det, der driver alle os 
danske naturvejledere. Efter at have stiftet bekendtskab med International Ranger 
Federation er det blevet tydeligere for mig, at vi har masser af ligesindede søstre og 
brødre derude i verden – brug dem og giv selv igen!

     Torbjørn Tarp
      (TT) 

14 rangere befinder sig inde i og 
oven på denne Toyota Landcruiser 
på vej ind i Amboró National 
Park.

Knap 300 glade khaki-
klædte rangers fra mere  
end 40 forskellige lande  
stiller op til holdfoto  
- her er det Argentina.
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Tyske bævere til Nordsjælland
D. 20. okt. satte SNS Nordsjælland 5 ty-
ske bævere ud i Holløse Bredning lige 
nord for Arresø. Det har været en lang 
vej for bæverne. Ikke bare turen fra El-
ben, men hele vedtagelsen, som startede 
for mange år siden. Men nu svømmer de 
rundt, måske allerede nede i Arresø. De 
er i hvert fald set lige før udløbet af 
Ramløse Å der forbinder Holløse Bred-
ning og Arresø. Planen er at der skal 
sættes yderligere ca. 15 bævere ud i om-
rådet næste år. www.skovognatur.dk/Dy-
rOgPlanter/Artsleksikon/Pattedyr/Gna-
vere/Baever/Baeverudsaetning

 
  Anne Johannisson, SNS Nordsjælland

Det fynske netværk takker af for i år 
Torsdag eftermiddag d. 3. december afvikler de fynske naturvejledere årets sidste 
netværksmøde. Den foregår på Danmarks Naturfonds ejendom Skovsgård på Lan-
geland. Vi starter med at planlægge næste års netværksmøder. Derefter tager vi ud i 
havstokken, hvor vi fanger et passende antal havørreder, som vi derefter tilbereder 
og spiser til aften. Aftenen vil gå med at lytte til muntre historier fra Naturvejleder-
foreningens årskonference :-) 
       (JVC)

Ny naturformidler uddannelse for to-
sprogede
Thomas Nielsen, naturvejleder fra Aarstiderne A/S 
og Henrik Lieberkind, naturcenterleder på Natur-
centret Nyruphus har sendt spændende nyt om en 
hel ny uddannelse rettet mod tosprogede naturfor-
midlere. Lokalredaktøren er meget spændt på om 
de mon også er i gang med at udsætte urfugle i det 
Nordsjællandske - mangler liiige det kryds...

       (AN)

 Nye vinkler

 Nyt fra netværkene

Efter køreturen fra Elben, blev moderen forenet med sine 3 
mindste unger i deres transportkasse.

Ny gratis uddannelse for 
borgere med invandrerbaggrund
Læs mere på www.aarstiderne.com under menupunktet »Om aarstiderne«
eller kontakt Thomas Nielsen på tlf. 2222 0724 eller tni@aarstiderne.com
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Fredag den 13. november sad jeg med en trist fornemmelse, jeg havde lige afsluttet 
en telefonsamtale med Vagn’s hustru. Jeg var netop hjemvendt fra en 14 dags tur til 
Bolivia, hvor hovedformålet med rejsen var verdenskonferensen for naturvejledere. 
Lige før jeg tog af sted 30. oktober, ringede jeg som ofte før til Vagn for at høre til 
helbredstilstanden. Vagn sov, så jeg ville ikke forstyrre ham. Den 13. november rin-
gede jeg så igen og spurgte om det var bedre med kontakt nu? Nej, nu var Vagn død 
og begravet. Død 7. november af en ondartet kræftsygdom og begravet 11. novem-
ber 2009.

Vagn og jeg mødtes på hold 16, hvor vi både der, og siden havde en snak om vore 
forfædre - stenalderfolket. Du gjorde det hele meget levende når vi sådan sad der 
med f.eks. en flinteflække, og mærkede slagbu-
len, når den gled mellem fingrene. Havde vi 
ikke en flinte flække ved hånden, lavede du 
bare én på gammeldags vis.

En af de store highligts var da vi sammen var 
på tur ind i Ecuadors regnskov, og besøgte 2 
indianerstammer.

Jeg tænker nu Shubiduas sang om Den røde 
tråd, hvor sidste vers lyder:

Og hvad der sker når man skal bort
Når livets skjorte bli’r for kort
hvor mon den er den røde tråd
man må for fa’en da blive til no’ed.

Vagn det var ikke din tur nu.

Naturvejleder Edvard Kristensen

 Mindeord

o	 Medlemskab 2009 (medlemmer modtager 1 ex. af bladet) 500,- kr.
o	 Personligt abonnement (1 ex. af bladet) 300,- 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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Vi støtter bl.a.:
Telt, shelter, vikingeskib, havkajak, fiskeplatform, ladcykel, bålplads, informationsfolder, bålhus, frugt-
træer, udsigtsplatform, skolebigård, fuglekasser, feltnaturformidlingsudstyr, snittekasser, fugletårn, natur-
vejleder, naturpark, vikingehus, båludstyr, vandkikkert, plancher, informationstavler, flydebro, snittebænke, 
undervisningsmateriale, affaldskampagne, guidebog, formidlingshus, handicaprampe, bro, håndbog, 
konference, forskning, båd, naturskole, trampesti, idéudvikling, naturbøger og meget andet.

Du kan få et ansøgningsskema tilsendt 
fra Friluftsrådet eller hente det på vores 
hjemmeside www.friluftsraadet.dk 
under ”Tips/Lotto”. Her kan du også 
læse meget mere om mulighederne  
og finde inspiration.

Du er velkommen til at ringe, hvis du vil 
have mere at vide.

Ansøgningsfrist tre gange om året:  
1. november, 1. marts og 1. juli.

Friluftsrådet
Scandiagade 13 
2450 København SV 
tips@friluftsraadet.dk 
tlf. 3379 0079

En god  
naturoplevelse... 

Søg penge fra tipsmidlerne

Har du en god idé, som 
kan gi’ dig og andre 
oplevelser i det fri?

Så har Friluftsrådet måske 
pengene! Og det er let at søge.

Tips- og lottomidler til friluftslivet administreres af Friluftsrådet

Når du handler i Naturbutikken, kan du som 
naturvejleder opnå fordelagtige rabatter.
Kikkerter:
10 - 15 % dog ikke på high-end kikkerter.
Stativer: 10 %        Bøger: 10 %
Tøj, rygsække og fodtøj:    20 %
Fuglekasser og foderhuse: 10 %Fuglekasser og foderhuse: 10 %

Se vores store udvalg på www.naturbutikken.dk
Ring eller e-mail om tilbud.           
                                                                                                                                                                          

Naturbutikken                                          
Vesterbrogade 138                 
1620 København V.                                    
tlf. 33283838   naturbutikken@dof.dk      tlf. 33283838   naturbutikken@dof.dk       Dansk Ornitologisk Forening
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Gundlach A/S Tlf.   8694 1388 gundlach@gundlach.eu
Silkeborgvej 765 · 8220 Brabrand Fax  8694 2486 www.gundlach.eu

®

HAR DU FÅET VORES NYE 

hovedkatalog?
Kataloget indeholder mange spændende nyheder 

til undervisning i biologi, bioteknologi og natur/teknik.

Har du ikke modtaget kataloget, eller har du brug 
for et mere, er du meget velkommen til at rekvirere et.

Varerne kan også ses og bestilles på vores 
hjemmeside med webshop.

Ring til os eller klik ind på siden og bestil 
et brugerlogin, hvis du ikke allerede har et.

30 1383  ZENITH   8 x 25
En lille, kompakt bygget vidvin-
kelkikkert, der er let at have 
med i lommen. 
Synsfelt: 143 m / 1000 m. 
BaK-4 prismer. 
Mål: 12 x 10 cm. Vægt: 360 g. 
Med taske kr. 575,00
Pr. stk. ved 10 stk. kr. 550,00
  

30 1386  ZENITH  7 x 50
En glimrende elevkikkert, solidt 
bygget med gummiarmering for 
bedre greb, robusthed og lang 
levetid. Vidvinkeloptikken med 
7 x forstørrelse giver et roligt 
og stabilt billede.  
Synsfelt: 116 m / 1000 m.
Mål: 19 x 19 cm. Vægt: 830 g. 
Med taske       kr. 495,00
Pr. stk. ved 10 stk. kr. 475,00

30 1385  ZENITH  8 x 40

Som foranstående. 
Vidvinkeloptik og god lysstyrke  
- og mindre vægt !
Synsfelt: 140 m / 1000 m. 
Mål: 14 x 18 cm.  Vægt: 670 g. 
Med taske kr.  465,00
Pr. stk. ved 10 stk. kr.  445,00

www.scandidact.dk
Tlf.: 49 13 93 33  •  Fax: 49 13 83 85

E-mail: admin@scandidact.dk
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Hold øjne og ører åbne...
NATURvejleder ønsker alle læsere 
en god jul og et godt nytår.

Tak for et godt år  
med mange fine bidrag til bladet  
- vi glæder os til den nye sæson...
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