
At arbejde med naturvejledning og læreruddannelse 



Arbejde Arbejdsopgave Uddannelse 

Studerende Studieassistent 
Rydehave, Ribe enge. 

Cand. Scient., botanisk 
økologi, AU 

Naturforvaltning Formel lovgivning, kollegialt 
samarbejde, møde med brugere 
(landmænd), sagsbehandling, 
projektledelse 
 

Naturvejleder 

Naturvejleder Uformelle rammer, udvalgt 
målgruppe og opgaver, at gøre en 
forskel lokalt. 

Master i læreprocesser 
AAU 

Regionalleder i 
ASTRA 
 

Samle parter om en fælles indsats 
Udtænke strategier, målsætte og 
styre samarbejdsprocesser 

Master i ledelse og 
innovation, AU og CBS 
 

Læreruddannelse 
 

Formelle krav til uddannelse, 
lærerprofession, studiemiljø, 
undervisning og forskning 

Lektorkvalifikation 
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At arbejde med  
naturforvaltning  
– hvorfor skifte? 

• Tid til at lære nyt 

• Tid til at flytte sig 

 

• Findes ”det aller 
bedste arbejde”? 



Et arbejde som naturvejleder 

Fagligt 
Bruger mine spidskompetence fra 
biologstudiet og udvikler dem til 
formidling. Er meget ude. 
 
Formidling 
Underholdning, 
målgruppestyrret med 
deltagerinddragelse, de er 
optaget af at undersøge og forstå.  
Møder kun deltagerne få gange. 
 
Eksempler 
Vadehavscenteret, Mariager Naturskole, 
Skagen fuglestation 
 

 









Hvordan bliver man naturvejleder? 

Arbejde med formidling under studiet 
 
Deltage i foreningsarbejde (fx ornitologisk -, botanisk -, Svampe –, 
entomologisk forening osv., Natur og ungdom,  
Opsøge sommerformidlings arbejde fx ved Vesterhavet 
Være frivillig, på feltstation, til kommunale arrangementer, på studiet osv. 
Nørde med feltbiologi 
 

Naturvejlederuddannelsen udbydes af friluftsrådet og er en afgrænset 
efteruddannelse, 7 kurser over 2 år. Andre uddannelser: friluftsvejleder, 
master i friluftsliv mv. 
 

 



Et arbejde som 
regionalleder  
i ASTRA 

Opgave at 

• Samle politikere, forskere, organisationer, 
ledere, konsulenter og lærere om en fælles 
indsats for at styrke naturfag i folkeskole og 
gymnasium  

• Udtænke strategier, målsætte og styre 
samarbejdsprocesser 

• Opbygge et helt nyt center og igangsætte 
samarbejde med alle nordjyske kommune 

 



At arbejde på 
læreruddannelse 

Humanisme og naturvidenskab mødes 

 Fokus på pædagogik, at forstå mennesker og 
 læreprocesser 

 Fokus på faget, at forstå naturvidenskabelig metode 
 og fagligheder bredt 

 Mange fag og perspektiver 

Det dobbeltdidaktiske perspektiv 

 At undervise eksemplarisk med henblik på 
 refleksion over undervisning med børn. 

At arbejde med studerende 

 



Arbejdsopgaver på 
læreruddannelse 

Undervisning og vejledning 

 praktik, bachelor, efteruddannelse osv. 
 

Forsknings- og udviklingsprojekter 

 Søge projekter, projektledelse, forskning, 
 indsamle empiri og skrive artikler 
 

Andre opgaver Studieråd, lærerrådsformand,  
 konferencer, møder osv. 
 

Erfaringer Bred biologisk viden og pædagogisk 
indsigt, indsigt i skole, forskning og projektledelse. 

 



Uddannelsesvej til læreruddannelse 

Formelle uddannelseskrav  

Lærer eller cand.mag./cand.scient. suppleret med 

• Master i læreprocesser 

• Cand pæd som overbygning (efter bachelor/kandidat i biologi) 

• Ph.d. indenfor pædagogik/fag 

 

Undervisningserfaring 

Gymnasie, VUC, folkeskolen eller andet 

 

 



Så… 

• Følg dine største interesser og 
fordyb dig i dem 

• Man får det arbejde man er 
kvalificeret til, så forbered jer 
til det I gerne vil 

• Og tænk på hvor frie og 
privilegerede vi er - lad nye 
ting ske i arbejdslivet, når 
mulighederne dukker op  

 


