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1. Indledning 

 

Natur- og kulturformidlingsuddannelsen blev grundlagt i 2006 hos CVU Nordjylland/Hjørring Semi-

narium, fra 2008 kaldet Professionshøjskolen University College Nordjylland. I september 2008 

blev jeg ansat som timelærer og fra 1.9. 2010 som adjunkt på halv tid, med den aftale, at ansæt-

telsesperioden 2009 til 2010 indregnes i adjunktperioden. Anmodningen er forankret i fagene 

”Kommunikation og formidlingsformer” og ”Interkulturel kommunikation med udgangspunkt i 

tysk”. Udover undervisningen i disse to fag har jeg haft en række andre opgaver på uddannelsen, 

bl.a. vejledning og eksamination i forbindelse med det tværfaglige projekt og bachelorprojektet, 

samt praktikkoordinator og kontaktlærerfunktion.  

Natur- og kulturformidlingsuddannelsen er en uddannelse med få studerende, indtil 2011 har der 

kun eksisteret ét hold for hver årgang. Gennem mine mange forskellige opgaver på uddannelsen 

har jeg opbygget en meget tæt kontakt til vores studerende. Jeg har indtil 2011 været den eneste 

underviser med tilknytning udelukkende til uddannelsen og har haft flere timer end de andre kol-

legaer, som har deres hovedansættelse på enten lærer- eller pædagoguddannelsen. Allerede i 

starten af min adjunktperiode fornemmede jeg et stort ansvar i at være underviser på så ny og så 

lille en uddannelse, da jeg kunne mærke, hvor meget de studerende ledte hos mig efter noget, 

som jeg i denne anmodning har valgt at kalde professionsidentitet. Altså efter svaret på spørgsmå-

let: Hvem er vi? (vi, som er i gang med at uddanne os til professionsbachelorer i natur- og 

kulturformidling). Hvad kan vi? (som adskiller os fra dem, der ikke læser natur- og kulturformid-

ling). Jeg har mange gange følt, at jeg kun delvist kunne være den rollemodel, som de studerende 

havde brug for i deres søgen efter en professionel identitet, og at de vanskeligheder, som denne 

søgen forvoldte, var årsag til at en del studerende var utilfredse med studiet eller valgte helt at 

stoppe med studiet. Mange af mine overvejelser omkring udvikling af uddannelsen og fagdidaktik-

ken tog derfor udgangspunkt i begrebet professionsidentitet. Det er på denne baggrund, at jeg har 

valgt professionsidentitet som fokusområde for denne anmodning.  

Da uddannelsen er så ny finder jeg det væsentligt, kort at beskrive baggrunden for dens historiske 

tilblivelse, hvilket sker i kapitel 2. Fagets historiske tilblivelse er en væsentlig del af en proces, som 

fører til at der kan opstå noget som professionel eller faglig identitet. 1 For natur- og kulturformid-

lingsuddannelsen er denne historiske tilblivelse aldrig blevet beskrevet, og jeg anser det derfor 

som vigtigt at indlede denne anmodning med en kortere beskrivelse af tilblivelsesprocessen med 

særlig fokus på den politiske baggrund og samfundsmæssige opgave som forudsætning for en se-

nere belysning af begrebet professionsidentitet og mine egne indsatsområder. 

                                                      
 

1Francine Muel-Dreyfus skriver, at når et individ siger ”jeg kan mit job” så er der tale om et produkt af fagets historiske 
tilblivelse, udformningen af faget og individernes tilegnelse af faget. (Muel-Dreyfus s. 46)  



Jeg vil derefter i kapitel 3 fokusere på begrebet professionsidentitet, der som nævnt har givet an-

ledning til en del refleksioner og konkrete tiltag i løbet af min adjunktperiode. Dertil vil jeg kort 

belyse begrebet ”professionsidentitet” for dernæst at redegøre for, hvilken betydning dette be-

greb har i forhold til natur- og kulturformidlingsuddannelsen.  

I kapitel 4 beskriver jeg min egen pædagogiske platform – måden hvorpå jeg tilegnede mig faglig, 

pædagogisk og professionel viden med relevans for natur- og kulturformidlingsuddannelsen. Jeg 

vil også belyse, hvorfor min egen faglige og professionelle baggrund er en god forudsætning for 

undervisning på natur- og kulturformidlingsuddannelsen generelt og særdeles i de to fag, som jeg 

underviser inden for. 

I kapitel 5 vil jeg se nærmere på de to fag ”Interkulturel kommunikation med udgangspunkt i tysk” 

og ”Kommunikation og formidlingsformer”, som jeg underviser i. Jeg vil beskrive og eksemplifice-

re, hvordan mine fagdidaktiske overvejelser har udviklet sig på baggrund af erfaring, refleksion og 

inspiration. Kapitel 6 indeholder beskrivelse og refleksioner i forhold til udviklingsprojekter, og 

kapitel 7 omhandler mine øvrige arbejdsopgaver på natur- og kulturformidlingsuddannelsen. 

Organiseringen af uddannelsen er blevet forandret løbende. Bl.a. har jeg været med i udarbejdelse 

af et forslag til en ny uddannelsesbekendtgørelse, som er blevet godkendt af undervisningsmini-

steriet i 2011.2 I 2011 blev der optaget et hold på Thy Uddannelsescenter i Thisted, i 2012 fik 

natur- og kulturformidlingsuddannelsen en international linje og samtidigt blev Problem Based 

Learning (PBL) indført som ny studieform. Denne seneste fornyelse har betydet en stor – måske 

den hidtil største – forandring for uddannelsen og gør, at mange didaktiske overvejelser skal revi-

deres og undervisningskulturen skal forandres radikalt. Jeg vil komme nærmere ind på denne 

proces i kapitel 8.  

2. Historisk tilblivelse af professionsbacheloruddannelsen i natur- og 

kulturformidling  

 

Natur- og kulturformidlingsuddannelsen blev grundlagt i en periode med store samfundsmæssige 

og økonomiske forandringer i Danmark. Specielt i udkantsområderne var traditionsrige produkti-

onsvirksomheder som Hjørring Svineslagteri og Danyard værftet i Frederikshavn blevet lukket, 

hvilket for alvor viste, at industrisamfundets tid var ovre og at der skulle udvikles andre, mere bæ-

redygtige sektorer. Mange pegede nu på servicesektoren og specielt på turismen som svar på 

udkantsområdernes strukturproblem. Samtidigt gennemgik turismen selv tydelige forandringer. 

Mens man i mange år havde kunnet stole på tyske turister, som trofast besøgte Danmark hver 

                                                      
 

2 BEK nr 917 af 18/08/2011. Vedlagt som bilag nr.9 



sommer, var tallene nu ved at dale, og man begyndte at se kritisk på Danmark og specielt Nordjyl-

land som feriedestination. I flere rapporter blev der sat fokus på, at der var behov for at udvikle 

flere og mere bæredygtige former for turisme, og ordet oplevelsesøkonomi blev et meget brugt 

begreb.  

Derudover gjorde turistorganisationerne opmærksomme på, at beskæftigede i turismeerhvervet 

generelt har et forholdsvis lavt uddannelsesniveau. Dette blev blandt andet forklaret ved, at tu-

rismeerhvervet er sæsonbetonet, hvilket giver problemer i forhold til at tiltrække og fastholde 

kvalificeret arbejdskraft.3 En betydelig betingelse for vækst inden for turismesektoren var, at ud-

dannelsesniveauet blandt turismemedarbejdere skulle højnes.  

Turismen var ligeledes et politisk fokusområde, og der eksisterede en politisk vilje til at støtte 

Nordjylland i udviklingen af turistsektoren, også i forhold til uddannelser. Statsminister Anders 

Fogh Rasmussen opfordrede eksempelvis i 2005 til en strategisk satsning på uddannelser inden for 

turismen.4 

Samtidigt skal indførelsen af professionsbachelor i natur- og kulturformidling i Hjørring også ses 

som et led i uddannelsesreformen for MVU-området, som også i udkantsområderne skal sikre 50% 

af årgangene en videregående uddannelse. Der står desuden i den regionale udviklingsplan for 

region Nordjylland fra 2008, at ”Etablering af flere uddannelser inden for kultur, turisme og ople-

velsesøkonomi vil dels kunne fastholde unge, som ellers ville være nødt til at forlade regionen, 

dels tiltrække unge talenter udefra.”5  

Natur- og kulturformidlingsuddannelsen blev grundlagt i 2006 på initiativ af lektor og senere stu-

diechef Mogens Sørensen, med inddragelse af Aalborg Universitet (Tourism Research Unit og 

Center for anvendt Oplevelsesøkonomi (ApEx)), Frederikshavn Kommune, Hjørring Kommune, Visit 

Nordjylland og Region Nordjylland. De første undervisere på uddannelsen var med en enkelt und-

tagelse undervisere med hovedansættelse på lærer- eller pædagoguddannelsen. Undervisernes 

faglige baggrund var kunstnerisk (musik, billedkunst, teater), sproglig (dansk, engelsk, tysk) natur-

faglig (biologi) og samfundsfaglig/historisk. 

Natur- og kulturformidling blev altså grundlagt i en tid med fokus på udvikling og uddannelse in-

denfor oplevelseserhverv – både fra politisk og erhvervsmæssig side. Denne fokus bliver synlig i 

uddannelsens første bekendtgørelse fra 2006, hvor der bruges begreber som ”oplevelseserhverv”, 

”turisme” og ”oplevelsesøkonomi”:  

                                                      
 

3 Økonomi- og Erhvervsministeriet (2006), s. 4 
4 ”Foghs råd: Drop lægeuddannelse”. Nordjyske, 29. januar 2005 
5 Regionsrådet for Region Nordjylland (2008), s. 36 



”Formålet med uddannelsen er, at de studerende erhverver sig kvalifikationer til at varetage 

formidlingsopgaver i oplevelseserhverv, primært inden for natur- og kulturformidling. Uddan-

nelsen har et lokalt, nationalt og internationalt sigte og retter sig mod offentlige og private 

virksomheder og andre organisationer, der beskæftiger sig med natur- og kulturformidling, 

herunder turisme. 

Stk. 2. De studerende skal gennem uddannelsen i et samspil med praksisfeltet erhverve sig teo-

retiske og praktiske kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at tilrettelægge og 

markedsføre formidlingsprogrammer og -koncepter og til at udvikle og implementere nye tiltag 

inden for oplevelsesøkonomi, specielt natur- og kulturformidling.” 
6
 

 

3. Professionsidentitet 

  

3.1. Begrebet profession 

Efter indførelsen af professionsbacheloruddannelserne i 2001 er begrebet profession blevet gen-

stand for omfattende forskning, som belyser professionsbegrebet ud fra forskellige videnskabelige 

perspektiver – sociologisk, historisk, etymologisk mm. Der bliver stillet en række spørgsmål om-

kring begrebet profession. Kan alle erhverv, som studerende uddannes til via en 

professionsbacheloruddannelse betegnes som professioner? Hvad er forskellen mellem profession 

og erhverv? Er der knyttet en særlig samfundsmæssig funktion til en profession? Kan der defineres 

nogle professionsmarkører eller er begrebet hverken et empirisk eller teoretisk begreb, men, som 

Staff Callewaert med udgangspunkt i Bourdieus sociologi hævder, ”et begreb, konstrueret i en 

legitimationsdiskurs, som et våben i en social kamp mellem sociale klasser, fraktioner og grup-

per”7?  

Jeg har i denne lektoranmodning valgt at forstå en profession som ”… en særlig type erhverv, som 

er kendetegnet ved at basere sig på et solidt vidensgrundlag, gerne af videnskabelig karakter.”8 

Denne brede definition gør det muligt, at tale om profession og dernæst også professionsidentitet 

i forhold til natur- og kulturformidlingsuddannelsen, selv om professionen i snæver forstand først 

opstår med indføring af professionsbacheloruddannelsen i natur- og kulturformidling. Jeg vælger i 

denne anmodning at se bort fra professionsforskning og spørgsmålet om, hvorvidt der her over-

hovedet er tale om en profession i forhold til professionsbacheloruddannelse i natur- og 

                                                      
 

6 BEK nr 299 af 07/04/2006, § 1. Vedlagt som bilag nr. 10 
7 Callewaert s. 264 
8 Weicher s. 9 



kulturformidling9 eller om det ville give mening at bruge et begreb som f.eks. ”semi-profession”.10 

Jeg vil dog tillade mig at gøre opmærksom på, at disse spørgsmål i en anden sammenhæng vil væ-

re højst relevante at undersøge.  

I denne anmodning vil jeg som nævnt udelukkende holde mig til en bred forståelse af begrebet 

profession, en forståelse som jeg mener, må svare til undervisningsministeriets terminologi, der 

med indførelsen af begrebet ”professionsbachelor” har brugt begrebet profession til de erhvervs-

områder, som den studerende uddannes til i løbet af sin professionsbacheloruddannelse.  

 

3.2. Betydning af professionsidentitet 

Hvordan opstår identitet? Mange forskere peger på, at måden, hvorpå menneskelig identitet op-

bygges, har gennemgået en tydelig forandring i løbet af de seneste årtier. Således skriver psykolog 

Kenneth J. Gergen, en af de mest fremtrædende forskere inden for socialkonstruktionisme, at de 

traditionelle parametre for opbygning af identitet er ved at forsvinde. ”Med udbredelsen af den 

postmoderne bevidsthed lider personlig definition, fornuft, autoritet, engagement, tillid, autentici-

tetsfølelse, oprigtighed, tro på lederskab, følelsesdybde og tro på fremskridt en langsom død.”11 

Samtidigt vokser behovet for andre måder, hvorpå den menneskelige identitet kan defineres. Det 

er i stadig højere grad de netværk, vi indgår i, som definerer vores identitet. Den sociale identitet 

med de forskellige former for gruppeidentitet og professionsidentiteten som én form for gruppe-

identitet får derfor større og større betydning for menneskers identitetsskabelse. De fleste vil i 

dag, hvis de skal beskrive hvem de er, nævne hvilket arbejde de har. Samtidigt lyder det typiske 

spørgsmål, hvis man vil lære en fremmed at kende, ”hvad laver du?”, et spørgsmål som forudsæt-

ter, at arbejde er en væsentlig, måske endda den mest væsentlige del af et menneskes identitet, 

og at spørgsmålet ”hvad laver du?” ofte synes at erstatte spørgsmålet ”hvem er du?”.   

Denne forklaringstilgang kan vise, at sociale tilhørsforhold er i dag af stor betydning for menne-

skets opfattelse af sig selv. Forståelsen af identitet kan dog efter min opfattelse ikke udelukkende 

baseres på en socialkonstruktivistisk tilgang, men bør sættes i relation til et begreb som selvbe-

vidsthed12. Der vil altid være forskel på, i hvor høj grad de forskellige sociale tilhørsforhold har 

indflydelse på et individ. Jeg har eksempelvis mødt flere studerende, som havde personligt over-

                                                      
 

9 Ifølge Laursen (2005) mangler de ”nye erhvervsområder”, som natur- og kulturformidling kan regnes under ”stort set 
alle klassiske kendetegn for professioner, bortset fra at de bygger på avanceret viden.” (Laursen s.109)  
10 Staugård skriver, at ”Alle de 9 professioner, som Professionshøjskolen University College Nordjylland for tiden ud-
danner til, befinder sig i den kategori, der er blevet betegnet som semi-professioner eller halv-professioner”. 
(Staugård s.17) 
11 Gergen s. 247 
12 Den tyske sociolog Wolfgang Eßbach bruger begrebet ”Selbstbewusstsein” som menneskets evne til at relativere og 
forholde sig kritisk til egne identiteter. (Forelæsning ”Grundzüge der Soziologi”, Albert Ludwigs Universität Freiburg, 
24.11.2009) 



skud nok til at gennemføre natur- og kulturformidlingsuddannelsen med stor succes og samtidigt 

forme den efter deres behov. På den anden side eksisterer der en forholdsvis stor gruppe stude-

rende, som begynder uddannelsen uden dette personlige overskud eller selvbevidsthed. Det er 

denne gruppe, som i høj grad stadigvæk er i gang med ”at finde sig selv”, og som synes at forven-

te, at den uddannelse, de vælger, ikke bare gør dem kompetente i forhold til et fremtidigt job, 

men samtidigt også i høj grad udgør et personligt identitetsprojekt.  

Ovennævnte synes efter min observation at spille en særlig rolle for natur- og kulturformidlings-

uddannelsen. En del studerende forklarer deres valg af uddannelse med vendinger som ”Det lød 

bare så spændende”, eller ”jeg har altid godt kunne lide natur og kultur”, uden videre forestilling 

om, hvad de konkret vil beskæftige sig med i fremtiden. Hvis natur- og kulturformidlingsuddannel-

sen tiltrækker forholdsvis mange studerende med et ”åbent identitetsprojekt”, kan identitets-

spørgsmålet ses som en deltagerforudsætning og bør som følge heraf medtænkes i forhold til de 

didaktiske overvejelser. 

Sammenfattende kan professionsidentitet altså forstås som en form for social identitet, der opstår 

som følge af individets tilknytning til en professionsfaglig gruppe. Kendetegnende for professions-

faglighed er, som nævnt ovenfor, at den er baseret sig på et solidt vidensgrundlag, gerne af 

videnskabelig karakter. Professionsidentitet bliver både som en social, kulturel og faglig proces 

opbygget allerede under uddannelsen. Omvendt kan denne identitetsskabelsesproces ses som en 

afgørende faktor i de studerendes læreproces, idet ”den måde, hvorpå han/hun definerer sig og 

føler sig som professionel, kan være afgørende for, om der udvikler sig en læreproces.”13 Begrun-

delsen for begrebets relevans ligger desuden i det faktum, at der på natur- og kulturformidlings-

uddannelsen findes en forholdsvis stor gruppe af studerende, som betragter uddannelsen som et 

led i deres generelle personlige identitetsprojekt. 

 

3.3. Professionsidentitet i forhold til natur- og kulturformidlingsuddannelsen 

3.3.1. Nærlæsning af officielle tekster 

I det følgende vil jeg se på nogle officielle tekster, som vedrører natur- og kulturformidlingsuddan-

nelsen. Jeg vil undersøge, hvilket grundlag for en professionsidentitet der findes i disse tekster. 

Som udgangspunkt vil jeg se på uddannelsens bekendtgørelse og se, hvilken forestilling af profes-

sionsidentitet man kan læse i den. I den aktuelt gældende bekendtgørelse for uddannelsen står 

der: 

 ”Formålet med uddannelsen til professionsbachelor i natur- og kulturformidling er at 

kvalificere den uddannede til at varetage formidlingsopgaver i oplevelseserhverv in-

                                                      
 

13 Laursen s. 41 



den for natur- og kulturformidling, tilrettelægge og markedsføre formidlings-

programmer og -koncepter samt til at planlægge, udvikle og implementere nye tiltag 

inden for oplevelsesøkonomi. Uddannelsen har et lokalt, nationalt og internationalt 

sigte og retter sig mod offentlige og private virksomheder og andre organisationer, 

der beskæftiger sig med oplevelsesformidling, herunder turisme.”
14 

Nærlæsning af ovenstående citat indebærer at forstå professionen, som en uddannet professions-

bachelor i natur- og kulturformidling udøver, som liggende inden for ”oplevelseserhverv”. 

Desuden står der, at der er tale om formidlingsopgaver, og at disse opgaver kan varetages i både 

offentlige og private virksomheder, samt andre organisationer.  

Generelt er formuleringen meget bred og efterlader ikke læseren med et konkret billede af, hvilke 

opgaver en færdiguddannet professionsbachelor i natur- og kulturformidling typisk beskæftiger sig 

med. Et blik på den aktuelle studieordning viser, at der i kapitlet ”Formål med uddannelsen” ikke 

står andet end ovennævnte afsnit fra bekendtgørelsen. På uddannelsens hjemmeside 

ucn.dk/natur- og kulturformidling står der følgende under ”Job og karrieremuligheder”: 

”Uddannelsen retter sig mod både offentlige og private organisationer, kulturinstitutioner og 

virksomheder, fx: 

• events og sport 

• netværksorganisationer inden for oplevelseserhverv 

• museer for kunst, naturhistorie, lokal- og kulturhistorie 

• kulturhuse og steder for scenekunst (teatre, musikhuse m.m.) 

• udstillings-, kongres- og kursuscentre 

• naturskoler, natur-, fritids- og friluftsorganisationer 

• turistbureauer og turismeudviklingsselskaber 

• feriecentre, udlejningsselskaber, hoteller og restauranter, oplevelses- og forlystelses-

parker, centre for sundhed og wellness 

• attraktioner 

• transportselskaber (fx rederier) og rejseselskaber 

• kommunale forvaltninger (kultur, fritid og erhverv) og offentligt støttede organisatio-

ner” 

Dette afsnit nævner nogle konkrete muligheder for, hvor en professionsbachelor i natur- og kultur-

formidling kan arbejde, men ikke hvad arbejdet konkret ville gå ud på.  

                                                      
 

14 BEK nr 917 af 18/08/2011, § 1 



De ovennævnte tekster, bekendtgørelsen, studieordningen og uddannelsens officielle hjemme-

side, må betragtes som de tre officielle tekster, hvor det vil være naturligt at lede, når man søger 

efter professionsidentitet for professionsbachelorer i natur- og kulturformidling. Da disse tekster 

ikke giver et konkret billede, er det nærliggende at antage, at der generelt i samfundet ikke eksi-

sterer noget klart billede af, hvilke opgaver en færdiguddannet professionsbachelor i natur- og 

kulturformidling er kvalificeret til at løse. Konsekvensen af denne mangel er, at professionsidenti-

teten i høj grad skal konstrueres af de studerende under og efter uddannelsen.  

3.3.2. Betydning af manglende professionsidentitet for de studerende 

I efterårssemesteret 2010 henvendte en studerende på 5. semester sig til mig og spurgte, om jeg 

kunne hjælpe hende. Hun var begyndt på at lede efter jobmuligheder efter uddannelsen, men hun 

vidste ikke, hvad de jobs hedder, som hun skulle lede efter. Hun havde spurgt de andre på holdet, 

og de vidste det heller ikke. Jeg svarede, at de jobs nok kunne hedde mange forskellige ting. Den 

studerende reagerede meget skuffet på dette svar og sagde, hvis ikke engang underviserne vidste, 

hvad de kunne blive, så ville det jo nok være meget svært overhovedet at finde arbejde.  

Denne episode kan ses som eksemplarisk for mange studerendes henvendelser. Mange spørgsmål 

retter sig efter ord og begreber, som i ovenstående episode: ”Hvad hedder de jobs vi får” og ”hvad 

skal jeg sige, når man spørger mig, hvad uddannelsen går ud på?” På en så ny og lille uddannelse 

som natur- og kulturformidlingsuddannelsen er det ikke forunderligt, at der ikke eksisterer begre-

ber, som er udtryk for en professionel identitet. De studerende er i høj grad henvist til selv at 

konstruere både professionel identitet samt at identificere jobmuligheder. Fordelen ved denne 

begyndelsesfase, hvor der stadigvæk ikke findes en tydelig udpræget professionsidentitet, er at 

det for alvor må anses som muligt at tænke nyt. Der eksisterer ingen begrænsninger i form af et 

allerede eksisterende system og nogle færdigheder, som allerede er etableret. Man kan forestille 

sig en fornemmelse af ”Gründerzeit”, som gør det muligt at involvere alle uddannelsens partnere i 

en skabelsesproces. På den anden side har det vist sig, at manglen på professionel identitet og 

dertil knyttede begreber har ført til usikkerhed og haft negativ indflydelse på læringsprocessen hos 

flere studerende.  

Det er på denne baggrund, at jeg har valgt at fokusere på, hvordan jeg som underviser og i mine 

øvrige opgaver på natur- og kulturformidlingsuddannelsen kan støtte de studerende i konstruktio-

nen af en professionsidentitet. Inden jeg går nærmere ind på didaktiske tiltag vil jeg i følgende 

afsnit se på min egen pædagogiske platform, som baggrund for mine kvalifikationer som undervi-

ser på natur- og kulturformidlingsuddannelsen. 

4. Min egen pædagogiske platform  

En grundforudsætning for min undervisning består i, at jeg er bevidst om min kompetence inden-

for fagene jeg underviser i, men mindst lige så meget en bevidsthed om hvordan min egen 

lærings- og professionaliseringsproces er forløbet. Tone Saugstad skriver med udgangspunkt i 



Bourdieus habitus-begreb, at vore erfaringer bør ses som afgørende faktor i vores handlinger, og 

at ”…den måde man underviser på, ofte bærer præg af den undervisningsmåde man selv, gennem 

et langt skoleliv, har haft erfaring med, samt den strategi man selv har til at lære på skolebænken. 

Hvis ikke man får bearbejdet denne, vil belæring om principper og regler om ’den gode undervis-

ning’ prelle af i den praktiske undervisningssituation.”15 Jeg vil derfor i det følgende afsnit kort 

redegøre for de vigtigste og i denne sammenhæng mest relevante elementer i min egen faglige og 

kulturelle læringsproces. 

4.1. Studium 

Jeg har læst ”Germanistik”, tysk og praktisk formidling ved Universität Freiburg og Københavns 

Universitet. Undervisningen er primært foregået på traditionel vis via forelæsninger og seminarer. 

Særligt ved Freiburg Universität var studiedidaktikken hovedsageligt præget af den hermeneutiske 

tilgang med fordybelse og forståelse som centrale begreber. Faget ”Germanistik” fungerede sta-

digvæk under ”Geisteswissenschaften” (åndsvidenskab) og studiets organisering foregik meget 

selvstændig i forhold til emnevalg og studieform. Da jeg startede ved Københavns Universitet kun-

ne jeg mærke en meget mere skoleagtig didaktik i faget tysk og en blanding af teoretisk og 

produktionsorienteret tilgang med udgangspunkt i klassisk retorik i faget praktisk formidling. 

Sidstnævnte tilgang opfattede jeg som meget vellykket og har senere delvist brugt den som ud-

gangspunkt for min egen planlægning af undervisning ved natur- og kulturformidlings-

uddannelsen. Min universitetsuddannelse har desuden generelt præget mig i forhold til min gene-

relt humanistiske og kulturorienterede tilgang til læring og dannelse.  

4.2. Uddannelse som lærer i tysk som fremmedsprog 

Mens jeg læste i Freiburg tog jeg en uddannelse til lærer i tysk som fremmedsprog ved et aner-

kendt sproginstitut. Her udarbejdede jeg en didaktisk og metodisk værktøjskasse omkring 

undervisningen af voksne i tysk som fremmedsprog. Undervisningstilgangen her var den kommu-

nikative metode. Der blev evalueret på min undervisning dagligt, delvist ved hjælp af 

videooptagelser. Denne uddannelse og mit senere arbejde som tysklærer på instituttet var af stor 

betydning for min senere udvikling som underviser.  

4.3. Journalistisk efteruddannelse 

Efter mit studium tog jeg en etårig journalistisk efteruddannelse. Uddannelsen var specielt rettet 

imod akademikere, som skulle lære at formidle deres faglige viden i journalistiske tekster. Under-

viserne var uden undtagelse folk fra praksisfeltet som journalister, forfattere, fotografer, grafiske 

designere mm. Undervisningsformen var produktiv, dvs. den bestod i at producere tekster og gi-

ve/modtage feedback på teksterne. Erfaringen med denne meget praksisorienterede undervisning 

var afgørende for min videre karriere som journalist og redaktør, da jeg allerede under uddannel-

sen kom i kontakt med erhvervsfeltet. Også i forhold til min undervisning på natur- og 
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kulturformidlingsuddannelsen har denne uddannelse præget min forestilling om professionsrettet 

undervisning.   

4.4. Praktik og arbejde 

Jeg var i praktik hos en stor tysk avis, hvor jeg senere arbejdede som freelance journalist. Derefter 

fik jeg en stilling som redaktør for et tidsskrift og en serie af fagbøger. Denne periode med praktik 

og arbejde gav både professionel erfaring og identitet. Jeg lærte at samarbejde med tekstforfatte-

re, grafikere og fotografer og jeg lærte flere forskellige måder for samarbejde og netværk, som 

ikke kan læres på en uddannelsesinstitution.  

4.5. Selvstændigt arbejde som forfatter 

Jeg gennemførte et større bogprojekt med titlen ”Nordpå”/”Nordjütland”16 (dansk og tysk udga-

ve), hvor jeg både var forfatter og redaktør og samarbejdede med fotograf og grafiker. Dette 

arbejde har lært mig meget omkring selvstændigt formidlingsarbejde, som krævede al min profes-

sionelle kunnen, meget selvdisciplin og et godt netværk af samarbejdspartnere. I forhold til natur- 

og kulturformidlingsuddannelsen har denne erfaring givet mig en professionel baggrund, som er 

meget værdifuld i min rolle som underviser. 

4.6. Udlandsophold og liv i udlandet 

I løbet af mit liv har jeg tit skiftet mellem forskellige kulturer. Allerede fra 11 års alderen tilbragte 

jeg to uger årligt hos skiftende franske familier, som del af det tysk-franske venskabsprogram i 

Sydvesttyskland. Efter skolen boede jeg et halvt år i Spanien for at lære spansk. Den største og 

mest givende erfaring er dog flytningen mellem Danmark og Tyskland (1994, 1997 og 2003), som 

lærte mig meget omkring min egen kulturelle identitet samt betydningen af interkulturel kommu-

nikation. Jeg har blandt andet erfaret, at professionsidentitet er en faktor, som i høj grad er 

kulturbetinget og ikke uden videre kan flyttes fra den ene kultur til den anden.  

4.7. Opsummering 

Min pædagogiske platform er sammensat af både den humanistiske tilgang og en praktisk tilgang 

med fokus på produktion af formidlingsprodukter. Min egen uddannelsesbaggrund er en akade-

misk cand. mag grad samt professionsorienterede efteruddannelser. Jeg har en professionel 

baggrund med relevans for natur- og kulturformidlingsuddannelsen. Min egen erfaring med skift 

mellem national- og sprogkulturer har beriget mig meget i forhold til undervisningen i interkulturel 

kommunikation. På baggrund af mine egne læringserfaringer er dette en god forudsætning for 

professionsrettet undervisning og et fint udgangspunkt i forhold til undervisningen på natur- og 

kulturformidlingsuddannelsen. Dette bekræftes ved læsning af ”Bekendtgørelsen om erhvervs-

akademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser” hvor der står, at ”Underviserne ved en 

institutions udbud af en erhvervsakademiuddannelse eller en professionsbacheloruddannelse skal 
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samlet set have et kvalifikationsniveau, der er højere end afgangsniveauet for uddannelsen. Ved 

kvalifikationsniveau forstås ud over pædagogisk kompetence dokumenteret teoretisk, faglig samt 

erhvervs- og/eller professionsmæssig kompetence.”
17 På baggrund af de her formulerede krav me-

ner jeg, at min faglige og professionelle baggrund danner et godt udgangspunkt for undervisning 

ved professionsbacheloruddannelsen i natur- og kulturformidling.  

 

5. Fagdidaktiske overvejelser  

 

Jeg er blevet ansat som adjunkt på baggrund af min faglige og professionelle baggrund. Da jeg be-

gyndte at undervise på natur- og kulturformidlingsuddannelsen var det med et mandat fra 

uddannelsesledelsen, at jeg skulle udvikle fagene i den retning, som jeg mente var passende i for-

hold til studieordningen. Jeg var glad for den store tillid der lå i denne opgave og glad for 

udfordringen men følte til tider – særdeles i begyndelsen af adjunktperioden, usikkerhed på grund 

af det store ansvar. Fagene skulle jo udvikles både indadtil som selvstændige forløb med en tilhø-

rende didaktik og progression hen til eksamen. Men udviklingen udadtil er mindst lige så vigtig, 

hvor fagene udvikles i forhold til de andre fag og som del af uddannelsen som helhed. Med hensyn 

til fagenes udvikling indadtil har jeg brugt studieordningen som udgangspunkt. Desuden reflekte-

rede jeg over min egen lærings- og dannelsesproces hen imod en formidlerprofession, som 

beskrevet ovenfor. Jeg har søgt dialogen med de andre undervisere – særdeles med lektor Arne 

Sneskov, som i begyndelsen af min adjunktperiode var underviser i faget engelsk. Denne faglige 

dialog samt observation af undervisning og eksamen har været meget lærerigt og givende og har 

hjulpet mig i processen med at tilegne mig den nye rolle som underviser på en professionsbache-

loruddannelse.  

I forhold til fagenes udvikling udadtil var der i begyndelsen af min adjunktperiode ikke kultur for 

en fagdidaktisk dialog i lærergruppen. Jeg har tit efterspurgt en sådan dialog af hensyn til at opti-

mere fagenes rolle i hele uddannelsen og at forbedre muligheden for samarbejde på tværs af 

fagene. De fleste lærermøder både før og nu går dog desværre med organisatoriske emner og den 

tidskrævende faglige dialog må vente. Da hele lærergruppen skulle udarbejde et forslag til en ny 

bekendtgørelse i 2010 udviklede der sig dog en sådan dialog blandt kollegaerne, som var meget 

positiv og givende. Uddannelsens udvikling og status i fremtiden afhænger efter min opfattelse af, 

om der fremover kan afsættes ressourcer til en fagdidaktisk dialog.  
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Undervisningen på natur- og kulturformidlingsuddannelsen bevæger sig i spændingsfeltet mellem 

teori og praksis, som det fremgår af følgende citat fra bekendtgørelsen om erhvervsakademiud-

dannelser og professionsbacheloruddannelser: ”Der skal indgå undervisningsformer, der fremmer 

den studerendes evne til at reflektere over professionens praksis og anvendelse af teori og metode, 

samt undervisningsformer, der kan udvikle den studerendes selvstændighed, samarbejdsevne og 

evne til at skabe fornyelse.”
18.  

Denne kombination af akademiske kompetencer og praktiske færdigheder udgør uddannelsens 

professionsrettethed og danner baggrunden for de studerendes dannelse – herunder opbygning af 

professionsidentitet. Jeg opfatter teori-praksis-forholdet som et vigtigt refleksionsgrundlag i for-

bindelse med udvikling af undervisningen.   

En vigtig faktor i teori-praksis-forholdet er, om underviserne selv er eller har været professions-

udøvere, hvilket i høj grad er tilfældet i mange af de etablerede professioner. På natur- og 

kulturformidlingsuddannelsen er næsten alle undervisere tilknyttet lærer- eller pædagoguddan-

nelsen og er derfor ikke repræsentanter for en professionsidentitet for natur- og 

kulturformidlingsuddannelsen. Dette betragter jeg som et svagt punkt, da lærerne ikke har et 

identifikationspotentiale for de studerende.  

Da jeg i mit arbejde som journalist og bogforfatter på flere måder har arbejdet med områder, som 

kan regnes under natur- og kulturformidling, anser jeg mig selv som værende en potentiel identifi-

kationsfigur for de studerende. Fx med udgangspunkt i min egen bog om Nordjylland19, som i høj 

grad er en kultur- og naturrejse i regionen, har jeg kunnet inddrage mine erfaringer fra samarbej-

det med forlag, fotografer, grafikere og interviewpersoner. Dette har været med til at skabe en 

troværdighed omkring min person som underviser og som bærer af professionsidentitet.  

For at skabe flere identifikationsmuligheder for de studerende, har jeg lagt vægt på at inddrage 

eksterne undervisere, hvis professionelle baggrund dækker over centrale emner i uddannelsen. 

Derved kan underviserne være en støtte i forbindelse med de studerendes konstruktion af profes-

sionsidentiteten samt yderligere være et led i uddannelsens professionsrettethed.  

 

5.1. Kommunikation og formidlingsformer 

Faget ”Kommunikation og formidlingsformer” er på mange måder meget centralt for uddannel-

sen. Faget har et stort omfang, det rummer 0,4 årsværk eller 24 ECTS-point og afsluttes efter 5. 

semester. Derudover er faget knyttet til en af uddannelsens tre slutkompetencer, som nævnes i 

studieordningen som de overordnede professionskompetencer, nemlig ”Formidlingskompetence – 
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både teoretisk og praktisk”20. Desuden indgår begrebet formidling i uddannelsens navn, hvilket 

yderligere understreger fagets betydning for hele uddannelsen.  

I starten af min adjunktperiode var fagets navn ”Formidlingsformer”21 og der lå i ordet en fokus på 

udformning af formidlingen. I løbet af min adjunktperiode og som resultat af udarbejdelse af for-

slaget til en ny bekendtgørelse er fagets fokus blevet udvidet og indebærer nu to hovedemne-

felter, nemlig kommunikation og formidlingsformer, hvilket i den nye bekendtgørelse også blev 

fagets navn.  

Årsagen til, at jeg initierede denne udvikling med en opdeling i kommunikation og formidlingsfor-

mer, var netop overvejelser omkring fagets professionsrettethed. De forskellige formidlings-

former, altså eksempelvis fotografering, grafisk design, journalistik eller webdesign kan ikke danne 

baggrund for en fælles professionsidentitet i forhold til formidlingskompetence. For det første 

kræver disse områder, hvis de skal udføres i et professionsøjemed en meget længere og mere 

dybdegående undervisning end der er plads til i faget. Desuden er de studerendes forudsætninger 

på disse områder yderst forskellige.  

Begrebet kommunikation, som den faglige tilføjelse til formidlingsformer, definerer jeg med fokus 

på planlægning, tilrettelæggelse og udvikling af kommunikation. Dette er med til at skabe en fæl-

les, professionsrettet faglighed, som også nævnes i bekendtgørelsen, hvor der står, at en færdig-

uddannet professionsbachelor i natur- og kulturformidling skal kunne ”varetage formidlingsopga-

ver i oplevelseserhverv inden for natur- og kulturformidling, tilrettelægge og markedsføre 

formidlingsprogrammer og -koncepter samt til at planlægge, udvikle og implementere nye tiltag 

inden for oplevelsesøkonomi.”
22

  

I studieordningen fra 2011 står der følgende om faget kommunikation og formidlingsformer: 

”Følgende mål for læringsudbyttet er særligt i fokus i faget kommunikation og for-

midlingsformer:  

Viden – den studerende 

• har viden om praksis og metode i forhold til kommunikation og formidling i 

oplevelseserhverv 

• har viden om kommunikationsteori med vægt på strategisk og markedsorien-

teret kommunikation  

• har viden om anvendt kommunikationsteori og kommunikationsplanlægning i 

forhold til både interpersonel kommunikation og massekommunikation 

                                                      
 

20 University College Nordjylland (2011), s. 12 
21 CVU Nordjylland, Hjørring Seminarium (2007), s.16 
22 BEK nr 917 af 18/08/2011, § 1 



• har viden om beskrivelse af målgruppen gennem brug af både kvantitative og 

kvalitative undersøgelser 

• har viden om forskellige æstetiske og mediale udtryksformer i forhold til 

kommunikation og formidling i oplevelseserhverv, herunder mediedesign, fo-

to- og videokommunikation, kommunikation i sociale netværk, mobile 

applikationer, storytelling, journalistisk formidling, retorik.  

 

Færdigheder – den studerende 

• kan analysere og vurdere kommunikationstiltag inden for natur- og kultur-

formidling ved at anvende relevant kommunikationsteori og bruge relevante 

formidlingsformer  

• kan udarbejde og vurdere en kommunikationsplan 

• kan udvælge og anvende kreative kommunikationsværktøjer  

• kan formidle og præsentere fagligt indhold i forskellige kontekster og i forhold 

til både brugere og samarbejdspartnere 

• kan anvende relevante teorier og metoder med henblik på at formidle og 

markedsføre natur- og kulturformidlingsprojekter og events i både offentlige 

og private professioner og erhverv. 

 

Kompetencer – den studerende 

• kan omsætte sine kommunikative kompetencer i forhold til at håndtere og 

udvikle såvel professionsfaglig som brugerorienteret kommunikation og for-

midling 

• kan omsætte sine analytiske og kritiske kompetencer med henblik på design 

og formidling af nye tiltag inden for oplevelsesformidling 

• kan udvise selvrefleksion og personlig ansvarlighed med udgangspunkt i en 

kommunikationsfaglig etik.”
23

 

 

5.1.1. Første delområde: kommunikation 

Til fagets første delområde kommunikation knytter sig i studieordningen tre vidensområder, som 

handler om, at den studerende ”2. har viden om kommunikationsteori med vægt på strategisk og 

markedsorienteret kommunikation; 3. har viden om anvendt kommunikationsteori og kommunika-

tionsplanlægning i forhold til både interpersonel kommunikation og massekommunikation; 4. har 

viden om beskrivelse af målgruppen gennem brug af både kvantitative og kvalitative undersøgel-

ser”.  
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5.1.1.1. Teori 

Teorierne, som indgår i undervisningen hører under ”strategisk og markedsorienteret kommunika-

tion” og skal kunne anvendes i kommunikationsplanlægning. Første udfordring var, at de teorier 

inden for kommunikations- og sprogvidenskab, som jeg har haft i min faglige bagage, ikke kunne 

bruges her. I mit første år tog jeg udgangspunkt i klassisk retorik med tilsvarende planlægnings-

modeller, men denne tilgang var ikke tilfredsstillende. De studerende synes, at tilgangen var for 

klassisk/gammeldags. Jeg brugte derefter megen tid på at uddybe min egen viden omkring teorier 

inden for strategisk kommunikation samt at finde velegnede undervisningsbøger.  

Mit mål var at vælge en basis af nogle få velafprøvede teorier, som også skulle bruges i praksisver-

denen. Hvis jeg kunne skabe en teoretisk basis, som ville forsyne de studerende med viden og 

fagterminologi, som de ville møde igen i f.eks. praktikken eller erhvervslivet, så kunne dette være 

et godt tiltag i forhold til at opbygge en professionsidentitet i faget.  Samtidigt har det vist sig, at 

det er meget nemmere at motivere de studerende til at tilegne sig de til tider ret komplekse teori-

er inden for kommunikationsvidenskab, hvis de kan se, at de kan bruge denne viden under hele 

studiet samt i en fremtidig arbejdssituation. 

Preben Sepstrups bog ”Tilrettelæggelse af kommunikation”, som i 2010 igen udkom i et nyt oplag, 

er et eksempel på en velafprøvet undervisningsbog, som opfylder mange af de ovennævnte krite-

rier. Bogen bruges som grundbog i mange uddannelser inden for kommunikation og anvendes af 

mange praktikere i kommunikationsfaget. Jeg har valgt bogen som grundbog for gennemgang af 

forskellige teorier og samtidigt også som håndbog i udfærdigelse af en kommunikationsplan.  

Disse overvejelser er mundet ud i et undervisningsforløb på ca. 24 lektioner, som jeg plejer at gen-

nemføre i 2. semester. Undervisningen består af en gennemgang af grundbogen samt af andre 

udvalgte tekster. Jeg holder selv forelæsningen om grundbogen i starten af forløbet, hvor mange 

studerende synes, at kommunikationsteori er meget kompleks. Senere bliver de studerendes egne 

præsentationer inkluderet i undervisningen. Dette traditionelle og intense undervisningsforløb, 

hvor der skal læses meget inden for en snæver tematisk ramme, har givet mange positive tilbage-

meldinger fra de studerende. Det virker, som om de studerende i deres komplekse hverdag med 

mange muligheder en gang imellem har brug for et åndeligt rum med krav om eller plads til fordy-

belse. Jeg støtter mig her på Thomas Ziehes tanker i forbindelse med ”post-aftraditionalisering”. 

Ziehe skriver, at der i samfundet er opstået nogle ”mod-fordringer” til de struktur-nedbrydende 

forhold. Han nævner fordringen om ”normativ overskuelighed, altså om tydelige orienteringsreg-

ler, om sikkerheder og rækværk, og også om en aura omkring det, der ikke kan relativeres eller 

overskrides.”24 
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Tanken om at opbygge professionsidentitet på et teoretisk fundament har jeg fået bekræftet i no-

vember 2012, i forbindelse med en netværkskonference på natur- og kulturformidlings-

uddannelsen. Her talte Bo Jeppesen, direktør for kommunikationsbureauet Conexia om strategi 

som et led i kommunikationsplanlægning. Han henviste til Preben Sepstrups bog som en grund-

bog, der bliver brugt af ham og hans medarbejdere. Efter foredraget kom flere studerende til mig 

og sagde, at det betød meget for dem, at ”vores” teorier også bliver brugt i praksisverdenen. Jeg 

har inviteret Bo Jeppesen som gæsteforelæser i forårssemesteret.  

Netop konvergensen i valget af undervisningsbog og bekræftelse fra en anset person fra praksis-

verdenen er med til at underbygge professionsrettethed og professionsidentitet. 

 

5.1.1.2. Eksemplificering 

I en professionsbacheloruddannelse som natur- og kulturformidlingsuddannelsen bør teorier sæt-

tes i forbindelse til praksis. Begrundelsen for teoritilegnelse er, at ”den skal ske med henblik på 

analyse og refleksion rettet mod praksis, den skal bruges til at udvikle analytisk tankegang i forhold 

til professionen”.25 Første skridt til teoritilegnelsens professionsrettethed er valg af teorier efter 

kriterier, som jeg har beskrevet ovenfor. Derudover kan teorierne ved hjælp af eksemplificering af 

deres anvendelse yderligere forankres i praksis. I min forberedelse af undervisningen med ud-

gangspunkt i præsentation af teorier indgår det at finde praktiske eksempler som en betydelig og 

tidskrævende del. Ved hjælp af eksempler kan teorien sættes i perspektiv både til de studerendes 

hverdag og deres fremtidige arbejdssituationer og dermed bidrage til konstruktionen af en profes-

sionsidentitet.  

Derudover har jeg også brugt ”tænkte eksempler” til at forbinde teorierne med den professionelle 

verden. Under hele forløbet bruger jeg ”tænkte eksempler” i form af en slags rollespil med følgen-

de roller: ”Chefen” – altså den aktuelle leder af uddannelsen, som de studerende kender som en 

faglig meget kompetent person, men som ikke tænker professionelt i strategisk kommunikation.  

”Mig”, som er leder af kommunikationsafdelingen i huset, og står som repræsentant for professi-

onel identitet og kunnen. ”Jer”, altså de studerende, som mine medarbejdere. Her er et eksempel 

fra undervisningen på 2. semester, hvor emnet er forskellen mellem segmenteret massekommuni-

kation og netværkskommunikation. 

INES: ”Jeg har lige haft møde med chefen. Han siger, at vi skal gøre en indsats for at der kommer 

rigtigt mange og besøger vores stand til åbent hus på mandag. Han har ikke mange penge til det 

og anbefaler, at vi printer nogle plakater på vores kopimaskiner. Hvad siger I til det?  
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Der udvikler sig nu en dialog blandt de studerende med udgangspunkt i de fagtermini, de allerede 

kender. Resultatet er nogenlunde som følgende: 

STUDERENDE: ”Når målet med kommunikationen er en adfærdsændring, så er den mest effektive 

vej netværkskommunikation. Da det ikke må koste noget ud over arbejdstid foreslår vi nogle mål-

rettede aktiviteter på facebook.” 

Et andet eksempel er følgende, som stammer fra et undervisningsforløb omkring kommunikati-

onsplanlægning. 

INES: ”Chefen siger, at vi skal lave en brochure.” 

STUDERENDE: ”Normalt begynder man ikke kommunikationsplanlægning med at fastlægge medi-

et. Vi må hellere spørge chefen, hvad formålet med kommunikationsindsatsen er.” 

På denne måde vænner de studerende sig til at agere som kommunikationsprofessionelle i et net-

værk af mange forskellige samarbejdspartnere.  Eksemplerne er realistiske og de studerende 

lægger mærke til, at rollen, som jeg spiller, er en kendt rolle for mig. På en legende og eksempla-

risk måde videregiver jeg professionel viden og adfærd og sætter også de studerende i en 

professionel rolle, som kan være forudsætningen for at konstruere en professionel identitet. 

Denne eksemplificering kan med fordel munde ud i workshops, hvor ”opgaverne fra chefen” bliver 

udført i praksis.  

5.1.1.3. Workshop 

Fagdelen kommunikation afsluttes med at de studerende selv udfærdiger en kommunikationsplan, 

som det er nævnt i studieordningen under færdigheder (punkt 2)26, at den studerende ”kan udar-

bejde og vurdere en kommunikationsplan”. At kunne udarbejde og vurdere en kommunikations-

plan er i forhold til spørgsmålet om professionsidentitet en fælles professionsrettet færdighed, og 

samtidigt et konkret svar på spørgsmålet ”hvad kan vi”. Som nævnt i indledningen er det vigtigt at 

forsyne de studerende med konkrete begreber for deres færdigheder.  

Undervisningsforløbet ”at udarbejde en kommunikationsplan” er sidste del i kommunikationsde-

len. Den bedste undervisningsform til denne læringsproces er efter min erfaring en workshop, 

hvor de studerende i grupper udarbejder en kommunikationsplan. Workshoppen indledes med en 

konkret opgave fra ”chefen”, som beder om en kommunikationsplan i forbindelse med et konkret 

kommunikationsproblem. Fordelen ved igen at bruge ”chef-fortællingen” som ramme i workshop-

pen er, at skabe en rød tråd mellem teori og praksis, mellem forelæsning og workshop, mellem 

læsning af teori og udarbejdelse af en plan.  
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Hele undervisningsforløbet skaber sammenhæng mellem teori og praksis, men også en progressi-

on, som strækker sig fra forståelse af en teori over analytiske færdigheder hen til en 

handlingsanvisende og produktiv tilgang, alt sammen i en professionsrettet ramme. De studeren-

de har i workshoppen mulighed for at anvende alle teoretiske og metodiske aspekter, som de har 

læst og hørt om tidligere i processen.  

 

5.1.2. Andet delområde: Formidlingsformer 

Den anden faglige del i faget er formidlingsformer, som beskæftiger sig med den faktiske udform-

ning af formidlingsprodukter. Til denne del af faget knytter sig følgende vidensområder, som er 

nævnt i studieordningen27 under punkt 5: Den studerende ”har viden om forskellige æstetiske og 

mediale udtryksformer i forhold til kommunikation og formidling i oplevelseserhverv, herunder 

mediedesign, foto- og videokommunikation, kommunikation i sociale netværk, mobile applikatio-

ner, storytelling, journalistisk formidling, retorik.” Derudover er et færdighedsområde direkte 

knyttet til dette delområde: Den studerende ”kan formidle og præsentere fagligt indhold i forskel-

lige kontekster og i forhold til både brugere og samarbejdspartnere”. (Punkt 4) 

5.1.2.1. Tilknytning til praksisverdenen ved hjælp af gæsteforelæsere 

I denne del af faget præsenteres mange forskellige formidlingsformer – dels ved et enkelt foredrag 

og dels i form af workshops, hvor de studerende har mulighed for at prøve den pågældende for-

midlingsform. Jeg har selv erfaring med denne form for undervisningsforløb fra min journalistiske 

efteruddannelse, hvor jeg oplevede det som meget positivt at møde mange forskellige gæstefore-

læsere, som gav et indblik i deres fagområde og professionelle tilgang til verdenen. I 

undervisningsforløbet med de forskellige formidlingsformer var hensigten derfor så vidt muligt at 

invitere gæstelærere med en professionel baggrund i faget. I forhold til professionsidentitet er det 

derved muligt at vise den faglige bredde, der også ligger i uddannelsen. At give de studerende 

mange muligheder for identifikation og derved at opbygge en professionel identitet. Det har dog 

været en udfordring at finde undervisere, som forener faglig, professionel og pædagogisk kompe-

tence. Således har udvalget af formidlingsformer også været præget af, hvilke gæsteforelæsere 

det har været muligt at invitere. Når jeg omvendt har mødt en person, der netop forener de fagli-

ge og pædagogiske kompetencer, har jeg tit arrangeret mere end én undervisningsgang og om 

muligt inviteret vedkommende til en fælles workshop, hvor de studerende havde mulighed for at 

prøve formidlingsformen. Herunder et eksempel på et semesterforløb, som er sammensat af flere 

forskellige emner og forelæsere. (Hold N08/09, efterårssemester 2010) 
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Uge Dato Referent Indhold 
36 
 

6.9. Ines Geishauser Mellem formidling og strategisk kommunika-
tion: Introduktion til forløbet 
 

8.9. Bjarne Jensen 
IT Universitetet Køben-
havn 

Fra idé til koncept: Mobile services / oplevel-
se 2.0 

15.9. Niels Bendsen 
Vendsyssels Historiske 
Museum 

Udstillingsarkitektur 
 

38 20.9. -- Ingen timer. Fælles deltagelse InVIO konfe-
rence 

22.9. Bjarne Jensen 
IT Universitetet Køben-
havn 

Fra idé til koncept: Mobile services / oplevel-
se 2.0 

39 27.9. Jane Bünemann, Nord-
jyske Medier 

Journalistisk arbejde på Nordjyske Medier 
Samarbejde med pressen 

29.9. Ines Geishauser Workshop pressemeddelelse 
40 4.10. Jane Bünemann 

Nordjyske Medier 
Journalistisk arbejde på Nordjyske Medier 
Praktisk journalistisk arbejde/feedback på 
pressemeddelelser 

6.10. Jørn Grønkjær 
Selvstændig, projekt-
udvikling og fundraising 

Kommunikationssituationer fra oplevelseser-
hverv belyst via eksempler – som oplæg til 
diskussion 

41 11.10. Ulla Gram Larsen 
Virgil Kommunikation 

Visuel kommunikation:  
Hovedprincipper for grafisk design 

13.10 Mogens Sørensen 
UCN 

Storytelling 
43 25.10. 

27.10. Ulla Gram Larsen 
Virgil Kommunikation 

Visuel kommunikation:  
Workshop grafisk design 

44 3.11. Peter 
Abrahamsen 
UCN 
 

Workshop visuel kommunikation 
Foto- og video  
 45 10.11. 

46 17.11 

 

Et detaljeret eksempel fra ovenstående forløb er forelæsning og workshop med journalist Jane 

Bünemann fra Nordjyske Medier. I forbindelse med et undervisningsforløb om samarbejde med 

pressen har hun i første omgang holdt foredrag om pressemeddelelsen som genre og måden at 

kommunikere med journalister på. Efterfølgende lavede jeg en workshop med de studerende, 

hvor de i grupper skrev pressemeddelelser om en faktisk begivenhed på uddannelsen. Pressemed-

delelser blev sendt til Jane Bünemann, som havde lovet at bringe den bedste tekst i avisen, og hun 

kom igen ugen efter for at give detaljeret feedback på de enkelte tekster.  

Et sådant forløb kræver meget koordination og en kontaktperson i praksisverdenen, der har over-

skud og vilje til samarbejdet. Til gengæld har netop dette forløb en række positive aspekter – ikke 

mindst i forhold til fagets professionsrettethed. Udover at lære noget om pressemeddelelsen som 

genre får de studerende mulighed for faktisk at samarbejde med pressen, hvilket er en central 

færdighed for alle kommunikationsprofessionelle. De får feedback fra en professionel, samt mu-

lighed for at se deres tekst i avisen, hvilket har højnet motivationen i skriveworkshoppen 



betydeligt. Og sidst men ikke mindst opretter de en kontakt til lokalpressen, som kan være meget 

nyttigt i det professionelle liv efter uddannelsen.  

5.1.2.2. Præsentationsteknik og mundtlig formidling 

Mundtlig formidling er på mange måder et særligt fagområde. Det er direkte knyttet til en af ud-

dannelsens tre slutkompetencer, som nævnt i kapitel 5.1,”Formidlingskompetence – både 

teoretisk og praktisk”. En persons evner til mundtlig formidling og præsentation er ofte det, som 

omverdenen mest umiddelbart iagttager og bedømmer i forbindelse med praktisk formidlings-

kompetence. Færdigheder i mundtlig formidling kan derfor anses som et slags visitkort. På denne 

baggrund har jeg valgt at integrere mundtlig formidling og præsentationsteknik generelt i al min 

undervisning som et gennemgående fokusområde. Jeg har brugt tid på at metakommunikere – at 

tematisere min egen formidling som underviser. Jeg har været åben for kritik og feedback fra de 

studerende og har ligeledes brugt tid på feedback for alle præsentationer fra de studerendes side i 

alle fagområder, som jeg underviser i. At kunne veksle perspektivet fra objekt- til metaplan er en 

vigtig færdighed i alle formidlingsprofessioner, og jeg anser det derfor som essentielt at praktisere 

denne mentale færdighed sammen med de studerende.  

Konkret tager undervisning i mundtlig formidling og præsentationsteknik udgangspunkt i klassisk 

retorik. Forløbet har jeg tilrettelagt med udgangspunkt i mit eget studium som en kombination af 

retorisk refleksion, planlægningsværktøj og fremførelsespraksis. Forløbet er en kombination af 

forskellige undervisningsformer med fokus på fremførelse af foredrag og præsentationer – i grup-

per og i plenum. Intensiteten af feedback bliver gradvist forhøjet og til sidst optager de studerende 

hinanden på video, mens de holder foredrag. Dette forløb er grænseoverskridende for nogle stu-

derende, og jeg mener, at det derfor skal placeres tidligst i 3. semester, når der er opstået en 

fortrolighed på holdet.  

5.2. Interkulturel kommunikation med udgangspunkt i tysk 

Faget ”Interkulturel kommunikation med udgangspunkt i tysk” udgør 0,25 årsværk (15 ECTS-point) 

og afsluttes efter tredje semester. Jeg overtog faget i 2008, da jeg begyndte at arbejde som time-

lærer på natur- og kulturformidlingsuddannelsen. Faget hed dengang ”Tysk” og var primært tænkt 

som et sprogfag med kulturelle og samfundsmæssige elementer. Dette kan læses i studieordnin-

gen fra 200728: ”Målet for fagområdet fremmedsprog er, at den studerende i hvert fremmedsprog  

1) udvikler mundtlig og skriftlig sprogfærdighed med relevans for oplevel-

seserhverv,  

2) kan benytte sproget i forskellige arbejdssituationer og 

3) opnår indsigt i sprogområdets kulturelle og samfundsmæssige forhold. 
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Her kunne jeg tage udgangspunkt i min erfaring som tysklærer fra private sprogskoler i både Tysk-

land og Danmark. Min plan var, at tilbyde et varieret forløb med mange forskellige arbejdsformer 

og en kommunikativ tilgang til fremmedsprogsundervisningen. De kulturelle og samfundsmæssige 

hovedemner ville jeg vælge sammen med de studerende, for at øge motivationen mest muligt. 

Undervisningen skulle selvfølgelig foregå på tysk.  

5.2.1. Pædagogiske udfordringer 

Jeg husker den allerførste undervisningsgang. Da jeg havde hilst på holdet og præsenteret mig på 

tysk, spurgte jeg ligeledes på tysk, om de havde forstået det, jeg havde sagt. Alle nikkede. Derefter 

forsøgte jeg at få en dialog i gang, men det var for mange studerende ikke muligt at præsentere sig 

på tysk. To eller tre ville slet ikke sige noget overhovedet, ikke engang svare på et lukket spørgsmål 

ved at sige ”ja”. I en samtale på dansk fortalte de mig derefter om nogle næsten traumatiserende 

oplevelser i folkeskolen, som gjorde at de blev bange, hver gang de skulle sige noget på tysk i en 

undervisningssituation. Sidst i denne samtale kunne en af de studerende, som ikke før havde sagt 

noget, sige de tyske akkusativ- og dativpræpositioner frem i en remse. Da jeg spurgte, hvad hun 

brugte remsen til, kunne hun ikke svare mig.   

Denne episode er på mange måder eksemplarisk. Jeg har siden hen hvert år mødt studerende, 

som stort set kunne forstå enhver mundtlig henvendelse på tysk, men var ude af stand til at svare. 

Jeg kendte fra min uddannelse til lærer i ”tysk som fremmedsprog” mange kommunikative spil og 

øvelser, som motiverer de studerendes talelyst, og jeg var ligeledes vant til at arbejde med begyn-

derhold i tyskundervisningen. Den pædagogiske udfordring her var den eklatante forskel mellem 

passivt og aktivt ordforråd, i kombination med en ofte psykisk tærskel på grund af dårlige oplevel-

ser i folkeskolen. At de studerende ikke ville sige noget på tysk interpreterede jeg med 

udgangspunkt i Knud Illeris som en psykisk forsvarsmekanisme, der29 ”tjener til at beskytte indivi-

det mod læring, der af en eller anden grund kan være truende, begrænsende eller på anden måde 

belastende for fastholdelsen af den mentale balance.” Illeris skriver videre, at ”samtidigt er over-

vindelse af forsvar ofte den helt centrale faktor for en læring, man kan komme videre med, fagligt 

såvel som personligt.”30 For at muliggøre læring for alle studerende på holdet definerede jeg det 

som vigtigst at hjælpe de studerende at overvinde deres forsvar mod læring. 

5.2.2. Trygge rammer 

Mit første tiltag for at opnå ovennævnte mål var at skabe en tryg og tillidsfuld ramme omkring 

undervisningen i faget tysk. Dette gjorde jeg ved en tydeligt uformel optræden, ved at bruge dan-

ske hyggesignaler som stearinlys og småkager mm. Indenfor disse trygge rammer gennemførte jeg 

en systematisk sprogundervisning, hvor jeg brugte bl.a. ”language drills”, hvor de studerende lær-

te sætninger og vendinger udenad, som de senere hen fik mulighed for at anvende. Målet var at 
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styrke deres sproglige selvtillid ved at give dem så mange positive oplevelser som muligt. Effekten 

af disse tiltag kan læses i følgende citat fra uddannelses- og undervisningsevaluering forårsseme-

ster 2012. En studerende fra hold N11, 2.semester skriver: ”Jeg er ikke så god til tysk, men vi har 

en dialogrunde, hvor alle siger noget, det har været rigtig godt, jeg er begyndt at sige lidt og har 

fundet ud af, at det ikke er farligt.”31 

5.2.3. Kommunikativ kompetence 

Sammen med lektor Arne Sneskov, som underviste i faget engelsk, besluttede vi at lægge fokus i 

begge fag på den kommunikative kompetence i stedet for den sproglige kompetence. Succeskrite-

riet – også for eksamener – blev dermed flyttet fra ”det skal være rigtigt” til ”det skal kunne 

forstås”. Da jeg præsenterede de studerende for dette virkede de meget lettede, og siden hen har 

jeg brugt denne formulering til hvert 1.semesters hold, når faget skulle præsenteres.   

Efter at jeg blev ansat som adjunkt og reflekterede over uddannelsens professionsidentitet, fik 

faget tysk en mere tydelig professionsrettet profil. Jeg valgte i samarbejde med kollegaen fra faget 

engelsk at lægge fokus på, at faget indgik som en del i uddannelsens generelle formidlingssigte. 

Begge sprogfag fik i den nye bekendtgørelse navnet ”Interkulturel kommunikation”, faget tysk hed 

nu ”Interkulturel kommunikation med udgangspunkt i tysk”. I søsterfaget engelsk blev der præ-

senteret en generel tilgang til interkulturel kommunikation med eksempler fra hele verdenen, 

mens vi i den tyske del tog udgangspunkt i tysksprogede mennesker som en eksemplarisk mål-

gruppe for interkulturel kommunikation. Herved kunne kommunikationsteorierne fra faget 

”Kommunikation og formidlingsformer” bruges, og der blev skabt en tværfaglig sammenhæng.  

 I studieordningen32 står der følgende om faget under mål for læringsudbyttet:  

Viden - den studerende 

1. har viden om kommunikationsstrategier og relevant formidling til tysksprogede 

målgrupper  

2. har viden om tysksprogede målgruppeundersøgelser med relevans for dansk op-

levelsesøkonomi 

3. har viden om kulturmøder og forståelse for andre kulturer samt viden om kultur-

forskelle mellem tysk- og dansksprogede lande.  

4. har eksemplarisk indsigt i det tyske sprogområdes kulturelle og samfundsmæssige 

forhold  

5. har viden om tysksprogede turisters holdninger og forventninger mht. natur- og 

kulturoplevelser i Danmark 

6. har viden om Danmark i de tysksprogede medier. 
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Færdigheder - den studerende 

1. kan udvikle, tilrettelægge og gennemføre natur- og kulturformidlingsprojekter 

som henvender sig til en tysksproget målgruppe 

2. kan analysere og vurdere udvalgte tysksprogede målgruppeanalyser med rele-

vans for oplevelseserhverv 

3. kan analysere og vurdere forskellige professionsrelevante tekstgenrer 

4. kan kommunikere mundtligt og skriftligt i forskellige arbejdssituationer med rele-

vans for oplevelseserhverv  

5. kan kritisk vurdere egne sprogfærdigheder som grundlag for videre sproglig ud-

vikling.  

 

Kompetencer - den studerende 

1. har kommunikativ kompetence på tysk i teori og praksis i forhold til professionen  

2. kan omsætte sin viden om det tysksprogede kulturområde til interkulturel kompe-

tence  

3. kan håndtere kommunikation med modtagere med forskellig kulturel og sproglig 

baggrund med udgangspunkt i interkulturel kompetence 

4. kan reflektere over interkulturel erfaring og kommunikation. 

 

De ovennævnte udviklingsorienterede tanker omkring faget har været meget positive og har givet 

faget en fast plads i uddannelsen som helhed. Tyske målgruppeundersøgelser indgår nu som fast 

del i undervisningen, sammen med øvelser i en egen, kvalitativ tilgang til målgruppen. Der bliver 

inviteret tyske gæstelærere, som står til rådighed for interviews med de studerende. De dertil 

knyttede videns- og færdighedsområder er igen med til at opbygge de studerendes professionelle 

identitet. På denne baggrund har jeg besluttet (efter mange overvejelser), at der i disse områder 

undervises på dansk, for at gøre det muligt for alle studerende, at være med på (sprogligt) lige fod. 

At de studerende kan se en sammenhæng mellem undervisningen og professionen viser følgende 

citat fra uddannelses- og undervisningsevaluering forårssemester 2012: ”Det er godt, at vi har talt 

så meget om tyske turister og deres forventninger til at komme til Danmark, det gør at undervis-

ningen opleves relevant og brugbar i forhold til fremtidige job.”33 (Studerende fra N11, 

2.semester) 

Jeg oplever stadigvæk mange emotionelle blokeringer og forsvarsmekanismer hos de studerende 

på første semester, og erfaringen viser, at disse blokeringer bedst kan lempes ved at inddrage de 

studerende mest muligt i planlægningen af semesterforløbet samt i valg af fokusområder og akti-
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vitetsformer. Dette er i overensstemmelse med princippet ”deltagerstyring” i Knud Illeris’ lærings-

teori. ”Deltagerstyring betyder, at alle deltager – både lærere, elever/studerende og evt. andre 

involverede – styrer aktiviteterne i fællesskab og dermed også gør styringen til et væsentligt anlig-

gende, hvilket generelt betyder meget for både motivationen og kvaliteten af læringen.”34 

I starten af semesteret plejer jeg at præsentere de obligatoriske dele og derefter at tematisere 

vores hovedopgave: at nærme os tysksproget kultur og samfund, for at lære den tysksprogede 

målgruppe at kende. Der er ikke én opskrift på kulturformidling, men utallige emner at tage fat i, 

og sammen med de studerende finder jeg så ud af, hvordan semestrene skal struktureres.  Der har 

været et hold, som i alle tre semester startede undervisningen med at synge en sang på tysk. Et 

andet hold blev enig om, at tysk kulturhistorie var nøglen til målgruppen, mens et tredje hold helst 

ville på så mange ekskursioner som muligt for at observere tyske turister og komme i kontakt med 

dem. Et eksempel på en semesterplan er vedlagt som bilag.35 De studerende har udtrykt sig meget 

positivt omkring, at de bliver inddraget i valg af emner i undervisningen. En studerende fra hold 

N11, 2. semester skriver f.eks. i uddannelses- og undervisningsevaluering forårssemester 2012 

følgende: ”Jeg synes det er rigtig positivt, at vi har haft en løbende dialog om strukturering af og 

emner til undervisningen. Jeg synes det er rigtig godt, at vi har indført dialogrunde og at vi også i 

øvrigt bliver inddraget meget i undervisningen.”36 

6. Udviklingsprojekter  

6.1. Uddannelsen som udviklingsprojekt 

Hele natur- og kulturformidlingsuddannelsen kan ses som ét stort udviklingsprojekt, som følgende 

citat fra ansøgningen ”Professionsbacheloruddannelsen i natur- og kulturformidling som fortsat 

udviklingsprojekt”37 viser:  

”Natur- og kulturformidlingsuddannelsen blev udviklet som udviklingsprojekt i CVU 

Nordjylland under det daværende Videncenter for Professionsudvikling og Professi-

onssamarbejde - med begrænset støtte fra Undervisningsministeriets 

udviklingsmidler. Siden har uddannelsen løbende været under udvikling, især i forhold 

til etablering af netværk og samarbejde med aftagerfeltet og med forskningsinstituti-

oner (specielt AAU). Uddannelsen er derfor at betragte som et fortsat 

udviklingsprojekt under mottoet: "Vi bygger skibet mens det sejler". Indtil nu har der 

kun i begrænset omfang været mulighed for at afsætte midler til dette udviklingsar-

bejde, som har fundet sted i kraft af 'ildsjæles' engagement - og en arbejdsindsats, 
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som ligger ud over det, der er afsat midler til. Dette er naturligvis uholdbart. Udvik-

lingsarbejdet kulminerer nu i 2009 med de nævnte delprojekter, og selv om 

størstedelen af disse skal gennemføres under alle omstændigheder, vil omfanget og 

kvaliteten heraf være meget afhængig af, at der bevilges særlige midler hertil.” 

Mine bidrag til uddannelsen som fortsat udviklingsprojekt relaterer sig til ansøgningens generelle 

mål ”Fortsat udvikling af professions- og udviklingsbaseringen af natur- og kulturformidlingsud-

dannelsen”. Her indgår min udvikling af fagene ”Kommunikation og formidlingsformer” og 

”Interkulturel kommunikation med udgangspunkt i tysk”, som er forankret i uddannelsens formål 

og professionsrettethed. Denne udvikling har jeg gjort rede for i kap. 5. Desuden har jeg bidraget 

til udviklingen af uddannelsen som helhed gennem opgaven som praktikkoordinator, hvor jeg også 

udbyggede uddannelsens netværk i forhold til samarbejdspartnere i praksisfeltet (se afsnit 7.2) 

samt ved at deltage i kompetenceudvikling og et tværprofessionelt udviklingsarbejde (se afsnit 

6.2). Tidligere studiechef for natur- og kulturformidlingsuddannelsen Mogens Sørensen skriver i 

sin ”Udtalelse vedrørende Ines Geishauser”38, at ”Natur- og kulturformidlingsuddannelsen er en 

ret ny uddannelse (fra 2006) og har som sådan været under i konstant udvikling. Ines har her bi-

draget med dels at udvikle egne undervisningsfag, således at de sigter mod uddannelsens særlige 

formål og professionsrettethed, og dels ydet væsentlige bidrag til udvikling af uddannelsen som 

helhed.” 

6.2. Udviklingsprojekt om nye undervisnings- & studieformer 

Formålet med udviklingsprojektet, som blev gennemført fra september 2009 til august 2010 var at 

udvikle nye undervisnings- og studieformer, som kunne anvendes i både lærer- og pædagogud-

dannelsen og natur- og kulturformidlingsuddannelsen og under inddragelse af de studerendes 

kompetencer.39 Undervisningsformerne skulle primært knyttes til professionsorienterede under-

visningsforløb. Der blev gennemført fire lokale pilotprojekter på henholdsvis pædagog-

uddannelsen i Aalborg, læreruddannelsen i Aalborg, læreruddannelsen i Hjørring og natur- og kul-

turformidlingsuddannelsen i Hjørring.  

Projektgruppen udviklede en model over undervisningens fem grundformer i en mellemlang pro-

fessionsuddannelse, som blev den bærende fælles forståelsesramme for udviklingsarbejdet.  

Jeg har som del af udviklingsprojektet gennemført et pilotprojekt med titlen ”Studiegruppearbejde 

i virtuelle møderum”. Ved hjælp af projektet har jeg undersøgt, om motivationen for projektarbej-

de i grupper kan øges gennem implementering af videokonferencer i virtuelle møderum.  

De studerende reagerede generelt meget positive på den nye undervisningsform, og på trods af 

tekniske vanskeligheder, der skyldtes en ny og ikke brugervenlig software, var motivationen til 
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gruppearbejdet tydeligt højere i løbet af projektet. Dette viste sig først og fremmest i, at alle stu-

derende brugte en del tid på at kommunikere med hinanden, også når de ikke reelt befandt sig på 

UCN. Både jeg og de studerende blev mere bevidste om potentialet i brugen af videokonferencer. 

Virtuelle møder kan øge motivationen til studiegruppearbejde og de kan gøre det muligt at inte-

grere fjern- og deltidsstuderende i studiegrupperne. Dette har især været relevant i forbindelse 

med udviklingen af undervisningen til fjernstuderende og ikke mindst i forbindelse med et ønsket 

samarbejde med Thy/Mors området og et udbud af uddannelsen på Thy uddannelsescenter, som 

blev realiseret i 2011. 

 

7. Øvrige arbejdsopgaver 

7.1. Vejledning 

Jeg har haft vejledning af studerende i hele adjunktperioden. Vejledningen tog udgangspunkt i 

eksamensvejledning (herunder projektvejledning i forhold til de studerendes eksamensprojekter), 

vejledning i forbindelse med det tværfaglige projekt i slutningen af første semester samt vejled-

ning i forbindelse med bachelorprojekt i 6. semester. Vejledning som undervisningsform har været 

en ny og udviklende opgave for mig. Jeg har draget nytte af sparringen med erfarne undervisere, 

især studieleder Mogens Sørensen og Lektor Henning Brinckmann.  

7.2. Praktikkoordinator 

Som praktikkoordinator har jeg været med til at opbygge et netværk af samarbejdspartnere i 

ehvervslivet. Møderne med disse samarbejdspartnere har i høj grad været givende og lærerige  

for mig i forhold til at videreudvikle uddannelsen med et professionsrettet sigte. Jeg har desuden 

haft mulighed for at præcisere over for samarbejdspartnerne, hvad uddannelsen går ud på, og 

hvilke emner og områder en studerende fra natur- og kulturformidlingsuddannelsen fagligt er en-

gageret i.  

Der er en tendens hos nogle samarbejdspartnere at betragte praktikanter som velkommen gratis 

arbejdskraft. Hos de studerende kan denne tendens også mærkes. Jeg blev som praktikvejleder 

mange gange spurgt: ”Hvad skal jeg kunne, når jeg starter i praktik?” Jeg betragtede det som min 

opgave at formidle praktikkens mål til både studerende og praktikstederne. Som det står i studie-

ordningen, er det praktikkens mål at,  

”skabe sammenhæng mellem uddannelsens teoretiske og metodiske elementer og 

praksisfeltet og derved sikre professionsbasering og praksisnærhed. Praktikken tilret-

telægges med progression fra det observerede til det reflekterende og selvstændigt 



udøvende i forbindelse med træning af grundlæggende kompetencer inden for ople-

velseserhvervene.”
40 

Progressionen fra det observerede til det reflekterende og (først derefter) selvstændigt udøvende 

er essentielt i denne sammenhæng. Det har også været et grundkriterium i forbindelse med at 

godkende praktiksteder, at der har været mulighed for denne observation og refleksion, dvs. om 

der på stedet fandtes personer, der var i stand til og havde overskud til at lære fra sig.  

Praktikken er en af uddannelsens vigtigste elementer – især i forhold til begrebet professionsret-

tethed og professionsidentitet. I forhold til at opbygge en professionsidentitet har mange 

studerende i løbet af praktikken oplevet, at deres spørgsmål omkring ”hvem er vi” og ”hvad kan 

vi” blev besvaret. Observation og refleksion i praksisfeltet, spejling i personer fra praksisfeltet samt 

oplevelsen af at kunne bidrage med noget var i høj grad med til at styrke deres professionelle 

identitet. 

7.3. Kontaktlærer 

Refleksionen over min funktion som kontaktlærer bringer mig tilbage til begyndelsen af denne 

anmodning. Funktionen har givet mig en meget tæt kontakt til de studerende og har for alvor gjort 

mig det store ansvar bevidst, som ligger i at være den eneste fast tilknyttede underviser på en lille 

uddannelse. Det har været krævende og nogle gange belastende at møde de studerendes proble-

mer, som til tider kunne være af meget personlig karakter.  Mange studerende gav udtryk for en 

generel usikkerhed i forbindelse med professionsidentitet og deres egen fremtid. Desuden fortalte 

de mig ofte, at de var i tvivl, om de havde valgt den rigtige uddannelse og at denne tvivl gjorde det 

vanskeligt for dem at finde energi til studiet. Jeg interpreterede disse problemer i sammenhæng 

med et generelt samfundsmæssigt pres på uddannelserne, et pres som Knud Illeris beskriver som 

en ”understrøm, der indebærer at man ofte føler sig presset, både direkte økonomisk (…), men 

man skal også lære det rigtige og på den rigtige måde, for at kunne indgå gnidningsfrit og kon-

struktivt i samfundet og på arbejdspladserne.”41 Disse forhold påvirker ifølge Illeris de studerendes 

motivation på en ambivalent måde, dvs. deres effekt er på én gang positiv og negativ. Illeris anbe-

faler f.eks. i en vejledningssituation, at man bevidst bygger på den positive effekt ved at 

”imødekomme deltagerne, begrunde aktiviteterne i forhold til deres situation og interesser, lytte 

til deres bekymringer, give dem størst mulig medbestemmelse og afpasse udfordringerne, så de så 

vidt muligt er relevante”42. Denne tilgang har jeg generelt prøvet at omsætte i samtlige opgaver 

som adjunkt og især i min opgave som kontaktlærer. 
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Derudover har jeg sammen med Mogens Sørensen etableret en mentorordning for uddannelsen, 

som skal sikre sammenhold på tværs af holdene, samt at både praktisk, faglig og identitetsrelate-

ret viden videregives fra årgang til årgang. Mentorordningen startede med et mentorkursus, som 

blandt andet omfattede et kursus i coaching ved lektor Dorthe Lauenberg. 

 

8. Nye udfordringer 

 

Mit adjunktforløb på natur- og kulturformidlingsuddannelsen har været præget af forandringer. 

Fornemmelsen af at være del af en ny og spændende udvikling har været der på lige fod med tviv-

len om, at det vi kan tilbyde de studerende er tilstrækkeligt godt. ”Pionerånd” stod side om side 

med usikkerhed. Som forhenværende studieleder Mogens Sørensen har formuleret det i projekt-

ansøgningen for professionsbacheloruddannelse i natur- og kulturformidling som fortsat 

udviklingsprojekt43 kunne mottoet for forløbet være ”Vi bygger skibet, mens det sejler”.  

En af de største forandringer var, at der fra efterårssemesteret 2012/2013 blev indført Problem 

Based Learning (PBL) som ny studieform. Denne udvikling blev initieret af uddannelsens studieko-

ordinator, og den var meget velbegrundet i forhold til både professionsrettethed, samarbejde med 

Aalborg Universitet (som ligeledes bruger PBL som gennemgående studieform) og udvikling af ud-

dannelsen som helhed. De studerende skal fra nu af skrive et gruppeprojekt per semester, og der 

er krav om samarbejde med partnere i praksisfeltet. Hvert semester har fået en temaramme, fa-

gene i uddannelsen (og fageksamener) er afskaffet, og undervisningen består nu af korte foredrag 

om udvalgte emner, workshops og projektvejledning. Projektvejledningen er nu, set i forhold til 

arbejdstiden, en af undervisernes hovedopgaver.   

Det første semester med den nye studieform har for mig været præget af mange spørgsmål. 

Hvordan skal den nye studieform rumme fagene og det store udviklingsarbejde der ligger i dem? 

Hvordan kan jeg presse mine fags indhold ind i foredrag, når hele min tilgang til undervisning hidtil 

har været dialogbaseret? Efter de første projekteksamenerne kan jeg dog se flere fordele ved PBL, 

først og fremmest i forhold til professionsrettethed. Alle studerende har haft kontakt og samar-

bejde med praksisverdenen og kan derved allerede fra 1. semester sætte uddannelsen i relation til 

professionsrettede arbejdsopgaver. Desuden har mange grupper arbejdet meget selvstændigt og 

delvist på et højere niveau end tidligere.   

Samtidigt med indførelsen af PBL har natur- og kulturformidlingsuddannelsen fået en international 

linje. I september 2012 startede 15 internationale studerende i Hjørring. I forbindelse hermed er 

                                                      
 

43 Se bilag nr. 14 



der blevet ansat en ny kollega, som varetager størstedelen af undervisningen på den internationa-

le linje. Jeg har kun undervist lidt og har heller ikke haft megen kontakt til de internationale 

studerende, hvorfor jeg ikke vil komme nærmere ind på forløbet.  

Jeg vil dog tillade mig den bemærkning, at mængden af forandringer i uddannelsen på ingen måde 

svarer til midlerne, som er afsat i forbindelse med implementeringen af disse forandringer. Jeg har 

som adjunkt generelt været interesseret i at eksperimentere med forskellige former for undervis-

ning og har i denne interesse kunnet hente overskud og motivation til at gennemføre nye tiltag. På 

trods af dette overskud har jeg på ingen måde følt mig rustet til at arbejde med PBL. PBL er blevet 

indført inden for stort set de samme tidsmæssige rammer som ved tidligere semestre. Der har ikke 

været tilbudt kurser i forbindelse med f.eks. projektvejledning eller gruppearbejde. Derudover har 

der stadigvæk ikke været afsat midler/tid til en faglig dialog, som kan udvikle uddannelsen som 

helhed. Denne helhed er dog forudsætningen for at helhedstanken bag PBL med afskaffelse af fag 

og fageksamener er begrundet. 

En uddannelse under konstant forandring har behov for samtidigt at holde fast ved en ”uddannel-

sesidentitet”. I denne forbindelse er det vigtigt at definere nogle få centrale elementer, værdier og 

fokusområder for uddannelsen, som kan siges at udgøre skibets skrog som mindste forudsætning 

for en vellykket sejlads. Et af disse centrale elementer i uddannelsen er i høj grad de mennesker, 

som arbejder der. Det kan være meget givende at arbejde eller studere på en lille uddannelse, 

hvor alle kender alle, og hvor stemningen generelt er præget af nærvær og fortrolighed. Ulempen 

ved dette er, at uddannelsen er meget sårbar overfor forandringer i medarbejdersammensætnin-

gen. Det var en stor udfordring, da Mogens Sørensen stoppede som studieleder og blev efterfulgt 

af en studiekoordinator. Overgangen blev dog struktureret så ”flydende”, at hverken undervisere 

eller de studerende mærkede nogle negative konsekvenser.  

Desværre ser det anderledes ud i skrivende stund. Studiekoordinatoren har sagt op på grund af 

stress, og det har ført til meget usikkerhed hos de studerende. Sammen med den til tider uover-

skuelige forandringsproces, som uddannelsen befinder sig i, betyder det en meget alvorlig 

situation for natur- og kulturformidlingsuddannelsen. Jeg håber, at den fremtidige studieleder vil 

kunne genskabe den personelle kontinuitet, som er vigtig for, at uddannelsen fortsat kan udvikles 

og vokse. 

9. Afrunding 

 

Denne anmodning indeholder en beskrivelse af mine arbejdsopgaver indenfor natur- og kultur-

formidlingsuddannelsen samt en række refleksioner, som er knyttet til disse arbejdsopgaver. 

Grundlæggende har de store udfordringer i begyndelsen af min adjunktperiode været, at natur- og 

kulturformidlingsuddannelsen var en ny uddannelse med få studerende og få fast tilknyttede un-



dervisere. Uddannelsen manglede professionsidentitet og delvist også professionsrettethed. På 

denne baggrund har min opgave været at udvikle uddannelsen i forhold til professionen samt at 

udvikle de to fag ”Kommunikation og formidlingsformer” og ”Interkulturel kommunikation med 

udgangspunkt i tysk”, således at fagene blev strukturerede og målrettede samt blev en integreret 

del af den samlede uddannelse.  

For at løse disse opgaver har jeg brugt en palet af værktøjer. For det første tog jeg udgangspunkt i 

mig selv, min egen faglige og pædagogiske baggrund og ikke mindst min egen professionsidentitet 

som formidler. Derudover benyttede jeg mig strategisk af muligheden for at tilknytte eksterne 

forelæsere, for at give de studerende yderligere mulighed for at spejle sig i personer med en pro-

fessionsidentitet med relevans for natur- og kulturformidlingsuddannelsen.  

Dernæst har jeg som en central del i udviklingen af fagenes professionsrettethed defineret videns-, 

færdigheds- og kompetenceområder. Denne udvikling af uddannelsen og fagområderne tog ud-

gangspunkt i den europæiske kvalifikationsramme for videregående uddannelser (jf. Bologna-

processen), således som det er formuleret bl.a. i akkrediteringsbekendtgørelsens bilag 444. Udvik-

lingsarbejdet førte frem til udarbejdelsen af et forslag til en ny bekendtgørelse, som blev godkendt 

af Undervisningsministeriet i 2011. 

Disse videns-, færdigheds- og kompetenceområder udgør den røde tråd i fagene samt en fælles 

basis for alle studerende og er med til at gøre det nemmere at svare på det centrale spørgsmål: 

”Hvad kan vi”. Jeg har desuden generelt brugt disse videns-, færdigheds- og kompetenceområder 

til alle fagdidaktiske tiltag fra valg af teori til prioritering af de forskellige faglige elementer.  

Et andet værktøj, som jeg har benyttet mig af i min funktion som praktikkoordinator, er udviklin-

gen af uddannelsens netværk af samarbejdspartnere i erhvervslivet.  Jeg har desuden afstemt 

uddannelsens generelle udviklingsarbejde med mine kollegaer for at sikre, at uddannelsen frem-

træder som en helhed. Som kontaktlærer er jeg kommet tæt på de studerende og har brugt 

mange impulser fra samtalerne med de studerende til at udvikle uddannelsen i forhold til de stu-

derendes behov. 

Ovennævnte tiltag har skærpet uddannelsens professionelle profil. Dermed kan de også ses som 

et grundlag for, at de studerende kan opbygge en professionsidentitet i forbindelse med deres 

uddannelse til professionsbachelorer i natur- og kulturformidling. Sidst men ikke mindst er det 

værd at huske, at processen med at opbygge denne professionsidentitet og derefter at kunne sva-

re på spørgsmålet ”hvem er vi?” også hænger sammen med de studerendes egen indsats og deres 

engagement i uddannelsen. Som adjunkt på natur- og kulturformidlingsuddannelsen har jeg bidra-

get til at støtte de studerende i denne proces. 
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11. Fortegnelse over bilag 

 

1. Curriculum Vitæ 

2. Fortegnelse over kurser, konferencer, workshops og projekter 

3. Eksamensbeviser Københavns Universitet 

4. Øvrige eksamensbeviser 

5. Udtalelse International House 

6. Udtalelse SWR 

7. Lektørudtalelse ”Nordpå” 

8. Udtalelse UCN  

9. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i natur- og kulturformidling (2011) 

10. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i natur- og kulturformidling (2006) 

11. Uddannelses- og undervisningsevaluering FS 2012, Kommunikation og formidlingsformer 

12. Uddannelses- og undervisningsevaluering FS 2012, Interkulturel kommunikation/tysk  

13. Semesterplan ”tysk” hold N08 

14. Projektansøgningsskema ”Professionsbacheloruddannelsen i natur- og kulturformidling som 

fortsat udviklingsprojekt 

15. Udviklingsprojekt om nye undervisnings- & studieformer i den pædagogiske søjle i UCN 2009-
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Fortegnelse over kurser, konferencer, workshops og projekter 

 

Dato/Sted 

 

Titel/Indhold 

 

Form/Arrangeur 

23.2. – 30.3. 

2009 

Webkursus 

Webdesign, webredaktion, kommunika-

tion via websites 

Kursus 

EUC Nord 

25.5.2009 

 

Nordjysk Turisme  Konference  

Visit Nordjylland 

2.10.2009 

 

International Day UCN Konference/workshop 

UCN international 

10.11. 2009 The ApExperience - 'the good, the bad 

and the rich experience'  

Konference/workshop 

APEX, Aalborg Universitet 

26.8. 2010 Livslang læring: Museer og kulturarvs-

formidling i oplevelsesøkonomien 

Kursus 

Aalborg Universitet 

20.9.2010 Invio konference 

Netværksdag 

Konference/workshop 

Innovationsnetværk Invio 

25.10.2010 Mentorkursus Natur- og Kulturformid-

ling 

Kursus 

UCN 

17.11.2010 - 

14.4.2011 

Sprogfag på vej til kulturfag: Interkultu-

relle filmaftener på Skolevangen.  

En del af projektet ”Rekruttering til vel-

færdsuddannelserne i Hjørring” 

Projekt inkl. event 

UCN/Hjørring Gymnasium 

2.12.2010 Kreative mødepladser 

 

Konference 

APEX/Aalborg Universitet 

27.1.2011 Innovationsdag 

Netværksplatform for erhvervslivet, ud-

dannelsessystemet og det offentlige 

Konference 

Innovation X/Aalborg Univer-

sitet 

18.2.2011 Kursus i webredaktion for ucn.dk Kursus 

UCN 

3. og 4. 5. 2011,  Kursus i kreativ nytænkning  Kursus 



 Udvind vækst/Aalborg Uni-

versitet 

9.6. 2011 Themadag om tryghed og kreativitet 

 

Kursus 

Udvind vækst/Aalborg Uni-

versitet 

20.9.2011 Oplevelsesøkonomisk effektvurdering 

 

Konference  

APEX, Aalborg Universitet 

Efterårssemester 

2011 

Samarbejde med Thy Nationalpark om-

kring forbedring af 

kommunikationstiltag 

Projekt inkl. ekskursion og 

workshop 

Thy Nationalpark/UCN 

  

1.10.2012 Netværksnavigator LinkedIn  

 

Kursus  

Dansk Magisterforening 

8.11.2012 Netværksmøde 

Events, kommunikation og oplevelser 

Konference 

UCN 

19.11.2012 Entreprenørskab, iværksætteri og inno-

vation 

Online workshop 

UCN innovation 

28.1.2013 Knud Illeris - Konference tranformativ 

læring og identitet 

Konference 

Aarhus Universitet 

 

  



 


