
 
 
 

Anteckningar från workshop om samarbete och nätverkande 
 
Workshoppen var en del av SLU Centrum för naturväglednings nationella träff för utbildare inom 
naturvägledning och naturguidning. Träffen hölls 29 och 30 november 2022. 
 
Fokus på workshoppen var hur utbildade kan bli ännu bättre på att dela erfarenheter, samarbeta och 
nätverka. 
 
Workshoppen hölls av Katrin Jones Hammarlund. 
Anteckningar togs av Per Bengtson 
 
Anteckningar 
Vilka behov har ni definierat? 

• Vi vill gärna ha ett formellt nätverk. Ett där vi kan samverka mellan utbildningar på samma 
nivå, för att rådfråga. Och gärna ett för alla som arbetar med naturguidesnormen.  

• Vi har också behov av material som kan användas i olika sammanhang.  
• Naturskoleföreningen har ett bra samarbete, som även finns i Norden.  
• Behov av att utbilda lärare i friluftsliv.  
• Det är mycket individstyrt. Det finns behov av att formalisera och skapa en bank för 

utbildningsmaterial, och hitta samarbetspartners i den ”riktiga” världen.  
• Det är svårt att få ihop ett nätverk. Individer byts ut men gör man det formaliserat med 

organisationer som deltar så kan det nå längre. 
• Det är uppenbart att FHS behöver ha ett nätverk.  
• Både för att visa goda exempel och stötta varandra i genomförandet.  
• Vi pratade mycket om hur turismen är organiserad. Det ser så olika ut i hur mycket man kan 

få stöd. Det är ett myller i Västra Götaland med olika nivåer. Samma sak i Västerbotten.  
• Vi behöver skapa en gemensam röst för att bli starka. Annars blir det spretigt.  
• I vissa grupper hade man olika bakgrund men enades om att det behövs en gemensam 

struktur med en huvudman.  
• Viktigt att skapa en mötesplattform. Bra att kunna mötas digitalt utanför kontorstid.  
• Att träffa folk som jobbar med ungefär samma saker både formellt och informellt, är 

värdefullt. Vi har inte kommit så långt. Jag kan bjuda in till träff! (Olle Mobärg).  
• Jag är ensam i min värld. Ensam lärare som ska hitta på en utbildning själv. Jag vill gärna 

träffas och lära av varandra. Gärna sno av varandra.  



 
 
 

 
• Den som utbildar ideella, saknar nätverk och innehåll. En ideell ledare som leder en grupp. 

Vad är baskunskapen?  
• Vi som jobbar med ideella arbetar med människors fritid. Det heligaste som finns. Vi på 

Studiefrämjandet jobbar med Friluftsfrämjandet och STF. Ganska mycket är likartat. Men det 
skulle verkligen bli bättre med samordning.  

• Jag vill hitta hur kvalifikationer och nivåer. Friluftsliv, ideell sektor, vad är vad och vem 
utbildar vad? Ex STF har både ideell och professionell utbildning av guider, och det hänger 
ihop. Det kanske finns behov av en karta.  

• Vilka krav kan man ställa på de ideella. Man kan ha en lägstanivå.  
• Ni som jobbar med gymnasieprogram. Vad händer sedan och vad leder det till? 
• Promotion of nature based guides is important. Good to update the guides’ skills. 
• Vilka ställen får naturguider jobb på? Värdefullt att samla kunskap om. 
• CNV har inte möjligheten att vara en paraplyorganisation, men samlar gärna till möten som 

detta. Denna träff är också en plattform för samverkan. 
• Kanske kan FUN vara en samlande plats? Det handla om att nätverka på olika nivåer. FUN 

kan vara en möjlig plattform för att samla utbildare. 
• Ett informellt nätverk är känsligt och skakigt eftersom personer försvinner.  
• Hur ser kartan av utbildarna ut? Det har vi gemensamt behov av att veta. 
• Kartläggning behövs på olika behov. Vilka är vi, vad gör vi, hur hänger det ihop.  
• Det handlar om råd till den som är ny. Det handlar om material.  
• Vi naturvägledare har metodiken och pedagogiken gemensamt och det är vår styrka. Det är 

platserna som varierar.  
• Det råder viss begreppsförvirring kring vissa termer. Det kan vi hjälpas åt att reda ut, 

exempelvis genom webbinarier. 
• Vi pratade om olika arbetssätt och behov i olika sammanhang. 
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