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Naturvägledare
”...avslöjar landskapets gömda berättelse;
levandegör platser, företeelser och idéer;
provocerar tanken och bjuder på
minnesvärda upplevelser; synliggör vårt
natur- och kulturarv genom att fördjupa vår
natur
förståelse och vidga våra perspektiv.”
Fritt från AHI Association for Heritage Interpretation / www.cnv.nu
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Naturvägledning
”Med naturvägledning menas förmedling av känsla för och
kunskaper om naturen
naturen. Naturvägledning syftar till att öka
förståelsen för de grundläggande ekologiska och kulturella
sambanden och för människans roll i naturen. Därigenom
förbättras möjligheterna till positiva upplevelser i naturen och till ökad
miljömedvetenhet hos den enskilde och i samhället.”
Nordiska ministerrådet 1990
”Med naturen menas här både landskapets
p
natur- och kulturgivna
g
element.”
Tillägg till ovanstående i avtal om CNV
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Naturguide
Person som guidar i och om naturen och
k lt l d k
kulturlandskapet
t
Definition av naturguide i CNV:s remiss 2010 samt ansökan till Jordbruksverket 2011
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Program
8.30 – 9.00

Registrering och fika

9.00 – 9.30

Välkomna
Presentation av deltagare

9.30 – 10.30

Kvalitetssäkring och utbildningsnorm

10.30 – 11.00

Fika och val av diskussionsgrupp

11.00 – 12.30

Gruppdiskussionspass 1

12.30 – 13.30

Lunch

13.30 – 15.00

Gruppdiskussionspass
pp
p
2

15.00 – 15.30

Fika

15.30 – 16.30

Diskussion i storgrupp
Hur går vi vidare?
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Kvalitetssäkring av
naturguider
• NEST 2007
• CNV ska ”stödja kvalitetssäkring av guideverksamhet”
• CNV:s arbete med kvalitetssäkring:
–
–
–
–
–

Utredning 2009: enkät, internationellt och litteratur
Workshop 2009
Remiss 2010, 63 svar
Samrådsmöte 2010
Ansökan till Jordbruksverket
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Ansökan till Jordbruksverket
Ansökan till Jordbruksverket 2011
• Avslag: brist på förankring och samarbete med bransch

Vi sökte för två möjliga spår:
• Utbildningsnorm
– Mest realistiskt nu
• Certifiering/prov.
– Kan kopplas på senare
– Ska ha möte med aktörer som sagt att de vill
samarbete om certifiering
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Utbildningsnorm
Fjälledarnormen är en utbildningsnorm
För utbildningsnorm för naturguider behöver man t ex
besluta om:
• Vad är en naturguide? Kompetenskrav?
• Vilka moment ska ingå i en utbildning enligt normen?
• Vad ska normen heta?
• Marknadsföring, loggor/märke?
• Vem ska ha det övergripande ansvaret:
– besluta om kriterier för utbildare
– godkänna utbildare
– föra register över utbildade naturguider enligt normen?
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Gruppdiskussioner
Pass 1: kl 11-12.30
A:

Hur kan vi utforma en nationell utbildningsnorm
för utbildningar för naturguider/naturvägledare?
Lokal: Stora seminarierummet

B:

Naturvägledningsutbildning för hållbar utveckling
• Hur lyfta fram upplevelsebaserat lärande för hållbar utveckling?
• Hur blir naturvägledningen en naturlig del i lärande för hållbar utveckling?

Lokal: Ateljén (här)
C:

Grupp för övriga frågor. Lokal: Konferensrum 1 & 2
Lunch i Stora seminarierummet kl 12.30-13.30
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Gruppdiskussioner
Pass 2: kl 13.30 - 15
A:

Gemensam information/kommunikation om
utbildningar
Lokal: Ateljén (här)

B:

Hur får vi till samordning mellan utbildare och
utövare/arbetsgivare?
Lokal: Konferensrum 1

C:

Grupp för övriga frågor
Lokal: Konferensrum 2
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Fika i Ateljén kl 15-15.30
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Övriga frågor som ni vill
diskutera
• Hur kan man som naturvägledare inbjuda till och stimulera den
personliga upplevelsen?
• Hur tillgodoser vi behovet av natur- och trädgårdsterapi?
• Hur vill vi att platser ska se ut så att de stimulerar upplevelser och
lärande?
• Behövs det bildas en fortbildningsgrupp som arbetar med
Fjällsäkerhetsrådets norm?
• Hur utbildar vi naturvägledare så att fler barn och familjer kommer ut
i naturen?
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