SAMMANFATTNING

Naturvägledning – facilitering och reflektion: Nordisk lärobok i
naturvägledning
Den nordiska samarbetsgruppen för naturvägledning har beviljats medel för att
arbete med projektet Naturvägledning – facilitering och reflektion: Nordisk
lärobok i naturvägledning. De nordiska länderna samverkade redan i början av
1990-talet då naturvägledning definierades och en gemensam rapport togs fram
av Nordiska ministerrådet. Sedan 2009 har en grupp aktörer inom
naturvårdsförvaltning, kunskapsutveckling och utbildning återupptagit
samverkan genom regelbundet utbyte och gemensamma projekt. De
organisationer som representeras i gruppen är:





Centrum för naturvägledning vid Sveriges lantbruksuniversitet
Miljödirektoratet/Statens naturoppsyn i Norge
Forststyrelsen och SYKLI (Environmental School of Finland)
Videncenter for naturformidling og friluftsliv vid Köpenhamns universitet

Gruppen har identifierat en modern lärobok för utbildning och fortbildning inom
området som det högst prioriterade behovet för gemensam strategisk utveckling
av naturvägledning. Gruppen har i samråd med aktörer som är aktiva inom fältet
tagit fram en synopsis. Nordiska ministerrådets terrestra och ekologiska grupp
har utifrån denna beviljat gruppen medel under 2017 för projektets första fas
som innebär att gå vidare i en skrivprocess med författare från hela Norden.
Projektets övergripande syfte är att med handboken som verktyg etablera en
gemensam nordisk grund för god naturvägledning. Bokens målgrupp blir
studerande vid högskolor och universitet, offentligt anställda, ideellt aktiva och
företag som vill utveckla sin kunskap om naturvägledning som metod i syfte att
- stimulera nyfikenhet och intresse för natur- och kulturarv,
- bidra till att målen i de nordiska ländernas miljöpolitik uppnås,
- lyfta och utveckla naturkontaktens betydelse för medborgares

hälsa, livskvalitetoch engagemang i demokratiska processer,
- inspirera till en hållbar livsstil och nyttjande av naturen som rum för
lärande.
Den nordiska läroboken ska enligt synopsis omfatta följande kapitel:
-

naturvägledningens roll och värdegrund
naturvägledningens kontext
naturvägledarskap
medborgarskap för hållbarhet
den strategiska naturvägledaren

Projektgruppen genomför en workshop i Sverige i mars 2017 för att sätta igång
skrivarbetet och identifiera de författare som kommer att bidra till produktionen.
Ytterligare en workshop hålls i Danmark i november. En projekt/redaktionsgrupp leder och samordnar arbetet. En referensgrupp knyts till
projektet. Målet för 2017 är att ett råmanus ska finnas klart för bearbetning inför
kompletteringar, redaktionellt arbete, formgivning och produktion under 2018.
Målet är att färdigt manus ska vara färdigt för tryck den 1 februari 2019.

