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Barn i naturen
När ”Last child in the woods” av Richard 
Louv publicerades 2005 väcktes en mul-
lerörelse i USA. I boken vävs forsknings-
resultat samman med barns och vuxnas 
egna berättelser. För bara en generation 
sedan lekte barn på egen hand ute. Nu 
stannar de flesta framför skärmar inomhus 
eller skjutsas till organiserade aktiviteter. 
Barnen berövas den frihet det innebär att 
bygga sin egen bild av världen genom att 
utforska sin närmiljö. 
Det är inte bara barnen själva som påver-
kas av bristen på naturkontakt: ”Utom-
husaktiviteter för barn är nödvändiga för 
naturvårdens överlevnad - människobarn i 
naturen är sannolikt en viktig nyckelart för 
framtida hållbarhet” skriver Louv i en av 
de artiklar som följt på boken. 
Den 14 juni lyfter CNV frågan om 
naturvägledning för barn och unga vid ett 
seminarium i Tyresta. Välkommen dit!

Eva Sandberg

Välkommen till CNV:s seminarier 2010 
 
Att skriva om natur – Stockholm 16 april 
Detta är en dag för dig som vill utveckla din förmåga att skriva texter om natur. 
Kursledaren Thomas Öberg har lång erfarenhet av arbete med utställningstexter, 
skyltar och foldrar och är en känd röst i radions Naturmorgon. Obs seminariet är 
fulltecknat, anmäl gärna intresse för eventuell upprepning!

Naturvägledning för barn och unga – Tyresta 14 juni 
Hur skapar man engagerande och lärande naturupplevelser för barn? Hur ser en 
naturlekplats ut? Några guldkorn från skatten av inspirerande exempel på naturväg-
ledning för barn och unga presenteras och halva dagen ägnas åt prova-på-övningar. 

Naturguidning för 2010-talet – Gotland preliminärt 15 oktober 
Med hjälp av metoder som berättande och gestaltning kan en guidning göras mer  
levande och en plats mer besjälad. Guidning handlar om kunskap, pedagogik, 
värdskap och förhållningssätt – och kan bli till en konst.  
Samarrangemang med Närnaturguiderna.

Att utvärdera naturvägledning –  
preliminärt Örebro 11 november  
Hur vet man om målen med naturvägled-
ning uppnås? Leder den till ökat enga-
gemang, tillgängligare natur eller goda 
hälsoeffekter? Här får du kunskap och 
redskap för uppföljning och utvärdering 
med svenska och internationella exempel. 

Mer info och anmälan: www.cnv.nu. 

Nu kan kommunerna återigen söka 
bidrag för Lokala naturvårdsprojekt 
(LONA). Naturvårdsverket har fördelat 
nära 50 miljoner kronor för 2010. Ansö-
kan görs till länsstyrelsen i det län projek-
tet ska bedrivas. Sista ansökningsdatum 
varierar mellan länen. Det tidigare LONA-
programmet har varit en stor framgång 
som engagerat 261 av landets kommuner. 
Läs mer på www.naturvardsverket.se.

F Ö R ES TÅ N DA R E N  h A R  o R D E T

Nytt LONA-program

CNV seminarium i Uddevalla november 2009.

Ny universitetskurs för naturvägledare

Hösten 2010 ger CNV tillsammans med Avdelningen för 
Miljökommunikation kursen Naturvägledning för yrkesverksamma 
3 hp på SLU Ultuna i Uppsala. 

Här får du som är yrkesverksam verktyg att analysera och proble- 
matisera naturvägledningens metoder - guidning, utställningar  
med mera - samt planering, genomförande, marknadsföring och  
utvärdering av naturvägledningsverksamhet.

Kursen är upplagd delvis på distans med två träffar och själv- 
ständiga övningar däremellan. Vid föreläsningar och lärarledda  
litteraturseminarier får du möjlighet att utveckla din förmåga  
att kritiskt reflektera över gamla och nyvunna erfarenheter på  
naturvägledningsområdet. I övningar 
tillämpas sedan olika metoder för kom-
munikation, motivering och ledarskap inom 
naturvägledning. 

Mer information och kursplan finns på 
http://utbildning.slu.se.  
Sista ansökningsdag 15 april på www.
studera.nu.

Kurslitteratur är bland 
annat denna klassiker 
av Freeman Tilden.

Gå kursen och få nya perspektiv på naturvägledning!

Vad är naturvägledning?

Nordiska Ministerrådet föreslog 1990 
följande definition. Med naturvägledning 
menas förmedling av känsla för och kun-
skaper om naturen. Naturvägledning syftar 
till att öka förståelsen för de grundläg-
gande ekologiska och kulturella samban-
den och för människans roll i naturen. 
Därigenom förbättras möjligheterna till 
positiva upplevelser i naturen och till ökad 
miljömedvetenhet hos den enskilde och i 
samhället. 
Mer om definitioner på www.cnv.nu.
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Stina Lindblad i CNV:s styrgrupp ger sitt perspektiv på frågan.

Jag har ett fantastiskt jobb! I slutet av min arbetsdag på naturskolan får jag 
inte sällan höra av eleverna; ”Det här var årets bästa skoldag!”  
Det är den finaste recension jag som utomhuspedagog kan få! Att få använda naturen 
som ett rum för undervisning ger möjligheter för eleverna att lära sig på det sätt just 
de mår bästa av. I naturen finns kreativa miljöer där flera sinnen stimuleras samtidigt, 
utrymme för rörelse, lek, upptäckaranda och ett lustfyllt lärande.  
 
De nya kursplanerna för grundskolan är just nu under utveck-
ling. CNV har lämnat in ett svar (se www.cnv.nu) i den senaste 
remissomgången och uppmärksammar där vikten av utomhus-
undervisning. Inte bara på idrottstimmarna och under de årliga 
friluftsdagarna, utan regelbundet så att natur- och kulturlandska-
pet blir en plats för lärande i alla ämnen.

Stina Lindblad, ordförande i Naturskoleföreningen, www.naturskola.se

Hallå där Eva Thörnelöf på Naturvårdsverket 

2010 är det internationella året för biologisk mångfald. Varför är det viktigt 
att uppmärksamma? FN:s slogan lyder: Biologisk mångfald är livet. Biologisk 
mångfald är vårt liv. Människor i hela världen arbetar för att skydda våra oersättliga 
naturrikedomar och hejda förlusten av biologisk mångfald.  

Hur arbetar Naturvårdsverket med firandet av det internationella året för 
biologisk mångfald? En stor och viktig del av Naturvårdsverkets ordinarie arbete 
handlar om biologisk mångfald och hållbart nyttjande. Det internationella året för 
biologisk mångfald innebär en möjlighet att lyfta fram och synliggöra det arbete 
som pågår. Naturvårdsverket kommer också fortsätta att driva samverkan för 
Naturens år som består av ett 20-tal myndigheter och organisationer. Naturens år 
bildades i fjol för att uppmärksamma 100 årsjubileet för nationalparker. I år samlas 
vi kring biologisk mångfald. 

Hur kan naturvägledare göra en insats för det internationella året för 
biologisk mångfald? Naturvägledare spelar en viktig roll för att skapa engage-
mang, sprida information och öka 
kunskapen om grundläggande 
ekologiska samband och biologisk 
mångfald. Fortsätt att utveckla och 
sprida kunskapen om hur vi på ett 
pedagogiskt sätt kan bidra till att 
skapa positiva naturupplevelser.    

Eva Thörnelöf  är chef  för naturresurs-
avdelningen på Naturvårdsverket. 

Varför är det viktigt att barn är i naturen?

Läs mer om dessa och andra aktiviteter på 
www.cnv.nu.

Den 13 januari:
Instängda i tvättstugan / Ångande vittvätt utbredd 
/ över cementgrå lokaler. / Källartaket tynger på 
hjässan. / Klockan 10.03 börjar någon / fila på låset. 
/ Talgoxen! / Talgoxen är med oss!      Ingrid Sjöstrand

Nästa nummer av 
Naturvägledaren 
kommer i maj/juni 2010.

 Följ vårens ankomst på
 www.blommar.nu och www.artportalen.se

 Vildmarksmässan
 11-14 mars 2010, Stockholmsmässan
 www.vildmarksmassan.se

 Spårkurs för pedagoger
 23 mars 2010, Järvsö
 www.de5stora.com

 Museernas vårmöte: tema samverkan 
 24-26 mars 2010, Falun
 www.sverigesmuseer.se

 Resa, Bruka, Bevara
 20-21 april 2010, Trondheim
 www.raa.se 

 Planning and Design of  Interpretive Media 
 19-21 maj 2010, Snowdonia, Wales
 www.ahi.org.uk

 International Day of  Biodiversity 
 22 maj 2010
 www.biodiversity-day.info

 Rework the World 
 2-5 juni 2010, Leksand
 Naturvägledare sökes till detta globala forum!
 Kontakta info@naturakademin.se.

Internationella notiser 
 
Nordiskt nätverk för naturvägledning: 
28-29 april träffas en nordisk grupp i Tyre-
sta för att skriva en ansökan till Nordiska 
ministerrådet.

Fleksibel master i friluftsliv: även 
svenskar kan studera på denna nya danska 
utbildning. Se www.masterifriluftsliv.dk.

National Association of  Interpretation 
håller sin årliga konferens 13-17 april i 
Australien. Läs även NAI:s nyhetsbrev där 
CNV skrivit om naturvägledning i Sverige.
www.naisections.org/intl. 

Nytt på www.cnv.nu

Naturen är en fantastisk resurs för ak-
tiviteter, upplevelser och lärande för barn 
och unga. För dig som är naturvägledare 
eller lärare och arbetar med barn och unga 
har vi samlat och länkat till organisationer 
som har pedagogiska verktyg och tips.

Hur vet man att det man vill åstad-
komma uppnås? Nu finns goda exempel 
på uppföljning och utvärdering av natur-
vägledning samlat. Bidra gärna med dina 
exempel - hör av dig till cnv@slu.se. 

Foto: Torbjörn Wrange

Kalendarium

Framtidens friluftsliv
Den 11 – 12 februari bjöd Miljödepartementet och Naturvårdsverket 250 
personer från organisationer, företag och myndigheter till konferens i Sånga Säby 
utanför Stockholm. Syftet var att i ett 20-tal workshops diskutera friluftslivets behov 
och möjligheter. CNVdeltog med en workshop på temat ”Naturvägledare - en 
växande yrkeskår”. Slutsatserna från konferensen ska bidra till den proposition 
om friluftsliv som läggs fram senare i vår. På konferensen delades också för första 
gången utmärkelsen Årets friluftskommun ut. Priset gick till Sundsvall i hård kamp 
med Kristianstad och Örnsköldsvik. Läs mer  på www.sundsvall.se. 
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