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Naturvägledning för
yrkesverksamma,
universitetskurs ht 2012
Det går nu att anmäla sig till kursen Naturvägledning
för yrkesverksamma. Kursen vänder sig till dig som
arbetar med naturvägledning och vill utvecklas. Kursen
går på SLU i Uppsala. Träffarna är 14-15 september
samt 7-8 december. 
 
 

Läs mer och anmäl dig här

Människan i landskapet –
konferens, 15-16 november 
CNV, Naturhistoriska riksmuseet med flera arrangerar
15-16 november konferensen Människan i landskapet -
kommunikation och delaktighet. Välkommen till två
dagars diskussioner och samtal kring naturvägledning
och kulturmiljöpedagogik.Om kommunikation med
landskapet som utgångspunkt.
 

Läs mer här

Reviewing, seminarium 
14-15 november
Förra årets workshop med Roger Greenaway från
Skottland återkommer nu i en längre version. Alla har
nytta och glädje av reviewing – metoder för att ta vara
på deltagares förkunskaper, förväntningar, upplevelser,
erfarenheter och reflektioner. Workshopen pågår från
lunch 14 november till lunch 15 november i anslutning
till konferensen Människan och landskapet.
Samarrangemang med Naturskoleföreningen. 
 
Se dokumentation från fjolårets workshop här.
 

Projekt
 
Planering för naturvägledning 
CNV bidrar till att ta fram en plan för naturvägledning för Åsnen, som är en blivande nationalpark nära Växjö.
Genom arbetet kommer CNV och Naturvårdsverket att kunna erbjuda en modell för hur man ska kunna arbeta
strukturerat med naturvägledning i planeringsprocesser. Läs mer här 
 
Världsledande pedagogik
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Sveriges nationalparker ska genom världsledande pedagogik bli den mest attraktiva naturattraktionen i Europa.
Detta enligt Naturvårdsverkets nya varumärkesprofil för parkerna. CNV har verkets uppdrag att bidra till detta.
Varumärkesprofil tilldelats nyligen ett silverägg i reklambranschens tävling Guldägget. Läs mer här. 
 
Utvärdering av naturum
Naturvårdsverket sjösätter i år en regelbunden utvärdering av landets alla naturum. Utvärderingen är ett
hjälpmedel för naturum att uppfylla Naturvårdsverkets riktlinjer. CNV medverkar med expertstöd i
naturvägledningsfrågor. Varje naturum ska utvärderas en gång vart femte år. 
 
Utbildningsnorm
Inom ramen för CNV:s arbete med kvalitetssäkring av naturguider arbetar CNV just nu tillsammans med en grupp
av utbildare med att ta fram ett förslag på en nationell utbildningsnorm. Normen ska underlätta både för den som
vill utbilda sig till naturguide och för dem som vill anlita naturguider. Läs mer om arbetet här.
 

Publikationer
 
CNV har flera publikationer på gång:
 
Naturvägledning - en forskningsöversikt
Översikten ringar in områden där forskning med relevans för naturvägledning bedrivs, som till exempel pedagogik,
kommunikationspsykologi, beteendevetenskap och landskapsarkitektur. Möjliga framtida forskningsfrågor
diskuteras också.
 
Att utvärdera naturvägledning
CNV vill uppmuntra fler naturvägledare att utvärdera sina verksamheter. Rapporten innehåller en introduktion till
ämnet utvärdering, några förslag till övergripande metoder och hur man kan komma igång samt avsnitt om
besökarundersökningar och reviewing. (se ovan)
 
Naturvägledning i skolan
Handledningen som tagits fram i samarbete med Naturskoleföreningen vänder sig till alla som vill närma sig skolan
med program och aktiviteter. En genomgång av den nya läroplanen ingår.
 
Skapa sammanhang – naturvägledning som lärande för hållbar utveckling
Del tre i CNV:s skriftserie Naturvägledning i fokus handlar om hur naturvägledare kan bidra till en mer hållbar värld.
 
CNV:s publikationer kan beställas via vår publikationswebbsida.
 

Nordisk-baltisk konferens
om naturvägledning, 
15-17 augusti i Lettland 
Nu finns det möjlighet att träffa naturvägledare
från hela Norden och Baltikum. Det är
International Ranger Federations Nordisk-
Baltiska forum för naturvägledning som håller i
konferensen. Temat är Nature and Culture
Heritage Interpretation. 
 

Läs mer och anmäl dig här

Tips om teknik för naturvägledning
Nu finns det massor av tips för dig som arbetar med tekniska lösningar för naturvägledning. På CNV:s webbsidor
kan du lära dig mer om hur du använder till exempel appar och QR-koder för att utveckla din naturvägledning. Se
även de filmade presentationerna om detta från CNV:s seminarium 20 februari.
 

Läs mer om ny teknik för naturvägledning

Nu finns en översikt över utbildningar
CNV har gjort en översikt över utbildningar som har anknytning till naturvägledning. Använd gärna den för att hitta
en utbildning. Hjälp gärna till att hålla översikten uppdaterad.
 

Läs mer här

Naturvägledaren 2-2012 - 
Naturvägledning för
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entreprenörer 
Det andra numret av CNV:s Naturvägledaren
utkommer i juni. Tema är Naturvägledning för
entreprenörer. Välkommen med förslag till innehåll
senast 7 maj till redaktör Anders Arnell. 
 

Se tidigare nummer av Naturvägledaren

Facebook för
naturvägledare
För dig som vill diskutera
med andra naturvägledare
finns det nu en Facebook-
grupp. Den heter
"Naturvägledare i Sverige". 
 

Gå med i gruppen här!

Hav & vatten
2012
Tema för 2012 "Naturens år"
är Hav & vatten. CNV och
andra bidrar i nätverket med
tips om naturvägledning
inom temaområdet. 
 

Läs mer här

På gång inom naturvägledning
- Interpret Europes årliga konferens, Pisa i Italien 19-22 maj 
- Nationalparksdagen, 24 maj 
- Invigning av Naturum Tåkern, Tåkern 25-27 maj 
- Västerhavsveckan, Västra götalands län 7-15 juli 
- Monitoring and Management of Visitors in Protected Areas, 21-24 augusti Djurönäset, Värmdö
- International Conference on Ecomuseums, Community Museums and Living Communities, 19-21 sept, Portugal
 

Läs mer och kom gärna med tips till CNV:s kalendarium.

I backspegeln
CNV:s senaste
aktiviteter: 
- Workshop på
Naturvårdsverkets
tankesmedja om friluftsliv
2012 
- Seminarium om ny
teknik för naturvägledning
 
 
 

Läs mer här

Naturvägledare,
visa vem du är!
För att synliggöra natur-
vägledare i CNV:s nätverk
som vill ha kontakt med
andra har CNV tagit fram ett
formulär där du kan berätta
om din verksamhet. Valfri del
av informationen publiceras
på CNV:s webbplats.
Formuläret finns här och
presentationen av
nätverksmedlemmar finns
här.
 

 
Hälsningar 
Centrum för naturvägledning 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Detta är ett utskick från Centrum för naturvägledning, CNV. Sprid gärna informationen vidare inom din
organisation. Genom att vara ansluten till CNV:s nätverk får du CNV:s nyhetsmail med aktuell information om
utbildningar, seminarier och andra aktiviteter hos CNV. Du får även nyhetsbrevet Naturvägledaren med ca fyra
nummer per år med aktuell information om vad som är på gång inom naturvägledning i Sverige och internationellt.
Om du inte önskar få information från CNV i fortsättningen, var snäll och meddela det till CNV. 
 
Läs mer om naturvägledning på http://www.cnv.nu.
 

 
Dela detta nyhetsmail med andra 
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