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Ny rapport om utvärdering:
Besökarnas röster
Besökarnas röster vänder sig till dig som arbetar med
naturvägledning, som vill veta mer om dina besökare
och hitta bra former för att utvärdera din verksamhet.
Rapporten beskriver hur man kan arbeta med
besökarundersökningar med exempel från Sverige och
Finland. Den innehåller också en genomgång av
utvärderingsmodeller och metoder samt praktiska råd
och överväganden kring utvärdering. Ett speciellt
kapitel ägnas ”reviewing”, praktiska metoder att ta vara
på deltagares förväntningar, upplevelser och
reflektioner.
 

Läs mer och beställ här

Ny forskningsöversikt över
naturvägledning 
Äntligen finns det en översikt om forskning som kan
bidra till att utveckla och förstå naturvägledning i teori
och praktik! Fokus är svensk och nordisk forskning,
med internationella utblickar. En mångfald av
perspektiv ingår – t ex friluftsforskning, utomhus-
pedagogik och museologi. I den avslutande syntesen
diskuteras framtida forskningsbehov. Elvira
Caselunghe vid Avdelningen för miljökommunikation
på Institutionen för stad och land vid SLU har tagit fram
översikten på uppdrag av CNV.
 

Läs mer och ladda ner här

Kurs i att skriva om natur, 
Umeå - 20-21 februari
Nu återkommer CNV:s uppskattade kurs Att skriva om
natur med Thomas Öberg (www.naturinorr.se) som
ledare. Denna gång i Umeå lunch till lunch den 20-21
februari. På kursen får du utveckla din förmåga att
skriva texter som fångar den naturintresserade
allmänheten. Thomas är en erfaren skribent som
arbetat med utställningstexter, skyltar och foldrar bland
annat på Ájtte Museum och för länsstyrelsen i
Norrbotten. Han har också skrivit boken Att skriva om
natur för CNV.
 

Läs mer och anmäl dig här
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Nordiskt-baltiskt seminarium, 
Uppsala - 14 juni 
CNV bjuder, tillsammans med nordiska och baltiska
samarbetspartners, in till ett heldagsseminarium för att
diskutera och utveckla naturvägledning över våra
gränser. Vilka möjligheter finns till nordiskt och/eller
nordiskt-baltiskt samarbete? Seminariet inleds med
föreläsningar med några av de medverkande vid
Sigtuna-konferensen (se nedan). Bland annat den
internationellt kände professor Sam Ham från USA.
Temat är Naturvägledning i Norden – var står vi nu? 
 

Läs mer och anmäl ditt intresse här

Internationell konferens i
Sigtuna, 15-18 juni
Den 15-18 juni 2013 kommer CNV, tillsammans med
Interpret Europe (IE) och National Association for
Interpretation (NAI) att arrangera en internationell
konferens i Sigtuna. Temat för konferensen är Sharing
our natural and cultural heritage: interpretation can
make us citizens of the world. Konferensen innehåller
föreläsningar, workshops och studiebesök på flera
platser i Mälardalen. Ta tillfället i akt och delta i denna
konferens. Anmälan för konferensen är nu öppen! Har
du något intressant att berätta? Du kan skicka in till
Call for Papers t o m den 7 december. 
 

Läs mer och anmäl dig här

Ny bok: Skapa sammanhang 
Skapa sammanhang är en inspirations- och tankebok
för alla som möter och kommunicerar med människor i
och om naturen och kulturlandskapet. Naturvägledning
bidrar till kunskap och känsla av sammanhang.
Historien om hur allt hänger samman kan berättas på
tusen olika sätt. Berättelserna blir osynliga band mellan
människor och platsen där de befinner sig – i staden,
skogen, på planeten. Några av de många berättelserna
ryms här, men även reflektioner om naturvägledarens
roll, ansvar och möjligheter att blicka framåt och bidra
till lärande för hållbar utveckling. 
 

Läs mer och beställ här

Facebook för
naturvägledare
För dig som vill diskutera
med andra naturvägledare
finns det 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

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
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.
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Varumärkesprofil tilldelats nyligen ett silverägg i reklambranschens tävling Guldägget. Läs mer här. 
 
Utvärdering av naturum
Naturvårdsverket har i år inlett en regelbunden utvärdering av landets alla naturum. Utvärderingen är ett
hjälpmedel för naturum att uppfylla Naturvårdsverkets riktlinjer och att utveckla sin verksamhet. CNV medverkar
med expertstöd i naturvägledningsfrågor. Varje naturum ska utvärderas en gång vart femte år. 
 
Thought listing på naturum
Under 2013 kommer CNV i samarbete med Naturvårdsverket att testa en ny metod för utvärdering av
naturvägledning på naturum – thought listing. I metoden låter man besökare/deltagare i en utställning/aktivitet
berätta vilka tankar man ”tar med sig hem”. Dessa tankar jämförs sedan med målen för utställningen/aktiviteten.
 
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.
 

Naturvägledaren i december 
Naturvägledarens höstnummer har blivit försenat, vilket
vi beklagar. Nr 3-2012 kommer ut i mitten av december
och har temat Vägledning i närnatur. Nästa nummer
blir nr 1-2013, som har temat Människan i landskapet.
Det är samtidigt dokumentation av den nyligen
genomförda konferensen med samma namn. 
 

Se tidigare nummer av Naturvägledaren

I backspegeln
CNV:s senaste
aktiviteter: 
 
Reviewing-workshop
 
Människan i landskapet
 
Seminarium för utbildare
 
 

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.
 

På gång inom naturvägledning
- Konferens om natur, djur och hälsa, 30 november, Uppsala
- Seminarium om friluftsforskning, 12 februari, Stockholm
- Tankesmedja om friluftsliv, 17-18 april, Djurönäset
 

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

 
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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