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Seminarium om Storytelling:
22-23 maj, naturum Dalarna
Muntligt berättande är ett kraftfullt redskap för starka
och minnesvärda upplevelser. Trots detta används
berättande sällan metodiskt inom naturvägledning.
Att informera eller föreläsa om natur är inte är
detsamma som att berätta! Med detta seminarium får
du möjlighet att utforska hur du kan utvecklas som
naturvägledare med berättade som verktyg! 
Seminariet leds av Tomas Carlsson och Ida Junker
från Fabula Storytelling.
 
 

Läs mer och anmäl dig här

Anslag till forskning om
interpretation på SLU 
CNV har i samarbete med Avdelningen för
miljökommunikation vid SLU beviljats forskningsstöd
från Riksantikvarieämbetet för att i samarbete med
bland annat Läcköstiftelsen, naturum Hornborgasjön
och naturum Kronoberg ta fram en planeringsmodell
för natur- och kulturarvsinterpretation. Hur sätter man
upp mål för naturvägledning som bidrar till att skapa
sammanhang? Hur kan vi bidra till meningskapande,
delaktighet och engagemang? 
 

Forskning om naturvägledning
Senaste numret av Journal of Interpretation Research
(JIR) inleds av CNV:s gästforskare Sam Ham. Sam
betonar att naturvägledning av god kvalitet kan
förändra och påverka mottagares attityder och
beteenden - men bara om vi vet vad vi gör. På sidan 6
beskriver han sin uppskattning och entusiasm över att
arbeta i Sverige tillsammans med CNV. Sam Hams bok
"Interpretation - making a difference on purpose"
recenseras också här.
 
 

Läs tidningen här
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Planering av naturvägledning i
kommande nationalpark 
CNV arbetar med att ta fram en planeringsmetod för
naturvägledning i skyddade naturområden, anpassad
för svenska förhållanden. I arbetet inför inrättandet av
Åsnens nationalpark har CNV testat metodiken. Det
har gjorts tillsammans med Växjö, Alvesta och
Tingsryds kommuner, Länsstyrelsen i Kronobergs län
och Naturvårdsverket. En rapport håller på att tas fram,
där metodiken och resultatet presenteras. Arbetet
baseras på 5M-metoden från USA och bygger på bred
lokal förankring. 
 

Facebook för
naturvägledare
För dig som vill diskutera
med andra naturvägledare
finns Facebook-gruppen
"Naturvägledare i Sverige". 
 

Gå med i gruppen här!

Uteåret ung
Tema för 2014 års Naturens
år-samverkan är Uteåret
ung. CNV och andra bidrar i
nätverket med tips om
naturvägledning inom
temaområdet. 
 

Läs mer här

Grupp för
naturvägledare
Gå gärna med i LinkedIn-
gruppen "Naturvägledare i
Sverige" för att diskutera
viktiga frågor med andra
naturvägledare. 
 

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 
- Konferensen Friluftsforskning 2014, 8 april, Djurönäset
- Tankesmedja för friluftsliv, 9-10 april, Djurönäset
- Interpret Europes konferens, 10-13 maj, Primošten i Kroatien
- Skapa dina egna tidsresor, 17-18 mars, Östersund 
 

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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