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Hej naturvägledare! 
 
Två bärande teman i CNV:s arbete med stöd till naturvägledning i Sverige de senaste åren har varit planering och
utvärdering. Med svar på frågorna varför, vad, var, för vem och hur med en idé om hur utvärdering och fortsatt
utveckling ska ske, rör sig naturvägledningen mot sin fulla potential. I år går forskningsprojektet om planering av
information i natur- och kulturarv in på sitt tredje och sista år. Ett av resultaten blir en skrift om viktiga perspektiv i
planering med utgångspunkt besökarnas relation till och upplevelse av platser, objekt och idéer. Men också utifrån
mötet mellan naturvägledare och besökare. Hur förstår vi och planerar för det? Just nu arbetar CNV också i
Bergslagen där vi, i samarbete med Riksantikvarieämbetet och fem gruvmiljöer, provar en modell för planering i
partnerskap. Erfarenheterna från detta projekt kommer också att resultera i en manual för planering av
interpretation. Läs mer nedan och missa inte vårens kurser!
Glad påsk från alla oss på CNV! 
 
Eva Sandberg, föreståndare

Människans spår i landskapet
- 18-19 april 
 
Tillsammans med Centrum för biologisk mångfald
(CBM) arrangerar CNV en kurs om hur man tar fram
berättelser utifrån människans spår i landskapet.
Kursen vänder sig till dig som är intresserad av att
arbeta med en integrerad natur- och kultursyn och som
planerar för eller möter allmänheten i guidningar och
annan pedagogisk verksamhet.
 
Under kursen får du lära dig att finna några av dessa
spår, från stenåldern och framåt. Genom att också
använda källor som arkiv, foto, intervjuer och ett
etnobiologiskt synsätt får du en rikare bild av
människans historia i landskapet. Kursen hålls i
Uppsala.
 
Mer information om kursen och anmälan.

Kurs i interpretation 11-12 maj
 
CNV har tagit fram en kurs riktad till dig som arbetar
med guidning i natur eller kulturmiljöer och vill utveckla
din förmåga att planera, genomföra och utvärdera
guidning. En blandning av teori och övningar kring
interpretation ger dig konkreta verktyg för att arbeta på
ett strukturerat och tematiskt sätt. 
 
Kursupplägget bygger på en europeisk modell för
fortbildning av naturvägledare, framtaget i EU-projektet
InHerit. Kursen hålls i Stockholm.
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Mer information om kursen och anmälan.

Guidekurs på Store Mosse 
 
För andra året ordnar CNV tillsammans med
Studiefrämjandet och ett naturum en grundläggande
naturguidekurs på en dag. I år är kursen förlagd till
naturum Store Mosse i Småland och äger rum den 19
maj. Kursen riktar sig i första hand till säsongsanställda
på naturum, men är öppen för andra intresserade i
mån av plats. Dagen handlar om metoder,
förhållningssätt och tips för framgångsrik guidning.
Egna guideövningar ingår som en väsentlig del. 
 
Anmälan (senast 28 april) och mer info via
Studiefrämjandet.

Naturvägledning för
yrkesverksamma, 3.0 hp 
 
För sjunde året i följd erbjuder CNV, tillsammans med
avdelningen för miljökommunikation, universitetskursen
Naturvägledning för yrkesverksamma. På kursen får du
verktyg att analysera och problematisera
naturvägledningens metoder tillsammans med kollegor
från olika delar av branschen. Kursen består av två
träffar med föreläsningar, fältbesök och seminarier
samt litteraturstudier, analys av en aktivitet och arbete
med ett eget projekt. Träffarna äger rum 8-9 september
och 8-9 december 2016. 
 
Läs mer här. 
Anmälan är öppen till 15 april på www.antagning.se.

Interpretationsplanering lyfter
Bergslagens berättelser 
 
Ett av CNVs mest spännande uppdrag just nu är att
facilitera interpretationsplanering på fem bruksorter i
Bergslagen. Långban, Stripa, Avesta, Högbo och
Husbyringen är industri- och kulturhistoriskt viktiga
platser som på påtagliga sätt format våra moderna liv.
Här gjordes till exempel några av Sveriges viktigaste
uppfinningar, företagshälsovården såg dagens ljus,
koppar-järn-stålindustrin utvecklades och det svenska
samhället med den. På orterna deltar just nu ett stort
antal aktörer i arbetet med att lyfta dessa berättelser
och att planera interpretation som ska bidra till
besöksmålsutvecklingen. CNV arbetar med detta
projekt på uppdrag av Riksantikvarieämbetet och i
samarbete med Bergslagssatsningen Kultur och
Turism.
 
Följ projektet på facebook.

Skoltävling på gång 
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Skyddad natur gör Sverige rikt. Skydd av natur bidrar
till att värdefulla skogar och vatten, fjäll och myrar,
ängar och hagar och alla dess arter inte hotas eller
förstörs nu eller i framtiden. På uppdrag av
Naturvårdsveket har CNV påbörjat arbetet med att
utforma en skoltävling på tema Skyddad natur.
Tävlingen är ett led i en kommunikationssatsning där
målet är att öka förståelse och förtroende för arbetet
med skyddad natur. Tävlingen kommer att genomföras
under våren 2017 i samarbete med Sveriges naturum
och riktar sig till målgruppen barn och unga. 

Tyck till om en global allians
för interpretation 
 
Fram till 11 april har du möjlighet att komma med
synpunkter på det förslag som tagits fram för en global
allians för interpretation och naturvägledning. De tre
stora organisationerna (Interpret Europe, AHI och NAI)
som tagit fram förslaget efterfrågar nu kommentarer
från alla intresserade. Fyll i enkäten på denna länk för
att lämna dina synpunkter.

På gång inom naturvägledning 
 
- NAIs internationella konferens, 3-7 april, Wellington i Nya Zeeland 
- Museer som resurs i undervisningen av Svenska för invandrare, 7 april, Stockholm
- KSLA:s landskapsforum, 7-8 april, Stockholm
- Tankesmedja för friluftsliv, 13-14 april, Djurönäset, Värmdö
- Interpret Europes konferens, 21-24 maj, Mechelen i Belgien
 
 
 

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

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

Gå med i gruppen här!

Ekosystemtjänster
Tema för Naturens år-samverkan
2016 är Ekosystemtjänster. CNV
samordnar nätverkets arbete. 
 

Läs mer här

Grupp för
naturvägledare
Välkommen att ansluta dig
till LinkedIn-gruppen
"Naturvägledare i Sverige"
för att diskutera aktuella
frågor med andra
naturvägledare. 
 

Gå med i gruppen 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 
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---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
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 vårt 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 oss det via e-post. Du kan även
avregistrera dig från att få nyhetsmailen här. 
 
Läs mer om naturvägledning på http://www.cnv.nu.
 

 
Dela detta nyhetsmail med andra 
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