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Europas natur- och kulturvägledare möttes i Skottland 
 
Förra veckan samlades natur- och kulturvägledare från hela Europa i Inverness i Skottland för att utbyta
erfarenheter och uppleva skotsk interpretation. Konferensen Making Connections - Re-imagining Landscapes
ordnades av Interpret Europe i samarbete med brittiska Association for Heritage Interpretation. Konferensens
utgick ifrån hur vår historia och framtid finns i de landskap vi är del av. Hur vägledare kan bidra till kunskap,
upplevelser och relationsskapande mellan människor, natur- och kulturarv. Men också med arenor som stärker
demokratisk dialog, kritiskt tänkande och reflektion. En uppgift som blir allt viktigare i tider av i tider av politisk och
ekonomisk instabilitet. Välkommen att ta del av några nedslag från konferensen i detta nyhetsmail!
Eva Sandberg, föreståndare Centrum för naturvägledning, CNV

Svenska delegationen 
 
På konferensen deltog från Sverige: Anna
Carlemalm från naturum Höga kusten (tvåa från
vänster), Åsa Elfström från naturum Söderåsen
(fyra från vänster) samt Per, Anders, Lena och
Eva från CNV.

Åsa Elfströms reflektioner från
konferensen 
 
Åsa Elfström, naturvägledare och tillförordnad
föreståndare för naturum Söderåsen, deltog i Interpret
Europe-konferensen. Vi ställde några frågor till henne
om vilka erfarenheter hon tar med sig därifrån och
varför hon tycker att fler naturvägledare från Sverige
bör delta på Interpret Europes konferenser.
 
Ta del av Åsas reflektioner här.
 

Bli medlem i Interpret Europe! 
 
Interpret Europe är den europeiska organisationen för natur- och kulturvägledning. Föreningen arbetar för att
etablera heritage intepretation som en erkänd profession i Europa. Som medlem i föreningen kan man lära sig
av andra naturvägledare i Europa, genom nyhetsbrev, hemsidan och genom att delta vid föreningens kurser
och konferenser. Det går att välja mellan flera olika sorters medlemskap. Läs mer och bli medlem!
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Dialog för landskap 
 
CNV, som översatt handledningen Dialog för landskap
till engelska inför konferensen, genomförde en fullsatt
workshop på samma tema i Inverness. Vi övade,
diskuterade och utbytte erfarenheter med kollegor från
andra länder om vilka kompetenser och verktyg som
krävs för att naturvägledare ska bli skickliga på att röra
sig mellan traditionell guidning och demokratiska
samtal i sina möten med besökare. 
 
Här kan du själv ladda ner handledningen.

Planering för upplevelser
viktig i skyddade områden 
 
När man ska planera för naturvägledning i till exempel
en nationalpark, är det viktigt att både fokusera på
teman (huvudidéer) och besökarnas upplevelser. Peter
Phillipson från TellTale berättade om arbetet med att ta
fram ett ramverk för interpretation i Irlands
nationalparker. Utifrån fem huvudämnen (landskap,
djurliv, naturskydd, ekosystem samt människor och
kultur) utvecklades ett tema per ämne, och därefter 7-8
nyckel-upplevelser som man bedömer kan göra
naturvägledningen levande och personlig. Peter
betonade att naturvägledningstänk måste finnas med
från början i planeringen, innan arkitekter och
designers kopplas in.

Rötter och framtid 
 
Skotsk förvaltning av skyddad natur har upplevt
kraftiga budgetnedskärningar de senaste åren.
Investeringar via EU har ändå möjliggjort satsningar på
utställningar i besökscenter med mera. Att den
möjligheter försvinner i och med Brexit oroar. Exempel
på ett tidigare EU-finansierat samarbete är projektet
InHerit, där både Sverige och Storbritannien deltog.
Projektet resulterade bland annat i skriften Digging
Deeper: Exploring the Philosophical Roots of Heritage
Interpretation. Viktig läsning för alla som vill fundera
över vad interpretation i natur- och kulturarv kommer
ifrån och kan betyda. Tankar som anknyter till vår
nordiska folkbildningstradition.

Prisade bin i Kew Gardens 
 
Association for Heritage Interpretation delade ut priser
till sina medlemmar vid konferensen i Inverness förra
veckan. Interpretation i allt ifrån skyddade
naturområden till stadsmiljöer, museer, tillfälliga så
kallade ”pop-up-museer” där närboende bygger egna
museiutställningar uppmärksammades. Ett särskilt
omnämnande fick skulpturen The Hive ("kupan") i
Londons Kew Gardens, som uppmärksammar
besökare på betydelsen av pollinerares arbete för oss
människor. Den 17 meter höga konstruktionen är
placerad i en blomsteräng. Ljud, lampor och vibrationer
styrs av aktiviteten i bisamhällen i närheten och låter
besökarna uppleva binas förunderliga värld med flera
av sina sinnen.

Naturvägledare med
funktionsvariation 
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Tänk dig att en grupp personer med kognitiva
funktionsvariationer guidar 1500 skolbarn i naturen.
Det är vad som hänt i det italienska Parco Amico-
projektet, ett samarbete mellan ett dagcenter,
naturvägledare i Pangea-institutet (som arbetar med
pedagogiska aktiviteter i skyddade områden) och
lokala skolor. Gästerna på dagcentret utbildades för att
kunna guida skolbarnen om naturen på ett
lättförståeligt sätt. Projektet bidrog till att de nya
guiderna kände att de kunde bidra med kunskap och
kompetens. Barnens glädje över upplevelserna bidrog
till förbättrad hälsa och självkänsla hos gästerna på
centret.

Guidekurs 6-10 november 
 
Några platser kvar! CNV håller i november,
tillsammans med en norsk samarbetspartner, en
guidekurs på fem dagar. När man har gått kursen blir
man Certified Interpretive Guide, enligt Interpret
Europes system. Kursen hålls i Elgå, som ligger i
Norge nära svenska gränsen. Sista anmälningsdatum
var senast 8 oktober, men det finns några platser kvar. 
 
Läs mer och anmäl dig här.

På gång för naturvägledare 
 
- CNV-SEMINARIUM: Naturvägledning om fåglar, 19- 20 oktober, Falsterbo
- CNV-GUIDEKURS: 6-9 november, Elgå i Norge
- Inspirationsdagar i tidsresans metod: 15-16 november, Östersund
- CNV-WORKSHOP: Storytelling för naturvägledare: 16-17 november, Stockholm
 
 

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!

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!

Naturens år 2017:
Ekosystemtjänster
Ekosystemtjänster är tema för
Naturens år-samverkan. CNV
samordnar nätverkets arbete
under 2017.
 
Läs mer här!

Gilla naturen
Sprid gärna information
om Gilla naturen och
inspirera skolklasser att
delta i tävlingen. 
 
Läs mer 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. 
Läs mer om naturvägledning på http://www.cnv.nu.
 

 
Dela detta nyhetsmail med andra 
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