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Välkommen till naturvägledningens nordiska rum 
 
Följ med på vandring i vildrenarnas fotspår på norska Hardangervidda, rehabiliterande naturmeditation i Danmark,
dialog om rovdjur i Sverige och till barn som bygger kopior av fåglarnas bon i Finland. Vi på CNV och våra nordiska
kollegor är stolta över att lansera en ny bok om naturvägledning denna vecka. I boken blandas teori med
inspirerande praktik och naturvägledares reflektioner om naturvägledningens inre och yttre rum. Trettio författare
från hela Norden bidrar och innehållet har vuxit fram efter samråd med många fler. Boken ges ut på fyra nordiska
språk och publiceras av Nordiska ministerrådet. Läs och hör av dig till oss med din respons. Vad är betydelsefullt
för dig och vad vill du läsa mer om framöver? Vilka är dina bästa böcker om naturvägledning? Vad har inspirerat
dig? Vi planerar ett kommande temanummer av vårt längre nyhetsbrev Naturvägledaren med litteraturtips för
naturvägledare. 
 
Eva Sandberg, föreståndare SLU Centrum för naturvägledning

Ny bok för ännu bättre
naturvägledning i Norden 
 
 
Naturvägledning handlar om naturupplevelser som
stärker människors relation till naturen. Om levande
samtal i och om våra landskap och hur vi brukar dem.
CNV har tillsammans med kollegor i Norden tagit fram
en bok som ska inspirera naturvägledare att ordna fler
och ännu bättre upplevelser i Nordens natur- och
kulturlandskap. 
 
Bokens fem huvudkapitel tar upp naturvägledningens
historia och värdegrund, sammanhang och metoder,
naturvägledarskap, strategiskt arbete och
naturvägledning som lärande för hållbar utveckling.
 
Boken finns på fyra språk och kan läsas online, laddas
ned eller beställas från Nordiska ministerrådet, som
också bidragit ekonomiskt till projektet. 
 
Naturvägledning i Norden - en bok om upplevelser,
lärande, delaktighet och reflektion.

Nordiska utbildare möttes 
 
I samband med lanseringen av boken om
naturvägledning hade den nordiska samarbetsgruppen
bjudit 35 utbildare från Island, Danmark, Norge,
Finland och Sverige till en konferens på Skovskolen vid
Köpenhamns universitet. Under två dagar diskuterades
fortsatt samarbete med utgångspunkt i boken. Ett
ämnesområde som väckte stort intresse var hur
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naturvägledares kompetens att använda naturen som
resurs för upplevelser, lärande och kommunikation blir
en allt viktigare resurs för samarbeten inom skola,
vård, omsorg, folkhälsa, integration och naturturism.

Kurs i naturvägledning vid
norska NMBU 
 
Det finns möjlighet att läsa naturvägledning, 5
studiepoäng, vid Norges miljö- och biovetenskapliga
universitet, NMBU campus Ås. Kursen ges 2-25 juni
2020 och består av föreläsningar, övningar och
exkursion. Den omfattar olika former för
naturvägledning – guidning, naturstigar, utställningar –
och utgår från boken ”Interpretation: making a
difference on purpose” (Ham, 2013, finns på svenska).
Kursen ingår i masterprogrammet för naturturism vid
NMBU, men kan läsas fristående. Förkunskapskrav är
minst två års studier på relevant kandidatprogram. Ås
ligger tre mil söder om Oslo och nås enkelt med tåg. 
 
Läs mer om kursen och anmäl dig senast 15 januari. 

På gång för naturvägledare 
Fler aktiviteter på vår webbplats och i CNV:s kalendarium.
 
- 20-22 november. Forum för naturturism 2019. Vålådalen.
- 27-28 november. Från källa till hav. Workshop om limnisk pedagogik. Vänermuseet, Lidköping.
- 8-11 maj 2020. Interpret Europes årliga konferens. Haapsalu, Estland. I samband med konferensen planeras
en träff för nordiska naturvägledare.
 

CNV:s sida 
Följ CNV på Facebook
genom att "gilla" oss där. Då
får du nyheter löpande från
oss. 
 
Se sidan här

CNV:s sida 
Följ CNV på LinkedIn. Då får
du nyheter löpande från oss.
 
Se sidan här

Grupp 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 
CNV ingår i
samverkansnätverket

Gilla naturen 
Skolmaterial för åk 4-6 om
att upptäcka, uppskatta och
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Naturens år, vars syfte är att
öka kunskapen och intresset
för vår gemensamma natur.
 
Läs mer här!

uppmärksamma barnens
natur. 
 
Läromedlet hittar du 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 vårt nyhetsmejl med aktuell information om
utbildningar, seminarier och andra aktiviteter hos CNV. Du får även minst två gånger per år det tematiska
nyhetsbrevet Naturvägledaren med aktuell kunskap och inspiration från naturvägledningens värld i Sverige och
internationellt. Om du inte önskar få information från CNV i fortsättningen, var snäll och meddela oss det via e-
post. Avprenumeration från detta nyhetsmejl sker alltså via e-post till cnv@slu.se.
 
Läs mer om naturvägledning på slu.se/cnv.
 
Läs om hur dina personuppgifter hanteras inom ramarna för verksamheten vid Centrum för naturvägledning, CNV,
vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.
 

 
Dela detta nyhetsmejl med andra 
 

        
 

Centrum för naturvägledning, CNV • slu.se/cnv
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