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Yttrande angående SOU 2009:15 Kraftsamling! museisamverkan ger resultat? 
 
Sammanfattning 
Centrum för naturvägledning (CNV) välkomnar förslaget om en museikoordinator. Vi 
anser att uppgiften att utveckla och sprida kommunikativa och pedagogiska verktyg samt 
att bidra till metodutveckling inom det publika området hos museerna bör få en större 
plats i museikoordinatorns uppdrag. CNV som delvis delar detta uppdrag kan fungera som 
stöd till koordinatorn och samverkanspart till kulturinstitutionerna. 
 
Om CNV 
CNV är en mötesplats för alla som arbetar med att förmedla kunskap om och väcka känsla 
för natur och kulturlandskapet. Verksamheten når en bred målgrupp engagerade inom 
fältet. I vårt nätverk finns närmare 400 medlemmar exempelvis naturumpersonal, kom-
munekologer, forskare, museilärare, ekoturismarrangörer och naturskolelärare. Mer infor-
mation om CNV, se www.cnv.nu. 

CNV arbetar för att stödja metodutveckling inom området naturvägledning. Viktiga 
delar är utvärdering av befintlig verksamhet, kvalitativa publikundersökningar, uppsökande 
verksamhet och en strävan att få naturvägledningen att nå nya målgrupper. Det gäller såväl 
museer som naturum och naturskolor.   
 
 
Våra synpunkter 
Vi instämmer i att det finns stort behov av metodutveckling och möjligheter till samverkan 
och erfarenhetsutbyte mellan natur- och kulturinstitutioner inom området publika och 
pedagogiska perspektiv. Under CNVs första verksamhetsår har en kartläggning av natur-
vägledning i Sverige gjorts. Genom telefonintervjuer och en webbenkät har erfarenheter, 
önskemål och behov samlats in. I den rapport om Naturvägledning i Sverige som publice-
ras i juni 2009 är några av slutsatserna att naturvägledare idag saknar information om vilka 
som arbetar inom angränsande fält, saknar överblick av vad som pågår i landet och interna-
tionellt, har behov av metodutveckling kring programverksamhet/ besökarupplevelse och 
söker forum för utbyte av erfarenheter.  
 
Vi noterar särskilt Bilaga 14: Projektförslag från Sveriges friluftsmuseer. CNV instämmer i 
behovet av ett projekt som lyfter den pedagogiska verksamheten hos friluftsmuseerna. Spe-
ciellt den del som berör de mjuka värdena skulle fungera väl att lyfta fram i CNVs pågåen-
de metodutvecklingsarbete och att förmedla till vårt nätverk av naturvägledare.     
 
 
 
 
Sven-G Hultman, ordförande 


