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Naturvägledning definition 
 

• Med naturvägledning menas 
förmedling av känsla för och 
kunskaper om naturen (och 
kulturlandskapet). 

• Naturvägledning syftar till att öka 
förståelsen för de grundläggande 
ekologiska och kulturella 
sambanden och för människans 
roll i naturen.  

• Därigenom förbättras 
möjligheterna till positiva 
upplevelser i naturen och till ökad 
miljömedvetenhet hos den 
enskilde och i samhället.    

 (Nordiska ministerrådets 
definition av naturvägledning, 
1990) 



Naturvägledning 
”Naturvägledare avslöjar 
landskapets gömda 
berättelser; levandegör 
platser, företeelser och 
idéer; utmanar  tanken och 
bjuder på minnesvärda 
upplevelser; synliggör vårt 
natur- och kulturarv 
genom att fördjupa vår 
förståelse och vidga våra 
perspektiv.”  
 

Fritt från Association for 
Heritage Interpretation / 
www.cnv.nu 
 



Exempel på naturvägledning 



Exempel på naturvägledning 





Centrum för naturvägledning 
•   

• kompetensresurs 
• utvecklingsnav  
• mötesplats  
 
• för alla som 

förmedlar kunskap 
om och väcker känsla 
för naturen och 
kulturlandskapet 

 
• Start mars 2008 
• Naturvårdsverket medel 
• Stad och land, SLU 
• 3,4 tjänster 
• Nätverk ca 1600 

personer 
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Kurser och seminarier 
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Utvecklingsarbete 
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Projektuppdrag Naturvårdsverket 2012 

• Nordiskt projekt barn och unga 
• Utvärdering naturum 
• Pedagogik nationalparker 
• Tankesmedja för friluftsliv 
• Planering ny nationalpark Åsnen 
• Internationell konferens 



Publikationer 
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Webb, nyhetsbrev med mera 
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Naturvägledning för yrkesverksamma 
Kursen ges igen hösten 2013 



Kontakt 

 
• anders.arnell@slu.se 
• www.cnv.nu 

 
• Gå gärna med i nätverket och få 

Naturvägledaren 3-4 ggr/år 
 

mailto:anders.arnell@slu.se
mailto:anders.arnell@slu.se
http://www.cnv.nu/


Några goda exempel 



Lång tradition, kampanjer 

• Rådgivning till skogsägare 
• Rådgivning till lantbrukare 
• Rikare skog, Grönare skog 
• Skog & historia, Kulturmiljövård 
• Landsbygdsprogrammet 
• Naturum 
• Länsvisa guideprogram 
• etc 



En skogsägarröst från Umeå 
• Rådgivning till stöd för att 

bevara och utveckla 
skogens mångfald. Nio 
åtgärder överenskoms. 

• Frilägga ett gammalt 
vårdträd av sälg invid 
husgrunden.  

• ”Få sälgar blir så stora 
som denna, fick jag veta. 
Som mångårig biodlare 
förstod jag också värdet 
av detta stora träd för 
humlor och bin.” 

 



Värmländsk rådgivning 

• ”Så du mener att ja ska 
hogge bort grana å 
spare aspera…?” 
 

• ”Skecker du pappra så 
skriver ve på, å 
förresten har du vägera 
förbi så är ru 
välkömmen på kaffe.” 



Jan Bengtssons tips 
• Uppträd naturligt 
• Visa respekt 
• Låt markägaren berätta 
• Lyssna 
• Underskatta inte 

kunskaper som finns 
• Ge beröm för goda 

exempel 
• Visa, använd skogen som 

pedagogiskt rum 

• ”Var inte påträngande – 
du dukar upp, 
markägaren väljer!” 

• ”För mig är det ett jobb – 
för markägaren ett stort 
val med många frågor!” 

• ”Glöm inte din roll, 
avlönad av svenska folket 
för att ge röst åt alla där 
ute som lever, kravlar och 
avlar och som lyssnar och 
bugar när du som ombud 
för deras talan.” 



Nya arbetssätt 

• KOMET-
programmet 
 

• Stöd i landsbygds-
programmet 
 

• Dialog för 
miljöhänsyn 
 

• Dialog för 
naturvården 



Samarbetsmodeller 

• Vilhelmina Model 
Forest 

• Internationellt 
nätverk 

• Utvecklat lokalt 
samarbete 

• Demonstrations-
områden 

• Östra 
Vätterbranterna 

• Grund i stark 
konflikt 

• Länsstyrelsen tog 
medlarroll 

• Kunskap och respekt 
• Idag biosfärområde 



Egna exempel på lyckad 
kommunikation? 

• God ekologisk potential 
i Umeälven 
(markägarperspektiv) 

• Landskapsövergripande 
vårdbiotopprojekt 
(Finland) 

• Skogen i skolan 
• Skogen i byn 
• Många bäckar små (ta 

vara på lokal kunskap) 

 



What’s in it for me? 



Förslag till målbild  

• Skapa engagemang för 
artrika, tillgängliga och 
långsiktigt livskraftiga 
småvatten där 
verksamhet kan 
bedrivas utan negativ 
påverkan. 



Rådgivningsexempel 1 

  
  Lämna en kantzon på båda sidor om bäcken 

vid eventuella åtgärder. Det bör ej röjas eller 
köras i denna kantzon. Enstaka grövre träd kan 
plockhuggas. Försök att undvika körning över 
vattendraget. Om överfart måste ske bör det 
göras på ett ställe och i detta fall bör det 
lämpligaste vara en bro. Försök köra under 
torra eller tjälade förhållanden. 



Rådgivningsexempel 2 
 Området kommer att avverkas i vår och vi följer upp 

denna träff med ett besök senare i vår när snön har 
försvunnit. Vi diskuterade mest terrängtransporten 
över bäcken, se foto. Vid avverkningen kommer en 
tidigare överfart att återanvändas, linjen från vägen till 
bäcken på bifogad karta. För att minimera risken för 
skador på vattendraget kommer avverkningen att ske 
på tjälad mark och en tillfällig bro kommer att byggas, 
med så kallade ”trianglar” (en konstruktion som läggs i 
bäcken sedan läggs virke ovanpå). 

 Det blir troligtvis också aktuellt att risa och kavla 
överfarten. Problemet är att bäcken är i bredaste laget 
och att bron inte går att lämna kvar till markberedaren. 



Målgruppen 

Vem vänder du dig till? 
Vilka är drivkrafterna för 

att delta? 
-  Att lära sig något nytt 
- Underhållning, 

rekreation 
(edutainment) 

- Personlig utveckling 
 



Naturvägledning 
”Naturvägledare avslöjar 
landskapets gömda 
berättelser; levandegör 
platser, företeelser och 
idéer; utmanar  tanken och 
bjuder på minnesvärda 
upplevelser; synliggör vårt 
natur- och kulturarv 
genom att fördjupa vår 
förståelse och vidga våra 
perspektiv.”  
 

Fritt från Association for 
Heritage Interpretation / 
www.cnv.nu 
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Mål och syfte enligt   
naturvägledarna 

• Främja intresse 
• Förmedla kunskap och 

förståelse 
• Ge positiva upplevelser 
• Skapa miljöengagemang 
• Främja folkhälsa, 

rekreation, friluftsliv 
• Tillgängliggöra naturen 
• Förena natur- och 

kulturperspektiv 
• Främja lokal ekonomi 
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Naturvejledning 

• giver direkte oplevelser i naturen 
• formidler helheder 
• giver muligheder for at opnå erfaringer og viden om 

naturgrundlag samt samfundets forvaltning af natur, 
miljø og kulturmiljø 

• styrker rekreative muligheder 
• fremmer inddragelser og indflydelse i natur- og 

kulturmiljøforvaltning 
• inspirerer til en sundere og mer bæredygtig livsstil 



Interpretation  

• Skapa förutsättningar 
för att varje deltagare 
får en personlig 
anknytning till det 
aktuella temat 

• ”A mission-based 
communication process 
that forges emotional 
and intellectual 
connections between 
the interests of the 
audience and the 
meanings inherent in 
the resource” 



Interpretation 

• Enos Mills 1920  
”The adventures of 
a nature guide”  
 
”Nature guiding  
…is more inspirational  
than informational” 
 

• Freeman Tilden 1957 
”Interpreting our heritage” 
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USA 

”Through interpretation 
understanding, 
through understanding  
appreciation,  
through appreciation  
protection.” 
             - Freeman Tilden 



Interpretation 

• Provocera/utmana 
- till eftertanke 
• Relatera  
- vara en länk mellan 
besökarens intressen och  
platsens betydelse  
• Avslöja  
-djupare sammanhang 
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Interpretation 

• Freeman Tilden  
 

 - Utgå från målgruppen 
 - Avslöja istället för att informera 
 - Berätta en historia 
 - Provocera – stimulera till 
  egna tankar och handlingar 
 - Sätt saker i sammanhang 
 - Tolka på ett särskilt sätt för barn 
 
 Kärlek är den viktigaste övergripande  

principen – eller passionen.  



Naturvägledaren inom dig! 

• Alla kan! Skapa 
utrymme för att dela 
erfarenheter. 

• Utgå från platsen! 
Vilka berättelser 
finns där ni är? 

• Inspirera mer än 
informera!  



Naturvägledaren inom dig! 

• Utmana tanken! 
• Använd alla sinnen!  
• Relatera till 

deltagarnas vardag 
och erfarenhet! 



Skogsstyrelsens policy för rådgivning 

• Vi tar hänsyn till att människor tar in information 
på olika sätt och varierar pedagogiken för att 
stimulera till lärande genom flera sinnen. 

• Vi arbetar med dialog och problemlösning som 
tar vara på människors engagemang och 
erfarenheter för att handleda våra deltagare till 
egna insikter och förståelse. 

• Vi ser deltagarnas entusiasm och delaktighet som 
en viktig förutsättning för att rådgivningen ska få 
effekt.  



Syfte med naturum 
• Öka kunskapen om 

naturområdets värden 
• Fördjupa besökarnas förståelse 
• Vägleda till och i området 
• Motivera besökarna att uppträda 

så att områdets värden bevaras 
• Skapa förståelse för skydd och 

vård av natur 
• Stimulera naturintresse 
• Ge kunskap om hur människan 

använt och påverkat naturen 
• Informera om annan skyddad 

natur och friluftsbesöksmål 
 
Källa: Naturvårdsverkets riktlinjer för 

naturum, juni 2004 



The Endgame of Interpretation 
Huvudsyfte Lärande Upplevelser Utmana tanken 

Meningen med 
huvudsyftet 

Få människor 
att lära sig & 
förstå (fakta-) 
kunskaper 

Underhålla och 
ge människor 
positiva 
naturupp -
levelser 

Få människor 
att tänka och 
hitta egen 
uppfattning och 
relation till 
naturen / 
platsen 

Hur mäta 
framgång? 

Vad man 
kommer ihåg av 
fakta/ 
kunskaper 

Styrkan i upp-
levelsen, hur 
road man va-rit, 
hur man fångat 
upp-
märksamhet 

Antal och typ av 
tankar som 
kommit fram, 
hur mycket och 
vad man har att 
säga i ämnet 



Utvärdera tankar!  

• Att få människor att 
tänka är det primära 
syftet med 
naturvägledning 

• Intensivt tänkande 
(elaboration) påverkar 
attityder och kan 
påverka beteenden 

• Koppling till syftena 
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Thought Listing 

• Fråga deltagare vad de tänker på kring det 
ämne/tema som naturvägledningen handlar 
om 

• Antal tankar och vilka tankar 
• Jämförs med en ”toleranszon” som avgörs av 

syftet med naturvägledningen  
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Exempel från USA 

• Naturvägledarens syfte: Att få besökare att 
positivt reflektera över idén med museer. 

• Tema i guidad tur: Idén att ha platser som 
sysslar med bevarande av människans historia 
är genial. 

• Vad delar av publiken tänkte: Museer är mest 
för gamla människor.  

       © Sam Ham 

44 



Goodbye? 
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Resultat 

• Inom toleranszon, exempel: 
 - Isbjörnen lider av klimatförändringarna och 

kommer att vara utdöd inom en inte avlägsen 
framtid. 

• Utom toleranszon, exempel: 
 - Björnen säger adjö och tack för fisken.  
• Ett av 70 svar exakt som avsändaren tänkt 
• 61 av 70 svar inom toleranszonen. 
 

46 



Sam Ham: TORE 

Successful interpretation: 
 

• has a Theme (T) 
• is Organized (O) 
• is Relevant to the 

audience (R) 
• is Enjoyable to the 

audience (E) 
 

 47 



48 

Utställningar 



Guidning och exkursioner 



Bikupa 

 
Diskutera en guidesituation utifrån dina egna 

erfarenheter.  
 

Lyft fram en framgångsfaktor och något som 
gjort att det inte fungerar.  



Guidningens ABC - förberedelser 

 
Sätt deltagarna i centrum  
Marknadsför – titel och forum 
Röd tråd 
Kom i tid (vänta fem minuter och värm upp) 
Förbered, rekognoscera 
 
Fritt från: Nyfiken grön 2006, Guidelines 
 



Guidningens ABC - genomförande 
 

Använd platsen 
Blanda stort och smått 
Säkra kort 
Ta vara på tillfället 
Koppla kultur till natur 
Använd bilder o historier 
Uppmuntra frågor/dialog 
 Aktivera alla sinnen 
 
 
 



Guidningens ABC –  
tänk på din grupp 

 
Håll koll på gruppens 

behov 
Vänta in alla 
Placera dig rätt – se till 

att du hörs och syns  
Upprepa frågor 
Vänta ut buller 
Låt öronen vila 
Glöm inte fikapausen 
 

 
 
Fritt från: Nyfiken grön 2006, Guidelines 



Guidningens ABC –  
avslutning 

 

Sammanfatta (inkl ev 
artlista) 

Utvärdera med deltagare 
Avsluta 
Reflektera själv 
Utveckla 
”allt fel men rätt ändå” 
 
Fritt från: Nyfiken grön 2006, Guidelines 
 



Inget nytt under solen… 



Naturvägledaren inom dig! 

• Alla kan! Skapa 
utrymme för att dela 
erfarenheter. 

• Utgå från platsen! 
Vilka berättelser 
finns där ni är? 

• Inspirera mer än 
informera!  



Naturvägledaren inom dig! 

• Utmana tanken! 
• Använd alla sinnen!  
• Relatera till 

deltagarnas vardag 
och erfarenhet! 



Aktiviteter med skolor 

• Sätt in i skolans 
sammanhang 

• Samla in och använd 
saker från naturen 

• Låt alla berätta 
• Självständiga övningar 
• Reflektion 
• Uppföljning 

 



Reviewing – att ta vara på deltagarna 

• Activity Map – ”har 
du provat på…” 

• Observation Walk – 
gör vandringen 
intressant 

• Visual Aids – använd 
föremål för att stödja 
ett påstående 



Reviewing – att ta vara på deltagarna 

• Horse Shoe – för 
synpunkter och 
diskussion 

• Speaker’s Corner – 
”det tycker jag 
också” 

• Turn Table – byt 
synvinklar 
 



Reviewing – att ta vara på deltagarna 

• Empathy Test – ”jag 
tror du tycker…” 

• Storyline – ”säg det 
med ett snöre” 



Frågor är viktigare än svar! 
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