
 

 

 
 

 
Kära naturvägledare! 
 
Nordiska ministerrådet har beviljat de nordiska länderna medel för ett projekt som ska 
inspirera till och stödja utveckling av naturvägledning för barn och unga i norden. Om du 
arbetar inom området är du välkommen att skicka in en kort beskrivning till oss om några av 
dina aktiviteter. Vi kommer att välja ut fem av de naturvägledare som skickar in förslag till att 
bli deltagare i projektet. Läs mer och fyll i formuläret nedan! 
 
I projektet inriktar vi oss på naturvägledning barn och unga inom tre tematiska områden:  

-‐ Naturvägledning i tätortsnära natur, som till exempel trädgårdar, parker och 
bostadsområden. 

-‐ Naturvägledning i skyddad natur, som till exempel naturreservat och nationalparker. 
-‐ Naturvägledning i kulturmiljöer, som till exempel gamla stadsmiljöer, fäbodar, 

historiska industrier/verkstäder, kulturminnen och kulturreservat. 

Ett övergripande fokus för projektet är hur naturvägledning kan främja barn och ungas 
demokratiförståelse, till exempel i form av möjligheter att göra sina röster hörda och att skapa 
inflytande i förvaltning av natur- och kulturmiljöer. 
 
Projektet kommer att bygga på 50-70 exempel som utgångspunkt för lärande för 26 
naturvägledare från de deltagande länderna. Fem naturvägledare från Sverige kommer att 
väljas ut för att delta i projektet.  
 
 
Workshop i september 2012 
 
De 26 naturvägledare som deltar kommer att bjudas till en workshop som genomförs 
tillsammans med projektgruppen på Jamtli i Östersund den 17 – 19 september 2012. 
Dessutom deltar tre särskilt inbjuda personer (experter) som är särskilt kunniga inom 
områdena: demokratiarbete för barn och unga, involvering och förmedling riktat till 
tonåringar samt indirekt (obemannad) naturvägledning (som skyltar och naturstigar).  
 
Vårt mål med workshopen är att deltagarna ska:  

• Diskutera och bli inspirerade att reflektera över exemplen ur olika perspektiv så att de 
utvecklas.  Exemplen och reflektionerna ska fungera som verktyg för att bidra till 
utveckling av naturvägledning för barn och unga inom de tre temaområdena generellt.  
 

• Utveckla sin pedagogiska kompetens.  
 

• Hitta och utveckla förhållningssätt och förslag på, vad som är en gemensam kärna i 
den nordiska naturvägledningen. Det vill säga vad som karaktäriserar nordisk 
naturvägledning och hur man arbetar inom området. 



 

 

 
 

Hoppas att du är intresserad av att vara med! Ansökan skickas in och hanteras 
enligt följande urvalsprocess:  
 

1) Du formulerar 2–3 exempel från din verksamhet utifrån formuläret nedan och skickar 
dessa till Per Sonnvik per.sonnvik@slu.se eller Eva Sandberg eva.k.sandberg@slu.se 
senast den 29 mars 2012.  
 

2) Projektgruppen bedömer bidragen och sätter ihop en grupp med naturvägledare, 
utomhus- eller kulturmiljöpedagoger vars projekt representerar de temaområden som 
pekats ut ovan så brett och så väl som möjligt.   
 

3) Den 28 april 2012 får de naturvägledare som väljs ut en inbjudan om att delta i 
projektet. Varje deltagare fyller i ett mer omfattande formulär (om 2-3 sidor) där de 
utvecklar beskrivningen. Formuläret ska vara Mette tillhanda senast den 10 juni 2012. 
 

4) Den 3 september 2012 kommer en inbjudan med program för workshopen i 
Östersund. Dessutom bifogas 15-20 exempel att läsa innan workshopen. De tre 
deltagande experterna kommer också att förbereda sig genom att läsa och reflektera 
över exemplen.  
 

5) Efter att workshopen genomförts kommer projektgruppen att samla och bearbeta 
resultaten. Alla exempel med de slutsatser som dragits samlas i en nordisk rapport som 
publiceras på hemsidor och kan hämtas av alla intresserade. Av rapporten framgår 
vilka som deltagit i projektet om hur man kan nå dem för erfarenhetsutbyte och 
möjlighet att få mer information.   

Vid workshopen ska du vara beredd och intresserad av att bidra till utveckling både dina egna 
och andras exempel. Vi hoppas att du som deltagare i projektet får ett stort personligt nätverk, 
inspiration och utbyte genom en intensiv workshop där naturvägledare från hela Norden är 
involverade. Dessutom får du input av och möjlighet till diskussion med fackkunniga 
experter.  
 
Den slutliga produkten blir en rapport och framhållande av det gemensamma arbetet och de 
goda exemplen på de nordiska hemsidorna för naturvägledning. Rapporten kommer också att 
innehålla mindre avsnitt med teori och metoder.  
 
 
Ekonomi 
 
Du bidrar till projektet med din egen arbetstid. Övriga kostnader för deltagande i workshopen 
betalas av projektet/Nordiska ministerrådet. 
 
 



 

 

Ytterligare information 
 
Har du frågor? Tveka inte att höra av dig till Per Sonnvik eller Eva Sandberg på Centrum för 
naturvägledning alternativt till projektledningen Mette eller Poul i Danmark.  
Läs mer om projektet här: www.naturogmenneske.dk/Projekter/NordiskNetvaerk.aspx 
 
 
Projektgruppen och kontaktuppgifter:    
Projektgruppen består av en – två representanter från Sverige, Danmark, Norge, Finland, 
Island och Färöarna (för kontaktpersoner se nedan). Danmark ansvarar för projektledningen. 

-‐ Sverige: Eva Sandberg eva.k.sandberg@slu.se 018 67 24 47 och Per Sonnvik 018 67 
24 44 per.sonnvik@slu.se från Centrum för naturvägledning vid Sveriges 
lantbruksuniversitet i Uppsala. 

-‐ Danmark: Mette Åskov Knudsen och Poul Hjulmann Seidler från Skov & Landskab 
Köpenhamns universitet Mail og tlf: Mek@life.ku.dk 23312193; Phs@life.ku.dk 
51489342  

-‐ Norge: Thorfinn Rohde och Brita Homleid-Lohne från Statens naturopsyn 
-‐ Finland: Carina Wennström, Forststyrelsen och Niina Mykra, Finlands Natur- och 

miljøskolor 
-‐ Island: Ragnar Kristjanson, Islands lantbruksuniversitet 
-‐ Färöarna: Trondur Leivson, Natur- och miljöstyrelsen 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Formulär att fylla i 
 
Gemensamt för dina exempel 
Sett i ljuset av det nordiska projektet, vad är det speciellt som du kan bidra med? 
 
 
Vilket utbyte hoppas du att få genom att delta på den nordiska workshopen? 
 
 
Namn: 
 
Kontaktuppgifter: 
 
Arbetsplats: 
 
 
 
 
Exempel  1: 
I detta formulär kan du kryssa i vilken(a) kategori(er) som ditt exempel täcker: 
 
 Personlig förmedling Indirekt förmedling (t ex skyltar) 

 Kulturmiljö Skyddade 
områden 

Tätortsnära Kulturmiljö Skyddade 
områden 

Tätortsnära 

0-6 år       
Årskurs 1-6       
Årskurs 7-9 
samt 
ungdomar 

      

Ej skol-
verksamhet 

      

 
 
Överskrift för aktivitet/arrangemang: 
 
 
Det överordnade målet: 
 
 
En kort beskrivning av aktiviteten/arrangemanget: 
 
 
Målgrupp: 
 
 
 
 
 
Exempel  2: 



 

 

I detta 

formulär kan du kryssa i vilken(a) kategori(er) som ditt exempel täcker: 
 
 Personlig förmedling Indirekt förmedling (t ex skyltar) 

 Kulturmiljö Skyddade 
områden 

Tätortsnära Kulturmiljö Skyddade 
områden 

Tätortsnära 

0-6 år       
Årskurs 1-6       
Årskurs 7-9 
samt 
ungdomar 

      

Ej skol-
verksamhet 

      

 
Överskrift för aktivitet/arrangemang: 
 
 
Det överordnade målet: 
 
 
En kort beskrivning av aktiviteten/arrangemanget: 
 
 
Målgrupp: 
 
 
 
 
Exempel  3: 
I detta formulär kan du kryssa i vilken(a) kategori(er) som ditt exempel täcker: 
 
 Personlig förmedling Indirekt förmedling (t ex skyltar) 

 Kulturmiljö Skyddade 
områden 

Tätortsnära Kulturmiljö Skyddade 
områden 

Tätortsnära 

0-6 år       
Årskurs 1-6       
Årskurs 7-9 
samt 
ungdomar 

      

Ej skol-
verksamhet 

      

 
 
Överskrift för aktivitet/arrangemang: 
 
 
Det överordnade målet: 
 
 
En kort beskrivning av aktiviteten/arrangemanget: 
 



 

 

 

Målgrupp: 


