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Förord

En angelägen uppgift för naturvården är att informera allmänheten om naturen,  
särskilt den som är skyddad enligt miljöbalken. Naturum utgör ett viktigt redskap  
i det arbetet.

Verksamheten i naturum har bedrivits sedan början av 1970-talet då Naturvårds-
verket även inregistrerade namnet naturum som varumärke. Idag finns ett drygt 
40-tal naturum varav ungefär hälften drivs i statlig regi. Syftet med naturum är att 
vara en port till naturen och inspirera besökarna till berikande naturupplevelser. 
Utställningar, programverksamhet och guidningar är viktiga medel för att öka in-
tresset för naturen och det ekologiska samspelet med människan.

Nya riktlinjer för naturumverksamheten fastställdes av Naturvårdsverket i juni 
2004. För att ytterligare stärka verksamheten och varumärket anser Naturvårds-
verket att det är viktigt att naturum får en tydligare identitet. Sven-G Hultman, 
Upplandsstiftelsen, fick uppdraget att upprätta en plan för utveckling av verksam-
heten i naturum. I uppdraget ingick även att ge förslag för att konkretisera Natur-
vårdsverkets roll, stärka varumärket naturum samt få befintliga och nya naturum 
att utvecklas med en gemensam standard som grund enligt de nya riktlinjerna.

I rapporten ges olika förslag till utveckling av naturum och naturvägledning. 
Naturvårdsverket har inte tagit ställning till förslagen men arbetar vidare med olika 
utvecklingsinsatser där bland annat Sven-G Hultmans förslag utgör ett underlag.

Det är Naturvårdsverkets förhoppning att förslagen i rapporten kan inspirera 
alla som arbetar med naturum och annan naturvägledning att utveckla verksam-
heten till en del i en framgångsrik natur- och miljövård.

Stockholm i mars 2005

Björn Risinger
Direktör för Naturresursavdelningen
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Vision: Rapport från år 2010

I början av seklet kom regeringens nya signaler om ökad satsning på friluftsliv, besökarfrågor 
och information.  År 2010 kan man konstatera att signalerna gett resultat! Information i 
naturen, om naturen, har visat sig vara ett effektivt och mångsidigt redskap för naturvård 
och friluftsliv. Det berikar besökaren, stimulerar till ökat intresse för natur och naturvård och 
kanaliserar besökarna till fina områden och från känsliga. Naturvägledningen bidrar aktivt till 
en mer hälsofrämjande livsstil. En livsstil för hållbar utveckling. 

År 2010 har den nationella planen för naturum genomförts. Många nya natu-
rum har byggts och man utvecklar naturvägledning i alla sina former. 

Flera nya naturum har anlagts i kanten av större tätorter, i linje med reger-
ingens intentioner om ökad satsning på människonära naturvård och friluftsliv. 
Samtliga naturum uppfyller 2004 års riktlinjer och de äldre utställningarna har 
förnyats. Aktiviteter och hands-on präglar verksamheten! 

Naturvårdsverket har avsatt kraftigt ökade resurser och driver på genom sin 
3U-modell: utbilda, utveckla, utvärdera. Personal utbildas och metoder utveck-
las och utvärderas. Det nationella Centrum för naturvägledning som bildades 
2007 får en allt större roll.

En ny baskurs för naturvägledare har genomförts i ett par omgångar. Där lär 
man sig att bli en god beställare av utställningar, att producera bra självguidan-
de stigar och att på ett stimulerande sätt leda vandringar. Nya kunskaper om 
hur man planerar för naturvägledning sätter sina spår. Enskilda arrangemang 
blir mer effektiva. Naturområden förses med ett varierat utbud av information.
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De nya verksamheterna drar allt fler besökare ”från krogen till skogen” och 
turismen har fått ett uppsving. En positiv spiral har skapats. 

Naturportalen ”mera.ute.nu” har slagit igenom, mycket tack vare en bred 
samverkan mellan en rad nationella intressenter. Där hittar man lätt en mängd 
möjligheter till goda natur- och kulturmiljöupplevelser – inte minst de som drivs 
av natur- och kulturvägledare.

Media hakar på. Man skriver gärna om de många attraktiva arrangemangen. 
Landsting och kommuner har upptäckt möjligheterna till förebyggande folkhäl-
sovård och till rehabilitering. Inte minst ser man de långsiktiga effekterna av att 
barnen tidigt får goda friluftsvanor!

Andra positiva effekter av 3U-satsningen är att naturvägledarna nu sätter 
tydliga mål för sina verksamheter; mål som också utvärderas regelbundet med 
verktyg som lärts ut. Därigenom kan metoderna förbättras ytterligare. Ännu en 
positiv spiral!

Genom kurserna har kontaktnätet vuxit, inte bara mellan de som arbetar 
med naturum. Personal från naturskolor och naturum möter museipedagoger. 
Lärare som arbetar med utomhuspedagogik stimuleras av det rika kursutbu-
det och av kontakterna med kulturmiljövårdens och naturvårdens pedagoger. 
Naturbevakare och rangers får en plattform för att utveckla sin naturvägled-
ning. Konstnärer och artister söker sig till naturumen för att vara med ”där det 
händer”. Kultur och natur knyts närmare varandra, till ömsesidig nytta.

De ideella organisationernas verksamhet får nya impulser. Nätverket av 
”närnaturguider” som bildades i början av seklet växer. Några gör sin hobby 
till sitt yrke.

Det internationella utbytet är livligt. Nordiska kurser arrangeras liksom 
studieresor till varandras länder, och till bland annat England och USA.

En ny yrkeskår har vuxit fram och organiserat sig för att kunna driva sina 
egna frågor – och för att effektivt kunna bidra till att utveckla ett hållbart 
samhälle. 
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Sammanfattning  
och åtgärdsförslag

Utredningens syfte är att ge förslag till ”utveckling av naturumverksamheten”. 
Efter en beskrivning av arbetets bakgrund och av uppdraget beskrivs de många 
begrepp som används för ”information om natur, i natur”. Där förtydligas 
att ordet ”naturumverksamhet” inbegriper alla metoder som kan användas 
för ändamålet. Därigenom får de förslag som framförs betydelse för utveck-
ling av all naturvägledning, oavsett om den är knuten till ett naturum eller ej. 
”Naturumverksamhet” likställs med ”naturvägledning”, d.v.s. det begrepp som 
oftast används i det nordiska sammanhanget.

Vidare understryks att i stort sett alla metoder är lika användbara i kultur-
miljöer som i naturdominerade miljöer. I många fall överlappar dessutom as-
pekterna varandra, och besökarna är ofta lika intresserade av både natur och 
kultur. Samverkan mellan de som arbetar med natur- och kulturvägledning (för-
medling) i landskapet bör därför eftersträvas, liksom internationella nätverk, 
kurser och utbytesverksamhet. 

Utvecklingsvisionen (sid 5) lyfter fram de två viktigaste förslagen: utbildning 
och utvärdering. Genom en baskurs för naturvägledare (och kulturförmedlare 
m.fl.) tillförs nya kunskaper. Delkurser i olika metoder och på olika teman 
kompletterar. Ett nytt Centrum för naturvägledning (och kanske kulturförmed-
ling) föreslås, i anknytning till lämplig högskola eller universitet där såväl ut-
bildning som forskning kan drivas. Genom utbildningsverksamheten knyts kon-
takter. Ett nätverk växer fram, som på sikt leder till en ny yrkeskår, i kontakt 
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med motsvarande grupper i andra länder, såväl i Norden som i övrigt. Kanske 
leder det till att en förening bildas som kan driva frågorna ytterligare.

En viktig del i utbildningen rör metoder för utvärdering. När utvärdering 
görs, tvingas man att precisera målen. Mätningarna visar om målen uppnåtts, 
och ger indikationer om hur verksamheten kan göras mer effektiv och attraktiv. 
En positiv stimulans till utveckling skapas.

Effektivare metoder gör att fler besökare attraheras till verksamheterna. Som 
stöd för detta behövs även en bra marknadsföring. Här föreslås att en nationell 
naturportal byggs upp, efter mönster från Danmark och Finland. Där mark-
nadsförs alla möjligheter till friluftsliv, inklusive de som arrangeras av natur-
vägledare, och oberoende av om de sker i skyddade naturområden eller andra. 
Naturum lyfts fram som en given utgångspunkt i många fall – som den port till 
naturen det är tänkt att vara.

Regeringens intentioner i skriften En samlad naturvårdspolitik innebär bland 
annat en större inriktning på människonära, och därmed tätortsnära, natur-
vård. Därför föreslås i rapporten att Naturvårdsverket i större utsträckning än 
hittills stödjer tillkomsten av naturum i anslutning till större tätorter. Av samma 
skäl bör mer kraft sättas på att utveckla metoder som attraherar barn och barn-
familjer. Här kan utbildningen återigen vara ett viktigt verktyg.

Slutligen – och viktigast – framhålls att en satsning på utveckling av na-
turumverksamheten inte kan ske utan kraftigt ökade resurser. För att stödja, 
stimulera och följa utvecklingen behövs fler tjänster på Naturvårdsverket, och 
en plattform med tillräcklig bredd och kontinuitet. För att kunna köpa tjänster, 
inte minst inom utbildning och utvärdering, behövs operativa medel. För an-
läggandet av nya naturum och för deras drift och förnyelse krävs att en större 
andel av naturvårdens medel riktas till naturvägledning, även på lokal och re-
gional nivå.

Åtgärdsförslag

Utbilda
• Naturvårdsverket bör ta fram en utbildning för redan yrkesverksamma 

personer som är knutna till naturumverksamhet. Den bör ha formen av en 
fortbildning, utsträckt i tiden, och med fokus på effektiva metoder för kom-
munikation/information i landskapet.

• Utbildningen bör upprepas så länge behov kvarstår, och successivt erbjudas 
även till andra grupper som arbetar med liknande frågor och på liknande 
sätt.

• Parallellt med detta bör en serie kortkurser planeras, vilka kan ha teman 
såväl inom kommunikation, som inom natur- eller kulturmiljö. Kurserna ar-
rangeras kontinuerligt, vid behov.

• Ett nationellt Centrum för naturvägledning bör skapas, med statligt stöd. 
Detta centrum kan ansvara för i vart fall huvuddelen av utbildningarna samt 
bedriva forsknings- och utvecklingsarbete. Här kan kunskaper ackumuleras, 
bland annat i form av ett specialbibliotek. 
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• Ytterligare sätt att stödja utbildning/fortbildning kan vara att Naturvårds-
verket inrättar stipendier eller möjlighet att söka resebidrag för studier i 
andra länder under längre eller kortare tid.

Samverka
• Naturvårdsverket bör arbeta för att nätverk och kontakter utvecklas 

kring naturvägledningen. Såväl mellan individer som organisationer, 
och såväl inom Sverige som med de nordiska ländernas motsvarande 
verksamheter, och med organ i andra länder.

Utveckla metoder
• Metoder för andra former av naturvägledning än utställningar bör utvecklas 

och spridas. 
• Utställningsmediet bör utvecklas så att det blir mer aktiverande och stimule-

rande.
• Modeller för översiktsplanering av naturvägledning (för regioner, för områ-

den) bör utvecklas och spridas.

Rikta mer resurser till människonära naturvägledning
• Satsa större resurser på naturvägledning nära tätorter och på platser dit 

många människor kommer. Ett antal naturum med statligt stöd bör byg-
gas i sådana lägen.

• Rikta naturvägledningen i större grad och tydligare till barn och barnfa-
miljer. Samverkan mellan naturum och naturskolor bör främjas.

• Använd naturum (och naturvägledning generellt) i större utsträckning än 
idag för att även informera om nationella och globala natur- och miljöfrå-
gor.

Informera, marknadsför
• En nationell naturportal bör utvecklas i samverkan mellan flera organisa-

tioner, efter modell från danska och finska ”utinaturen”.
• Naturportalen och naturum bör marknadsföras genom kontinuerliga in-

satser.

Utvärdera
• Metoder för utvärdering av naturvägledning bör tas fram och läras ut. 

Detta gäller såväl metoder för enskilda naturum, som enskilda insatser 
för att utvärdera metoder. Utvärdering kan vara en nyckel till utveckling, 
varför detta åtgärdsförslag bör ges hög prioritet. Redan enkla metoder 
bör kunna få stor effekt, eftersom nästan ingen utvärdering sker idag.
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Bakgrund, uppdrag

Ett naturum är ett centrum för besökare till ett naturområde, eller till en 
region. Namnet ”naturum” är ett inregistrerat varumärke som ägs av 
Naturvårdsverket. En försöksverksamhet inleddes 1971 med en skärgårdsut-
ställning i Bulleröns naturreservat. Försöksverksamheten breddades 1973 då tre 
naturum invigdes, nämligen på Öland och Omberg samt i Visby1.  Idag (2004) 
finns drygt 40 naturum och flera nya öppnar de närmaste åren.

År 1980 publicerade Naturvårdsverket en skrift som presenterade verkets 
målsättning med naturumverksamheten. Där gavs riktlinjer för hur namnet och 
logotypen får användas liksom anvisningar för planering2. 1994 reviderades 
skriften och publicerades i form av en policy. 

Under de första åren av 2000-talet kom signaler från regeringen om att man 
ville öka ambitionsnivån vad gäller insatser för bland annat friluftslivet, inklu-
sive informationsverksamhet och folkbildning. Mycket av dessa signaler och 
tankar återfinns i regeringsskrivelsen ”En samlad naturvårdspolitik”3. Särskilt 
tydligt framgår intentionerna i skrivelsens kapitel 3.10.2. Regeringens bedöm-
ning sammanfattas på sid 85: ”En satsning på information, skyltning och guid-
ning, som syftar till att öka tillgängligheten, bör genomföras. Värna, vårda, visa 
är vägledande nyckelord för den framtida förvaltningen.”

Statsministern har lyft fram informationsfrågornas betydelse, bland annat i 
ett uttalande om ”det gröna kunskapslyftet”: ”Det skall bli ett grönt kunskaps-
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lyft, en stor bred folkbildningssatsning på kunskaper om natur och miljö.”4 I 
Naturvårdsverkets förslag om ett 16:e miljökvalitetsmål finns ett kapitel om 
”Viktiga förutsättningar för att nå målen”. Där skriver man bland annat att 
”det behövs en ökad informations- och folkbildningsverksamhet om biologisk 
mångfald” och man lyfter fram betydelsen av utomhuspedagogik, särskilt i sko-
lan.5

För Naturvårdsverkets del innebar detta att man i sin instruktion för 2001 
återfick ansvaret för att ”förutsättningarna för friluftslivet bevaras och utveck-
las”. Detta ansvar hade lyfts bort i början på 90-talet när friluftsfrågorna prio-
riterades ner på verket, utan att något annat organ fick i uppdrag att ta över 
frågorna. I instruktionen sägs även att man skall ”se till att kunskaperna om 
miljön och miljöarbetet görs tillgängliga”. I direktiven till verkets arbetsplan för 
2004 utpekades ”Människan och naturen” som ett av tre prioriterade områden. 
I detta ingår att främja naturvårdens medborgarförankring, liksom integrering 
av miljömässiga, sociala och ekonomiska perspektiv i naturvårdsarbetet.

Direktiven har bland annat lett till att verket i oktober 2004 beslutade anta 
ett ”Program för bättre förvaltning och nyttjande av naturskyddade områden 
2005-2015”. Programmet har namnet ”Värna-Vårda-Visa” och omfattar 30 
konkreta och tidsmässigt beslutade åtgärder. Här lyfts besöksfrågorna fram i 
kapitlen ”Friluftsliv och turism” samt ”Information”.  I det senare sägs: ”Av 
särskilt stor betydelse för utbytet av ett besök är förekomsten av naturvägled-
ning, dvs. sådan information som syftar till att förmedla förståelse och känsla 
för en natur och dess värden.”

En annan åtgärd är att verket beslutade om en översyn av sin policy 
för naturum. I maj 2004 antogs den reviderade versionen, nu med namnet 
”Riktlinjer”6. 

Parallellt med framtagande av dessa nya riktlinjer beställde Naturvårdsverket 
på hösten 2003 det uppdrag som här rapporteras. Arbetet skall ses som ett led 
i genomförandet av riktlinjernas intentioner och ge förslag till ”utveckling av 
naturumverksamheten”. Särskilt önskade man förslag till hur Naturvårdsverket 
skall arbeta med frågan. Hur uppdraget genomförts framgår av bilaga 10.

Förutom själva förslagen ger rapporten en mängd information som bör vara 
av värde i det fortsatta arbetet med naturvägledning. Bilagorna ger t.ex. upp-
gifter om relevanta utbildningar, litteratur, organisationer, tidskrifter etc, såväl 
från Sverige och Norden, som från en del andra länder.

I bilaga 6 jämförs de nordiska ländernas insatser för naturvägledning. Även 
vissa andra internationella erfarenheter lyfts fram. Bilagans reflektioner är vik-
tiga att ha med vid fortsatt arbete med frågorna.

1 Ekeland, Kelvin 1981. Naturum – en tioåring som ynglar av sig. Tidskrift för Sveriges 
Museimannaförbund. SMF-nytt, nr 4, sid 4-7.
2 Naturvårdsverket 1980. Naturum – en vägledning. snv pm 1369.
3 En samlad naturvårdspolitik. Regeringsskrivelse 2001/02:173.
4 Statsminister Göran Persson. Ur tal i riksdagsdebatt om Sverige och internationaliseringen 
den 19 januari 2000
5 Naturvårdsverket 2003. Ett rikt växt- och djurliv. Förslag till miljökvalitetsmål för biolo-
gisk mångfald. Rapport 5301.
6 Naturvårdsverket 2004. Nationella riktlinjer – naturum i Sverige. Rapport 5376.
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2.1  Naturum, naturumverksamhet
I uppdraget står att det handlar om utveckling av naturumverksamheten, inte 
om naturum. Formuleringen är avsiktligt vald för att betona att uppdraget inte 
enbart handlar om ”byggnaden naturum” och dess innehåll. Många av de för-
slag som läggs i rapporten är därmed av betydelse även för naturinformation 
som ges på andra platser än skyddade områden eller på platser och i situationer 
som inte har direkt koppling till ett naturum (en naturumbyggnad).

Detta terminologiska problem bottnar i att ordet naturum inte sällan upp-
fattas som liktydigt med ”en byggnad” eller ”ett museum, med tillhörande vis-

Naturum, naturvägledning,  
”interpretation”

Följande redovisning av begrepp och definitioner skall ses som en intern fackdiskussion. 
Syftet är att klargöra och avgränsa vanligen förekommande termer. Därigenom kan man 
förhoppningsvis undvika en del missförstånd och onödig förvirring. 

När man vänder sig utåt, till besökare/målgrupper/kunder, måste man göra andra 
överväganden kring vilka termer som bör användas, så att besökarna får rätt förväntningar 
på de upplevelser som erbjuds.
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ningar och programverksamhet”. Ordledet ”-rum” för lätt tankarna till just en 
byggnad.

Redan i den vägledning om naturum som Naturvårdsverket gav ut 1980 sägs 
följande: ”Naturum är ett system för natur- och naturvårdsinformation. Det 
kan bestå av en ensam informationslokal eller en grupp av lokaler och aktivi-
teter inom en region, alla med samma syfte.” I samma skrift förordar man att 
ett naturum även bör arbeta med aktiviteter och program, såväl inne som ute 
i landskapet, samt ordna naturstigar, göra skyltar etc. Vidare nämner man de 
positiva effekterna av samverkan med skola, och särskilt naturskola.

I de nya Riktlinjer som antogs 2004 sägs att naturum är en byggnad – samti-
digt som det betonas att man till denna byggnad bör/skall knyta verksamheter, 
inte bara inomhus, utan även utomhus: ”Naturum består av en eller flera bygg-
nader där det bedrivs informationsverksamheter såväl inom- som utomhus.” 
Det betonas att ”naturinformation” omfattar många andra metoder än natu-
rum: ”Naturum är ett av flera verktyg för att informera om naturen. Andra är 
utomhusutställningar, entréskyltning, naturstigar, markerade leder, vägvisning, 
guidade turer, foldrar, böcker, Internetbaserad information, m.m. Flera av dessa 
förekommer i anslutning till naturum.” För en utförligare beskrivning av olika 
former av naturinformation hänvisar man till en bilaga, vilken här återges som 
bilaga 1. Slutorden i nämnda bilaga understryker återigen sambanden mellan 
naturum och andra former av naturinformation (understrykning tillagd): 

”Hela spektrat av inom- och utomhusverksamheter behövs för att få ett 
attraktivt och väl fungerande naturum. Det kan då utgöra ett besöks-
center (”visitor center”) i dess bästa bemärkelse, som attraherar besö-
kare och på ett lustfyllt sätt vägleder dem inte bara ut utan också, på ett 
djupare plan, vidare in i naturen. 

Samtidigt kan naturligtvis många av ovannämnda former av natur-
vägledning användas också då inte ett naturum är knutet till ett om-
råde. Men märk väl att ett naturum inte fungerar utan naturvägledning!”

I bilagan betonas att informationen kan/bör ges på olika sätt, beroende på sam-
manhang och syfte. Att välja rätt typ av medium och teknik för rätt plats och 
ändamål är i sig en viktig och grundläggande fråga. Man skiljer på information 
som ges ”på annan plats” (hur man får kännedom om ett område, hur man hit-
tar dit etc.) och ”information på plats”. 

Vidare skiljer man på ”bemannad naturvägledning” (guidning, visning, de-
monstrationer etc.) och ”obemannad naturvägledning” (utställningar, skyltar 
m.m.). 

2.2  Naturvägledning i Norden
På nordisk nivå har man föreslagit ordet ”naturvägledning” som det samlande 
begreppet. Det definieras på följande sätt i en nordisk rapport om naturvägled-
ning8 :

 8 Naturvägledning i Norden 1990. Nordiska ministerrådet. NORD 1990:52. ISBN 91 
7996 233 5.
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Med naturvägledning menas förmedling av känsla för och kunskaper 
om naturen. Naturvägledning syftar till att öka förståelsen för de grund-
läggande 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.

I rapporten understryks att man använder ”en mycket bred definition och att 
naturvägledning är ett sammanfattande begrepp för allt som strävar efter att ge 
information om natur bl.a. i form av utställningar, utbildning, vägledning i na-
tur, guidning etc.”

I Danmark använder man sedan många år detta begrepp: Naturvejledning. 
Detta gäller både den offentligt ledda verksamhet som sker genom Skov- og 
Naturstyrelsen i samverkan med Friluftsrådet, och den verksamhet som bedrivs 
av den ideella Naturvejlederforeningen.9 På Skov- og Naturstyrelsens hemsida 
ges följande beskrivning av naturvägledningens definition och syfte:

Naturvejledning er en helhedsbeskrivelse og en forklaring af et lands-
kabs eller et områdes karakteristiske elementer og sammenhænge, der 
gennem direkte oplevelser fører til opdagelse af, kendskab til, viden om, 
forståelse, respekt og omsorg for naturen og miljøet.

Formålet er at formidle
• at naturen er en helhed af landskab, hav, klima, planter, dyr, historie 

og kultur, som mennesket indgår i, er afhængig af og påvirker
• at naturen både skal beskyttes og benyttes
• om naturgrundlaget, om erhvervene og friluftslivet i området
• om de skrevne og uskrevne regler for færdsel og ophold i det åbne 

land
• om danske og globale miljøforhold og medvirke til en bæredygtig  

livsstil
• om naturen i byen og sammenhænge mellem bylivet og miljøet

I de löpande diskussionerna kring verksamheten betonas att innebörden i be-
greppet kan skifta, och bör skifta över tiden. Så t.ex. diskuterar man just nu 
hur man skall anpassa verksamheten för att mer tydligt kunna behandla tidens 
breda frågor om t.ex. hållbar utveckling och folkhälsa, istället för att den tidi-
gare mest handlat om att ge kunskap och känsla om natur, om naturvård och 
om friluftsliv.

2.3  Tolkning (Interpretation) utom Norden 
Den engelska term som används internationellt för ”naturinformation” eller 
”naturvägledning” är ”(nature) interpretation”, på svenska ”(natur)tolkning”. 
Begreppet ”interpretation” hänför sig inte specifikt till natur, utan används 
lika mycket om kulturmiljöer, stadsmiljöer, historiska miljöer etc.  Detta be-
grepp har en lång tradition, inte minst i USA, där ”tolkning” tillämpas i stor 

 9 För beskrivning av naturvägledningen i Danmark: se bilaga 4 och 5.
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skala. ”Interpretation” erbjuds såväl i nationalparkerna – vilka förvaltas av US 
National Park Service – som i områden och byggnader som förvaltas av andra 
federala eller delstatliga organ. 

Bakom den breda användningen fi nns många orsaker. En är att man har ett 
integrerat ”National Park System” för en mängd typer av områden och anlägg-
ningar som är av nationellt intresse. Systemet omfattar alltså såväl natur och 
kultur som historiska företeelser. Där ryms ett 20-tal olika kategorier. Här fi nns 
t.ex. ”National Parks” (oftast stora och i huvudsak orörda naturområden), 
”National Monuments” (landmärken och byggnader av historiskt intresse), 
”National Battlefi elds” (slagfält och liknande) och ”National Recreation Areas” 
(ett antal nationalstadsparker belägna i anslutning till storstäder samt stora sjö- 
och vattenområden).

Det förekommer många defi nitioner av ”Interpretation”, och de har växlat 
över tiden. Här återges några av de vanligaste.

En ofta citerad defi nition återfi nns i Freeman Tildens klassiska bok 
”Interpreting Our Heritage”10: 

 10 Tilden, Freeman 1957. Interpreting Our Heritage. The Univ of North Carolina Press.

Den ideella föreningen ”National Association for Interpretation” samlar 
inom sig de fl esta som arbetar med ”tolkning”. På sin hemsida beskriver man 
”Interpretation” på följande sätt:

Interpretation of natural and cultural heritage is probably as old as the 
human species. The shaman, storytellers, and elders of tribal groups 
carried the oral history of their people from generation to generation. 
Before books and modern methods of recording stories, these oral tra-
ditions were key to the survival and evolution of heritage and cultures.

In the modern context, interpretation is the term used to describe 
communication activities (such as environmental education) designed 
to improve understanding at parks, zoos, museums, nature centers, 
historic sites, cruise companies, tour companies and aquariums. The 
defi nition provided by the National Association for Interpretation is: 

“Interpretation is a communication process that forges emotional 
and intellectual connections between the interests of the audience and 
the inherent meanings in the resource.”

”An educational activity which aims to reveal 
meanings and relationships through the use 
of original objects, by fi rsthand experience, 
and by illustrative media, rather than simply to 
communicate factual information.”
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Tolkning/interpretation har alltså ambitionen att ge en djupare förståelse av 
samband, och särskilt av människans roll i förhållande till (den övriga) naturen. 
Freeman Tildens andra princip citeras ofta i detta sammanhang: 

Information, as such, is not Interpretation. Interpretation is revelation 
based upon information. But they are entirely different things. However, 
all interpretation includes information.

2.4  Guidning, naturguidning, vildmarksguidning…
Orden ”guidning” och ”naturguidning” bör också kommenteras för att klar-
göra skillnaden mellan dessa begrepp och ”naturvägledning” eller ”tolkning/
interpretation”. I turismsammanhang betyder oftast guide en person som le-
der en grupp på en promenad eller en tur med buss eller båt. I regel är det en 
enkelriktad information: guiden berättar, åhörarna lyssnar. Frågor kan förstås 
förekomma, men knappast dialog, och i vart fall inte deltagande aktiviteter som 
syftar till att ge en djupare förståelse. Guidning är alltså namn på en metod 
medan  naturvägledning/tolkning rymmer många metoder. Guidning är infor-
mation, mest enkelriktad. Tolkning/naturvägledning bör vara dubbelriktad, och 
med ambitionen att engagera och påverka till eget ställningstagande.

Orden ”naturguidning”, ”vildmarksguidning”, ”friluftsguidning” och lik-
nande förefaller i praktiken mer handla om hur man praktiskt leder en grupp 
under en tur, längre eller kortare. Aktiviteterna avser mest att ge praktiska kun-
skaper om friluftsteknik och säkerhet. I utbildningarna ingår ledarskap och pe-
dagogik, men knappast kommunikation och naturvägledning i den mening som 
används i denna skrift. En överlappning finns givetvis mellan ”friluftsguide” 
och ”naturguide”. Skillnaden ligger i vad som är arrangemangets huvudsyfte: 
en friluftsupplevelse, eller att få information. I praktiken innebär dessutom fri-
luftsguidernas arrangemang ganska långa och krävande turer, medan naturgui-
dernas måste vara korta och med låga krav på särskild utrustning.
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3.  Naturvårdsverkets roll

Enligt de Riktlinjer för naturum som antogs i maj 2004 skall Naturvårdsverket 
ha följande roll vad gäller arbetet med naturum:

Utveckling. Naturvårdsverket har en samlande och övergripande roll 
för att främja, utveckla och inspirera naturumverksamheten i Sverige. 
Verket ska arbeta för att öka kompetensen hos dem som arbetar med 
naturum. Kommentar11

Uppbyggnad och finansiering. Naturvårdsverket har ansvar för uppfö-
rande av statliga naturum och kan även genom rådgivning och informa-
tion bistå i uppbyggnadsskedet av övriga naturum. Verket finansierar 
statliga naturum och kan också bidra med ekonomiska medel för övriga 
enligt pkt 5 i dessa riktlinjer.

Utvärdering och uppföljning. Naturvårdsverket har ett övergripande 
ansvar för att följa upp och utvärdera naturumverksamheten i landet.

Samverkan. Verket ska främja uppbyggnad av nätverk och erfaren-
hetsutbyte mellan olika naturum, samt verka för samverkan med 
andra myndigheter och organisationer med informationsverksamhet. 
Kommentar12

Marknadsföring. Naturvårdsverket ska samlat marknadsföra naturum 
och göra varumärket naturum känt. Verket håller original till logotypen 
för naturum.

I det uppdrag som redovisas i denna rapport sägs att fokus skall vara på att fö-
reslå hur Naturvårdsverket skall bedriva sitt arbete för att genomföra policyns 
intentioner – för att ”utveckla naturumverksamheten”. 

Med utgångspunkt från det ovan citerade är fokus således på följande frågor:
1. Kompetensutveckling för de som är engagerade i naturumverksamhet, såväl 

verkets egen personal som andra.
2. Utveckling av metoder för utvärdering och uppföljning.
3. Utveckling av metoder och teknik för naturumverksamhet.
4. Främja nätverk, erfarenhetsutbyte och samverkan, nationellt och internatio-

nellt, lokalt/regionalt och centralt.

11 Kommentar: Kompetensutveckling kan ske genom att sprida kunskap om organisationer, 
publikationer, kurser och andra arrangemang, ordna utbildning, etc. Verkets webbplats är 
ett viktigt medel för detta. Verket bör främja utveckling av metoder, tekniker och FoU inom 
naturumverksamheten, samt initiera tema- och vandringsutställningar. 
12 Kommentar: Även utbyte med anläggningar och huvudmän i andra länder bör utvecklas.
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Marknadsföring av naturum behandlas endast ytligt. Åtgärdsförslag bör base-
ras på en analys som kräver en speciell kompetens. Åtgärderna är vidare knutna 
till bl.a. Naturvårdsverkets interna arbete med hemsidans utveckling och till de 
diskussioner som bör föras med andra nationella organ om utveckling av väg-
ledning till natur- och kulturmiljöer.
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4. Förslag

4.1  Utbildning för naturvägledare

Utbildningar för ”naturvägledare” är den enskilt viktigaste åtgärden för att ”ut-
veckla naturumverksamheten”. Det leder inte bara till att kompetens tillförs, 
utan även att en yrkeskår kan byggas upp. Denna kår kan i sin tur utveckla 
syfte och former för naturvägledningen i Sverige. 
• I första hand bör Naturvårdsverket ta fram en utbildning för redan yrkes-

verksamma personer som är knutna till naturumverksamhet. Den bör ha 
formen av en fortbildning, utsträckt i tiden, och med fokus på kommunika-
tion/information: planering, metoder, utvärdering m.m. Den danska utbild-
ningen för naturvejleder är förebild. Utbildningen bör upprepas så länge 
behov kvarstår. Den bör successivt erbjudas även till andra grupper som 
arbetar med liknande frågor och på liknande sätt, alltså med information på 
plats, utomhus, i och om landskapet, med aktiverande metoder.

• Parallellt med detta bör en serie kortkurser planeras, vilka kan ha teman 
såväl inom kommunikation, som inom natur- eller kulturmiljö. Kurserna ges 
kontinuerligt, vid behov.

• Ett nationellt Centrum för naturvägledning bör skapas, med statligt stöd. 
Detta centrum kan ansvara för i vart fall huvuddelen av utbildningarna. Även 
forskning och utvecklingsarbete bör ske vid detta centrum. Här kan kunska-
perna ackumuleras, bland annat i form av ett speciellt bibliotek. Vidare blir 
detta Centrum en självklar kontaktpunkt för alla med intresse i frågorna.

• Ytterligare sätt att stödja utbildning/fortbildning kan vara att Naturvårds-
verket inrättar stipendier eller möjlighet att söka resebidrag för studier i  
andra länder under längre eller kortare tid.

Det finns goda möjligheter till utbildning för naturvägledare genom kurser 
och en rik flora av litteratur.  Problemet är att dessa kurser och utbildningar 
inte finns i Sverige – eller endast i mycket begränsad omfattning. Något finns i 
övriga Norden, särskilt i Danmark. Men framför allt finns utbildningarna och 
kurserna i USA och Storbritannien. 

Det är alltså inte brist på kunskaper i sig. Problemet är hur dessa internatio-
nella kunskaper och nätverk skall göras tillgängliga och anpassas för svenska 
förhållanden.

En inventering av de utbildningar som finns idag redovisas i bilaga 7. Som 
framgår är de av mycket olika slag, och av större eller mindre intresse i sam-
manhanget. 

Olika utbildningar behövs för olika syften. Startpunkten i arbetet på att 
förbättra utbildningsläget i Sverige bör därför vara att identifiera vilket behov 
av utbildningar som finns. Man bör då inte bara se på behov av utbildning för 
nuvarande personal som är knuten till naturum, utan även på behoven på lång 
sikt. Vidare bör man överväga att rikta den även till personer som har liknande 
funktioner inom andra organisationer: naturskola, vanliga skolan, museer, zoo, 
ideella föreningar etc. En grov analys visar på en stor brist på utbildningar.



2020

En längre basutbildning bör tas fram som inledningsvis särskilt riktar sig till dem 
som arbetar med naturumverksamhet. Successivt bör utbildningen även erbjudas 
andra (se ovan).  Fokus skall tydligt vara på kommunikation, pedagogik, hands-
on, uppleva med alla sinnen (”utomhuspedagogik”) – inte på (andra) faktafrågor 
rörande naturvetenskap, biologi, ekologi eller frågor kring landskapets historia 
eller på kulturaspekter. Utbildningen bör avse planering och metoder för natur-
vägledning samt utvärdering och specifika frågor kring natur- och kulturmiljö-
vägledningens situation. Ett baskrav för att få gå denna utbildning bör vara att 
de sökande har grundkunskaper inom relevanta natur- eller kulturvetenskaper. 
Med detta fokus blir utbildningen intressant även för många som arbetar med 
information/pedagogik inom andra sektorer, inte minst inom kulturmiljövården.

En ”bruttokatalog” över kortkurser på olika teman bör också tas fram. Dessa 
kan vara olika långa, från någon dag till någon vecka. Innehållet kan variera från 
speciella pedagogiska teman till särskilda aspekter på natur- eller kulturmiljön. 
Kurserna hålls när efterfrågan finns, och kan gärna vara regionalt anpassade.

Frågan om vem som skall ansvara för olika utbildningar kräver noga övervä-
ganden. Som framgår av bilaga 7 drivs mer eller mindre relevanta utbildningar/
kurser i Sverige idag genom minst tre universitet/högskolor, folkhögskolor och 
ideella föreningar, i samarbete med studieförbund. I Norden är det framför allt 
Danmark som har en riktad utbildning. 

I USA finns kurser vid ett 100-tal universitet och såväl där som i Kanada och 
Storbritannien erbjuder särskilda föreningar för naturvägledare (Interpreters) en 
mängd kurser, varav en del leder till certifiering.

Naturvårdsverket bör samråda med andra organisationer med liknande behov, 
t.ex. inom kultursektorn, turismen, skolan (särskilt naturskolorna), museivärl-
den samt givetvis naturvårds- och friluftssektorn. Motiv för en sådan breddning 
finns väl beskrivet inte minst i regeringsskrivelsen ”En samlad naturvårdspolitik”. 
Flera viktiga samhällsfrågor berörs: hållbar utveckling, förebyggande folkhälso-
arbete, brukarmedverkan/lokal demokrati, ökat naturvårdsengagemang m.m.

Även samverkan med övriga nordiska länder bör diskuteras. Kontakter kring 
detta har etablerats och intresse tycks finnas. I det nordiska sammanhanget bör 
man diskutera samverkan inte bara kring utbildning, utan även kring andra as-
pekter på natur- och kulturmiljövägledning: utveckling av metoder, forskning, 
regelbundet utbyte av erfarenheter m.m.
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Det danska naturvejledningsystemets framgång har varit en viktig inspira-
tionskälla för att lyfta fram utbildningsfrågan även i Sverige. Danmarks natio-
nella insatser för att stärka naturvägledningen fokuserades redan från början 
på att utbilda ”naturvejleder”. Vidare har man där ett relativt starkt, centralt 
sekretariat som arbetar med projekt för att utveckla ”naturvejledningens” ar-
betsformer. Viktigt har även varit att man skapat anställningar för naturvejle-
darna hos en mängd organ, både offentliga och privata genom tidsbegränsade 
statsbidrag (ofta 70 %) för tjänster. 

I bilaga 4 finns en färsk artikel som beskriver framväxten av den danska 
”Naturvejlederordningen”: hur den fungerar idag, och hur man arbetar med att 
anpassa den till framtidens krav på tydligare samverkan med andra insatser för 
att skapa ”ett bärkraftigt samhälle”. Bilaga 5 ger mer specifik information om 
”naturvejledarnas” obligatoriska utbildning.

4.2  Samverka, nätverka

• Naturvårdsverket bör arbeta för att nätverk och kontakter utvecklas kring 
naturvägledningen, såväl mellan individer som organisationer, och såväl 
inom Sverige som med de nordiska ländernas motsvarande verksamheter, 
och med organ i andra länder.

• Ett nationellt Centrum för naturvägledning bör inrättas, knutet till lämpligt 
universitet eller högskola.

4.2.1  Inom Sverige
Individer
En utökad samverkan i form av kurser, träffar med erfarenhetsutbyte, studie-
resor m.m. har samma grundläggande, breda och långsiktiga syfte (och effekt) 
som utbildningar. Det medför inte bara ökade kunskaper, utan även kontakter 
som kan leda till samverkansprojekt och till en mer samlad yrkeskår. I denna 
samverkan är det viktigt att inte bara ta in de som är knutna till alla naturum 
utan också personer som arbetar med natur- och kulturvägledning inom andra 
organisationer. 

De verksamheter som bör stimuleras till utökad och djupare samverkan med 
naturvägledning/naturvägledare är särskilt:
 - naturskolor13

 - kulturmiljövårdens informatörer
 - museivärldens pedagoger
 - turistguider
 - ideellt arbetande natur- och kulturguider inom föreningslivet.

13 En kontakt har tagits med Naturskoleföreningen i Sverige. Där finns ett uttalat intresse 
för att vidga föreningens verksamhet till att omfatta även andra former av naturvägledning 
(t.ex. naturum). Motsvarande organisation i Danmark (Naturvejlederforeningen) omfattar 
såväl naturvägledare av en mängd slag, som naturskolepersonal – men även sedan helt nyli-
gen de s.k. ”gröna guider” som arbetar mera med Agenda 21 och hållbar utveckling i bred 
bemärkelse.
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Kanske kan en föreningsbildning komma till stånd, eller någon annan form 
av mer organiserad samverkan – i likhet med vad som finns i t.ex. Danmark, 
England, Australien, USA och Kanada. Tankar i den här riktningen förekom 
i kretsen av naturumpersonal kring 1990.  En ”utvecklingsgrupp för naturum 
och naturvägledning” träffades ett antal gånger och diskuterade olika modeller 
för samverkan.14  Naturskoleföreningen har diskuterat att aktivt vända sig även 
till naturvägledare vid andra typer av organisationer. En möjlighet för naturum-
personal att idag få yrkesmässig stimulans är att ansluta sig till NAMSA, sam-
arbetsorganet för naturhistoriska museer.15

Organisationer
På 80-talet fanns en nationell ”kommitté för naturinformation” vars syfte var 
att utgöra ”en formell stadigvarande kontakt mellan statens naturvårdsverk, 
riksantikvarieämbetet, skogsstyrelsen, domänverket, Sveriges turistråd och läns-
styrelserna”, med möjlighet till adjungering av andra16. Sekretariatet var förlagt 
till Naturvårdsverket. Samarbetet startade kring produktionen av foldrar och 
broschyrer. Gruppen beslöt dock 1978 att utvidga det till att omfatta ”all verk-
samhet som ökar allmänhetens förståelse och känsla för naturen”.17

Som underlag för denna utvidgning av verksamheten fanns en PM18 av 
Kelvin Ekeland, då vid Naturvårdsverkets naturvårdsbyrå. De motiv och för-
slag som ges där känns fortfarande (2004) så aktuella att hela PM:an återges 
som bilaga 2 till rapporten.

14 Bland annat finns en opublicerad PM rubricerad ”Idéer kring en utveckling av ett svenskt 
’Visitors center’ system”.
15 www.ajtte.com/namsa/ 
16 Protokoll från sammanträde 1980-03-06, Statens Naturvårdsverk, opubl.
17 Protokoll 1978-06-14. Statens naturvårdsverk, opubl.
18 Ekeland, Kelvin. Naturtolkning – något om innebörd, behov och genomförande. Statens 
Naturvårdsverk, PM 1978-06-12, opubl.
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I detta sammanhang bör man särskilt uppmärksamma hur man kan arbeta 
med målgruppen barn/ungdom, såväl gentemot de formella skolformerna 
(förskola, grundskola, gymnasium) som särskilt hur man kan samverka med 
naturskolorna och andra former för utomhuspedagogik (Skolgårdar, Skolans 
uterum etc.). En del naturum har stor andel besökande från skolan, och i några 
fall är en naturskola samlokaliserad med naturum. Barnfamiljer torde för övrigt 
utgöra en stor besöksgrupp vid naturum.

Bland de förslag som fördes fram i rapporten Naturvägledning i Norden19 
finns särskilt två som bör tas upp på nytt:

• Projektgruppen uppmanar de centrala miljövårdsmyndigheterna i 
varje nordiskt land att vidareutveckla naturvägledning som en integre-
rad del i miljöarbetet. Myndigheterna bör göra detta i samarbete med 
de ideella organisationerna, turistnäringen och utbildningsorganen.

• Projektgruppen föreslår att den centrala miljövårdsadministrationen 
i respektive nordiskt land bör ansvara för utvecklingen av naturväg-
ledningen i landet i fråga. För att ta vara på det stora arbete som sker 
på olika håll inom ideella organisationer och olika utbildningsorgan 
bör en rådgivande grupp med representanter för dessa intressen 
knytas till miljövårdsadministrationen. Därutöver bör företrädare för 
turistrådet medverka. Utvärdering av pågående verksamhet och 
forskning om pedagogiska metoder i naturvägledning är väsentliga 
uppgifter för den centrala gruppen.

Naturvårdsverket bör inbjuda till ett möte med berörda organisationer för att 
presentera tankar i denna riktning, och efterhöra intresse för organiserad och 
permanent samverkan.

Centrum för naturvägledning: ett nav för kontakter, kunskaper och deras spridning
Ovan har föreslagits att ett nationellt Centrum för naturvägledning (och kanske 
även kulturmiljövägledning) skall bildas. Ett sådant ”kunskapsnav” bör inte 
bara ägna sig åt utbildning, utan måste givetvis som bas för utbildningar även 
samla in och systematisera kunskap, samt medverka till att kunskapen sprids 
på lämpligt sätt. Detta kan ske t.ex. genom kurser, nyhetsbrev och Internet. 
Mångfalden av kurser och annan verksamhet som sker vid ett sådant centrum 
gör det till en självklar kontaktpunkt för alla som är engagerade i natur- och 
kulturmiljövägledning.

4.2.2  Internationellt
En systematisk samverkan bör upprättas med de nordiska ländernas motsva-
rande verksamheter, liksom med organ i andra länder. Det kan gälla såväl in-
tresseföreningar, som offentliga organ20. 

19 Naturvägledning i Norden 1990.  Nordiska Ministerrådet.
20 Förutom de nationellt ansvariga organisationerna är intresseorganisationernas 
verksamhet av stor betydelse. Det gäller t.ex. danska ”Naturvejlederforeningen”, 
Englands ”Association for Heritage Interpretation”, ”Interpretation Scotland”, 
”Interpretation Canada” och USA: s ”National Association for Interpretation”. 
Se också bilagorna 4-8.
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Syftet skulle vara att hämta in och sprida kunskaper, samt att organisera studie-
resor, kurser, utbytesarbeten etc. 

En nordisk samverkan av detta slag förekom på 80-talet inom ramen för 
Nordiska ministerrådets projektgrupp för friluftsliv. Gruppens arbete avslutades 
med rapporten Naturvägledning i Norden.21 Rapporten innehåller bland annat 
följande förslag rörande nordisk samverkan vilka tyvärr inte verkar ha genom-
förts:

• Projektgruppen föreslår att ett nordiskt möte anordnas vartannat år 
angående naturvägledning. …

• Projektgruppen föreslår att nordiska ministerrådet främjar en gemen-
sam nordisk vidareutbildning i naturvägledning.

• Projektgruppen föreslår att nordiska ministerrådet stimulerar forsk-
ning om naturvägledning och vidareutveckling och utvärdering av de 
pedagogiska metoderna i naturvägledningen.

• Projektgruppen föreslår att nordiska ministerrådet genom sitt tu-
ristutskott uppmanar de nordiska ländernas turistmyndigheter att 
engagera sig aktivt – ekonomiskt och administrativt – i utvecklingen 
av naturvägledning i varje enskilt land som en integrerad del av den 
nationella turistpolicyn.

Förslagen bör tas upp till ny diskussion inom Naturvårdsverket, i samverkan 
med berörda parter inom Sverige och övriga nordiska länder.

I bilaga 6 görs en jämförelse mellan de nordiska länderna (och i någon mån 
även USA) vad gäller olika aspekter på naturvägledning. Där pekas även ut en 
del frågor där man borde kunna ha mycket att lära av varandra. 

21 Naturvägledning i Norden 1990.  Nordiska Ministerrådet. ISBN 91 7996 233 5. 
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4.3  Effektivare metoder

Utveckla metoder
• Metoder för andra former av naturvägledning än utställningar bör utvecklas 

och spridas. 
• Utställningsmediet bör utvecklas så att det blir mer aktiverande och stimule-

rande.
• Modeller för översiktsplanering av naturvägledning (för regioner, för områ-

den) bör utvecklas och spridas.
• Sambanden mellan information inomhus och naturvägledning utomhus bör 

stärkas.

Mer resurser till människonära naturvägledning
• Satsa större resurser på naturvägledning nära tätorter och på platser dit 

många människor kommer. Ett antal naturum med statligt stöd bör byggas i 
sådana lägen för att markera denna inriktning.

• Rikta naturvägledningen i större grad och tydligare till barn och barnfamiljer. 
Samverkan mellan naturum och naturskolor bör främjas.

• Använd naturum (och naturvägledning generellt) i större utsträckning än 
idag för att även informera om nationella och globala natur- och miljöfrågor.

Informera, marknadsför
• En nationell naturportal bör utvecklas i samverkan mellan flera organisatio-

ner, efter modell från danska och finska ”utinaturen”.
• Naturportalen och naturum bör marknadsföras genom kontinuerliga insatser.

4.3.1  Utveckla många metoder, inklusive översiktsplanering
För varje situation bör man välja den teknik/metod för naturvägledning som 
är mest kostnadseffektiv (som ger störst måluppfyllelse i förhållande till kost-
naden). Förutom naturum (med utställning och personal) bör man överväga 
aktiviteter utanför huset t.ex. självguidande stigar, guidade turer, enklare infor-
mationscentraler, aktivitetsdagar (”X-reservatets dag”, ”Naturens dag” etc.), 
turnerande dockteater, naturteater under sommaren, praktisk demonstration av 
hantverk m.m. I vissa fall kanske naturum inte alls bör byggas. Bingman och 
Jörnstedt22 menar i sin utvärdering att kostnaden per kontakt kan bli orimligt 
hög för en del naturum, beroende på att besöksantalet är lågt i förhållande till 
den ofta ganska stora investeringen.

När man planerar att satsa på naturvägledning (i en region eller i ett enskilt 
område) bör första steget vara att göra en översiktlig plan. Där analyseras 
tänkta målgrupper och resurser samt görs de viktiga, övergripande valen av 
metoder som skall användas i olika lägen. En systematisk utveckling bör göras 
av metoder för en sådan planering. Därvid bör man givetvis ta vara på de erfa-
renheter som finns inom Sverige, men även utnyttja de gedigna kunskaper som 
finns i utländsk litteratur23. Det handlar alltså till stor del om att anpassa och 
att sprida/lära ut befintlig kunskap.
 
22 Naturum. En utvärdering av Ingvar Bingman och Ola Jörnstedt. Naturvårdsverket, 
opubl PM 2002-10-07.
23 Se bilaga 8.
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Idag läggs oproportionerligt stora resurser på utställningar i naturum. 
Dessutom är utställningarna inte sällan mer informerande än tolkande, mer 
statiska än dynamiska, mer vetenskapligt redovisande än ifrågasättande och 
”provocerande”. Metoder som innebär egen aktivitet, och upplevelse med alla 
sinnen, ger större och mer långvarig effekt än ett mer passivt betraktande av en 
utställning. Den tvåvägs kommunikation som sker (kan ske) vid användning av 
bemannade metoder (personer som guidar, visar, demonstrerar) är i många sam-
manhang det mest effektiva. – Detta är samtidigt kärnan i tolkning/interpreta-
tion!

En systematisk utveckling av andra metoder än utställningar bör därför ske. 
Detta kan ske dels genom försök som utvärderas, dels genom insamling av kun-
skaper (nationellt, internationellt). Viktigt är också att erfarenheterna sprids på 
lämpligt sätt: genom skrifter, rullande kursverksamhet, via nätet m.m. 

Även utställningsmediet behöver ständigt utvecklas. Inte minst gäller det 
många av de äldre utställningar som finns i befintliga naturum. En första insats 
borde vara att utvärdera ett antal utställningar, gärna via en extern konsult. 
Baserat på detta kunde sedan generella slutsatser och riktlinjer tas fram för revi-
dering av befintliga utställningar och för utställningar i framtida naturum.

Litteratur på svenska finns om utställningsmediet, men saknas i stort sett om 
övriga metoder. Däremot finns en rik flora av litteratur på engelska om alla de 
metoder som används för ”interpretation”. Ett urval av färsk litteratur och av 
intressanta organisationer där information kan hämtas ges i bilagorna 8 och 9.

Här bör också uppmärksammas hur man kan få ett bra samspel mellan 
informationscentraler (som t.ex. naturum) och naturvägledning som görs ut-
omhus. Många som arbetar på naturum idag tycks uppleva just detta som ett 
problem: besökarna ”fastnar” lätt inne i naturum, istället för att även komma 
ut och uppleva på plats! – Varje naturum kanske bör avslutas med en jätteskylt 
av den typ som i Dalslands naturum: UT HÄRIFRÅN! Avgörande är förstås då 
att man verkligen har ett attraktivt utbud av verksamheter i fält.
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En viktig fråga är hur detta utvecklingsarbete skall drivas. Önskvärt vore att 
en nationell grupp med representanter för flera organisationer (se avsnittet om 
Samverkan och nätverk) tog ansvar för samordnade insatser. Utvecklingsarbetet 
bör sedan läggas där det kan ske mest effektivt, vare sig detta är hos någon av 
gruppens huvudmän, eller genom beställning från annan organisation/utförare.

4.3.2  Mer tätortsnära/människonära naturvägledning
Naturvårdsverket prioriterar idag naturum vid nationalparker och vid an-
dra områden med särskilt höga naturvärden, sett i ett nationellt perspektiv. 
Självklart skall lämpliga former av naturvägledning finnas vid sådana områden, 
liksom vid mer regionala och lokala naturreservat och andra naturområden.

Men om syftet med naturvägledningen är att skapa brett intresse för natur 
och naturvård bör mer intresse och resurser riktas åt områden och verksam-
heter som ligger närmare tätorter, närmare människors vardag. En särskild 
satsning bör därför göras på att stimulera till detta, kanske i form av naturum 
(med därtill knuten verksamhet!) i anslutning till tätorter. Värmlands naturum i 
Karlstad och Blekinge naturum i Ronneby kan tjäna som goda exempel, liksom 
Skrylle naturum utanför Lund och Nationalparkernas Hus i södra kanten av 
Stockholm. När den nationella planen för naturum tas fram under 2004/2005 
finns ett utmärkt tillfälle att göra dessa markeringar.

Samma påpekande gör även Bingman och Jörnstedt24 i sin utvärdering av 
naturum. De underbygger sin åsikt med hänvisning till de tankar som finns i 
regeringsskrivelsen En samlad naturvårdspolitik. 

24 Naturum. En utvärdering av Ingvar Bingman och Ola Jörnstedt. Naturvårdsverket, opubl 
PM 2002-10-07
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Om informationen skall kännas aktuell och beröra bör man även i större ut-
sträckning än idag utgå från dagsaktuella miljöfrågor – varav naturvård är en 
del. Även om fokus fortfarande bör vara på det lokala och regionala, bör detta 
mer än idag sättas in i sitt nationella, och ibland globala, sammanhang. På det-
ta sätt blir naturum (och naturvägledning generellt) ett ännu tydligare redskap 
för natur- och miljövården.

4.3.3 Tydligare målgrupper och syften, satsa på barn/barnfamiljer
För varje naturum som helhet, liksom för enskilda program och andra verksam-
heter, är det viktigt att målgruppen (målgrupperna) preciseras, så att verksam-
heten kan utformas för att ge maximal effekt.

I många fall – fler än nu – bör målgruppen vara barn, ungdom och familjer. 
Information och aktiviteter som attraherar barn fungerar ofta väl för de flesta. 
För de som vill ha djupare och mer speciell information är det förhållandevis 
enkelt att tillhandahålla kompletterande skriftligt material, eller kanske föreläs-
ningar eller exkursioner.

I detta sammanhang skall givetvis de funktionshindrades behov tillgodoses, 
samt integrationsaspekter beaktas. 
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Här bör samverkan med naturskolorna vara viktig, för att utnyttja den pe-
dagogiska kompetens som finns där av ”ute-bildning”, liksom det nätverk av 
kontakter som man har med skolan. Samverkan bör stimuleras lokalt, men 
även nationellt, såväl på NV centralt, som genom samverkan vid utbildningar 
och kurser.

4.3.4 Naturportal och marknadsföring
En nationell naturportal bör utvecklas där alla former för naturvägledning 
ingår, utöver beskrivning av naturområden m.m. Portalen bör tas fram i 
samverkan med alla berörda nationella ”producenter” av naturvägledning. 
Förutom Naturvårdsverket och länsstyrelserna kan det gälla bland andra 
Skogsstyrelsen, Sveaskog, Riksantikvarieämbetet, nationella turistorganet, 
Svenska Naturskyddsföreningen, Friluftsfrämjandet och FRISAM. I arbetet bör 
också ingå gemensamma aktiviteter för att marknadsföra portalen.

Här bör alltså finnas såväl naturum, som t.ex. Sveaskogs ekoparker, länkar 
till regional och lokal naturvägledning etc.

En utveckling av en sådan portal är påbörjad inom Skogsstyrelsen i samar-
bete med Kungl. Djurgårdsförvaltningen. För Stockholms län finns en portal: 
www.utinaturen.nu. Möjligen finns fler portaler i Sverige av liknande slag. 
Ännu förefaller det dock saknas en nationell portal som tar ett helhetsgrepp på 
friluftsliv, och på naturvägledning som en viktig väg för att ”hitta dit, hitta där 
och börja förstå”.

Som inspiration från de övriga nordiska länderna hänvisas till följande na-
turportaler:
Danmark: www.skovognatur.dk/foralle/udinaturen/; www.naturnet.dk
Finland: www.utinaturen.fi
Norge (fokus på kommersiella produkter: jakt, fiske, övernattning):  
www.inatur.no

Naturportalen och naturum som del därav bör marknadsföras genom en 
gemensam nationell satsning som löper kontinuerligt över tiden. Möjligen bör 
en första insats ske i form av ett mer omfattande och tidsbundet projekt, vilket 
följs upp med kontinuerlig verksamhet. 

4.4 Utvärdera mera

• Modeller för utvärdering av naturvägledning bör tas fram och läras ut. Detta 
gäller såväl för enskilda naturum i sin helhet och kontinuerligt, som insatser 
för att utvärdera olika metoder. Utvärdering är en nyckel till utveckling, var-
för detta förslag bör ges hög prioritet.

I de nya Riktlinjerna för naturum ställs krav på att den huvudman som ansva-
rar för ett naturum skall göra regelbunden uppföljning och utvärdering. Vidare 
skall Naturvårdsverket regelbundet göra ”en samlad uppföljning och utvärde-
ring av kvalitén hos Sveriges naturum”.

För att detta skall bli effektivt måste modeller för utvärdering och upp-
följning utarbetas centralt, och kunskaper om deras användning läras ut. 
Modellerna måste i sin tur följas upp och modifieras vid behov. Mallar bör 
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göras framför allt för den löpande uppföljningen och rapporteringen, men även 
för studier som avser mer specifika ändamål som t.ex. enkäter/intervjuer med 
besökare.

Modellerna bör tas fram i kontakt med lämpliga institutioner, t.ex. inom 
museivärlden eller universitet och högskolor25 . Studier kan behövas såväl pe-
riodiskt vid enskilda naturum, som genom att Naturvårdsverket gör (beställer) 
samlade utvärderingar av alla naturum, eller av enskilda metoder.

Inom verket pågår arbete med att ta fram en plan för utvärdering av för-
valtning av områdesskydd. Där bör ingå utvärdering även av information och 
naturvägledning, inklusive naturum. Samordning bör ske mellan utvärderingar 
som görs av naturum, och generella utvärderingar av hur skyddade områden 
förvaltas.

4.5  Tydligare mål, större resurser

• Det behövs tydligare och klart uttalade nationella mål för naturvägledningen 
där dess roll som verktyg för hållbar utveckling klargörs.

• Ökade resurser för naturvägledning behövs inom Naturvårdsverket, såväl 
personellt som för att kunna beställa tjänster och stödja verksamheter.

• Ett nationellt Centrum för naturvägledning bör inrättas, knutet till lämpligt 
universitet eller högskola.

Begreppet ”utveckling” förutsätter att det finns uttalade ändamål. Tyvärr sak-
nas sådana tydliga uttalanden – och än mer beslut – om hur man på nationell 
nivå (departement, myndigheter) ser på naturvägledning som ett redskap för 
att uppnå nationella mål för naturvård och friluftsliv. I regeringsskrivelsen ”En 
samlad naturvårdspolitik” finns en halv sida (120) om naturvägledning. Inga 
åtgärdsförslag läggs dock fram. Däremot behandlas informations- och besökar-
frågor mera utförligt under avsnittet om förvaltning av skyddade områden (s 95 
ff.) Frågan knyts alltså specifikt till nationalparker och naturreservat. – Jämför 
situationen i Danmark där det klart uttalats att ”naturvägledning ses idag över-
allt i världen som ett av de viktigaste medlen för att uppnå naturvårdens mål”. 
Danmark framhålls i regeringsskrivelsen som ett föredöme när det gäller natur-
vägledning.

Ett problem kan vara att det ”informella lärande” som naturvägledning 
innebär värderas lågt som inslag i ansträngningarna att nå en ”hållbar utveck-
ling”. ”Utbildning för hållbar utveckling” är en mycket uppmärksammad fråga 
idag. Till utbildning hänförs dock bara det vanliga skolsystemet samt det ”icke-
formella” lärande som inkluderas i begreppet folkbildning, alltså folkhögskolor 
och studieförbund. 

25 Metoder för besöksstudier är relativt väl utprovade för museer och utställningar, men 
betydligt mindre förekommande för andra metoder. Erfarenheter finns särskilt från musei-
världen. I USA finns en särskild Visitor Studies Association och tidskriften Journal of 
Interpretation Research. Se även bibliografi (bilaga 9), särskilt Diamond, Judy resp. Falk & 
Dierking. 
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I engelsktalande länder används termen ”edutainment” (”education” och 
”entertainment”) för det informella lärande som sker vid bl.a. djurparker och 
museer.  Det skulle förvåna om inte ”edutainment” kommer att få ökad sta-
tus i framtiden också i Sverige. Att uppleva på plats, ofta med alla sinnen, och 
som medaktör, är effektivt, särskilt om man vill påverka inte bara kunskap 
utan även attityder och beteende. Möjligen har detta tänkande svårt att slå rot 
i Sverige på grund av vårt tunga linneanska arv som betonar biologiska fakta-
kunskaper snarare än bredare ”humanekologiska” insikter.

En utveckling av naturvägledningen i linje med de signaler som getts i t.ex. 
regeringsskrivelsen En samlad naturvårdspolitik26  och i förslagen till ett 16:e 
miljökvalitetsmål27  förutsätter att det finns kraftcentra på den nationella nivån 
som har resurser för att genomföra här nämnda (och andra) förslag. Det hand-
lar om att initiera projekt, samordna, utvärdera, lägga förslag till nya projekt 
och metoder, samla och sprida erfarenheter och – inte minst – arrangera eller 
beställa kurser och utbildningar! 

Dagens resurser bedöms som helt otillräckliga, såväl vad gäller personal 
som pengar. Skall naturvården nå även den yngre generationen, och nå utanför 
kretsen av ”redan frälsta”, räcker inte nuvarande, fyrkantiga metoder. En kraft-
samling behövs på utveckling! För att mål och medel skall stå i rimliga propor-
tioner till varandra måste resurserna för naturvägledning förstärkas hos myn-
digheter och verk. Det tillämpade arbetet med ”utbildning, utveckling och ut-
värdering” bör dock till största delen ske inom utbildningsorgan och praktiskt 
verksamma organisationer. Därför föreslås ovan att resurser kraftsamlas till ett 
Centrum för naturvägledning, som knyts till lämpligt universitet/högskola.

26 En samlad naturvårdspolitik. Regeringens skrivelse 2001/92:173
27 Naturvårdsverket 2003. Ett rikt växt- och djurliv. Förslag till miljökvalitetsmål för biolo-
gisk mångfald. Rapport 5301.
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Bilaga 1

Bilaga 1 till ”Nationella riktlinjer – Naturum i Sverige”: 

Naturum och annan naturinformation  
– en överblick

Information om natur och miljö kan ges på många sätt och i många sammanhang, 
däribland via naturum – en ofta mångsidig och attraktiv form. Denna bilaga 
syftar till att klargöra begreppet naturum, och dess förhållande till andra typer av 
naturinformation. Indelningen har gjorts efter a) var informationen finns och b) 
hur den förmedlas. 

Information på annan plats 

Några av de grundläggande förutsättningarna för att människor ska besöka ett 
naturområde, har med information att göra: 

- Man behöver känna till att området finns och få en översiktlig introduktion 
till vad det har att erbjuda. Informationen kan ske via skrifter, TV, radio, 
Internet, kartor, kurser, etc.

- Man ska vara motiverad och vilja ta sig dit. Informationen kan ge 
relevanta förväntningar på vad som finns att göra och uppleva i området 
och stimulera till att besöka det.

- Man måste kunna hitta till området. Här hjälper vägskyltar och kartor i 
foldrar/guideböcker besökaren att finna vägen.

- 
I övrigt finns självfallet en rad andra viktiga faktorer som kan avgöra om man tar 
sig ut; det kan vara individens erfarenhet och vanor, dennes eventuella sociala, 
psykologiska och fysiska hinder, eller huruvida det finns någon kollektivtrafik till 
området.

Information på plats

När besökaren har anlänt till området behövs annan slags information. Skyltar vid 
angöringsplatser och entréer tillsammans med markerade leder och stigvisare i 
terrängen, hjälper besökaren att hitta där.

Av särskilt stor betydelse för utbytet av ett besök är den information som syftar 
till att öka besökarens förståelse för en miljö och dess värden, i bemärkelsen att 
göra den begriplig. Internationellt talar man då om ”interpretation”, på svenska 
”tolkning”. Det har definierats av Hultman (19851): ”Tolkning innebär att för 
en bred allmänhet beskriva en miljös värden: vad som hänt och händer där samt 
varför. Tolkningen ska ge människor möjlighet att leva sig in i och känna för 
ekologiska sammanhang och människans roll”. 

Definitionen är vid. Den skiljer inte på typen av miljö och därmed inte 
mellan natur- och kulturtolkning. Sambanden mellan människa och miljö är 

1 Hultman, Sven-G 1985. Tolkning –en sovande jätte. Vidgad information  
om natur- och kulturlandskapet i Uppsala län. Sv. lantbruksuniv., avd för 
landskapsvård, rapport 35.
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grundläggande. Betoningen på miljöer fokuserar det konkreta, en plats och 
tillämpning i fält. Det är i linje med andra grundläggande definitioner som 
betonar användningen av originalobjekt och direkt upplevelse eller illustrerade 
media. Pionjären Freeman Tilden (1957) beskriver tolkning som ”en pedagogisk 
verksamhet vars syfte är att avslöja betydelser och samband genom användning 
av originalobjekt, direkt upplevelse eller illustrerande media, snarare än att 
bara överföra information i form av fakta”. Sharpe (1976) anger motsvarande 
tolkningens syfte som att i området hjälpa besökaren att uppskatta, förstå och bli 
medveten om områdets värden. Tolkningen ska berika och göra besöket trivsamt.

I Norden används med liknande betydelse, men med inriktning på 
naturområden, även begreppet naturvägledning. Det definieras av Nordiska 
Ministerrådets friluftslivsgrupp (NMR 1990): ”Med naturvägledning menas 
förmedling av känsla för och kunskaper om naturen. Naturvägledning syftar till 
att öka förståelsen för de grundläggande ekologiska och kulturella sambanden och 
för människans roll i naturen. Därigenom förbättras möjligheterna för positiva 
upplevelser i naturen och till ökad miljömedvetenhet hos den enskilde och 
samhället”. Termen naturvägledning används här i fortsättningen synonymt med 
naturtolkning.

Bemannad naturvägledning

Det personliga mötet med en guide/naturvägledare ger möjlighet till 
tvåvägskommunikation och anpassning av budskapet till mottagaren. Det skapar 
därmed en gynnsam atmosfär för att informera, men ställer också krav. Vid en 
bemannad guidning blir det särskilt uppenbart om besökarna är nöjda eller inte. 
Där har man åhörare som deltar frivilligt och bara är mottagliga så länge det känns 
engagerande och intressant. De är vad Sam Ham (1992) kallar ”a non-captive 
audience”. Om det inte känns meningsfullt kan åhöraren somna, visa ointresse 
– eller bara gå därifrån.

Bemannad verksamhet kan innebära guidade visningar av utställningar 
inomhus, guidade vandringar i fält, frågor och svar vid en informationsdisk, 
föredrag i samlingssal eller utomhus (ex. ”campfire talks” i USA:s nationalparker) 
demonstrationer och spontan information inom- och utomhus, temadagar etc. En 
annan form av bemannad naturvägledning är att rekonstruera eller på annat sätt 
levandegöra och dramatisera händelser eller historiska perioder. 

Obemannad naturvägledning

Här finns text och bild i form av skyltar, informationsblad och foldrar. 
Självguidande stigar typ naturstigar kan göras via skyltar längs leden och vid 
utsiktspunkter eller via foldrar med markeringar på utvalda platser, eller med 
bärbar bandspelare. Även utställningar inomhus kan vara självguidande via text 
och ljud. 

Utställningar är oftast inomhus och använder olika media med olika hög grad 
av inter-aktivitet, men även utomhus via skärmar och föremål, s.k. utemuséer. 
Utmaningen är att göra utställningarna tillräckligt levande och ur alla aspekter 
högkvalitativa med tanke på vad mottagaren kan tänkas vilja ha – allt enligt 
grundfrågan ”whatʼs in it for me?”.
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Naturum

Våra svenska naturums huvudsyfte motsvarar väl innebörden i tolkning och 
naturvägledning enligt ovan. Namnet till trots finns det ingen skiljelinje mot 
kulturella aspekter och människans roll i naturen. Tvärtom är sambanden mellan 
människan och miljön centrala. Naturum ansluter sig här till diskussionen 
om naturvägledning i Norden, där ett delmål anges vara ”att öka förståelsen 
för hur människan använt sig av och påverkat naturen i ett kulturhistoriskt 
perspektiv”(NMR 1990:52); en påverkan som kan vara på både gott och ont.

Naturum kan och bör inkludera många av formerna av den bemannade 
och obemannade naturvägledningen. Hela spektrat av inom- och 
utomhusverksamheter behövs för att få ett attraktivt och väl fungerande naturum. 
Det kan då utgöra ett besökscenter (”visitor center”) i dess bästa bemärkelse, som 
attraherar besökare och på ett lustfyllt sätt vägleder dem inte bara ut utan också, 
på ett djupare plan, vidare in i naturen. 

Samtidigt kan naturligtvis många av ovannämnda former av naturvägledning 
användas också då inte ett naturum är knutet till ett område. Men märk väl att ett 
naturum inte fungerar utan naturvägledning!
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Bilaga 2

STATENS NATURVÅRDSVERK PM 1

Naturvårdsbyrån 
Kelvin Ekeland 1978-06-12 

Naturtolkning – något om innebörd, behov och genomförande

”Naturtolkning” är ett försök till översättning av den engelska termen 
Environmental interpretation. Syftet med naturtolkning är att för en ʼbred. 
allmänhet förklara vad som händer i naturen – och varför det händer. Tolkningen 
skall ge sammanhang samt öka förståelse och känsla. Naturtolkarna skall hjälpa 
oss att bättre begripa det för många främmande språk, som naturen talar. För att 
tolkningen skall lyckas behövs de rätta pedagogiska greppen.
Den ”gamla foldergruppen”, med representanter från naturvårdsverket, 
skogstyrelsen och domänverket, arbetade i många år med en avgränsad del av 
de pedagogiska hjälpmedel, som kan användas vid naturtolkning; foldrar och 
broschyrer, som presenterar naturvårdsobjekt.
Den ”nya foldergruppen”, med samma kärna som den gamla och förstärkt 
med länsstyrelserepresentanter, har självsvåldigt breddat sitt arbetsfält. 
Attityden har också blivit mera utåtriktad och behovet blivit större, att av och 
till adjungera utomstående. Hur gruppen skall formulera sin nya inriktning 
har ännu inte bestämts. Varför inte NATURTOLKNING? Ett namnbyte till 
NATURTOLKNINGSGRUPPEN skulle stämma överens med de nya ämnen, som 
hittills tagits upp av gruppen.

Inom naturvårdsverket arbetar programråd och arbetsgrupper med att utveckla 
former för förmedling av ”vardagsvisdom” om naturen. Det handlar om 
naturum, naturhörnor, naturstigar, naturtavlor mm. Det verket förmår är att 
bedriva en försöksverksamhet och formulera råd och riktlinjer. När det gäller att 
marknadsföra idéerna och försöka få andra organ att ta vid och ta ansvar, börjar 
problemen. Just för att naturtolkning är en angelägenhet, som berör så många, 
ligger det så nära till hands att förpassa problemen till någon annan.
Gruppen skulle kunna fungera som samordnare och initiativtagare, ta emot 
idéer och initiera projekt, samla erfarenhet och förmedla kunskap osv. Skall 
verksamheten med naturtolkning få något större värde, behöver den föras fram på 
bred front. Den begränsade effekt, som t ex naturvårdsverkets foldrar och naturum 

1 Denna PM utgjorde underlag för ett sammanträde 1978-06-14 med ”Foldergruppen”, 
en för Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen, Domänverket m.fl. gemensam samverkansgrupp. 
Gruppen beslöt vid mötet att ”vidga sitt arbetsområde så att det omfattar all verksamhet 
som ökar allmänhetens förståelse och känsla för naturen”.
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har, räcker inte långt. De resurser, som finns på olika håll, behöver förenas om 
flera människor skall få tillfälle att förstå, njuta och bli delaktiga av vår natur.

För individen betyder det mycket att kunna begripa det, som händer i den 
omgivande miljön. För samhället måste det också vara betydelsefullt att folk 
lär sig förstå hur ingrepp påverkar miljön och varför vi behöver naturen. 
Turistnäringen behöver t ex en kundkrets, som kan förstå varför allemansrätten 
inte kan vara absolut. Skogsbruket behöver en välinformerad, allmänhet, som kan 
genomskåda extremisternas vältalighet. Naturvården behöver opinionens stöd 
för att kunna skydda natur på olika sätt. Kulturvården behöver samma stöd för 
sina syften, dessutom behövs ökad förståelse för hur intimt natur och kultur är i 
beroende av varandra. Osv. 
Mitt förslag är att foldergruppen – NATURTOLKARGRUPPEN – beslutar 
att gruppens nya inriktning skall syfta till att utforma ett brett program för 
naturtolkning: att gruppen skall verka som pådrivare och samordna olika 
sektorsintressen, skall finna verksamhetsformer, finansieringsformer osv.

Kelvin Ekeland
Kelvin Ekeland

//Anteckningen för hand:
Ja! 06-14 beträffande inriktningen – ? beträffande benämning tills vidare.
K//
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Bilaga 3

SGH, 2004-03-31 

Projekt ”Utveckla naturumverksamheten”

Referensgruppens medlemmar
Personer

Namn Organisation Postadress E-post Tel

Bergeå, Hanna Miljökommunikation, Inst för 

landskapsplane-ring, Sveriges 

lantbruksuniversitet

Box 7012, 750 07 Uppsala hanna.bergea@lpul.slu.se 018-67 21 82

Danielsson, Robert Riksantikvarieämbetet Box 5405, 114 84 Stockholm robert.danielsson@raa.se 08-519 18102

Friberg, Gösta Ottenby naturum, Sveriges Ornit. 

Förening

Pl 1500, 380 65 Degerhamn ottenbynaturum@ 

post.utfors.se

0485-66 12 00
070-558 59 70

Granath, Eva Naturvårdsverket 106 48 Stockholm eva.granath@ 

naturvardsverket.se

08-698 15 30

Hansson, Thomas Länsstyrelsen i Skåne län, 

Stenshuvuds naturum

277 35 KIVIK naturum@stenshuvud.se, 

thomas.hansson@m.lst.se;

0414-708 82

0709-47 26 77

Harrysson, Håkan Svensk Idé Hornsg. 47

118 49 Stockholm

hh@svenskide.se 08-442 17 94

0708-43 42 60

Ideström, Annica Länsstyrelsen i Jämtlands län, 

Vålådalens naturum

830 12 Vålådalen annica.idestrom@z.lst.se 0647- 352 32

070-305 54 33

Jaremark, Frida Stiftelsen Tyresta-skogen/

National-parkernas Hus 

Tyresta By

136 59 HANINGE

frida.jaremark@tyresta.se 08-745 33 94

08-741 09 93

0708-771 682

Lidman, Björn Lidman konsult Liljegatan 12

753 24 Uppsala

bjorn.lidman@post.utfors.se 018-12 98 02

Melander, Olle Turistdelegationen Box 860

101 37 Stockholm

olle.melander@tourist.se 08 - 5451 5468
070 - 38 36 444

Nilsson, Dan Länsstyrelsen i Östergötlands 

län, Ombergs naturum och 

naturguidning

581 86 Linköping dan.nilsson@e.lst.se 013-196351 
0705-576351.

Selander, Evelina Länsstyrelsen i Dalarna, 

Fulufjällets naturum

Box 128, 

790 90 Särna

evelina.selander@w.lst.se 0253-170 75

070-228 59 69

Spåhl (f.d. Asplund), 

Annika 

Länsstyrelsen i Blekinge län, 

Blekinge naturum

Länsstyrelsen,  
371 86 Karlskrona

annika.spahl@k.lst.se 0455-87190

1457-168 15 

(naturum)

Öberg, Thomas Länsstyrelsen i Norrbotten/Natur 

i norr

Brändö Kvarnv. 229, 975 

97 Luleå 

thomas.oberg@naturinorr.nu 0920-694 96

070-314 74 29
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Naturvägledning i Danmark

Från guidade turer till ett redskap för att främja en hållbar utveckling1

Arne Bondo Andersen
Skov- og Naturstyrelsen

Befruktningen: inspiration och nationella och internationella erfarenheter 2
Graviditeten: naturvägledningens syfte och innehåll 3
Födelsen: ett treårigt försöksprojekt 3
De första åren 4
Barn- och ungdomsåren 4
Naturvägledningens målgrupper 5
Naturvägledning och bärkraftig utveckling 7
Varför blev naturvägledning en framgång i Danmark? 7
Färdig för vuxenlivet. Visioner för det 21:a århundradet 8

1 Översatt från danskan av Sven-G Hultman 2004-05-09. Artikeln ingår som ett kapitel (sid. 89- 
108) i boken: Jette Hansen-Møller (red.) Mening med landskab. En entologi om natursyn. Museum 
Tuskulanums Forlag, Københavns Univ 2004. ISBN 87 7289 888 7.

Bilaga 4
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I detta kapitel redovisas hur 
naturvägledning har utvecklats i 
Danmark, från en späd start i början av 
70-talet med inspiration från engelska 
och amerikanska erfarenheter, fram 
till dagens situation. Vid starten år 
1986 var syftet att öka befolkningens 
kunskap om, och respekt för, natur 
och miljö samt att minska det växande 
avståndet mellan såväl friluftsliv och 
naturvård, som mellan land och stad. 
Därför etablerades ett försöksprojekt 
med elva naturvägledare, fördelade 
runt om i landet på såväl statliga som 
privata marker där det fanns något 
intressant att förmedla. Försöket blev 
mycket lyckat, och idag finns ett 
brett nätverk av naturvägledare med 
flera hundra personer som är knutna 
till olika institutioner. Alla har som 
överordnat mål att bidra till en hållbar 
utveckling för det danska samhället.

Befruktningen: inspiration och 
nationella och internationella 
erfarenheter
År 1970 deltog jag i en stor konferens 
i Strasbourg med anledning av 
det Europeiska Naturvårdsåret. I 
det omfattande programmet fanns 
ett föredrag av Don Aldridge från 
Skottland som hette Countryside 
Interpretation. Jag frågade några 
engelsmän om de visste vad det 
betydde, men det visste de inte. 
Normalt betyder ju interpretation 
bara tolkning på danska och ordet 
var då inte allmänt använt i England 
om naturförmedling. Jag gick till 
föredraget som visade sig vara oerhört 
spännande. Don Aldridge berättade hur 
naturvägledning under hela 1900-talet 
gradvis blivit en viktig del av det arbete 
som rangers gör i de amerikanska 
nationalparkerna. Besökarna ville veta 
mer om den natur de besökte och möta 
de människor som arbetade där. 

På 60-talet arbetade Don Aldridge 
med att skapa tillgänglighet till Peak 
National Park i England genom 

frivilliga avtal med markägare. Han 
knöt då naturvägledning till avtalen 
som ett sätt att få besökarna att 
färdas på ett hänsynsfullt sätt. År 
1967 hämtades han till Skottland 
för att bygga upp en organisation 
för naturvägledning. Han var alltså 
den som förde de amerikanska 
erfarenheterna av interpretation över 
Atlanten och utvecklade dem i England 
och Skottland. Don Aldridge inbjöds 
senare till Danmark för att delge oss 
sina kunskaper.

I Danmark var samhällsutveckling-
en snabb under 70- och 80-talen. En av 
de frågor vi noterade i det nybildade 
Miljödepartementet var att det blev en 
ständigt djupare kunskapsklyfta mellan 
landsbygdens och städernas befolk-
ning, liksom mellan viljan att skydda 
naturen och önskemålen om att bedriva 
friluftsliv. En generation växte upp i 
städerna utan anknytning till natur och 
lantbruk, vilket märktes i den offentliga 
debatten. Jag fick själv uppleva alla ar-
gument när jag som handläggare på de-
partementet fick i uppgift att reglera det 
båtliv som ägde rum på Gudenån. Snart 
hamnade jag i en stor strid mellan ka-
notuthyrare och seglare, markägare 
längs ån, sportfiskare och naturskydds-
organisationer. I Miljödepartementet 
blev man efterhand enig om att något 
måste göras, men man var osäker på 
vad som borde göras.

Det finns många metoder som an-
vänds för naturförmedling: foldrar, ut-
ställningar, radio, TV, elektroniska me-
dier etc. Men erfarenheterna från USA 
och England visade att inget kunde 
ersätta den direkta kontakten med en 
människa. Hur förmedlingen skulle or-
ganiseras i Danmark krävda noggranna 
överväganden.

År 1980 återvände Danmarks tu-
ristchef i USA, Axel Dessau, hem som 
pensionär efter 30 år. Han började 
arbeta för att Danmark skulle få en 
yrkeskår av rangers, en yrkeskategori 
som kunde arbeta med naturförmedling 
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som i de amerikanska nationalparkerna. 
Snart startade flera mindre försök. År 
1982 tog Naturvårdsverkets (danska: 
Fredningsstyrelsen) dåvarande chef, 
Viggo Nielsen, initiativ till att verket 
skulle utvärdera och koordinera de 
många försök som pågick, samt att 
mot bakgrund därav föreslå en dansk 
organisation för naturvägledning (en 
Naturvejlederordning) och en därtill 
knuten utbildning. Nästa år tillsatte 
verket en brett sammansatt styrgrupp 
med Viggo Nielsen som ordförande 
och mig som sekreterare. Gruppen 
följde arbetet i Danmark under två år 
och gjorde en kartläggning av verk-
samheten. Gruppen imponerades av 
hur mycket som pågick, både från 
myndigheters och föreningars sida. 
Men samtidigt meddelade Danmarks 
Naturskyddsförening och flera an-
dra ”gröna” organisationer att de inte 
kunde ta på sig mer ideell och oavlönad 
naturförmedling. De ville emellertid 
gärna vara med i en organisation för 
naturvägledning där avlönade och fri-
villiga arbetade tillsammans för ett ge-
mensamt mål.

Förutom inventering av inhemska 
förhållanden samlade styrgruppen 
också erfarenheter från utlandet. Bland 
annat besöktes år 1984 två utbild-
ningscentra och ett antal nationalpar-
ker i USA. Centralt i utbildningen 
var Freeman Tildens bok från 1957 
Interpreting Our Heritage1 Alla nyan-
ställda i nationalparkerna fick ett ex-
emplar av denna bok samtidigt med sitt 
anställningsbevis. Dess bärande filosofi 
är enkel: Ge människor goda naturupp-
levelser i nationalparkerna så kommer 
man att älska dem – och det man älskar 
är man rädd om.

Besöket i USA blev en stor inspi-
rationskälla. Inte minst tog vi till oss 

amerikanernas ofta upprepade påpe-
kande att naturförmedling innebär en 
direkt kontakt med personer som har 
stor kunskap om sitt område.

Mot bakgrund av det stora engage-
manget från styrgruppens medlemmar, 
bland annat Friluftsrådets ordförande 
Ole Løvig Simonsen och Kim Klausen 
från Statens Museinämnd, kunde styr-
gruppen år 1985 sammanfatta sina erfa-
renheter om naturvägledning.

Graviditeten: naturvägledningens 
syfte och innehåll
En dansk Naturvejlederordning? hette 
den rapport som en enig styrgrupp 
lämnade till Miljödepartementet 
19852. I rapporten slog gruppen fast 
att utländska erfarenheter inte utan 
vidare kunde överföras till Danmark, 
men att de grundläggande problem 
tycktes vara de samma i Danmark som 
överallt i den industrialiserade delen av 
världen: Ett stigande antal människor 
söker sig ut i landskapet till attraktiva 
naturområden eller historiska platser 
för att få upplevelser och kunskap. 
Detta leder till slitage på områdena 
och konflikter mellan de besökande 
och markägarna och inbördes mellan 
gästerna – om inte besökarna lär sig 
att färdas med hänsyn. Mot denna 
bakgrund föreslog gruppen för det 
första att man i Danmark skulle bygga 
vidare på de existerande danska 
naturvägledningsaktiviteterna, men att 
dessa borde koordineras bättre. För det 
andra föreslog man att en rad treåriga 
försöksprojekt skulle genomföras och 
för det tredje att man skulle starta 
en fortbildning för naturvägledare. 
Samtidigt lämnade man i rapporten ett 
första förslag till en dansk definition 
och syfte för naturvägledningen. Där 
heter det:

1 Tilden, Freeman. Interpreting Our Heritage. North Carolina Press 1957. (Många senare upplagor 
har getts ut.)
2 _ Miljöministeriet 1985. En dansk Naturvejlederordning? Fredningsstyrelsen, Miljöminsteriet. 
Köpenhamn.
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Naturvägledning ger en täckande 
beskrivning av ett landskaps eller ett 
områdes karakteristiska element och 
sammanhang som genom direkta upp-
levelser leder till upptäckt av samt kun-
skap om, respekt för och omsorg om 
naturen och miljön.

Syftet är att förmedla
 - att naturen både utgör en helhet 

av landskap, hav, klimat, väx-
ter, djur, historia och kultur som 
människan ingår i och är bero-
ende av och påverkar

- att naturen både skall skyddas 
och utnyttjas

- kunskap om naturgrundlaget, om 
näringarna och friluftslivet i om-
rådet

- kunskap om de skrivna och 
oskrivna regler som finns för färd 
och uppehåll i landskapet.

Man slog alltså fast att naturvägled-
ning i Danmark skulle ha ett tredubbelt 
syfte, nämligen hänsyn till naturen, till 
de besökande och till näringarna i om-
rådet.

Styrgruppen var även enig om tre 
viktiga principer: Förmedlarna skulle 
kallas naturvejleder, ett begrepp som 
styrgruppen själv hade hittat på, istället 
för utländska benämningar som rang-
ers eller animators, vilka var på väg att 
smyga sig in i språket. Dessutom öns-
kade gruppen att en kommande dansk 
Naturvejlederordning skulle baseras på 
danska traditioner för folkbildning och 
föreningsarbete. Vidare menade man att 
ingen enskild myndighet eller organi-
sation skulle ha monopol på framtidens 
naturvägledning. 

Födelsen: ett treårigt försöksprojekt
Med utgångspunkt i styrgruppens 
rapport lämnade dåvarande miljömi-

nistern Christian Christensen år 1986 
ett förslag till finansdepartementet att 
det skulle genomföras ett treårigt för-
sök med naturvägledning i Danmark. 
Förslaget innebar lönebidrag till elva 
naturvägledare och till en medarbetare 
vid ett centralt, koordinerande sekre-
tariat samt medel till fortbildning av 
naturvägledare. Finansdepartementet 
tillstyrkte förslagen och därmed 
gick startskottet för en danske 
Naturvejlederordning1

I Fredningsstyrelsen inrättades ett 
litet sekretariat bestående av Winnie 
Kjølbye och undertecknad samt senare 
Marianne Linnemann. Det första, och 
kanske viktigaste beslut som sekreta-
riatet tog var att inbjuda Friluftsrådet, 
Danmarks Naturskyddsförening, Dansk 
Ornitologisk Förening, Danmarks 
Sportfiskeförbund, representanter 
för turistnäringen, jord- och skogs-
bruket, museer, län, kommuner och 
Undervisningsministeriet till att vara 
med i en rådgivande kommitté som fick 
namnet Naturvejlederudvalget. Denna 
kommitté fick mycket stor betydelse 
under den uppbyggnadsfas som inled-
des och blev snart ett forum för kon-
struktiva diskussioner om hur naturväg-
ledningen skulle organiseras.

Intresset för att få en naturvägledare 
till sitt eget område var överväldigande 
stort. Man beslutade att fördela de elva 
naturvägledartjänsterna med fem på 
statsägd och sex på privat och kom-
munalt ägda områden. Dessutom skulle 
de fördelas på så många landskapstyper 
som möjligt – från Bornholms klippor 
över Dyrehaven2 till Vadehavet3. Man 
skulle också ta hänsyn till befolkning-
stäthet och antal turister. Under hösten 
1986 blev fördelningen klar och det 
upprättades förslag till tjänstebeskriv-
ningar. Återigen var intresset överväl-

1 Det danska ordet ordning har i fortsättningen översatts till ”organisation” – i brist på 
bättre ord. Det bör dock betonas att det inte är en organisation utan snarare ett ”system”.
2 Övers. anm: Köpenhamns motsvarighet till Djurgården i Stockholm, inkl Skansen.
3 Övers.anm: De mycket långgrunda sandstränderna på Jyllands västkust.
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digande. Över fem hundra ansökningar 
kom in. De bärande kriterierna vid 
urvalet av de första naturvägledarna var 
att de skulle tycka om att förmedla och 
att arbeta med människor samt att de 
var beredda att arbeta under tider när 
andra var lediga.

I mars 1987 möttes för första gången 
den grupp naturvägledare som ingick i 
försöksprojektet och påbörjade diskus-
sionerna om hur en professionell natur-
vägledning skulle utformas.
En av diskussionerna gällde naturväg-
ledarnas framtoning och synlighet. 
I de land där man redan hade natur-
vägledare bar dessa normalt någon 
form av uniform. Motståndet mot 
uniformer var emellertid starkt bland 
de nyanställda som enades om att det 
räckte med att bära en lätt igenkännlig 
logo. Det blev en uggla, den så kall-
lade Naturvejlederugle, som togs fram 
under styrgruppens arbete. Logotypen 
är inspirerad av den kinesiska yin och 
yang symbolen, som bland annat hän-
syftar på en gudomlig tolkning av jor-
dens rikedomar. 

Naturvägledarnas blågröna logo.

De första åren
Under vintern 1986/87 planerades 
fortbildningen. Den kom att bestå 
av sju moduler på vardera en vecka 
fördelade över tre år. Eftersom 
naturvägledarna redan hade de rent 
fackliga förutsättningarna för att utöva 
sitt nya jobb beslutade styrgruppens 
sekretariat att fortbildningen skulle 
koncentrera sig på förmedling och 
pedagogik. I april 1987 startade 
den första internatkursen med ett 
mycket intensivt program, baserat 
på en växelverkan mellan teori och 
praktiska övningar. En särskilt fördel 

med kursernas internatform var att 
naturvägledarna fick en gemensam 
identitet och kom att känna varandra 
väl. Därigenom kom de att bilda ett 
starkt fackligt nätverk.

Danskarna tog snabbt de blåklädda 
naturvägledarna till sitt hjärta. Redan 
under det första året hade man över 
30 000 personer med på sina turer. 
Under de följande åren växte intresset 
ytterligare. Naturvägledarna började 
med att ordna klassiska guidade turer, 
men snart utvecklade de aktiviteter 
där deltagarna blev motiverade till att 
själva engagera sig och använda flera 
sinnen än hörseln. Eftersom antalet na-
turvägledare ännu var litet gick erfaren-
hetsutbytet mycket snabbt. 
År 1989 löpte det treåriga försökspro-
jektet ut men det fanns inget tvivel 
hos miljöministern Lone Dybkjær: 
”Naturvägledningen har kommit för att 
stanna.”

Barn- och ungdomsåren
Naturvägledningsorganisationen 
permanentades år 1989. Därmed 
inleddes ett intensivt arbete. Många 
kommuner ville att deras naturskolor 
skulle knytas till organisationen med 
den dynamik och utveckling som 
organisationen stod för.
Under de första följande åren betala-
des lönetillskott till naturvägledarna 
av medel avsedda för naturförvalt-
ning. Men 1992 skedde en ändring när 
ansvaret för utdelning av pengar till 
friluftslivet från Tips- og Lottomidler 
överfördes till Friluftsrådet. Därvid 
beslutades att lönetillskott för na-
turvägledarna skulle tas från dessa 
pengar. Härigenom bekräftades det 
nära samarbete som redan fanns mellan 
Miljöministeriet och Friluftsrådet kring 
naturvägledningsorganisationen. Detta 
ledde till att Skogs- och Naturstyrelsen 
och Friluftsrådet beslutade att inrätta 
ett gemensamt sekretariat för naturväg-
ledningsorganisationen, vilket fortfa-
rande består.
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Utvecklingen av antalet naturväg-
ledare under 90-talet visas i tabellen 
nedan. Från elva naturvägledare i för-
söksprojektet steg antalet till 128 år 
1994, vilket nära nog fördubblades på 
de följande sju åren. Som framgår av 
diagrammet nedan har ökningen skett 
framför allt i kommuner, på museer och 
i andra organisationer.

Många rikstäckande gröna 
organisationer men också jordbrukets 
organisationer har idag naturvägledare 
som är anställda med lönetillskott.

År 1992 fanns det så många natur-
vägledare att man beslutade att bilda 
en förening, Naturvägledarföreningen, 
som verkar för att höja den fackliga 
nivån.1 Föreningen ger ut tidskriften 
Naturvejleder fyra gånger om året. 
Vidare ordnar man bl.a. ett tredagars 
årsmöte.

Naturvägledningens målgrupper
Naturvägledningorganisationens 
verksamheter riktar sig i princip 
till hela Danmarks befolkning och 
till turister. Men för den enskilda 
naturvägledaren är det nödvändigt att 
prioritera sina målgrupper utifrån vad 
som förväntas av honom/henne.

Sedan organisationens tillkomst 

har naturvägledningens fördelning på 
typ av arrangemang ändrats väsentligt. 
Antalet öppna, annonserade verksam-
heter har minskat successivt. Detta har 
skett avsiktligt eftersom man prioriterat 
ner sådana offentligt tillgängliga turer 
till förmån för förbokade (beställda) 
aktiviteter och kurser. Syftet är att höja 
naturvägledningens nytta genom att 
komma i kontakt med nya målgrupper. 
Man har nämligen noterat att det bland 
dem som deltar i offentliga, öppna turer 
finns en stor andel återbesökare. 

Naturvägledningens öppna arrang-
emang annonseras genom särskilda 
foldrar och genom massmedia. Från 
2002 finns därtill en hemsida – www.
naturnet.dk - med alla offentliga turer 
och aktiviteter i Danmark.

År 2002 genomförde de naturväg-
ledare som ingår i organisationen cirka 
24 000 aktiviteter med drygt 800 000 
deltagare2. Deras fördelning på typer av 
arrangemang framgår av figuren nedan. 
Under detta år deltog cirka 40 000 
personer på kurser för vuxna. Många 
av dessa hölls av lokala lärare och pe-
dagoger eftersom naturvägledarna har 
sett detta som ett bra sätt att få natur-
förståelsen att sprida sig som ringar på 
vattnet och ytterligare öka naturvägled-
ningens nytta.

Som tidigare beskrivet fungerade 
Freeman Tildens bok Interpreting Our 
Heritage som en bibel för naturväg-
ledning i den engelskspråkiga världen. 

1 Information om föreningen finns på nätet: www.natur-vejleder.dk
2 Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen och Friluftsrådet 2002: Naturvejlederordningen. 
Årsrapport 2002. 
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Tilden definierar naturvägledning som

”…en pedagogisk aktivitet med syftet 
att illustrera betydelser och samman-
hang genom bruk av originalobjekt, 
direkta upplevelser och illustrationer 
– vilket är mer än att bara informera 
om fakta.”

Boken innehåller sex principer för god 
förmedling: 
1/ Naturvägledningen är steril om den 
inte knyter an till den besökandes erfa-
renheter, vardag eller personlighet. 
2/ Information är inte liktydigt med 
naturvägledning. Naturvägledning 
innebär ett avslöjande, baserat på infor-
mation. 
3/ Tolkning är en form av konst. Varje 
konstform kan i någon mån läras ut. 
4/ Tolkningens viktigaste syfte är inte 
instruktion utan provokation. 
5/ Tolkning skall sträva efter att pre-
sentera helheter och måste rikta sig till 
hela människan. 
6/ Tolkning för barn (upp till cirka 12 
års ålder) skall inte vara en utspädd 
version av vad som ges till vuxna.

Dessa principer har i hög grad varit 
inspirationskälla för den danska natur-
vägledningens pedagogik. Samtidigt 
var naturvägledningsorganisationen 
nog präglad av den amerikanska filo-
sofin: Ge folk goda naturupplevelser 
– så följer glädje över och omsorg om 
naturen med på köpet. Men redan un-
der försöksprojektet uppstod tvivel om 
detta bland naturvägledarna. Tveklöst 
är goda naturupplevelser viktiga – man 
kan det inte göras ännu effektivare? 
Orsaken till dessa tankar skall natur-
ligtvis sökas i allt det som hände i sam-
hället under dessa år.

År 1987 utkom FN:s World 
Commission on Environment and 
Development  – populärt kallad 
Brundtlandkommittén – med sin rap-
port Vår gemensamma framtid. Där slår 
man fast att det för världens framtid 
är nödvändigt att den ekonomiska ut-

vecklingen blir mindre ekologiskt de-
struktiv. Dessutom definierar rapporten 
för första gången begreppet bärkraftig 
utveckling:

”…en utveckling som säkrar behoven 
hos dagens generation utan att äventyra 
framtida generationers möjlighet att 
tillgodose sina behov.”

Brundtlandrapporten inledde en ny 
era, eller filosofi om man så vill, 
genom att den lyfte fram vikten av 
att säkra en bärkraftig utveckling 
på jorden. Tankarna följdes upp 
vid FN:s toppmöte i Rio om Miljö 
och Utveckling år 1992. Där nådde 
deltagarländerna enighet om att 
en bärkraftig utveckling berör alla 
aspekter och alla nivåer i samhället: 
globalt, nationellt, regionalt, lokalt 
och individuellt. Vidare klargjordes att 
begreppet innehåller tre dimensioner: 
ekologi, ekonomi och sociala hänsyn. 
Dessa tre måste ses i ett sammanhang. 
Slutligen blev länderna eniga om att 
man skulle arbeta från en gemensam 
global handlingsplan, Agenda 21, som 
skulle säkerställa att man arbetade i en 
hållbar riktning. 

Brundtlandrapporten och rappor-
terna från Rio-konferensen lästes flitigt 
och diskuterade av naturvägledarna. 
Rio-konferensens slogan ”tänk glo-
balt – handla lokalt” togs på allvar. 
Naturvägledarna började därför mer 
och mer att ta in miljöaspekter i natur-
vägledningen och utvecklade nya akti-
viteter som kunde inspirera deltagarna 
till en mer bärkraftig livsstil. Som kom-
plement till naturförmedlingens tidi-
gare nämnda syften blev det naturligt 
att Naturvejlederordningens syftespa-
ragraf år 1992 utvidgades med två nya 
avsnitt. Nu skulle naturvägledarna även 
informera om danska och globala mil-
jöfrågor och medverka till en bärkraftig 
livsstil. Vidare skulle man informera 
om stadens natur och om sambanden 
mellan staden och miljön. Förmedling 
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av miljöfrågor togs in i naturvägledar-
nas fortbildningskurser. 

Samtidigt försågs naturskolor och 
naturcentra successivt med vatten- 
och energibesparande anordningar. 
Källsortering och kompostering inför-
des. Dessa frågor togs förstås också 
in i naturskolornas undervisning och i 
naturvägledningen. – Från att ha foku-
serat på goda upplevelser och att trivas 
i naturen här och nu blev naturvägled-
ningen mera framtids- och miljöorien-
terad.

På 90-talet utvecklades ett system 
av Gröna guider i Danmark. Deras 
övergripande syfte var samma som na-
turvägledarnas: att arbeta för en bättre 
miljö och en bärkraftig livsstil. Men 
där naturvägledarnas utgångspunkt var 
naturen i ett givet område, arbetade de 
Gröna guiderna mest med människorna 
i t.ex. ett bostadsområde eller en lokal 
förening. Guiderna fick lönebidrag 
från Den Gröna Fonden. Tanken var 
att finansieringen efter en treårsperiod 
skulle tas över lokalt av andra parter. 
Det visade sig emellertid svårt att säkra 
en permanent finansiering för de cirka 
hundra guiderna.

I budgeten för 2001 avsattes medel 
för att undersöka behovet av guider 
inom det samlade lokala arbetet med 
miljö, natur, energi och stadsekologi. 
Syftet med studien var att ge en gene-
rell bild av de existerande systemen för 
lokal miljövägledning, inkl. möjlighe-
terna till lokal finansiering. 

Fem system utvärderades: Grønne 
guider, Naturvejledningen, miljö- och 
energirådgivare vid miljö- och energi-
kontor, kommunala Agenda 21 sam-
ordnare samt personalen vid ”Grønne 
centre” och Agenda 21 centraler. På 
hösten 2001 kom rapporten ”Lokale 
miljø- energi- og naturvejledere – en 
utvärdering”. Där konstaterades att de 
enskilda systemen fungerade väl på 
sina premisser och att det, trots brist 
på övergripande samordning, fanns en 
bra arbetsfördelning mellan systemen. 

Den viktigaste slutsatsen blev därför att 
strategin med lokal vägledning fung-
erade väl.

Naturvejlederordningen fick goda 
betyg. I förlängningen av utvärderingen 
rekommenderade de fem parterna bak-
om systemen att man skulle ta fram ett 
förslag till en gemensam, övergripande 
målsättning och att man skulle studera 
möjligheterna till ”stordriftsfördelar” 
genom gemensamma utbildningar. 
I samband med regeringsskiftet på hös-
ten 2001 lades emellertid ”Den Grønne 
Fond” ner. Därmed försvann bidragen 
till de Gröna guiderna. Det är idag 
ovisst hur många av dem som kommer 
att överleva med enbart lokal finansie-
ring.

Naturvägledning och bärkraftig 
utveckling
År 1998 höll Naturvejlederordningen 
en konferens om framtidens naturväg-
ledning. Där yttrade presidenten för 
”International Ranger Federation”, 
Gordin Miller bl.a:

”Inspirationen till den danske 
Naturvejlederordningen kom från 
utlandet, inte minst England och 
Skottland. Men ni har utvecklat den 
på ett mycket imponerande sätt för att 
passa era egna kulturella och demo-
kratiska traditioner. Och jag tror att ni 
idag är ledande i världen när det gäller 
att använda naturvägledning till att för-
medla idén om en bärkraftig utveckling 
och budskapet från Agenda 21 till lo-
kalsamhället. Jag hoppas ni skall kunna 
dela era erfarenheter med resten av 
världen.”

Naturvejlederordningen beslutade 
att anta denna utmaning genom inter-
nationellt arbete för att göra naturväg-
ledning till ett redskap för bärkraftig 
utveckling. Man insåg förstås att detta 
kräver många olika verktyg – lagar, 
regler, gröna avgifter, politiska beslut 
etc.– men att det först och främst krävs 
förändrade attityder hos varje individ. 
Här kommer alltså naturvägledningen 
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in i bilden, eftersom förmedling av det-
ta slag nog är det viktigaste redskapet 
för att främja en sådan förändring.

För att komma vidare har 
Naturvejlederordningen tagit initiativ 
till att utarbeta principer för en bra na-
turvägledning i ett bärkraftsperspektiv, 
och till en handbok med exempel från 
hela världen.1 Arbetet presenterades vid 
IRF:s fjärde världskongress i Australien 
i mars 2003. Principerna diskuterades 
och beslutades vid kongressen och dist-
ribueras nu till myndigheter och natur-
vägledare i hela världen. 

Principerna lyder i sammanfattning 
som följer:

Naturvägledaren skall skaffa sig en 
ingående kunskap om natur- och kul-
turmiljön i sitt område, och utgående 
därifrån formulera en serie relevanta 
budskap och ʼberättelserʼ. Han/hon 
måste också skaffa sig en ingående 
kunskap om sin målgrupp, d.v.s. kun-
skap om gruppens bakgrund, erfaren-
heter och kunskaper och t.ex. ålder och 
kulturella särdrag. Vidare måste en ef-
fektiv förmedlingsteknik användas, vil-
ket innebär att ha ett klart mål med ak-
tiviteten, organisera varje program och 
aktivitet kring en relevant och central 
idé, planera det hela och utvärdera. Det 
är också viktigt att deltagarna får olika 
möjligheter att hitta samband mellan 
budskapen och deras dagliga liv, så 
att de stimuleras att reflektera över sin 
egen livsstil. Förmedlaren skall vara 
medveten om att det ofta är inspira-
tion och upplevelser med flera sinnen 
som får människor att gå från tanke till 
handling. 

För att inspirera till en bärkraftig 
livsstil skall idéerna om bärkraftig 
utveckling tas in i naturvägledningen 
med lokala exempel som samtidigt har 

bredare, globala kopplingar. Material 
som används skall så långt möjligt 
hämtas från miljövänliga producenter. 
Slutligen skall förmedlaren stimulera 
deltagarna till att engagera sig i lokala 
beslutsprocesser som rör livsstil och 
bärkraftig utveckling, samt själv visa 
exempel på en ärlig, etisk och tydlig 
inställning till bärkraft.

Varför blev naturvägledning en 
framgång i Danmark?
Efter drygt 15 år med naturvägledning 
i Danmark kan vi konstatera att dans-
karna har tagit naturvägledningen till 
sina hjärtan. Det har blivit en självklar 
del av livet i Danmark, och allt tyder på 
att utvecklingen fortsätter. Det är idag 
allmänt erkänt att friluftsliv och natur-
upplevelser har stor betydelse för män-
niskors livskvalitet, hälsa och välmå-
ende och att naturvägledarna därför har 
stor betydelse ur ett välfärdsperspektiv.

Förklaringen till denna framgång är 
förstås delvis att naturvägledarna har 
varit duktiga. Men också att en trend i 
tiden, den s.k. Tredje gröna vågen med 
intresse för natur och miljö sköljde 
över Danmark under 1900-talets slut. 
Enligt Henning Eichberg och Eigil 
Jespersen2 träffade den första gröna 
vågen Europa under sista delen av 
1800-talet med romantiska åter-till-na-
turen idéer. Det blev populärt att bada 
och simma, att promenera i parker och 
i naturen. I Danmark romantiserades 
dessa aktiviteter av t.ex. Steen Steensen 
Blicher och H.C. Andersen. Den andra 
gröna vågen kom under första halvan 
av 1900-talet med en uppblomstring av 
bl.a. vandrarrörelsen och gymnastikför-
eningar, med motton som ”en sund själ 
i en sund kropp”. I Tyskland blev dessa 

1Skov- og Naturstyrelsen og Friluftsrådet 2003: Ranger Interpretation Handbook. WithShared 
Principles: Heritage Interpreters Promote Sustainable Development and Examples of ”Best 
Practice”. Utkast.
2 Eichberg, H. & E. Jespersen. 1986. De grønne bølger. Træk af natur- og friluftslivets his-
torie. Bavnebanke. Slagelse.
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tankar en del av det nationalsocialis-
tiska programmet, vilket medfört en 
kluven inställning till idéerna.

Under perioden 1970-2000 upplevde 
vi en tredje grön våg i Europa. Det kom 
bl.a. till utryck genom att intresset för 
ekologiska varor steg kraftigt, medlem-
stalet i gröna föreningar ökade starkt, 
nya miljöföreningar blomstrade och det 
bildades gröna partier.

Men nu vid millennieskiftet skri-
ver tidningarna ofta om minskande 
försäljning av ekologiska varor, vi-
kande medlemstal i gröna föreningar 
och sviktande intresse för miljöfrågor. 
Samtidigt kan man notera en nästan 
explosiv tillväxt i intresset för aktivite-
ter där naturen främst är en arena eller 
sparringpartner för att testa sin egen 
förmåga. Naturvägledarna har varit bra 
på att transformera sådana intressen till 
spännande aktiviteter som att stycka en 
hjort för att stärka intresset för naturen 
som medspelare och inte bara som ku-
liss.

Likväl måste man fråga sig om den 
tredje gröna vågen håller på att ebba ut. 
Signalerna pekar åt olika håll, och det 
är svårt att sia om deras betydelse för 
naturvägledningen i framtiden. Trots 
detta skall jag till sist försöka att staka 
ut några siktlinjer.

Färdig för vuxenlivet. Visioner för 
det 21:a århundradet
Sommaren 2002 sände den danska re-
geringen ut sin nationella strategi för 
bärkraftig utveckling: Fælles fremtid 
– utveckling i balans.  Där anges åtta 
insatsområden, bl.a. att skapa säkra och 
sunda miljöer för alla, bevara biologisk 
mångfald och att skydda ekosystemen. 
Konkret pekade strategin på befolk-
ningens möjligheter till friluftsliv och 
naturupplevelser samt på skyddet av 
kulturvärden, kulturspår i landskapet 
och ett levande kulturarv till glädje för 
såväl kommande generationer som för 
de turistiska aspekterna. Allt detta är 
kärnfrågor för naturvägledarna. Mycket 

tyder på att naturvägledning kommer 
att få en central roll i utvecklingen av 
det bärkraftiga samhället under det 21:a 
århundradet.
Skov- og Naturstyrelsen och 
Friluftsrådet, vilka gemensamt adminis-
trerar Naturvejlederordningen, har an-
tagit utmaningarna. Naturvägledningen 
skall ge medborgarna goda naturupp-
levelser, som ett viktigt bidrag till 
välfärden, och främja en bärkraftig 
utveckling. Ordningen kan därtill bidra 
till att främja lokalt engagemang och 
ansvarstagande. Därför höll de båda 
organisationerna en konferens i maj 
2003, riktad till naturvägledarnas ar-
betsgivare, med titeln Naturvejledning i 
det 21. århundradet.
Miljöminister Hans Chr. Schmidt tala-
de om de uppgifter han såg framför sig 
för naturvägledarna och avslutade med 
att säga att han såg fram emot att na-
turvägledarna skulle spela stor roll som 
inspiration i arbetet med barn och na-
tur, i utveckling av lokalt engagemang 
och partnerskap, i naturskyddsarbetet 
och i genomförandet av en förebyg-
gande folkhälsopolitik. Han såg vidare 
flera nya uppgifter framför sig och 
menade att nya idéer skulle kunna pro-
vas inom ramen för pilotprojekt inför 
eventuellt bildande av nationalparker i 
Danmark.
Vi har tagit dessa ord till oss och nyck-
elorden i det framtida arbetet är därför: 
udvikling av medejerskab till naturen, 
partnerskab og engagement i naturpo-
litikken, naturbeskyttelse, realiseringen 
av en forebyggende sundhedspolitik, 
nationalparker samt bidrag til en 
bæredyktig udvikling.  Om vi lyckas 
med detta och Naturvejlederordningen 
visar samma förmåga till dynamik 
som hittills, och samma anpassning till 
ändrade förhållanden och nytänkande, 
kommer den att bli en viktig pusselbit 
i utvecklingen av det danska välfärds-
samhället. – Då blir det många år innan 
ordningen är färdig för långvården!
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Utbildningens mål
Syftet med utbildningen är att ge 
naturvägledarna ballast till att vara 
medvetna om och ha ansvar för 
att naturvägledningsarbetet är en 
pedagogisk aktivitet.

Med utgångspunkt i deltagarnas 
erfarenheter, kunskaper och färdigheter 
skall utbildningen ge naturvägledarna 
kompetens som professionella 
naturvägledare genom att fortbilda och 
stärka deltagarnas:
• handlingsmöjligheter
• reflektioner över egen verksamhet
• pedagogisk självförståelse i 
förhållande till arbetet i sin verksamhet 
och till Naturvägledningsorganisation
en.

Det startar en ny grupp varje år med 
24 deltagare. Utbildningen är gratis, 
dock finns särskilda regler för de 
naturvägledare som är anställda i länen 
(dk: amten).

Nästa grupp (nr 17) startar våren 2004.

Vem kan antas till utbildningen?
För att komma in på utbildningen 

skall den sökande vara anställd som 
naturvägledare och uppfylla minst ett 
av nedanstående kriterier:
• Du är anställd som naturvägledare 

med lönebidrag från ”Tips- og 
Lottomidlerne”.

• Du är anställd på en statlig, 
länsanknuten eller kommunal 
naturskola.

• Du är anställd som naturvägledare 
på ett statsskogsdistrikt, eller i ett 
län.

• Du är anställd i ett län eller på ett 
statsskogsdistrikt för att utföra 
och koordinera naturvägledning, 
eftersom dessa myndigheter är 
skyldiga att informera enligt 
naturskyddslagen.

• Du har motsvarande arbetsuppgifter 
som en naturvägledare eller 
en naturskolelärare, och 
naturvägledning är en väsentlig del 
av dina arbetsuppgifter.

Vidare krävs att den sökande och 
dennes arbetsgivare är införstådda 
med att hela utbildningen måste 
genomföras i ett sammanhang. Därtill 
måste erforderlig tid avsättas för de 
hemuppgifter som skall utföras mellan 
utbildningspassen.

Bilaga 5

Danmarks ”Naturvägledarutbildning” 
(Följande text är hämtad från Naturvejlederforeningens hemsida:  
www.natur-vejleder.dk. Översättning: Sven-G Hultman augusti 2004).

Detta är en fortbildning för dig som är anställd som (diplomerad) 
naturvägledare, eller som arbetar med naturvägledning på en stor del 
av din tid.

Utbildningen erbjuds som ett led i Skogs- och Naturstyrelsens ”Natur-
vägledarorganisation”. Den finansieras av naturförvaltningsmedel, 
vilka förvaltas av Skogs- och Naturstyrelsen samt av lotterimedel vilka 
administreras av Friluftsrådet.
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Utbildningens innehåll
Utbildningen innehåller både teori 
och praktik. I den praktiska delen 
demonstreras, prövas och tränas 
en bred uppsättning av de metoder 
och aktiviteter som används inom 
naturvägledning. Särskild vikt läggs 
på att arbeta med aktiviteter som ökar 
deltagarnas handlingsmöjligheter, 
d.v.s. går utöver deltagarnas befintliga 
kunskaper.

Deltagarnas pedagogiska grunder stärks 
genom att arbeta med gängse teoretiska 
begrepp. Därigenom får deltagarna 
verktyg för att analysera och värdera 
sin egen naturvägledning.

Utbildningen fokuserar på följande 
områden, vilka ansluter sig till 
naturvägledning som profession, och 
till de organisatoriska förhållanden som 
naturvägledningen arbetar under:
• Överväganden kring förmedling av 

natur, miljö och kulturmiljö.
• Naturvägledning.
• Planläggning av form och innehåll i 

naturvägledningsarbetet.
• Kommunikation och etik.

Utbildningen växlar mellan externa 
undervisare, naturvägledare samt 
representanter för de samarbetspartner 
som ryms inom Naturvägledningsorg
anisationen. Utbildade naturvägledare 
används som kursledare och som 
vägledare under egna projekt och 
hemuppgifter.

Vi förväntar oss att du själv vid 
behov kan komplettera dina fackliga 
kunskaper inom t.ex. biologi, historia, 
geologi, naturvetenskap, naturvård 
m.m.

Utbildningens struktur och längd
Utbildningen växlar mellan kurser och 
hemuppgifter/inläsning av litteratur 

inom en ram på totalt 20 månader. 
Den startar med en kurs på 10 dagar 
i mars. De följande 3 kurserna är 
på vardera 5 dagar (tillsammans 
330 timmar). Perioderna mellan 
kurserna är studieperioder och 
används för inläsning av litteratur 
och genomförande av hemuppgifter. 
Uppgifterna skall utgå från deltagarnas 
egen arbetssituation.

Tidsåtgången beräknas till 58 timmar 
per studieperiod, tillsammans 174 
timmar. Därutöver förväntas att 
deltagarna använder tid för att läsa in 
relevant litteratur. 

Utbildningen är en grundutbildning 
som ger deltagarna en gemensam 
kompetens, oberoende av deras 
utbildnings- eller yrkesmässiga 
bakgrund.  Den är nätverksskapande 
och ger deltagarna möjlighet att 
genomföra individuella arrangemang 
och att utveckla naturvägledningens i 
relation till den egna situationen.

Vad får jag och min arbetsgivare ut 
av utbildningen?
Det kan uppfattas som att man måste 
avvara en medarbetare under ganska 
lång tid för denna utbildning.  Men det 
ger följande tydliga fördelar:
• Naturvägledaren blir duktigare: får 

en större kunskap och uppnår bättre 
resultat.

• Naturvägledaren får ett nätverk. 
Man följer samma 20 personer 
genom hela utbildningen, och får 
kontakter över hela landet. Detta 
är mycket viktigt, inte minst för 
de som arbetar ensamma på sin 
arbetsplats.

• Naturvägledaren och dennes 
arbetsgivare ansluts automatiskt till 
Naturvägledningsorganisationen.

• Naturvägledaren hålls ajour med 
utvecklingen inom sitt arbetsfält. 
Naturvägledning är ett nytt 
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pedagogiskt område som har varit, 
och är, i stark utveckling.

• Naturvägledaren hålls ajour med 
utvecklingen inom natur, miljö, 
kulturmiljö och friluftsliv.

• Naturvägledaren får erbjudanden 
om att dela i kurser, bland annat 
seminarier och temadagar kring 
relevanta frågor.

• Naturvägledaren erbjuds att delta i 
utvecklingsprojekt.

• Naturvägledaren kan utnyttja 
personal vid naturvägledningsse
ktionen inom ”Skovskolen” och 
sekretariatet på ”Friluftskontoret” 
för rådgivning.

• Naturvägledaren får relevanta 
publikationer från Skov- och 
Naturstyrelsen och blir informerad 
om aktuell litteratur.

• Naturvägledaren tas med i Skog- og 
Naturstyrelsens katalog ”Her er din 
naturvejleder”, vilken finns dels som 
ett häfte, dels på nätet. 

• Naturvägledaren har täta kontakter 
med Skov- og Naturstyrelsen och 
Friluftsrådet och kan därigenom 
påverka utvecklingen inom sitt fack.

• Utbildningen ger naturvägledaren 
rätt att använda logon: Uggland.

Ugglan – logotypen
Ugglan är Naturvägledarorganisati-
onens logotyp, eller om man så vill, 
kvalitetsstämpel. Den är ett skyddat 
varumärke. Genomförd utbildning 
ger rätt att bära logon i samband med 
arbetet och på tryckt material etc.

Logotypen bygger på de gamla 
kinesiska tecknen yin och yang. De 
står bland annat som symbol för 
en gudomlig tolkning av naturens 
rikedomar.

Naturvägledningorganisationens 
definition och syfte
Den senaste officiella 
danska definitionen och 
ändamålsbeskrivningen för 
naturvägledning beslutades av den nu 
nedlagda Naturvägledningskommittén.

Naturvägledning ger en täckande 
beskrivning av, och förklarar, ett 
landskaps eller ett områdes karakte-
ristiska element och sammanhang, 
vilket genom direkta upplevelser 
leder till upptäckt av samt kunskap 
om, respekt för och omsorg om na-
turen och miljön.

Syftet är att förmedla
 - att naturen både utgör en helhet 

av landskap, hav, klimat, väx-
ter, djur, historia och kultur som 
människan ingår i och är bero-
ende av och påverkar

- att naturen både skall skyddas 
och utnyttjas

- kunskap om naturgrundlaget, om 
näringarna och friluftslivet i om-
rådet

- kunskap om de skrivna och 
oskrivna regler som finns för färd 
och uppehåll i landskapet.

- kunskap om den danska och 
globala miljösituationen och 
hur man kan medverka till en 
bärkraftig livsstil

- om naturen i staden och 
sammanhanget mellan stadens liv 
och miljön.
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Bilaga 6

Naturvägledning i Norden och USA: jämförelser och reflektioner
I denna bilaga görs några summerande jämförelser mellan naturvägledningens 
situation i de nordiska länderna och (i någon mån) USA. Det bör understrykas att 
de redovisade slutsatserna inte bygger på metodiska studier av respektive lands 
situation, utan endast på kortare studiebesök, litteraturstudier och personliga 
kontakter. En hel del kunskap härrör från egna samlade erfarenheter sedan mitten 
av 70-talet.

Danmark: Nationellt grepp och särskild utbildning
1. Danmark förefaller ligga före övriga nordiska länder vad gäller natur-

vägledning. Delvis kan det bero på att man har ett nationellt organ, Skov- og 
Naturstyrelsen, som hanterar både naturvård (inkl. skyddade områden) och 
förvaltning av statens mark och vatten (inklusive skogarna) och där även ett 
tydligt ansvar för friluftsfrågorna ingår. 

Viktigast i detta sammanhang är att man sedan 20 år tagit ett brett grepp 
om naturvägledningen. Man har en utbildning för naturvägledare som ger 
diplomering, man har ett samlat kansli för utbildning och utveckling av 
naturvägledningen och man ger ekonomiska bidrag till inrättande av tjänster. 
Vidare driver man ett antal egna naturskolor och främjar utvecklingen 
av dessa, bland annat genom att många ”naturvejleder” arbetar som 
naturskolelärare.

Denna utveckling uppges vara i linje med den starka, danska folkbildnings
traditionen. Även i Sverige tillmäts folkbildningen stor vikt, men här likställs 
folkbildning i mycket med det som görs av studieförbund, folkhögskolor 
och delvis kanske museer. Folkbildning ute i landskapet, som en del av det 
informella lärande som sker på fritid och frivilligt, förefaller ha en starkare 
roll i Danmark än i Sverige.

Danmark och Finland: Bra marknadsföring genom naturportal
2. Även i Finland har man ett samlat nationellt ansvar för naturvård och för 

statens marker. Liksom i Danmark innebär det att man kan marknadsföra 
möjligheter till friluftsliv med ett samlat grepp, såväl för skyddade områden 
som för andra besöksintressanta områden. Bra hemsidor (naturportaler) finns 
således i både Danmark och Finland. Där ingår naturligtvis möjligheterna till 
att få naturvägledning.

Det samlade nationella greppet gör också att information vid naturum 
och motsvarande blir tydligare integrerad med den information och natur-
vägledning som ges ute i de skyddade områdena.

Danmark: Bra internationella kontakter
3. Det danska naturvägledningssystemet är tydligt influerat av det synsätt och 

den verksamhet som förekommer i USAs nationalparker.1 Konkreta impulser 

1 Se bland annat: Nielsen, Viggo och Bondo-Andersen, Arne: Nationalparker og rangers i USA 
– en rejserapport. Fredningsstyrelsen 1984. Där rekommenderas ett närmare samarbete med US 
National Park Service, inte minst vad gäller fortbildning.
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har även hämtats från bl.a. Skottland och England (som i sin tur hämtat många 
impulser från USA). Ett gemensamt seminarium för danska och skotska 
”rangers” hölls t.ex. i slutet av 80-talet2.

Studiebesök till USA har gjorts från Sverige (och förmodligen även från 
Finland och Norge). Den försöksverksamhet med vad som senare kom att heta 
naturum startade 1971 efter ett studiebesök som Naturvårdsverkets Carl Ekblad 
(m.fl.) gjorde, enligt muntlig uppgift av Rune Frisén, Naturvårdsverket. I augusti 
1979 deltog Rune Frisén i det internationella seminariet om nationalparker i 
Kanada och USA. Hans reserapport3 avslutas med en serie förslag till åtgärder. 
I punkt 8 sägs: ”Information är viktig och bör ses över”. Därefter ges ett antal 
konkreta förslag varav den första är ”Intensifiera information i alla former” och 
den sista ”Upprätta en plan för nya naturum”.

Det är angeläget att man i Sverige (och Norden) i framtiden utnyttjar 
utländska kunskaper och erfarenheter, inte minst från USA och England.

Sverige, Finland, Norge: Alltför starkt fokus på byggnader och utställningar
4. Sverige, Finland och Norge har fokuserat på byggnader och utställningar 

(naturum, nasjonalparksenter etc), medan Danmark främst arbetat med att få 
till en kår av personer med kompetens för att utveckla hela naturvägledningen: 
guidade turer, naturskola, självguidande stigar – men också i viss mån 
utställningar, skyltar etc.

Norden: Dålig kontakt med museivärlden och mellan natur och kultur
5. Inte i något av länderna tycks man ha ett mer nära samarbete med de tradi-

tionella museerna. Det förekommer, men förefaller vara enstaka, lokala fall. 
Delvis sammanhänger det med att samverkan generellt mellan myndigheter 
med ansvar för naturfrågor respektive kulturmiljöfrågor är dålig. Dock skiljer 
sig Danmark (och Norge?) i detta avseende eftersom man där lagt även kultur-
miljövården under den statliga miljöpolitiken.

Insikten om att nära nog all natur (hela landskapet) i de nordiska länderna är 
kulturpåverkad, mer eller mindre, sprider sig (alltför) långsamt och hindras av 
organisatoriska barriärer och gamla traditioner. Detta är beklagligt inte minst 
vad gäller natur- och kulturvägledningen eftersom man där skulle ha mycket 
att vinna på gemensam utveckling av de metoder som är så lika i de båda 
sektorerna. Dessutom vill de flesta besökare ha information om båda aspekterna!

Även i den här frågan finns mycket att lära av US National Park Service. 
USAs ”National Park System” rymmer hela skalan av områden och 
anläggningar: från de mest orörda vildmarksområdena till de rent historiska 
platserna och områdena. Enda kriteriet är att företeelsen skall vara av nationellt 
intresse.

Muséer i Norden saknar ofta utomhustradition
6. Ett problem i Sverige (möjligen även i Norge och i Finland) är att man lagt 

ut en stor del av ”förmedlingsansvaret” på de regionala museerna (anm: i 

2 The rangers from over the Sea. Danish-British Ranger Seminar. 5-10 June, 1989. The national 
Forest and Nature Agency, Countryside Commission.
3 Frisén, Rune. 1979. Rapport från internationella seminariet om nationalparker och 
reservat i Kanada och USA augusti 1979. Statens Naturvårdsverk, Naturresursavdelningen, 
Naturvårdsbyrån.
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kultursammanhang använder man ofta denna term istället för vägledning)4. 
På dessa muséer har man ofta ingen tradition av att i större grad informera ute 
i landskapet, eller för den delen att mer uttalat arbeta med naturarvet. Som 
nämnts är situationen i detta avseende bättre i Danmark.

Sverige, Norge, Finland: Nyväckt insikt om naturvägledningens betydelse för turism
7. I Sverige och Norge (kanske även i Finland) har man en nyvaknad insikt om 

de skyddade områdenas betydelse för turism och lokalt näringsliv. (Tanken är 
förvisso inte ny; turismen var ett av de viktiga motiven bakom inrättandet av 
nationalparkerna i Sverige!) Naturvårdsverkets nya Program för förvaltning av 
skyddade områden, Värna-Vårda-Visa, pekar t.ex. på bredare insikter och nya 
synsätt. 

Den rädsla som finns från naturvårdens håll om turismens negativa effekter 
för naturen ersätts förhoppningsvis av en mer kreativ attityd där turismens 
behov kan tillgodoses – utan att naturvärden äventyras. Ofta kan detta ske 
med genomtänkt planering och genom konkreta åtgärder, både i fält och i 
form av marknadsföring. Här har naturvägledningen en given och viktig roll. 
Intressanta exempel finns i Sverige, t.ex. Fulufjällets nationalpark, Kristianstad 
vattenrike och Emåns ekomuseum.

Danmark: Från naturinformation till redskap för folkhälsa och hållbar utveckling
8. I Danmark pågår ett arbete med att förändra naturvägledningen från att mest 

ha handlat om att förmedla naturkunskap och allmänt naturintresse, till att ta 
en tydligare roll som ett redskap för hållbar utveckling. Man betonar allt mer 
naturvägledningens (friluftslivets) bidrag till folkhälsan, som en förebyggande 
insats.

Norden: Utställningars kvalitet och naturvägledares roll som beställare
9. Kvaliteten på de utställningar som finns i de nordiska ländernas naturum (och 

motsvarande) förefaller variera kraftigt i alla fyra länder. Alla länder har företag 
och organisationer med kompetens att göra goda utställningar. Att kvaliteten 
varierar torde mera vara en fråga om beställarens kompetens och ekonomiska 
resurser. 

Det är därför viktigare att naturvägledare i sin utbildning får sådan kompe- 
tens att de kan bli bra beställare, snarare än att man utbildas i själva utställnings-
tekniken (utöver grundläggande principer som behövs för att kunna göra 
enklare, mindre utställningar).

Norden: Samordna utbildningar m.m.
10. Troligen skulle mycket kunna vinnas på samordnade nordiska kurser som 

behandlar metoder för naturvägledning. Andra frågor där samordning 
kunde vara fruktbar gäller t.ex. tekniken för att göra översiktsplaner för 
naturinformation eller för att utvärdera olika former för naturvägledning.  
Goda exempel från ett av länderna skulle kunna spridas till de andra. Här bör 
även erfarenheter från USA, England och andra länder vävas in.

4 Jämför: Grundberg, Jonas. Kulturmiljövård och turism i Danmark, Skottland och Sverige 
 – en jämförelse. ETOUR, WP 2001:1.
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Utbildningar för naturvägledare: inventering

De utbildningar som beskrivs nedan har fokus på ”information i och om natur 
och landskap”. Kurser med allmän inriktning på kommunikation, information, 
pedagogik samt kulturvägledning, museipedagogik m.m. tas därför inte upp här. 
När planer på kommande utbildningar för ”naturvägledare” formuleras bör dock 
möjligheter till samverkan med sådana kurser undersökas. 

Det skall understrykas att inventeringen inte gått på djupet. Framför allt har 
det inte varit möjligt att inventera allt som pågår i de nordiska grannländerna. 
Där kan mycket väl finnas en del som är av intresse. En fördjupning bör göras 
när/om ett samarbete inledes med Danmark, Finland och Norge kring utbildning 
m.m.

Utbildningar började på 80-talet
I slutet av 80-talet var frågor om naturguidning, naturvägledning etc. mycket 
aktuella. Bland annat genomförde Naturvårdsverket kampanjen ”Nära till naturen” 
under åren 1987-89. Kampanjens syfte var att stimulera fler till att komma ut 
i naturen, särskilt i naturreservat och nationalparker. Ett annat motiv var att 
informera om allemansrätten (ett motiv som sammanhänger med att stimulera 
friluftsliv; det bästa försvaret för allemansrätten är ett brett friluftsliv). Bakom 
dessa motiv låg i sin tur tanken att få resurser för fortsatta och ökade resurser 
för naturvård. En viktig metod i kampanjen var att föreningar och andra skulle 
inbjuda allmänheten till besök i skyddade områden.

Som ett led i dessa insatser startades utbildningar av skilda slag. Naturvårds-
verket initierade kurser vid högskolorna i Kalmar och Linköping. Studiefrämjandet 
drog igång utbildningar genom studiecirklar på en mängd platser. Ett antal 
folkhögskolor startade kurser, Friluftsfrämjandet planerade en stor satsning på 
utbildning av naturguider vid Stora Skuggan i Stockholm. Lokala och regionala 
kurser hölls på många håll, arrangerade av naturskyddsföreningar, studieförbund 
och de regionala stiftelserna för naturvård och friluftsliv (bl.a. stiftelserna i Örebro 
och Uppsala län). 

Intresset var stort även från turismsidan, såväl centralt som regionalt. 
Turistråden i Småland och Bohuslän samt länsstyrelsen i Västernorrland 
genomförde projekt med utbildning av guider.

Ett annat exempel på 80-talets insatser för ökad naturguidning är Nordiska 
ministerrådets projektet ”Naturvägledning i Norden” vilket avslutades med en 
rapport med samma namn1. Projektet genomfördes under åren 1987-1990. Ett av 
gruppens många förslag var att nordiska ministerrådet skulle främja en gemensam 
nordisk vidareutbildning i naturvägledning.

1 Nordiska ministerrådet 1990. Naturvägledning i Norden. NORD 1990:52. ISBN 91 7996 233 5.
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En del av ovan nämnda utbildningar dog ut, andra har levt vidare, om än i 
varierande form och intensitet.

I Danmark startade 1987 den första kursen inom ramen för en omfattande satsning 
på ”naturvejledning”. Dessa kurser pågår fortfarande – den 18:e kursen startade i 
år (2004). Idag har man en kår på drygt 250 personer som genomgått kursen och 
därmed har rätt att bära naturvejledningens ugglesymbol. 2

Inventering 2004
Följande utbildningar har identifierats genom sökningar på nätet och personliga 
kontakter. De är av vitt skilda slag och passar därför för olika situationer och 
syften. Bland annat skiljer de sig i följande avseenden:
 • Om fokus är på information/kommunikation eller på mer friluftsteknik och 

naturkunskap.
 • Utbildningens längd, som varierar från en helg till 60 universitetspoäng.
 • Bredd och djup beträffande teoretisk underbyggnad, typ av metoder som lärs 

ut etc.

Gemensamt är dock att utbildningarna nästan enbart avser en metod – den 
personliga guidningen – och nästan inte alls berör alla de andra metoderna: 
utställningar, skyltning, självguidande stigar, dramatiseringar etc. Inte heller tar 
man upp t.ex. frågor om övergripande planering, val av metod, utvärdering etc. 

Högskolan i Kalmar
En utbildning för ”naturguider” startade 1990, med ekonomiskt utvecklingsbidrag 
från Naturvårdsverket. Den omfattade 20 akademiska poäng, dvs 20 veckor, och 
gavs som distanskurs på halvfart. 

År 2004 har kursen döpts om till ”naturupplevelseguidning”. Den ges nu i tre 
steg: 1-20 poäng, 21-40 poäng och 41-60 poäng. På de högre nivåerna erbjuder 
man även möjlighet att kombinera med kurser för turismentreprenörer, vilket 
efterfrågas i regionen.

Syftet med grundkursen på 20 poäng beskrivs som följer: 

Kursen är tvärvetenskaplig och belyser mot bakgrund av berg och jord naturens 
utveckling från istiden till nutid. Stor vikt läggs vid förståelsen för samspelet i 
naturen och mellan naturen och människan. Naturtolkning, utomhuspedagogik, 
fältmässig presentationsteknik samt träning i att levandegöra upplevelser är viktiga 
moment. Distansstudio och exkursionsträffar.

Mer information: www.hik.se/bom.

Linköpings universitet
En 20-poängs kurs i ”natur- och kulturmiljötolkning” startade hösten 1989 
vid Linköpings universitet med stöd av bl.a. Sveriges Turistråd. Man hade då 
sedan flera år arbetat med liknande utbildningar, ofta under namnet ”Kunskap i 
Landskap” (KIL).

År 1993 bildades Centrum för Miljö- och Utomhuspedagogik. Där ges idag 
ett flertal kurser, såväl på nivån 5 poäng som 20 poäng, samt uppdragskurser i 

2 För mer information om den danska ”naturvejledningen” och dess utbildning: se bilaga 4 och 5.
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samverkan med olika intressenter. Man har även en magisterutbildning 40 p. En 
omfattande internationell samverkan sker med USA, Canada, Tyskland, Norge m.fl.

För 20-poängskursen ”Natur- och kulturvägledning med inriktning mot 
utomhuspedagogik 1” anges syftet vara att den studerande ska:

• utveckla medvetenhet och kunskap om samt förståelse för hur upplevelser i 
utemiljön kan utnyttjas för undervisning och information inom det natur- och 
samhällsvetenskapliga området

• tillägna sig fördjupad kunskap om kulturekologiska samband
• tillägna sig fördjupad kunskap om människan som en ekologiskt beroende social 

varelse
• fördjupa sin förmåga att beskriva, tolka och förklara natur-, kultur- och 

miljöupplevelser samt
• utveckla sin förmåga att guida i varierande natur- och kulturmiljöer.

Mer information: www.liu.se/esi/fmup/kurser.html

Rangerprogrammet 
Hösten 2004 startar en ny utbildning vid Göteborgs universitet, zoologiska 
institutionen, i samarbete med Nordens Ark. Citat från hemsidan nedan:

Avsikten med Rangerprogrammet är att ge en unik kombination av kunskaper 
inom naturvårdsbiologi, ekologi, reservatsförvaltning, reservatsskötsel och 
naturpedagogik. Vissa delar av utbildningen är förlagd till Nordens Ark, en djurpark, 
vars syfte är att rädda och bevara utrotningshotade djur (www.nordensark.se).
Utbildningen leder fram till filosofie magisterexamen i biologi, 160 poäng (4 år) eller 
filosofie kandidatexamen i biologi, 120 poäng (3 år).

Det avsnitt som handlar om utomhuspedagogik - informationsteknik omfattar ca 
15 veckor och ges första gången på våren 2007. Närmare information om innehåll 
och uppläggning finns ännu inte (september 2004).

Mer information: http://utbkat.gu.se/utbildning/utb/P10563.html

Studiefrämjandet
Studiefrämjandet tog under 1988 fram en studieplan för ”naturguideutbildning” 
samt arrangerade konferenser för intresserade organisationer. Syftet var att 
presentera studieplanen, och få en allmän diskussion kring naturguidningens 
syften och villkor. Deltagarna kom från Naturvårdsverket, Sveriges Turistråd, 
de egna medlemsorganisationerna och andra naturvårds- och friluftsorgan. 
Studieplanen användes sedan på många håll i landet (minst 10). I några fall ledde 
det till att man bildade lokala föreningar, t.ex. i Linköping och i Kronobergs län.

Någon ingående inventering av i vad mån dessa verksamheter fortsatt under 
90-talet, eller hur läget är idag, har inte gjorts. Det förefaller dock ha varit en 
ganska låg aktivitet på de flesta håll, fram till de nysatsningar som gjorts och görs 
de senaste åren. Mest framträdande är den verksamhet som bedrivits i Stockholms 
län av Naturskyddsföreningen, och som från 2004 vidgas till nationell nivå – se 
nedan!
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Studiefrämjandet, Svenska Naturskyddsföreningen, Sveriges Ornitologiska Förening
Under 2004 och 2005 arrangerar rubricerade organisationer en första kurs för 
”Närnaturguider”. Utbildningen ingår i ett 3-årigt projekt, vars syfte är att öka den 
lokala kompetensen, främst i de egna organisationerna, i att guida människor i 
vardagsnaturen. Projektet stöds ekonomiskt av Friluftsrådet.

Utbildningen sker i form av en helgträff på våren 2004, ett projektarbete under 
sommaren, samt en helgträff på hösten samma år. Vårens och höstens helgträffar 
arrangeras på fyra olilka platser i landet. Avsikten är att man skall fortsätta med 
lokala aktiviteter under 2005 och 2006.

Mer information: projektledare Kajsa Grebäck, kajsa.greback@sfr.se.

Naturskyddsföreningen i Stockholm - Stockholms naturguider
En första omgång på 20 naturguider startade en utbildning april 2003. Den 
avslutades med att 14 av dem auktoriserades i april 2004, i samverkan med 
Stockholm Visitors Board.  Där ingick utöver deltagande i kursen, att producera en 
skriftlig guidehandledning för ett område samt att bli godkänd vid en provguidning 
varvid såväl presentationsteknik som faktainnehåll bedömdes.

Guiderna, som i grunden är biologer eller biogeovetare visar regelbundet naturen 
i Stockholms län för allmänheten sedan hösten 2003. En regional utbildning för en 
ny omgång guider planeras i samarbete med det nationella ”Närnaturguideprojektet” 
inför 2005.

Mer information: projektledare eva.sandberg@snf.se.

Folkhögskolor
En sökning bland folkhögskolornas utbud av kurser med inriktning på ”guide”, 
”naturguide” och ”naturvägledare” gav följande resultat:

Folkhögskola Linje Kursens inriktning Längd, år

Högalid Turism-, service- och entreprenörskap Turismguideutbildning ingår. 1

Jämshög Natur- och friluftsguide Upplevelseinriktad turism. 1

Karlskoga Guide- och turismlinje Guideteknik allmänt, ej specifikt inriktad på natur. 1

Kjesäter Friluftspedagog Ledarskap, friluftsliv. 1-1,5

Löftadalen Turism-reseliv Turismguideutbildning ingår. 1,5

Malmfälten Turistsportlinjen Guidearbete i terräng och andra turistiska miljöer. 1-2

Sjövik Vägledarutbildning i naturligt friluftsliv Ledarskap, friluftsliv. 1-2

Solvik Turismlinje Guideteknik allmänt, ej specifikt inriktad på natur. Ger 
auktorisation som guide/reseledare.

0,5

Stensund Natur och friluftsliv Naturupplevelse, friluftsteknik 1

Tornedalen Naturguideutbildning Friluftsguide. 2

Tornedalen Fiskeguideutbildning Friluftsguide, särskilt fiske. 2

Älvdalens 
utbildningscentrum

Naturguidning-vildmarksturism Turism och ledarskap 3
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Kurserna kan grovt sorteras i två grupper:
 • De som har en allmän turisminriktning, där guideteknik och ledarskap ingår. 

Kurserna ger ingen specifik kunskap om guidning i natur. 
 • De som har inriktning på friluftsliv. Kurserna fokuserar på friluftsteknik och 

ledarskap. 

Folkhögskolor arrangerar ibland kortkurser i samverkan med andra parter. Några 
sådana kurser med den inriktning som här är aktuell kunde inte återfinnas vid 
sökning på nätet.

Danmark, Finland, Norge
I Danmark finns sedan bortåt 20 år en särskild utbildning för ”naturvejleder”. 
Utbildningen vänder sig till redan yrkesarbetande och beskrivs närmare i bilaga 5. 
Den är tydligt fokuserad på utomhuspedagogik och kommunikation och sträcker 
sig över en period av knappt 2 år. Fem veckolånga träffar varvas med perioder för 
inläsning av litteratur och hemuppgifter. Arrangör är Skov- og Naturstyrelsen och 
utbildningen ger rätt att använda naturvejledarnas logotyp, ugglan. 

En stor del av dem som gått utbildningen blir naturvägledare vid naturskolor 
(jfr bilaga 4). Även i den ideella Naturvejlederforeningen blandas alltså 
naturvägledare som arbetar med mycket skilda målgrupper: barn/skola, turister, 
tätortsbefolkning m.m.

Mer info: www.natur-vejleder.dk.

Kurser med specifik inriktning på kommunikation/pedagogik för naturguider 
(naturvägledare) har inte identifierats i vare sig Finland eller Norge. De som finns 
tycks ha mer inriktning på friluftsguidning, dvs. friluftsteknik, ledarskap etc. 
Möjligen bör här – liksom för Sveriges del – framhållas lärarutbildningar som 
fokuserar på Miljöpedagogik och liknande, t.ex. kurser vid Åbo Akademi  
(http://www.vasa.abo.fi/pf/li/mat/miljopedagogik_projekt/default.htm). Via 
samma hemsida hittar man även fram till ett Nordiskt nätverk i miljöpedagogik 
(http://www.vasa.abo.fi/users/ipalmber/MiPeNatverk.htm).

Övriga utlandet
I USA, Kanada och Storbritannien finns en mängd utbildningar i ”interpretation”.

Föreningen ”National Association for Interpretation” i USA har en mycket 
användbar CD med en mängd uppgifter av intresse. Här finns förteckningar över:
• Adresser till drygt 100 universitet och colleges i USA som erbjuder utbildning 

i ”interpretation”.
• Adresser till alla federala besökscentra, såväl National Park Service som t.ex. 

Forest Service, Bureau of Land Management m.fl.
• Individuella medlemmar (listade alfabetiskt och geografiskt).
• Företag och organisationer som är medlemmar.
• Företag som levererar tjänster och produkter för sektorn.

Mer information om NAI och nämnda CD: www.interpnet.com.
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Andra viktiga hemsidor med information om utbildning och kurser i utlandet är 
t.ex:
• Association for Heritage Interpretation (AHI; startade 1974 under namnet 

The Society for the Interpretation of Britainʼs Heritage):  www.heritage-
interpretation.org.uk

• Interpretation Canada: www.interpcan.ca
• Scottish Interpretation Network: www.scotinterpnet.org.uk
• John Veverka & Associates (ett privat företag som erbjuder såväl 

konsulttjänster som utbildning, särskilt i USA men även i Europa):  
www.heritageinterp.com

Ett gemensamt europeiskt nätverk för ”interpretation” finns sedan ett par år, och 
arbete pågår för att starta en gemensam organisation. Nätverket har en hemsida: 
www.interpret-europe.net. Information om det arbete som pågår för att, genom ett 
Leader+projekt få igång en organisation finns på hemsidan:  
www.transinterpret.net.

Auktorisation av naturguider
Två konferenser hölls (1988 och 1990) i Linköping för att diskutera hur 
en auktorisation av naturguider skulle kunna se ut. Där medverkade även 
Sveriges Guideförbund. Man kunde då inte enas om något konkret förslag. 
En ”förberedande auktorisationskurs” hölls i Norrköping i oktober 1990. Men 
något förslag till nationell plan för auktorisation kom aldrig fram. Däremot 
gjordes lokala auktorisationer i bl.a. Småland och Östergötland, möjligen även 
i Värmland. Idag finns auktoriserade naturguider i Stockholm (se ovan), och 
möjligen på andra platser.
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Organisationer för naturvägledning/interpretation

Utbildningsorganisationer redovisas separat i bilaga 7.

Sverige
Naturvårdsverket
(naturum)

www.naturvardsverket.se
Kontakt: Eva Granath

Riksantikvarieämbetet www.raa.se
Kontakt: Robert Danielsson

NAMSA – naturhistoriska muséers 
samarbetsorganisation

www.ajtte.com/namsa/
Kontakt: Staffan Thorman

Naturskoleföreningen www.naturskola.se

Norden i övrigt
Land Namn Hemsida
Finland Metsähallitus (Forststyrelsen) www.metsa.fi - naturum

Kontakt: Anneli Leivo
Norge Direktoratet for naturforvaltning www.dirnat.no

Kontakt: Kristine Stene
Danmark Skov- og Naturstyrelsen www.skovognatur.dk/forside/ - 

naturvejledning
Danmark Naturvejlederforeningen www.natur-vejleder.dk.

Övriga utlandet

Land Namn Hemsida
USA National Association for 

Interpretation (NIA)
www.interpnet.com

USA National Park Service www.nps.us

USA Visitor Studies Association (VSA) http://www.visitorstudies.org/
England Association for Heritage 

Interpretation (AHI)
www.heritage-interpretation.org.uk

Kanada Interpretation Canada www.interpcan.ca
Skottland Scottish Interpretation Network www.scotinterpnet.org.uk

www.interpretscotland.org.uk
USA John Veverka & Associates (ett 

privat företag)
www.heritageinterp.com

Europa Interpret Europe
Ett europeiskt nätverk med 
ambitionen att starta en gemensam 
organisation. 

www.interpret-europe.net
www.transinterpret.net

Bilaga 8
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Litteratur och tidskrifter om naturvägledning 

Litteratur på engelska
Bästa sättet att hitta och beställa den här refererade litteraturen är via nätet. Två 
källor kan rekommenderas:
 •  www.interpnet.com. USA:s stora föreningar för ”interpretors”, National 

Association for Interpretation (NAI), har en mindre bokhandel med de mest 
centrala verken.

 • www.acornnaturalists.com. Detta är ett förlag som ger ut böcker, men som 
också säljer en mängd andra läromedel.

En utförlig förteckning över referenser till böcker och tidskrifter om natur- och 
kulturtolkning finns i följande:
Journal of Interpretation Research, Vol 8, No 2. 2003. Special issue: Bibliography 

of Interpretive Resources.
Drygt 2000 verk finns upptagna, fördelade på teman som planering, stadsmiljöer, 
besökarstudier och utvärdering, att skriva texter, ekoturism m.m.

Klassisk bok av Freeman Tilden, ”the father of interpretation”
Tilden, Freeman. 1977 (first printed 1957). Interpreting Our Heritage.  The Univ. 

Of North Carolina Press. ISBN: 0-8078-4016-5.
De flesta böcker om tolkning (interpretation) refererar till denna bok. Tilden hade 
själv lång erfarenhet av tolkning när han skrev boken. Här finns en ofta citerad 
definition, och här finns sex principer som likaså ofta åberopas än idag.

Tildens femte princip lyder: ”Huvudsyftet med tolkning är inte att instruera, 
men att provocera.” Tolkningen skall inte bara lära ut fakta, men att stimulera till 
egna tankar, och handlingar. 

Boken är lättläst genom att språket är enkelt och att Tilden ofta bygger sina 
resonemang på praktiska exempel. 

Brett om syften & metoder
Beck, Larry & Cable, Ted. 2002. Interpretation for the 21st Century. Fifteen 

Guiding Principles for Interpreting Nature and Culture. Sagamore 
Publishing, Illinois. ISBN: 1-57167-522-1.

Skriften utgår från de sex grundläggande principer som formulerades av Freeman 
Tilden i hans ofta citerade bok från 1957. Principerna har dock anpassats något till 
dagens situation och ytterligare nio principer har tillförts. 

Boken lämpar sig mest för de som har relativt lång erfarenhet från området, 
särskilt som boken inte är särskilt pedagogiskt utvecklad. Således finns inga 
illustrerande foton eller figurer, endast ett antal sumerande och kommenterande 
”rutor”. Den som vill tränga djupare i området, och få kontakt med färska idéer 

Bilaga 9
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har mycket att hämta! En utförlig bibliografi och ett index med uppslagsord 
avslutar boken.

Ham, Sam. 1992.  Environmental Interpretation. A Practical Guide for People 
with Big Ideas and Small Budgets. North American Press, Colorado. ISBN: 
1-55591-902-2

Boken bygger på författarens långa erfarenhet av pratiskt arbete med tolkning, 
inte minst i fattigare länder i syd- och mellanamerika. Boken är därför särskilt 
värdefull – som titeln anger – för de situationer där plånboken är extra tunn. Den 
understryker att bra tolkning inte i första hand är en fråga om att ha resurser, men 
att ha rätta kunskaper och teknik.

Bokens del 1 tar upp syften och definitioner, men trycker framför allt på 
betydelsen av att arbeta med teman. Del två behandlar bemannade metoder som 
miniföredrag, visuella hjälpmedel, guidade turer, dockteater, demonstrationer 
m.m., medan del tre tar upp obemannade (självguidande) metoder (enklare 
utställningar, självguidande turer, enkla bildspel etc.)

Knudson, Douglas, Cable, Ted och Beck, Larry. 2003. Interpretation of Cultural 
and Natural Resources. ISBN 1-892132-39-7.

Boken rymmer aspekter på det mesta som rör tolkning. Följande avdelningar 
finns: Vad är det och vem gör det? Varför tolka? Hur tolka? Hur förvalta tolkning 
(inklusive planering)? Här finns kapitel om utbildning och träning, om utvärdering 
och hur man söker ekonomisk medverkan.

Författarnas avsikt är att ge en heltäckande skildring av vad, varför, hur 
etc. Samt att få med såväl tillräcklig teoretisk bas, som tillämpningsexempel. 
Självklart medför denna bredd att man inte kan gå lika djupt i alla frågor som man 
kan i en bok med mer avgränsat syfte. Ändå är det mycket som ryms på de drygt 
400 sidorna!

Planering
(Kapitel om planering finns även i flera av de andra böckerna på denna lista.)

A sense of place. An Interpretive Planning Handbook. 2001. (Finns att ladda ner 
från www.scotinterpnet.org.uk.) 

Fokus är på planering, såväl strategisk som lokal och mer operationell. Här finn 
även ett kapitel om utvärdering samt kort om metoder för tolkning. Skriften är 
relativt kort (50 sidor) och praktiskt inriktad med rikligt med exempel 

Brochu, Lisa. 2003.  Interpretive Planning. The 5-M Model for Successful 
Planning Projects.  The National Association for Interpretation, Fort Collins, 
Colorado. ISBN: 1-879931-12-5.

Författaren har lång erfarenhet av en mängd projekt, särkilt de som avser 
övergripande planering (”master planning”). Hon har också tagit fram och tidvis 
själv undervisat i de kurser som NAI ger för att certifiera personal inom olika 
grenar av ”interpretation”. 

De 5 M som boken behandlar är: Management, Marketing, Message, 
Mechanics samt Media. Boken rör sig på ett översiktligt plan och går alltså inte 
in på detaljer kring olika metoder för tolkning. Författaren hävdar  med rätta 
– att man i många projekt som rör naturinformation alltför snabbt, och utan en 
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ordentlig analys, väljer en metod. Istället bör man inleda med en grundlig analys 
av platsens möjligheter och begränsningar, förväntade målgrupper, syften etc. 

 Boken är ganska praktiskt upplagd, med övningsexempel och frågor samt en 
del illustrerande exempel och bilder från olika projekt.

Veverka, John. 1998. Interpretive Master Planning. The essential guide for 
interpretive centers, parks, self-guided trails, historic sites, zoos, exhibits and 
programs. Acorn. ISBN: 1-881150-01-1

Boken inleds med att understryka vikten av att förstå varför människor besöker 
informationsanläggningar på sin fritid. Huvuddelen beskriver planeringsgången: 
vad varför vem, var etc. Särskilda kapitel ägnas åt planeringprocessen för olika 
typer av information: självguidande stigar, turer, utställningar och program.

Veverka har lång erfarenhet från eget arbete med tolkning och illustrerar sin 
framställning med en mängd konkreta exempel.

Utvärdering
(Kapitel om utvärdering finns även i flera av de andra böckerna på denna lista.)
 
Diamond, Judy. 1999. Practical Evaluation Guide. Tools for Museums & other 

Informal Educational Settings. AltaMira Press. ISBN: 1-881150-01-1.
Boken behandlar utvärdering, från A till Ö. Från planering av studien, över urval 
av intervjupersoner, metoder för observation till analys och presentation av 
resultat. Den är särskilt avsedd för situationer där syftet är ”informellt lärande”, 
dvs inte skolor och liknande utan museer, parker, botaniska trädgårdar etc. Enligt 
baksidestexten är detta den första heltäckande handboken om hur man utvärderar 
informella lärosituationer.

Falk, John D & Dierking, Lynn D. 2000.  Learning from Museums. Visitor 
Experiences and the Making of Meaning. AltaMira Press.  
ISBN: 0-7425-0295-3

Varför besöker människor museer? Vad lär man sig där? Vilken roll kan muséer 
spela för lärandet? Hur kan museer bli mer effektiva i sitt arbete? Boken 
diskuterar dessa och andra liknande frågor. Den är relativt teoretisk och bygger på 
teorier och forskning från många discipliner. 

Enskilda metoder
Anderson, Jay. 1991.  A Living History Reader. Volume one: Museums. Volume 

two: Reenactors.  American Assoc. For State and Local History.  
ISBN: 0-942063-13-9 (v.1). ISBN: 0-942063-18-X (v.2).

Jay Anderson har sedan flera decennier skrivit om ”living history”, d.v.s. hur man 
med olika metoder kan dramatisera historien. I sin första bok, The World of Living 
History (1984) beskriver han t.ex. färder med rekonstruerade båtar (vikingaskepp, 
flottar etc), historiska bondgårdar, militära slag, bebodda stenåldersbyar etc. Han 
urskiljer tre typer efter deras syften: forskning, visning och hobby.

Den nya boken är i två volymer. Båda är antologier, bestående av 25-
30 artiklar av personer som är engagerade i ”living history” projekt. I del ett 
behandlas flera typer av anläggningar: fästningar (fort), bondgårdar, byar samt 
experimentella program. En sista avdelning tar upp generella frågeställningar 
kring befolkade rekonstruktioner.
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Del två handlar om dramatiseringar: militära slag, resor etc vilka inte kräver 
en rekonstruerad miljö.

Gross, Miachel and Zimmerman, Ron. 2002. Interpretive Centers. The History, 
Design and Development of Nature and Visitor Centers. Interpretive 
Handbook Series, no 5. 

En heltäckande och färsk bok, mycket rikligt försedd med inspirerande foton som 
kan ge inspiration för läsaren. Korta och kärnfulla texter, lättläst. Ett ”måste” för 
den som planerar ett besöks- eller naturcentrum. Författarna skiljer på dessa båda 
typer och tycks mena att ett naturcentrum är mera lokalt, och mera orienterat åt att 
bevara och vårda. Skiljelinjen förefaller dock långt ifrån knivskarp.

Heintzman, James. 1988. Making the Right Connections. A Guide for Nature 
Writers. ISBN 0-932310-07-9. (Ingår i Gross, Michael och Zimmerman, 
Ronald (red.) Interpreterʼs Handbook Series.)

För de flesta som arbetar med tolkning finns nog ingen mer grundläggande fråga 
än att lära sig använda språket! Denna bok är förstås på engelska, varför exemplen 
ofta är mindre användbara för svenskt vidkommande. Men principerna och tipsen 
är de samma, t.ex: Beskriv egna upplevelser. Lär dig mer om det du skriver 
om. Använd ”synvändor” och ge nya och överraskande fakta om en vardaglig 
företeelse. Ställ och besvara frågor. Kom ihåg läsaren. – Och till sist: Ta bort allt 
som inte ser ut som en elefant; skriv om, granska, låt andra läsa och kritisera…

Regnier, Kathleen, Gross, Michael och Zimmerman, Ron. 1992.  The Interpreter s̓ 
Guidebook. Techniques for Programs and Presentations. ISBN 0-932310-
17-6. (Ingår i Gross, Michael och Zimmerman, Ronald (red.) Interpreterʼs 
Handbook Series.)

Boken inleds med ett kort avsnitt om tolkningens historia och syften. Fokus är 
på program i form av miniföredrag, kostymerade dramatiseringar, vandringar, 
tolkning för barn m.m. Boken avslutas med ett kapitel om utvärdering.

Boken är rikt illustrerad och ger en mängd praktiska tips, byggda på egen 
erfarenhet. 

Trapp, Suzanne, Gross, Michael och Zimmerman, Ron. 1994. Signs, Trails, 
and Wayside Exhibits. ISBN 0-932310-16-8. (Ingår i Gross, Michael och 
Zimmerman, Ronald (red.) Interpreterʼs Handbook Series.)

Här beskrivs i detalj hur man producerar skyltar och utomhus utställningar i 
form flera skyltar samlade under tak, ibland även föremål. Den andra metod som 
skildras är tolkning längs en stig, såväl via guide som med skyltar, foldrar eller 
ljudguider.

Visitor Centres. A Practical Guide to Planning, Design and Operation.  Scottish 
Natural Heritage. ISBN 1 85397 214 2

Heltäckande handbok för den som planerar ett besökscentrum.

Bibliografi
Lee, Cassandra (ed). 2003. Bibliography of Interpretive Resources. Journal of 

Interpretation, special issue.
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Litteratur på svenska
(Det finns en mängd bra böcker om naturvägledning/naturinformation för barn och 
ungdomar som dock inte tas upp här.)

Hultman, Sven-G. 1985. Tolkning – en sovande jätte. Sveriges lantbruksuniversitet, 
Avd för landskapsvård, rapport 35.

Heltäckande om naturtolkningens principer samt ett förslag till utveckling av 
tolkning i Uppsala län.

Naturvägledning i Norden. 1990.  Nordiska Ministerrådet. ISBN 91 7996 233 5.
Begreppen naturvägledning och naturvägledare definieras. Situationen i de nordiska 
länderna beskrivs och man ger förslag till utveckling av naturvägledningen.

Naturstigar – en idébok.  1984. Naturvårdsverket. Meddelande 1/1984.  
ISBN 91-38-08008-7.

Heltäckande praktisk handbok om naturtolkning via naturstigar (självguidande 
stigar).

Grafisk design, tryckteknik, språk.
Johansson, Kaj, Lundberg, Peter och Rydberg, Robert. 1998. Grafisk kokbok - 

guiden till grafisk produktion.
Utförligt om den grafiska produktionskedjan med kapitel som datorn, färglära, 
digitala bilder, dokument, papper, trycktekniker, efterbehandling av trycksaker, 
juridik mm.

Hallberg, Åke. 1997. Klart för tryck. Bokförlaget Spektra AB.
Klassisk grundbok för alla som producerar eller beställer trycksaker.

Bohman, Jan och Hallberg, Åke. 1996. Grafisk Design. Bokförlaget Spektra AB
Inarbetad lärobok för den grafiska sektorn med kapitel om bl. a. typografi, 
tryckmetoder, färglära, papperskännedom mm.

Koblanck, Henriette. 1999. Typografi och grafisk design. Bonnier Utbildning.
Lärobok om klassisk typografi och grundläggande layoutfrågor,  tydliga exempel.

Klarspråk. www.regeringen.se/sb/d/2518
Regeringens hemsida om god offentlig svenska, rådgivning i språkliga frågor, 
handböcker i Pdf-format.

Skyltar, foldrar, vägvisning
Skylta skyddad natur. En vägledning om skyltar, foldrar, vägvisning, gränsmarkering 

och Internet. 2003. Naturvårdsverket. ISBN 91-620-1233-9.
Färsk handbok som redovisar Naturvårdsverkets anvisningar för de angivna typerna 
av information.

Dunér, Marianne, Rosander, Eva och Tulin, Olle. 1996. Skyltar för svenska 
kulturmiljöer. Riksantikvarieämbetet.

Praktiskt inriktad handbok om skyltproduktion för fornlämningar.
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Tidskrifter
(Organisationer för naturvägledning och naturvägledare: se även bilaga 8)

Tidskrift Organisation Adress
Legacy 
(USA)

The National Association 
for Interpretation

www.interpnet.com

 
Journal of 
Interpretation 
Research (USA)

The National Association 
for Interpretation

www.interpnet.com/JIR

Interpretation
(UK)

Association for Heritage 
Interpretation

www.heritageinterpretation.org.uk

NATURvejleder
(Danmark)

Naturvejlederforeningen i 
Danmark

www.natur-vejleder.dk

Bladet
(Sverige)

Föreningen för naturskola www.naturskola.se
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Bilaga 10

Uppdragets genomförande

I denna bilaga redovisas hur förslagen till ”utveckling av naturumverksamheten” 
tagits fram.

1. Litteraturstudier och bibliografi
Relevant litteratur har skaffats in och studerats. En kommenterad bibliografi 
återfinns som bilaga 9. 
Litteratur som i övrigt, och speciellt, varit utgångspunkter för arbetet är:
• Naturum i Sverige. Nationella riktlinjer. Naturvårdsverket, Rapport 5376, juni 

2004.
• En samlad naturvårdspolitik. Regeringsskrivelse 2001/02:173.
• Naturum. En utvärdering av Ingvar Bingman  och Ola Jörnstedt. 

Naturvårdsverket, opubl PM 2002-10-07.

2.  Möten med naturumpersonal
Uppdraget har redovisats och diskuterats vid ett flertal möten med naturum-
personal.

3.  Studiebesök i de nordiska grannländerna
• Danmark: Möten i samband med årskonferens för Naturvejlederforeningen 

28-30/4 2004. Bilaga 4, 5 och 6.
• Finland: Möte med Forsstyrelsens ansvariga i Helsingfors samt besök i två 

naturum. Bilaga 6 samt opublicerad reserapport.
• Norge: Möte med ansvariga på Direktoratet for naturforvaltning i Trondheim 

samt besök i två nasjonalparksenter. Bilaga 6 samt opublicerad reserapport.

4.  Möten med styrgrupp och projektledare
En styrgrupp inom Naturvårdsverket bestående av Per Magnus Åhrén (enhetschef, 
ordförande), John Axell (informationsdirektör) samt Per Wallsten (avd.dir) har 
diskuterat arbetet vid två möten.
Löpande diskussioner har förts med projektledaren, Eva Granath, Naturvårds-
verket som även författat Projektdirektiv (Dnr 190-1293-04 Ns, 2004-05-03).

5.  Referensgrupp och remiss
En referensgrupp har sammanträtt tre gånger. Gruppen har bestått av naturum-
personal och informationsexperter (bilaga 3). Opublicerade minnesanteckningar 
finns. En preliminär version av rapporten har diskuterats i gruppen, samt även 
remitterats till drygt 20 organisationer.

6.  Kontakter med muséer, naturskola m.fl.
Tänkbar samverkan med andra parter har diskuterats genom kontakter med 
företrädare för länsmuséerna, NAMSA (www.ajtte.com/namsa/ – naturhistoriska 
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museers samarbetsorganisation), Naturskoleföreningen (www.naturskola.se) m.fl. 
Se bilaga 8.

7.  Inventering av utbildningar, organisationer och tidskrifter
Genom sökning på nätet och personliga kontakter har en sammanställning gjorts 
över befintliga utbildningar och organisationer med inriktning på naturvägledning 
(bilaga 7).

8.  Övrigt
Kontinuerlig medverkan har skett i arbetet med framtagande av de nya 
Riktlinjerna för naturum. Löpande diskussioner har förts med personal på 
Naturvårdsverket samt vid informella besök på naturum, kontakter med US 
National Park Service m.fl.
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”Värna, vårda, visa är en devis som har tagits fram i 

arbetet med Ekoparken i Stockholm. Beträffande ’värna’ 

och ’vårda’ har naturvården en lång tradition. När det 

däremot gäller ’visa’ så finns det mycket stora möjligheter 

att utveckla naturvården…”
En samlad naturvårdspolitik. Regeringens skrivelse 

2001/01:173, s 95

I juni 2004 publicerade Naturvårdsverket ”Nationella 

riktlinjer för naturum i Sverige”. Där konstateras att 

naturum och naturinformation är viktiga redskap för 

naturvård och friluftsliv.

I denna skrift ges förslag på hur naturumverksamhe-

ten kan utvecklas. Det behövs ett spektrum av metoder: 

utställningar, guidade turer, informationstavlor, självgui-

dande stigar m.m. Flertalet metoder är användbara oav-

sett om verksamheten är knuten till ett naturum eller inte.

I Norden benämns denna verksamhet naturvägled-

ning. Den internationella termen är ”interpretation”. I 

rapporten ges referenser till litteratur och information om 

organisationer som arbetar med naturvägledning/interpre-

tation i Sverige men även internationellt. 

Författare av rapporten är Sven-G Hultman, Upp-

landsstiftelsen, som har gedigen och mångårig erfarenhet 

av naturinformation och naturvägledning. Han har haft 

uppdrag från Naturvårdsverket att upprätta en plan för 

utveckling av verksamheten i naturum. Sven-G Hultman 

tar bland annat upp utbildning som en viktig förutsätt-

ning för att få en positiv utveckling av naturvägledningen. 

Med en kår av yrkesutbildade naturvägledare finns kom-

petens för att stödja genomförandet av förslag till utveck-

ling och utvärdering.

Visa vägen 
till naturen
Utveckling av  naturum och 
naturvägledning i Sverige

Naturvårdsverket SE-106 48 Stockholm. Besöksadress: Blekholmsterrassen 36. Tel: +46 8-698 10 00, fax: +46 8-20 29 25, e-post: 
natur@naturvardsverket.se  Internet: www.naturvardsverket.se  Beställningar Ordertel: +46 8-505 933 40, orderfax: +46 8-505 933 99, 
e-post: natur@cm.se  Postadress: CM-Gruppen, Box 110 93, 161 11 Bromma. Internet: www.naturvardsverket.se/bokhandeln
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