




Naturvägledning som bedrivs utomhus

Naturvägledning: aktiviteter, metoder och verktyg som underlättar för 
människor att uppleva och utveckla sin känsla för och kunskap om naturen 
och kulturlandskapet. 

Två kategorier

• Naturvägledning med guide: naturvägledning där besökaren 
kommunicerar direkt med naturvägledaren.

• Självguidande naturvägledning: naturvägledning där naturvägledaren 
kommunicerar med besökaren via t ex texter, skyltar, mobilappar och 
utomhusutställningar.



Bidragen har bedömts utifrån hur naturvägledningen

• Inspirerar
• Når många (direkt eller indirekt)
• Når fler än de som redan är intresserade
• Bidrar till positiva naturupplevelser
• Bidrar till dialog och delaktighet
• Bidrar till fördjupad kunskap, aha-upplevelse och reflektion
• Gör skillnad och leder till förändring
• Planeras och utvecklas i interaktion med deltagare.
• Är nytänkande och innovativ.



All naturvägledning som nominerats 2021

• Jessica Andersson
• Martina Kiibus
• Naturbussen
• Sinnesbad
• Sebastian Kirppu
• Sju sagolika utflykter
• Skogsmulle
• Spadar, blommor och bin i uteklassrum
• Språka mellan tallarna
• Naturvägledning vid Sånnarna
• Utbildningsplats skärgården
• Upplev södra Öland 
• Veckans tipspromenad på naturum 

Värmland
• Vättestigen
• Äventyr för alla
• Öppna förskolan flyttar ut

• Artvandring i Tivedens nationalpark
• Blå lådan
• Det vilda Göteborg
• Digital naturvägledning vid Hornborgasjön
• Emma Rydnér
• Friluftskompis Dalarna
• Friluftslivets år-friluftsdag
• Guide i Kosterhavet
• Hansi Gelter
• Hitta ut med Naturkul!
• Hopajola
• Huldrans natt
• Häng med oss ut
• Interaktiv stig för världsarvet Höga Kusten / 

Kvarkens skärgård
• Jamtli
• Jan Holmbäck



Juryn för Årets naturvägledning 2021

Adil Sadiku Anna Ekblad Charlotte Permell Jenny Carlsson

Klas Sandell Simon Green Yusra Moshtat Eva Sandberg



Finalister

Kategori: 

Naturvägledning med guide



Blå lådan

Människor med 
funktionsvariationer får 
med hjälp av anpassad 
naturvägledning känna 
glädjen med att uppleva 
vatten.

Årets naturvägledning
Kategori: Naturvägledning med guide

Finalist 1:



Hopajola
En naturvårds-
organisation i Örebro 
län som sedan 1994 
samordnar och håller i 
guidningar för många 
olika målgrupper, samt 
tar fram självguidande 
naturvägledning.

Årets naturvägledning
Kategori: Naturvägledning med guide

Finalist 2:



Sebastian Kirppu
Guidar om skogen och 
dess värden, utifrån en 
stor kunskap, på ett 
smittande och 
inspirerande sätt och för 
en stor mängd olika 
personer.

Årets naturvägledning
Kategori: Naturvägledning med guide

Finalist 3:



Naturvägledare 
på flerspråk
Genom satsningen 
Språka mellan tallarna 
kommer naturovana 
från olika kulturer ut i 
naturen och lär känna 
varandra, naturen och 
svenska språket.

Årets naturvägledning
Kategori: Naturvägledning med guide

Finalist 4:



Äventyr för alla
Äventyrsgruppen på 
Miljöverkstan Flaten
hjälper nyanlända 
ungdomar att upptäcka 
naturen, 
friluftsaktiviteter och 
bygga social trygghet.

Årets naturvägledning
Kategori: Naturvägledning med guide

Finalist 5:



Finalister

Kategori: 

Självguidande naturvägledning



Digital 
naturvägledning vid 
Hornborgasjön

En satsning på filmer 
och webbaserade 
guidningar som 
naturum Hornborgasjön 
gjort under pandemin 
och som blivit väldigt 
populära.

Årets naturvägledning
Kategori: Självguidande naturvägledning

Finalist 1:



Hitta ut med 
Naturkul!

Regional satsning på 
skyltar med natur- och 
kulturinformation som 
togs fram till många 
platser för 
orienteringssatsningen 
hittaut.nu. 

Årets naturvägledning
Kategori: Självguidande naturvägledning

Finalist 2:



Interaktiv stig för 
världsarv

En familjeanpassad stig 
med uppdrag på fem 
stationer för 
barnfamiljer om 
världsarvet Höga Kusten 
/ Kvarkens skärgård.

Årets naturvägledning
Kategori: Självguidande naturvägledning

Finalist 3:



Utbildningsplats 
skärgården

Utbildningsplatser i 
Stockholms skärgård 
med pedagogiskt 
aktivitetsmaterial för 
barn och unga i grund-
och grundsärskolan. 

Årets naturvägledning
Kategori: Självguidande naturvägledning

Finalist 4:



Vättestigen

Vättar och väsen i 
Vattenriket. En sagostig i 
Skåne där barn kan lära 
sig om ekologiska 
samband via skyltar, 
ekskulpturer och 
inspelade berättelser. 

Årets naturvägledning
Kategori: Självguidande naturvägledning

Finalist 5:



Vinnaren och hedersomnämnande i kategorin 
Naturvägledning med guide 

Blå lådan Hopajola Sebastian Kirppu

Naturvägledare 
på flerspråk Äventyr för alla



Hedersomnämnande i kategorin: 
Naturvägledning med guide

Hopajola

har sedan 1990-talet arbetat för utveckling av 
naturvägledning i Örebro län. Stiftelsen samlar ett 
hundratal naturguider som samverkar, fortbildas, visar 
och tillgängliggör natur, naturvård och biologisk mångfald 
för alla invånare och besökare i länet. Hopajolas
arbetssätt inspirerar aktörer inom naturvägledning i hela 
landet att arbeta långsiktigt och i bred samverkan. 

HEDERS-
OMNÄMNANDE 

2021



Vinnaren i kategorin 
Naturvägledning med guide

Äventyr för alla

har gett över 800 ungdomar per år en väg till upplevelser 
i natur, både nära och med resor till andra delar av 
landet. En av naturvägledningens viktigaste uppgifter är 
att bidra till kunskap och känsla för natur och friluftsliv. 
Äventyr för alla når många unga nyanlända som annars 
kanske inte skulle få chansen. Ungdomarna är 
medskapare i planeringen och verksamheten bidrar till 
integration, gemenskap och naturupplevelser som 
deltagarna kommer att bära med sig genom livet.

VINNARE 2021



Vinnaren och hedersomnämnandet i kategorin 
Självguidande naturvägledning

Digital naturvägledning vid 
Hornborgasjön Hittaut med Naturkul!

Interaktiv stig för 
världsarv

Utbildningsplats 
skärgården Vättestigen



Hedersomnämnande i kategorin
Självguidande naturvägledning

Naturum Hornborgasjön ställde om 
naturvägledningen snabbt under pandemin och 
skapade filmade guidningar för det stora antalet 
besökare. Många kunde därmed ta del av till exempel 
berättelser om tranornas liv och närvaro i området, 
om trankonstverk vid sjön och om tips på områden att 
uppleva på egen hand. 

Digital naturvägledning vid Hornborgasjön

HEDERS-
OMNÄMNANDE 

2021



Vinnaren i kategorin 
Självguidande naturvägledning

Utbildningsplats skärgården

VINNARE 2021

Genom ett långsiktigt och kreativt arbete har 
Skärgårdsstiftelsen skapat fyra utbildningsplatser för 
skolan tillgängliggör skärgårdens landskap med natur-
och kulturvärden. Lekfulla uppdrag och handledningar 
inspirerar och underlättar för lärare och elever att 
uppleva och lära på egen hand, i samklang med 
skärgårdsmiljön. Särskilda satsningar har gjorts för 
skolor vars elever annars kanske inte får tillgång till 
upplevelser i skärgårdsnatur. 



VINNARNA 2021
Äventyr 
för alla

Utbildningsplats 
skärgården

www.slu.se/nvl-tavling-2021



Vinnaren i kategorin 
Naturvägledning med guide

Äventyr för alla

Lisa Behrenfeldt

VINNARE 2021





Vinnaren i kategorin 
Självguidande naturvägledning

Utbildningsplats skärgården

Sandra Löfgren

VINNARE 2021



Delaktighet och engagemang



Att vara delaktig på riktigt



Utbildningsplatsen in action



Relationsbygge mellan naturen och människan



VINNARNA 2021
Äventyr 
för alla

Utbildningsplats 
skärgården

www.slu.se/nvl-tavling-2021


