
 
INTERPRETATION - 15 & 21/9

 
Ett modernt sätt att möta allmänheten  

i den brukade skogen 

 
 

         
INBJUDAN
NYA SÄTT ATT MÖTA  
ALLMÄNHETEN 

Alltför få människor har vardaglig 
kontakt med skogen idag. Det lig-
ger i skogssektorns intresse att fler 
kommer ut i den brukade skogen och 
får en relation till den. I coronatider 
har det också blivit extra tydligt hur 
mycket skogen betyder, inte minst 
för folkhälsan. Men hur välkomnar vi 
människor ut i skogen och erbjuder 
dem kunskap, insikter och upplevelser 
när de är där? 

Det här är kursen för dig som i ditt 
arbete eller verksamhet vill utveckla 
dessa frågor. Kursen är kostnadsfri 
och vänder sig till personligt inbjudna 
deltagare.

Det finns många sätt att kommunice-
ra med skogens besökare, från stigar, 
skyltar och webbinformation till 
direkta möten ute i skogen. Men hur 
kan man verkligen tilltala besökaren 
på ett sätt som är förankrat i bete-
endevetenskap? Och hur kan man 
inspirera och utmana besökaren till 
reflektion och engagemang? Här finns 
mycket att lära av utvecklingen inom 
naturvården de senaste åren.

I ett projekt med stöd från Skogs-
sällskapet arbetar SLU Centrum för 
naturvägledning tillsammans med 
Föreningen Skogen med att utforska 
hur metodiken interpretation kan 
användas för att öka intresset och 
förståelsen för det brukade skogs-
landskapet. Interpretation är en 

internationell term som ligger nära 
naturvägledning, och det handlar 
i korthet om att stimulera lärande 
genom att inspirera och utmana till 
reflektion och engagemang snarare 
än att arbeta med traditionell överfö-
ring av fakta. 

Som en del av projektet anordnas 
kurser för speciellt inbjudna personer 
inom skogssektorn på tre platser i 
landet: Uppsala, Umeå och Växjö. 

Kursen i Uppsala
Kursen i Uppsala äger rum 15 och 21 
september, i samarbete med Skogs-
styrelsen. Kursen är anpassad till 
corona, så att vi har en digital del 
med presentationer och diskussio-
ner 15 september och en fältdel med 
övningar och praktiska exempel 21 
september. Mellan tillfällena får du 
möjlighet att fundera över några av 
kursens frågor. 

Du är varmt välkommen! Kursen är 
kostnadsfri och inkluderar fika och 
lunch vid fältdagen.
 
Anmälan
Anmäl ditt intresse senast 15 juli till 
David Persson, Föreningen Skogen, 
david.persson@skogen.se. 
Obs begränsat deltagarantal, anmäl 
intresse snarast! Detaljerad inbjudan 
med program, länk och slutlig anmä-
lan skickas ut efter semestertiden. 

Kursinnehåll

15 september, ca 0830-1230  
(över Zoom eller Teams) 

- Introduktion, kursen i ett sammanhang
- Vilket är mitt mål i mötet med skogens 
besökare? 
- Naturvägledning och interpretation – 
bättre än fakta och föreläsning.
- Några exempel från skogssektorn
- Så arbetar man med teman.
- Handgripliga metoder för reflektion och 
dialog.
- Hur kan metoderna användas i skogs-
sektorns dagliga arbete? 
- Frivillig uppgift inför fältdagen.

21 september, ca 10-16  
(i fält i Uppsalatrakten) 

- Gemensam återkoppling till första delen
- Vad intresserar allmänheten i skogen – 
och vad vill du förmedla? 
- Övningar kring tilltal, inspiration och 
utmaning.
- Praktiska exempel – vad görs och kan 
göras på platser vi besöker? 
- Vilka platser, områden och kontaktvägar 
fungerar bäst för kommunikation ute i 
skogen? 
- Fortsatt diskussion om tillämpning i vår 
vardag.
- Avslutning och tips på fortsatt utbild-
ning.


