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Stiftelsen Skånska Landskaps naturvärdsutbildning 

Naturvärdsutbildningen fungerar bäst som en introduktionsdag. Innehållet syftar till att ge en 

bild av vad en naturvärd kan jobba med och hur hen på bästa sätt kan hjälpa besökare att göra 

rätt. 

Utbildningsmaterialet får användas fritt och även redigeras efter behov med referens till 

upphovsmannen Stiftelsen Skånska Landskap. 

Lektionsplanering och innehåll  

Detta dokument är en översikt över de moment som ingår i Stiftelsen Skånska Landskaps 

naturvärdsutbildning. Passens längd kan varieras relativt fritt inom ramen för respektive 

utbildningsdag beroende på frågor och diskussioner.  

Alla pass består av en PowerPoint-presentation. 
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Förslag på schema  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Nummer Pass Längd Börjar Slutar 

Pass 1 Introduktion 20 min 08:30 08:50 

Pass 2 Vad gör en naturvärd? 30 min 08:50 09:20 

Rast   15 min 09:20 09:35 

Pass 3 Friluftsliv 25 min 09:35 10:00 

Rast   15 min 10:00 10:15 

Pass 4 Allemansrätten 40 min 10:15 10:55 

Rast   15 min 10:55 11:10 

Pass 5 Skyddad natur 40 min 11:10 12:00 

Lunch   45 min 12:00 12:45 

Pass 6 Människor i naturen 20 min 12:45 13:05 

Rast   15 min 13:05 13:20 

Pass 7 Hjälpa besökare 30 min 13:20 13:50 

Rast   15 min 13:50 14:05 

Pass 8 Service och kontakt 30 min 14:05 14:35 

Rast   15 min 14:35 14:50 

Pass 8 Service och kontakt 30 min 14:50 14:20 

Pass 9 Riktlinjer 15 min 14:20 14:45 
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Pass 1 | Lära känna varandra 

och utbildningen 

Syfte 

Ett tillfälle för utbildningsdeltagarna att 

lära känna dig, lära känna varandra och få 

en överblick över hur dagen kommer att se 

ut. 

Innehåll 

• Berätta om dig själv och den 

organisation/kommun/stiftelse som 

du företräder 

• Alla deltagare berättar kort om sig 

själva 

• Informera om vad utbildningen 

innehåller och ange riktlinjer för 

pauser, frågor mm. 

Fyll i information 

Anpassa text på följande bilder: 2 och 5 

Tips 

Om tid finns kan det vara lämpligt att hålla 

någon form av namn- eller 

associationsövning. 

Liten grupp? Be deltagarna att intervjua 

varandra i fem minuter och sedan 

presentera sin nya kompis för klassen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pass 2 | Vad gör en naturvärd? 

Syfte 

Ge deltagarna en översikt över vad det 

innebär att arbeta som naturvärd, ge 

exempel på arbetsuppgifter och hur en 

arbetsdag kan se ut. Gå igenom alla typer 

av arbetsuppgifter som kan komma att vara 

aktuella under en vanlig dag i fält. Varför 

det är viktigt att uppgifterna görs, på vilka 

sätt man kan göra dem, vad som kan hända 

annars. 

Innehåll 

• Allmänt om naturvärdens 

huvuduppgift – göra det lätt för 

besökare att göra rätt 

• Resonera kring jämförelsen mellan 

att vara naturvärd och vara värd på 

en fest 

• De vanligaste arbetsuppgifterna: 

o Välkomna besökare  

o Hänvisa besökare till 

lämplig plats  

o Hjälpa bilister  

o Hålla koll på skräp och 

soptunnor 

o Skräp  

o Kolla till eldplatser  

o Tipsa om andra besöksmål  

o Hålla utkik och rapportera 

o Informera om regler 

Tips 

Inled gärna passet med att låta deltagarna 

fundera och ge förslag på vad de tror att en 

naturvärd arbetar med.  

 

 

 

 

 



4 

 

Pass 3 | Friluftsliv 

Syfte 

Arbeta runt begreppet friluftsliv för att 

skapa en förståelse för vad det innebär, på 

vilka sätt det kan gynna en. Även relatera 

till hur olika platser kan vara olika 

lämpliga beroende på aktivitet. 

Öva på hur man kan hitta information om 

olika platser. 

Innehåll 

• Friluftsliv – begreppet, inverkan på 

fysisk och psykisk hälsa 

• Olika typer av friluftslivsaktiviteter 

och var man kan, får eller bör utöva 

dem 

• Vilka sorters områden och leder 

som finns tillgängliga för att utöva 

friluftsliv 

Fyll i information 

Anpassa informationen på följande bilder 

för att ge deltagarna en bild av 

besöksmålen i närområdet: 6, 7, 8 och 9. 

Uppgift  

Utbildningsdeltagarna får i uppgift att leta 

reda på svaret till ett antal frågor. 

Deltagarna jobbar enskilt eller i grupp med 

att leta informationen på internet. Svaren, 

och hur man kan ta reda på dem, går man 

igenom i grupp. 

Tips 

Diskutera med gruppen om man kan utöva 

vilken aktivitet som helst var man vill. 

Varför/varför inte? Hur är man en 

bra/ansvarig/omtänksam vandrare, cyklist, 

ryttare etc? 

 

 

 

Pass 4 | Allemansrätten 

Syfte 

Skapa en förståelse för vad Allemansrätten 

är och varför den är viktig för människan 

och naturen. Merparten av materialet är 

hämtat från Naturvårdsverkets 

”Allemansrätten – en vägledning”. 

Innehåll 

• Deltagarna reflekterar över vad 

Allemansrätten betyder för dem 

• Kort film om Allemansrätten  

• Fokus på att gå nära hus, tälta, 

plocka växter och elda 

• Gå igenom ett klurigt 

Allemansrätten-quiz med 

deltagarna 

Tips 

Var uppmärksam på skillnaden mellan ”du 

får”, du bör” och ”du får inte”. 

Använd filmerna från Svenskt Friluftsliv 

med Anders ”Ankan” Johansson för att 

skapa diskussioner. Sök på 

”Allemansrätten Svenskt Friluftsliv” på 

Youtube. Be deltagarna titta på filmerna 

och reflektera efter – varför finns denna 

”regel”? Hur hade det sett ut i naturen och 

för markägaren om regeln inte funnits? 
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Pass 5 | Skyddad natur 

Syfte 

Skapa en förståelse för varför viss natur 

måste skyddas och varför Allemansrätten 

inte kan gälla obegränsat överallt.  

Förståelse för av vilka anledningar man 

måste skydda vissa områden och varför de 

är viktiga att värna om. 

Innehåll 

• Skyddad natur och olika typer av 

naturskydd 

• Gäller Allemansrätten i områden 

med skyddad natur? 

• Biologisk mångfald, 

ekosystemtjänster och tillgång till 

naturupplevelser 

• Naturreservat 

• Nationalparker 

Fyll i information 

Anpassa informationen på följande sidor: 

3, 7 och 8 

Tips 

Detta pass innehåller en del kluriga ord. 

Många brukar känna igen orden från den 

text som brukar stå på ekologiska 

produkter i mataffären! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pass 6 | Människor i naturen 

Syfte 

Skapa en förståelse för vad som händer och 

vad som kan hända när människor inte 

respekterar Allemansrätten, lagar eller 

lokala föreskrifter. Reflektera kring hur 

normer skapas. Gå igenom de vanligaste 

typerna av överträdelser och vad som 

händer när människor tar efter andra 

besökares beteenden. 

Innehåll 

• Exempel på hur naturen skadas av 

människor 

• Varför människor gör ”fel” 

• Nedskräpning 

• Lösa hundar 

• Felparkerade bilar 

Tips 

Använd exempel från klassrummet för att 

diskutera hur normer på platser kan skapas. 

Satte sig alla i vänster sida av salen – 

varför? Hur såg rummet ut när vi kom och 

hur vill vi att det ska se ut när vi lämnar 

det? 
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Pass 7 | Hjälpa besökare att 

göra rätt 

Syfte 

Reflektioner kring hur man når fram med 

sitt budskap till en besökare på bästa sätt. 

Diskussioner om hur man själv helst hade 

velat bli uppmärksammad på att man gjort 

ett misstag. 

Innehåll 

• Naturvärdens befogenheter 

• Reflektion kring hur man kan 

tillrättavisa 

• Skillnaden mellan att hänvisa och 

avvisa 

• Informera i rätt tid 

• Uppmärksamma besökare på nyttan 

med regeln – och risken om den 

inte efterföljs 

Tips 

Låt gärna deltagarna ta tid att fundera på 

tillfällen när de själva blivit tillrättavisade. 

En idé kan vara att be dem börja fundera 

på ett exempel innan rasten, eller ge dem 

fem minuter att sitta i par och fundera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pass 8 | Att ge god service och 

ta kontakt  

Syfte 

Reflektera kring vad som utgör god 

service. Förbereda sig på situationer där 

man möter irriterade besökare. Fundera 

kring vilka tillfällen det är lämpligt att ta 

kontakt med en besökare, och på vilka sätt 

man kan göra det. 

Innehåll 

• God service 

• Var en förebild för besökarna 

• Stressa ner en situation 

• Bli kompis med besökaren 

• Behålla lugnet 

• Reflektera på lämpliga tillfällen att 

ta kontakt med besökare 

• Använda kommentarer och småprat 

för att komma till poängen 

• Om konflikten uppstår 

Tips 

För många är naturvärdsrollen det första 

mötet med yrkeslivet. Ta gärna lite tid att 

diskutera god service i relation till 

kroppsspråk, ögonkontakt och språkbruk. 

Fundera över vilka situationer som faktiskt 

är akuta (där man måste springa fram till 

en besökare och på en gång berätta vad 

som är förbjudet, exempelvis skada 

levande träd) och vilka situationer där man 

som naturvärd kan ta några minuter för att 

småprata först (till exempel på en 

parkeringsplats där man möter en besökare 

med en okopplad hund). 
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Pass 9 | Riktlinjer och tips 

Syfte 

Beroende på gruppens vana vid att arbeta 

och att arbeta utomhus, gå igenom de 

viktigaste sakerna att tänka på. 

Innehåll 

• Hur man förbereder sig för en 

arbetsdag utomhus 

• Profilkläder 

• Riktlinjer 

• Ta hand om varandra 

Fyll i information 

Anpassa information på sida: 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övrigt 

Intyg 

Vid utbildningens slut är det 

rekommenderat att du delar ut intyg till 

deltagarna. Det finns en mall för intyg där 

du kan skriva in utbildningsledarens namn, 

deltagarens namn och datum för hand. Den 

hittar du här: Intyg_naturvärdar.pdf 

Fältdag 

För att testa deltagarnas kunskaper och lära 

känna sin nya arbetsplats är det 

rekommenderat att ni tillsammans tar en 

dag ute i fält. Låt naturvärdarna försöka ta 

reda på svaret på ett antal kluriga frågor. 

En mall för frågorna hittar du här:   

Naturvärdar_fältdag_frågor.pdf 

Extramaterial 

Till utbildningspassen finns två 

extrauppgifter, antingen att låta deltagarna 

arbeta med under en rast, eller använda 

som ”läxa” under arbetsperioden. 

Den ena uppgiften låter deltagarna öva på 

att hitta information om en plats, och 

vilken typ av information som besökare 

kan vara nyfikna på. Ett tips är att låta 

deltagarna ”rollspela”. En låtsas vara 

naturvärd och den andra låtsas vara 

exempelvis en mamma i en barnfamilj, en 

turist från ett annat land och så vidare. 

Den andra uppgiften är ett tillfälle att se 

över alla nya ord och begrepp som kommit 

upp under dagen. Deltagarna kan i grupp 

eller enskilt söka efter definitioner på 

knepiga ord så som ”markägare” eller 

”fridlyst” och skapa en ordlista 

tillsammans. 

Extrauppgifterna hittar du här: 

Naturvärdsutbildning_extramaterial.pptx 

 

 

 

https://skanskalandskap.sharepoint.com/:b:/r/sites/Externasamarbeten/Delade%20dokument/Naturv%C3%A4rdar%20bilagor/Utbildning%20Naturv%C3%A4rdar%202022%20presentationer/Intyg_naturv%C3%A4rdar.pdf?csf=1&web=1&e=5F5yah
https://skanskalandskap.sharepoint.com/:b:/r/sites/Externasamarbeten/Delade%20dokument/Naturv%C3%A4rdar%20bilagor/Utbildning%20Naturv%C3%A4rdar%202022%20presentationer/Naturv%C3%A4rdar_f%C3%A4ltdag_fr%C3%A5gor.pdf?csf=1&web=1&e=fmTkdf
https://skanskalandskap.sharepoint.com/:p:/r/sites/Externasamarbeten/Delade%20dokument/Naturv%C3%A4rdar%20bilagor/Utbildning%20Naturv%C3%A4rdar%202022%20presentationer/Naturv%C3%A4rdsutbildning_extramaterial.pptx?d=w4929325d67884673b3c5ebfb58f1ba70&csf=1&web=1&e=roETri

