
VÄLKOMMNA TILL ETT INSPIRATIONSTILLFÄLLE FÖR PEDAGOGER INOM UNESCOS  

BIOSFÄROMRÅDE VÄNERSKÄRGÅRDEN MED KINNEKULLE 

 

Biosfärområdet och Vänermuseet bjuder in till en eftermiddag med en tankeväckande föreläsning med 

forskaren Therese Lindahl, om hur barns kontakt med naturen påverkar deras känslor, kunskap och 

ageranden. Du får också tillfälle att testa Sveriges kanske största frågespel i nya Biosfärutställningen 

*Här finns liv om hållbar utveckling på naturum Vänerskärgården vid vackra Läckö slott. 

Hur påverkar barns kontakt med naturen vad barnen kan, hur de känner och hur de 

agerar gentemot den? Therese Lindahl är ekonom och forskare på Beijerinstitutet. 

Hennes forskning riktar sig mot att bättre förstå det mänskliga beteendet i socio-

ekologiska system.  Under eftermiddagen berättar hon om sin forskning om barns re-

lation till naturen – och hur den kontakten är viktigt ur ett hållbarhetsperspektiv.  

 

Föreläsningen knyter an till årets Biosfärutmaning -Min plats i Biosfären* som pågår 

under våren för förskolor och skolor i Biosfärområdet. Utmaningen innebär i år att 

klassen ska visa upp en favoritplats i vårt biosfärområde. Platsen kan vara ett ställe 

som är viktig för eleverna. En plats där man kan hämta ny energi, får lugn och ro, eller  

ett ställe där man får busa o tävla så mycket man vill! Tillsammans kommer klasserna  

att visa upp ett helt gäng vackra, härliga och häftiga platser som finns här i vårt område. Du hittar mer 

information om utmaningen och anmälan finns på vår hemsida vanerkulle.se.   

 

Biosfärutmaningen är en återkommande aktivitet med olika teman. Har du idéer på innehåll I kommande 

utmaningar tar vi tacksamt emot dem. 

 

 

TID: Torsdagen den 15 mars kl. 15-17:15  

 

PLATS: naturum Vänerskärgården vid Läckö slott, Lidköping 

 

FÖR VEM? Inspirationsdagen riktar sig till dig som är pedagog inom skolan eller som jobbar med barn på 

annat sätt.  

 

ANMÄLAN: Senast den 8 mars via denna länk: https://sv.surveymonkey.com/r/NXSTNPW  

 

KOSTNADSFRITT Obs, det är begränsat antal platser och först till kvarn, vänligen respektera att din 

bokade plats gäller.  

 

KONTAKT: Johanna Olsson, Biosfärkontoret, 0501 – 39 31 95, johanna.olsson@vanerkulle.se,  

Ida Billvén på Vänermuseet, 0510 – 77 00 64, ida.billven@lidkoping.se   

 

 

Program på nästa sida -> 

Therese Lindahl 

http://www.vanerkulle.se/
https://sv.surveymonkey.com/r/NXSTNPW


PROGRAM  
 

15:00 Fika serveras 

 

15:20 Vänermuséet och Biosfärområdet hälsar välkommen  

 

15:30 Föreläsning av Therese Lindahl på Beijerinstitutet om barns relation till natur kopplat till hälsa och 

kunskap 

 

16:15 Årets biosfärutmaning och *Här finns liv. Presentation av Kartspelet och nya naturstigen.  

 

16: 40 Testa Sveriges kanske största och mest aktuella frågespel 

 

17:15 Frivillig kort guidning i naturums omgivning, ca 45 min.  

 

 

PROGRAM FÖR ALLMÄNHET SENARE PÅ KVÄLLEN 
 

Tid 18.30 

Therese kommer att hålla en föreläsning även senare under kvällen för allmänheten. Då är innehållet ett 

annat, nämligen “Naturen och dess påverkan på din mentala hälsa”. Du som deltar på inspirationstillfället 

har möjlighet att stanna kvar och lyssna på den föreläsningen också. För er som önskar kommer det att 

serveras soppa av Restaurang Vita Hjorten till en kostnad av 100 kr. Kvällsföredraget och soppan måste 

förbokas. Det gör du på tel 0510 48 46 60 eller info@lackoslott.se 

 

 

 

VÄLKOMMEN! 

 

Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle 

Vi som bor och verkar inom Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle har ett särskilt uppdrag från FN 

genom Unesco -att visa upp goda exempel på hur vi människor kan leva så att jordens resurser räcker på sikt. 

Världens alla biosfärområden har i uppgift att hitta lokala lösningar på globala utmaningar. Tillsammans kan vi 

påverka. Du och din skola kan vara med! 


