Planering och genomförande av en fladdermusguidning – med anpasssing till Covid-19.
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Guideidé/guidefilosofi:
Jag har en grundidé för hur jag vill att mina guidningar ska vara. Det handlar om att få deltagarna att
känna att de och naturen att bli det centrala i evenemanget. Så att inte jag själv, som guide, blir det
centrala. Det här har jag inte själv hittat på utan är tips jag snappat upp för länge sedan.
Om man tänker i meningsbyggnad så ska gruppen vara subjektet och naturen objektet. En mening
blir då så här:
•

Gruppen guidas om fladdermöss – Rätt guidefilosofi!

Om jag däremot sätter mig själv först blir meningen så här:
•

Jag guidar gruppen om fladdermöss – Fel guidefilosofi!

Det är inte lätt att sätta fingret på exakt hur man uppnår detta. Och det kan verka motsägelsefullt när
man som guide samtidigt ska ta tydligt befäl och ansvar för sin grupp. Det handlar först och främst
om att varje delatagare ska känna sig välkomnad, uppmärksammad och omhändertagen. Så här
försöker jag gå till väga:
•
•
•
•
•

Att vara trevlig och öppen.
Att välkomna och uppmärksamma deltagarna redan innan guidningen startar.
Lyssna på deltagarna.
Bjuda in till frågor.
Att ta hand om gruppen: Exempel, när jag pratar är det jag som har solen i ögonen, inte
deltagarna, och jag som har vinden mot mig. Är det regn i luften ser jag till att vi är i närheten
av platser där man kan ta skydd mot en skur. Jag har myggmedel att låna ut. Jag delar också
ut papper med fladdermusinfo och jag bjuder på en fika.

Planering är allt!
Jag har lärt mig att ju bättre jag planerar inför mina guidningar desto bättre går genomförandet.

Planering inför säsong:
1. Bestäm en starttid och en sluttid som passar ihop med den tid fladdermössen kommer fram.
Så att man hinner säga det man vill ha sagt innan fladdermössen börjar flyga.
2. Ett inövat manus som grund. Att hela tiden veta vad man ska säga. Berättelsen börjar stort
för att sedan ”koka ner” till fladdermössen på platsen. Om jag får tidsbrist vet jag vad i
berättelsen jag kan kapa av, om jag har gott om tid kan jag lägga till saker till berättelsen. Är
jag lugn med själva manuset/berättelsen så blir jag en bättre och roligare guide.
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3. Jag planerar vandringen så att den hänger ihop med vad jag berättar. Exempelvis: När vi
stannar för att prata om var fladdermössen bor gör jag det bredvid ett hålträd eller en
jordkällare eller något liknande.
4. Covid-19: Ha en plan för att anpassa guidningen för covid-19 och kommunicera ut den till
deltagarna redan innan guidningen.

Planering inför varje guidning:
1. Kolla detektorerna att de inte är urladdade. Desinficera detektorer.
2. Kolla att det finns tillräckligt ”fladdermuspapper”.
3. Kolla övrig materiel: Ficklampa, myggspray, handsprit etc.
4. Förbereda fika.
Genomförande av guidning:
1. Jag välkomnar deltagarna så fort de dyker upp till samlingsplatsen.
2. Start exakt vid utsatt tid. Kommer någon för sent vinkar man vänligt på dem att de är
välkomna.
3. Presenterar mig själv, presenterar platsen för guidningen och presenterar själva guidningen
så gruppen vet ungefär vad de har att förvänta sig. Jag presenterar också vilka
coronaanpassningar som gäller.
4. Berättar om fladdermöss i stort, hur många finns i världen. Hur länge det funnits fladdermöss
etc. Här kommer jag även berätta om fladdermöss och corona-virus.
5. Berättar om ekopejlingen och fladdermössens hörsel.
6. Jag berättar om svenska fladdermöss. Här står jag vid en gammal al med hål och visar jag
bilder på några vanliga svenska fladdermöss som jag presenterar lite extra (arter som jag
förväntar att vi får se senare under guidningen).
7. Berättar om landskapet och varför fladdermöss trivs där och varför olika arter trivs på olika
platser i landskapet.
8. Vid fikan berättar jag om fladdermusåret, jag börjar med den tid som är just för den
guidningen.
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9. Också vid fikan: Jag pratar om ekopejlingen, spelar upp några olika ljud heterodynt så
gruppen vet vad de ska lyssna efter.
10. Jag förevisar magenta-detektorerna som kommer lånas ut i gruppen (och informerar om att
de är desinficerade). Här kommer jag även erbjuda plasthandskar till gruppen.
11. Jag berättar om andra typer av detektorer och visar att jag själv använder surfplatta och EMT
för att kunna få bra överblick över alla frekvenser. Och snabbt kan tipsa deltagarna om vilken
frekvens de bör ställa in.
12. Nu är det efter solnedgång och dags att gå ut och spana. Rutten går via platser som är
”fladdermussäkra” och där kommer de träffa på de dvärgpipistreller och vattenfladdermöss
som jag tidigare pratat om.
13. Efter två timmar: Tydligt avslut vid platsen som tidigare informerats om. Vi summerar vad vi
sett och hört och jag avslutar med en gullig fladdermusanekdot.

