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k k f l dNy teknik för naturvägledning
- applikationer och vevlådor

Eva Sandberg och Per Sonnvik

C t fö t ä l d iCentrum för naturvägledning

- kompetensresurs, utvecklingsnav och mötesplats 
för alla som förmedlar kunskap om och väcker 

känsla för naturen och kulturlandskapet.
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Naturvägledare

”...avslöjar landskapets gömda berättelse; 
levandegör platser, företeelser och idéer; 
provocerar tanken och bjuder på 
minnesvärda upplevelser; synliggör vårt 
natur- och kulturarv genom att fördjupa vårnatur och kulturarv genom att fördjupa vår 
förståelse och vidga våra perspektiv.”
Fritt från AHI Association for Heritage Interpretation / www.cnv.nu
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Verktygen
information och 

inspiration, utbildning, 
seminarier webbseminarier, webb, 

nyhetsbrev,
handböcker Ämnet

forskning, 
metodutveckling,

synteser

BranschenBranschen
nätverk, mötesplatser, 

kvalitetssäkring, 
utbildningsnorm, överblick 

och behovsanalys
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Verktyg

guidning, 
natur och kultur-

stigar, foldrar, 
böcker, skyltar
utställningar

appar, u-turn, QR-koder, 
blåtand, audioguider, Mp3, 
GPS, geocaching, endo-

mondo, djeoo, pasco, SMS, 
geocaching facebook fotogeocaching, facebook, foto 

och film

Vilka mervärden har den nya tekniken? 

Vad efterfrågas och vad tycker användarna?

Hur fungerar applikationer i naturen?

Vilken alternativ teknik finns? 

Var är utvecklingen på väg framöver? 

Vad ska vi tänka på innan vi väljer metod?

Hur har andra tänkt?
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Program 9.30 - 12

QR-koder och HTML ersatte appen
Emil Nilsson, Biotopia och Uppsala kommun

Naturtipset – Upplandsstiftelsens applikation   
Emelie Runfeldt och Karolina Vessby, Upplandsstiftelsen.

Ny form och teknik för naturvägledning i Hamra nationalpark
Rie Stagegaard, Länsstyrelsen i Gävleborg.

Vi ska inte bygga en app - vi ska få människor att komma ut i 
naturen   
Emil Hellström, Laventura. 

Program 13.05 - 15

Ny teknik för utställningar - allmänna tekniktrender i y g
utställningssektorn  
Stefan Johansson, Riksutställningar.

Laterna Guide - gratis mobilguide som inte kräver täckning   
Anette Rattfelt, Laterna Vox.

Men hur berättar vi då? Om texter att lyssna tillMen hur berättar vi då? Om texter att lyssna till.  
Thomas Öberg, Natur i Norr.
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Twittra om dagen

Messa till 076 943 60 50 och meddelandet 
dyker upp direkt på vår twitter-vägg. 

hashtag : #cnvt1


