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Europeiskt projekt om
kompetensutveckling 
CNV deltar i EU-projektet InHerit. Projektet handlar om
att på europeisk nivå ta fram kompetensutveckling för
yrkesverksamma naturvägledare. En pilotkurs för
personal på olika besöksmål ska genomföras (i Sverige
preliminärt hösten 2015). I projektet ingår också att
gemensamt beskriva den kompetens som
naturvägledare bör ha. Projektet pågår fram till 2016.
CNV samarbetar med aktörer från Belgien,
Storbritannien, Polen, Nederländerna, Italien, Kroatien
och den europeiska organisationen för naturvägledning
Interpret Europe. 
 
 

Läs mer här

Utvärdering av naturstigar
med frågor och GPS
I Schwarzwald i Tyskland har man testat och
utvecklat en utvärderingsmetod för obemannad
naturvägledning. Vid entrén till området ställdes
frågor till besökare både före och efter besöket för att
se vad de har lärt sig. Man fick dessutom svar på
frågor som: Varför man kom till området; Varför man
inte läste mer på skyltarna; I vilken grad
naturvägledningen berikade besöket; I vilken grad
besökarna uppskattade den nya strukturen på
naturvägledning i området. Med hjälp av GPS-
sändare kunde man även se hur besökare rört sig
och hur länge de stannat vid olika skyltar. 
 

Läs mer här

Innovativ app och 3D-teknik 
I nationalparken Gesäuse i Österrike har man tagit
fram en applikation för smarttelefoner, som förutom att
hjälpa besökaren hitta, lära sig saker och få tips på
aktiviteter även har en innovativ verktygslåda. I
verktygslådan finns: "Topp-finnare" med tvådelad
skärm (animerad och verklig bild); Tidsmaskin (se
bilden till höger); Besökspunkter som ses genom
mobilkameran. Läs mer om appen här.
 
3D-teknologi används i Slovenien för att avbilda och
visa upp saker som annars är svåra att använda i sin
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naturvägledning. Foton eller andra detaljerade
beskrivningar används som grund. Augmented reality
(förstärkt verklighet) kan användas i smartphones för
att ge en tredimensionell upplevelse av objektet, t ex
genom att visa en äldre byggnad på en plats där den
stod tidigare. Läs mer om det här. 
 

Sång, musik och dikter
Sång och musik skapar mervärde i naturvägledning -
men hur gör man när man är ovan och vill använda det
som del i en traditionell guidning. Vi tar gärna emot
goda idéer!
 
I Skottland används folksång i naturvägledning som en
slags storytelling. Sångerna berättar ofta om natur,
kultur och historia och kan användas i naturvägledning
inte minst för barn för att koppla till lokalt natur- och
kulturarv och historia.
 
Några naturvägledare i Danmark använder sånger som
en del av naturvägledning. Vad finns det för svenska
exempel på detta?
 

Läs mer här

Att skriva texter för besökare
från andra kulturer 
Vad bör man tänka på när man tar fram obemannad
naturvägledning för folk från andra länder och kulturer?
Hur får man alla besökare att känna sig välkomna? Hur
undviker vi att ta kunskap om vår kultur och historia för
given? Ett första steg är att överbrygga språkbarriärer
genom att använda visuella medel i så stor omfattning
som möjligt och att använda ett enkelt språk. 
 

Handfasta tips finns här

Turism-tema för årets
Interpret Europe-konferens
Interpretation och turism var temat för Interpret
Europes årliga konferens. Den hölls i Kroatien den 10-
13 maj. CNV fanns på plats och bevakade workshops
om allt från folksånger och 3D-animationer till
föreläsningar om utveckling av planeringsmodeller och
idéer om hur lokalbefolkningens berättelser kan bli del i
turismutvecklingen. 
 
Studiebesök gick bl a till Krka nationalpark, ön Zlarin
och rovfågelcentret Sokolarski (bilden till vänster). Åttio
deltagare från 28 länder fanns på plats på
konferensen. Från Sverige deltog CNV och Statens
fastighetsverk.
 

Läs mer här

Gå med i den europeiska naturvägledningsorganisationen!
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Interpret Europe är den europeiska samarbetsorganisationen för naturvägledning och kulturarvskommunikation.
CNV rekommenderar svenska naturvägledare att gå med. Som medlem får man ta del av organisationens
intressanta nyhetsbrev och möjlighet att träffa naturvägledare från hela Europa. Läs mer om ett medlemskap här.
 
Medlemmar i CNV:s nätverk har även möjlighet att kostnadsfritt gå med i det globala nätverket International
Interpretation. Gå med i International Interpretation här och få deras nyhetsbrev. 
 

 
Hälsningar 
Centrum för naturvägledning 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Detta är ett utskick från Centrum för naturvägledning, CNV. Sprid gärna informationen vidare inom din
organisation. Genom att vara ansluten till CNV:s nätverk får du vårt nyhetsmail med aktuell information om
utbildningar, seminarier och andra aktiviteter hos CNV. Du får även nyhetsbrevet Naturvägledaren med ca fyra
nummer per år med aktuell information om vad som är på gång inom naturvägledning i Sverige och internationellt.
Om du inte önskar få information från CNV i fortsättningen, var snäll och meddela oss det via e-post. Du kan även
avregistrera dig från att få nyhetsmailen här. 
 
Läs mer om naturvägledning på http://www.cnv.nu.
 

 
Dela detta nyhetsmail med andra 
 

        
 

Centrum för naturvägledning, CNV • www.cnv.nu • Redaktör: Per Sonnvik, 018-67 24 44

 
 

http://www.interpret-europe.net/top/membership.html
http://www.internationalinterpretation.org/wp-login.php
mailto:cnv@slu.se
http://www.anpdm.com/newsletter/1526351/41435B45714546584571
http://www.cnv.nu/
http://www.anpdm.com/share-newsletter/424750447640/40/40
http://www.anpdm.com/share-newsletter/474750407040/40/40
http://www.anpdm.com/share-newsletter/444A50467540/40/40
http://www.cnv.nu/
mailto:per.sonnvik@slu.se

