
 
 

Anteckningar från workshop om utbildningsnorm för naturguider 
 
Workshoppen var en del av SLU Centrum för naturväglednings nationella träff för utbildare inom 
naturvägledning och naturguidning. Träffen hölls 29 och 30 november 2022. 
 
Fokus på workshoppen var hur utbildningsnormen för utbildning av naturguider kan vidareutvecklas 
och användas. Med utgångspunkt från föreslagna ändringar och deltagarnas inspel diskuterade 
deltagarna hur normen för utbildning av naturguider bör vidareutvecklas.  
 
Workshoppen hölls av Kersti Beck Larsson och Sofia Tiger. 
 
Anteckningar 
 

• Vilken är målgruppen för utbildningar inom normen? Är syftet att naturguiden ska kunna bli 
anställningsbar i ett företag/på naturum eller att den ska vara aktiv ideellt? 

• Samtal om ytterligare modul i natur/kultur. Vi enades om att antalet dagar i grunden 
behöver vara som att de är och att normen är grunden som sedan byggs på med fler 
certifieringar/auktorisationer utifrån i vilken kontext naturguiden ska verka. 

• Normen är en bra ”ledstång” för utbildningarna när det gäller att skapa relevant innehåll. 
• Praktiken behöver förtydligas – vad ska den innehålla och var kan den genomföras? Kan vara 

svårt att få ihop 40 timmar under en kortare utbildning. 
• Det finns fortfarande en svårighet att förstå skillnaden mellan utbildningsnormen 

(kvalitetssäkring av utbildningsinnehåll) och certifieringen (kvalitetssäkring av naturguidens 
grundkompetens) 

• Naturguide ett yrke eller ett sätt att kunskapsförmedla? Det ger olika syn på viktning av 
innehåll. 

• FÖRSLAG: En Certifieringscheck efter avslutad naturguideutbildning som gör det möjligt att 
boka certifiering upp till ett år efter utbildningen med rabatt. 

• Naturkunskap är viktigt att guiden har, men väldigt svårt att definiera vad som är tillräckligt 
kunnande då naturguiderna verkar i olika delar av landet i olika miljöer med olika uppdrag. 

 
FUN kommer att skapa ett nätverk för naturguideutbildningar i form av en Facebookgrupp samt 
bjuda in till digitala träffar. Tillsammans kan naturguideutbildningarna utvecklas och stötta varandra. 

https://www.utbildningsnorm-naturguider.se/
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