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och ställer olika krav på kursinnehåll / utbildning

Naturturism är inte synonymt med friluftsliv



Så skiljer vi dem åt

• Förflyttad konsumtion

• Köpt tjänst

• Samarbete med markägare och andra intressenter

Naturturism

Friluftsliv

• I egen regi, med vänner och familj

• Föreningslivet

• Ideellt

• Allemansrätten är en förutsättning för gemene man



Vi har frågat:

Gymnasium, samtliga med Naturbruk och 

Hotell och turism i Skolverkets register

Folkhögskolor

Yrkeshögskolor

Universitet och högskolor 

Ett utskick, till skolans mottagare

En påminnelse, riktad till kursansvariga 

förutom på gymnasienivån som gick till 

samma mottagare.



• Ny inriktning från 2021 som ger ett likvärdigt innehåll över riket

• Svarsfrekvens: väldigt låg men värdefulla inspel

Naturbruksgymnasiets yrkesutgång Arbete inom naturturism

Universitet och högskolor

• Från delar av kurser till hela program

• Svarsfrekvens: 65% av 23 tillfrågade

• Blandat utbud från delmoment i grundläggande kurser till specialiserade mot yrke

• Svarsfrekvens: 64% av 25 tillfrågade

Folkhögskolor

• Specialiserade kurser mot yrke

• Svarsfrekvens: 71% av 7 tillfrågade

Yrkeshögskolor

Föreningar och studieförbund

• Svarsfrekvens: 0% av 11 tillfrågade



Gymnasiet

Kurser som kan leda till någon certifiering, enligt skolan

• Certifierad naturguide, 9

• Paddelpasset, 2

• Flera nya kursstarter av Naturturisminriktningen

• Några Naturbruksgymnasier breddar sitt utbud

• Någon ny skola tillkommer

Nya kurser som planeras

• Branschkunskap (värdskap, praktiska tips & trix) 4

• Företagande (lagar, prissättning mm) 3

• Annat (ledarskap, naturkunskap, friluftsliv) 1

Fortbildningsbehov av utbildare / lärare

• Totalt 2019 – 2022: 29

• Planerad start 2023 eller senare: 17

Kursstarter

• Antal skolor: 11



Tankar från utbildare

Möjligheterna är stora och yrkesområdet är väldigt brett, på gott och ont. Den nya naturturismutbildningen på 

gymnasienivå som lanserades 2021 är fortfarande i sin linda och är också en väldigt bred utbildning. 

Kursernas innehåll är "lite av mycket" vilket riskerar att kunskaperna inte blir så djupa. 

Certifieringen mot naturguide är tuff för en gymnasieelev.

Ryssby gymnasiet



Folkhögskola

Kurser som kan leda till någon certifiering, enligt skolan

• Certifierad naturguide: 5
• SveGuide: 1
• Fjälledare: 3

• Friluftsliv: 4

• Naturturism: 5

Nya kurser som planeras

• Branschkunskap (värdskap, praktiska tips & trix) 8

• Företagande (lagar, prissättning mm) 5

• Annat (ledarskap, naturkunskap, friluftsliv) 6

Fortbildningsbehov av utbildare / lärare

• Totalt 2019 – 2022: 25

• Planerad start 2023 eller senare: 19

Kursstarter

• Antal skolor: 13





Yrkeshögskola

Kurser som kan leda till någon certifiering, enligt skolan

• Svelav: 1
• Paddelpasset + Transportsyrelsen: 1
• Fjälledare: 1

• Friluftsliv: 0

• Naturturism: 2

Nya kurser som planeras

• Branschkunskap (värdskap, praktiska tips & trix) 2

• Företagande (lagar, prissättning mm) 2

• Annat (ledarskap, naturkunskap, friluftsliv) 2

Fortbildningsbehov av utbildare / lärare

• Totalt 2019 – 2022: 2

• Planerad start 2023 eller senare: 2

Kursstarter

• Antal skolor: 2



Tankar från utbildare

Enormt stor fråga, branschen är i förändring. 

Marknyttjande i friluftslivet är ifrågasatt, byggnation och "äganderätt" tränger ut rekreationsmiljöer. 

Behovet av välgrundad introduktion till natur och friluftsliv är större än någonsin då fler är relativt okunniga.

Kraven på organiserat friluftsliv med tanke på kunskap, hänsyn och lagrum är mer  avancerat än tidigare.

Campus Åre



Högskola & universitet

Kurser som kan leda till någon certifiering, enligt skolan

• Certifierad naturguide: 0 
• SveGuide: 0
• Fjälledare: 0

• Friluftsliv: 4

• Naturturism: 5

Nya kurser som planeras

• Branschkunskap (värdskap, praktiska tips & trix) 2

• Företagande (lagar, prissättning mm) 0

• Annat (ledarskap, naturkunskap, friluftsliv) 4

Fortbildningsbehov av utbildare / lärare

• Totalt 2019 – 2022: 35

• Planerad start 2023 eller senare: 22

Kursstarter

• Antal skolor: 8



Tankar från utbildare

Miljöproffs behöver utomhuspedagogik och rekreationsfärdigheter för att effektivt kommunicera ledning och 

arbeta med allmänheten i ett problemlösningsläge.

Högskolan Kristianstad



Anders Johansson

E-post: anders.johansson@naturturismforetagen.se

Telefon: 0706 505 333

Eva Stighäll

E-post: Eva.Stighall@naturvardsverket.se

Telefon:

mailto:anders.johansson@naturturismforetagen.se
mailto:Eva.Stighall@naturvardsverket.se
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