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Sofia tiger – styrelseledamot för utbildningsnormen



Varför en utbildningsnorm?
• Höja kompetensnivån i branschen
• Skapa ett grundläggande nationellt perspektiv på yrkesrollen naturguide. 
• Underlätta för både guiden och för kunden/arbetsgivaren. 

 Föreningen för nationell utbildningsnorm för naturguider (FUN) är
huvudman för Utbildningsnormen.

 Framtagande under ca 15 år
 Demokratisk process
 Hela branschen har haft möjlighet att bidra

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

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


Fem moment:
- Kommunikationsförmåga 5 dagar
- Logistik, organisation och planeringsförmåga 5
- Säkerhet: förebyggande och incidenthantering 3
- Värdskap, ledarkompetens och service 5
- Praktik 5

• Utbildningar som motsvarar kraven i normen blir godkända enligt den.
• Elever som går sådan utbildning får diplom som säger att de gått en sådan 

utbildning. 
• Normgodkänd utbildning kan ses som förberedande till den personliga 

certifieringen.

Innehåll i Normen



Godkända utbildningar enligt normen:

• Fjälledarlinjen. Storumans folkhögskola
• Naturguide Höga kusten. Örnsköldsviks folkhögskola
• Guidning i natur och kulturmiljö. SLU Centrum för 

naturvägledning
• Naturturism. Realgymnasiets utbildning inom gymnasieskolans 

naturbruksprogram
• Natur- och kulturvägledning. Klarälvdalens folkhögskola
• Äventyrsguide. Dalslands folkhögskola



Varför Föreningen för nationell utbildningsnorm
för naturguider ?

• Ett forum för oss utbildare att mötas och föra dialog om våra frågor 
som rör utbildning av naturguider.

• Hitta synergier i samverkan rörande olika frågor.
• Synliggöra yrkesutbildningar till naturguider i olika former.
• Kvalitetssäkra våra utbildningar och se till att de är relevanta.





Läsa mer om innehållet i normen:
www.utbildningsnorm-naturguider.se

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


WORKSHOP RUNT 
UTBILDNINGSNORMEN

Kersti Beck Larsson - ordförande för utbildningsnormen

Sofia tiger – styrelseledamot för utbildningsnormen



Upplägg för passet
• Introduktion ca 10 min

• En norm under utveckling – några förslag till revision

• Avslutning, sammanfattning, reflektion ca 15 min
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