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Utbildningar i andra länder
Storbritannien:
• Association for Heritage
g Interpretation
p
((AHI))
• Interpret Scotland
USA:
• National Association for Interpretation (NAI)
• Universitet och colleges
Danmark: Naturvejlderuddannelsen
Finland: Yrkesexamination för vildmarks- och naturguider
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Utbildningar i Sverige inom
naturvägledning
• Presentation baserad på översikt gjord av
CNV i maj 2009 till rapporten
Naturvägledning i Sverige.
• Stor mångfald bland utbildningar
utbildningar.
• Få renodlade längre
naturvägledningsutbildningar.
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Universitet och högskolor:
guidning
• Naturguideprogrammet, Umeå universitet, 120 hp
Naturvetenskap, kulturhistoria, turism, naturguidning och företagsekonomi

• Naturupplevelseguidning, Linnéuniversitetet, 90 hp
Naturvetenskap, naturtolkning, utomhuspedagogik, miljö

• Interpretation och guidning inom natur och kultur,
Luleå tekniska universitet (LTU), 7,5 hp
Kommunikationsprocesser och –tekniker.
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Universitet och högskolor:
friluftsliv och utomhuspedagogik
•

Äventyrspedagogik, LTU, 15 hp

•

F il ft li i skolan
Friluftsliv
k l för
fö verksamma
k
pedagoger,
d
Hö k l i Gä
Högskolan
Gävle,
l 7
7,5
5h
hp

•

Nordiskt friluftsliv, Gymnastik- och idrottshögskolan, 60 hp

•

Nordiskt friluftsliv, Göteborgs universitet, 30 hp

•

Friluftsliv, Linnéuniversitetet, 60 hp

•

Skogens skatter, Linnéuniversitetet, 30 hp

•

Lärarprogrammet natur, friluftsliv och lärande i förskola, förskoleklass
eller fritidshem, Linnéuniversitetet, 210 hp

•

Naturen, äventyret och rörelsen som pedagogiskt hjälpmedel, Örebro
universitet, 7,5 hp
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Universitet och högskolor:
friluftsliv och utomhuspedagogik
• Miljö- och utomhuspedagogik, Nationellt centrum för
utomhuspedagogik (NCU), 60/120 hp
Upplevelsebaserat lärande i natur- och kulturgivna uterummet.

• Natur- och kulturvägledning med inriktning mot
utomhuspedagogik , NCU, 30/60 hp
• Skolträdgård - Odling som pedagogiskt verktyg,
SLU 10 hp
SLU,
• Utomhuspedagogik, skogen som pedagogisk
möjlighet, Mittuniversitetet, 7,5 hp
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Universitet och högskolor:
natur, landskap och turism
• Landskapsvetarprogrammet, Högskolan i Kristianstad,
180 hp
Natur- och samhällsvetenskap samt landskapkommunikation

• Naturvårdsbiologi/Ranger, Göteborgs universitet, 180hp
Biologi och turism

• Turismprogrammet, Mittuniversitetet, 180 hp
Kulturgeografi och turismvetenskap

• Upplevelseproduktion,
Upplevelseproduktion LTU,
LTU 180 hp
Turism och evenemang

• Landskapsarkitekt, SLU, 300 hp
Utforma fysiska utemiljö
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Yrkeshögskolan
• Fjällsäkerhet med inriktning mot ledarskap,
Naturbruksgymnasiet Älvdalen
• Natur- och friluftsentreprenör, Naturbruksgymnasiet
Älvdalen
• Naturhälsopedagog, Lärcentrum Vansbro
• Vildmarksguide med inriktning mot
upplevelseturism, Campus Åre
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Folkhögskolor:
Fjäll- och naturguide
• Fjälledarutbildningen, Storumans folkhögskola
• Fjäll- och friluftslinjen, Hållands folkhögskola
• Fjäll- och vildmarksledarlinjen, Malungs folkhögskola
• Naturguide, Hampnäs folkhögskola
• Naturguideutbildningen, Allmän linje friluftsliv,
Tornedalens folkhögskola
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Folkhögskolor:
Turism, entreprenör och hantverk
• Turism och natur, Klarälvdalens folkhögskola
• Upplevelse och turismentreprenör, Jämshögs
folkhögskola
• Allmän kurs i turism, Ålsta folkhögskola
• Friluftsliv-hantverk-ledarskap, Sjöviks folkhögskola
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Naturbruksskolor och andra
gymnasieskolor
• Vildmarksliv, Vildmarksgymnasiet
• Natur- och friluftsprogrammet, Vadstenagymnasiet
• Naturbruksprogrammet med profilen jakt, viltvård
och turism, Kalix naturbruksgymnasium
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Fortbildningsorganisationer,
studieförbund och övriga
• Nationellt centrum för biologi och bioteknik
• Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn
och ungdom
• Movium
• Närnaturguiderna
• SveGuide
• Ekoturismföreningen
• Studiefrämjandet
• Skogen i skolan
• Svenska jägareförbundet
• Naturskoleföreningen
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Kvalitetssäkring av
naturguider
•
•
•
•
•

CNV ska ”stödja kvalitetssäkring av guideverksamhet”
NEST 2007
CNV:s enkätundersökning och workshop 2009
Naturguide: guidar i naturen och kulturlandskapet
Förslag på certifieringssystem baserat på prov. Skulle
indirekt kunna fungera som utbildningsnorm.
• Remissrunda 2010: ca 40 svar
• Utbildares betydelse i arbetet
– Är certifieringssystem oberoende av utbildning rätt väg?
– Vilken roll vill utbildare ha i ett kvalitetssäkringssystem för
naturguider
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Gruppdiskussioner
Pass 1: kl 10.30-11.45
A:

Vilka behov finns det när det gäller att
utveckla utbildningar inom naturvägledning?
Lokal: Rum 1, plan 1

C:

Hur vill utbildare att ett nationellt
certifieringssystem för naturguider utformas?
L k l Ateljén
Lokal:
At ljé (hä
(här))
Återsamling i Ateljén kl 11.50
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Walk and talk
Gå två och två och diskutera nedanstående
få
fråga.
Skriv
Sk i ner ertt svar och
h lämna
lä
iin under
d
dagen. Återsamling i Ateljén kl 13.45
Vilka behov och fördelar kan finnas med
att bilda ett nätverk för utbildare inom
naturvägledning i Sverige?
•19
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Gruppdiskussioner
Pass 2: kl 14 - 15.15
A:

Vilka behov finns det när det gäller att
utveckla utbildningar inom naturvägledning?
Lokal: Rum 2, plan 1

B:

Vilka samverkansmöjligheter finns det
mellan utbildningar så att
naturvägledningen kan utvecklas i Sverige?
Lokal: Ateljén (här)
Fika i Ateljén kl 15.15-15.30
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