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Naturvägledning bidrar till att deltagaren utvecklar sin 
egen relation till naturen och kulturlandskapet. 
www.slu.se/cnv/naturvagledning . 

E‐posta cnv@slu.se för att prenumerera på nyhetsbrev.



Spelas in. www.slu.se/dokumentation-np-webbinarier

Ha ljudet avstängt

Ställ frågor i chatten

Utvärderingsblankett via e-post

Om tekniska problem:

1. Kliv ur mötet och gå in igen via möteslänken

2. Ring Katrin på 0738009245.

OM TEKNIKEN



Fortbildningar som kompletterar aktörsutbildningen i nationalparker

1. Introduktion

2. Interpret Europes guide- och värdskaps-utbildningar 

3. Svenska certifieringssystemet och utbildningsnormen för naturguider

4. 10 minuters paus

5. Guideutbildningen för naturums säsongspersonal 

6. Utbildningen för guideintresserade personer med utländsk bakgrund

7. Allmän frågestund 

8. Vad vi tar vi med oss

PROGRAM FÖR WEBBINARIET



Vår gemensamma målbild:

Vi ska vara den mest populära 
naturattraktionen i Europa. Genom 
världsledande pedagogik i naturen.

Våra ledord: 

• Naturupplevelser 

• Kvalitet 

• Kunskap



INTERPRET EUROPES
GUIDE- OCH VÄRDSKAPS-UTBILDNINGAR 

KRISTIAN BJÖRNSTAD



Mer meningsskapande och 
värdeskapande i din nationalpark
- med guidekurs från Interpret Europe

Kristian Bjørnstad
Norgeskoordinator och trainer, Interpret Europe
Sekretariatsledare Norske Parker



Certified Interpretative Guide CIG kurs. SLU Uppsala 2019



Certified Interpretative Guide CIG kurs. SLU Uppsala 2019



Certified Interpretative Guide CIG kurs. SLU Uppsala 2019



Certified Interpretative Guide CIG kurs. SLU Uppsala 2019



Meningsskapande i nationalparker
-med naturvägledning/heritage interpretation



Fokus på meningsskapande i naturvägledning

It aims not to do 
something to the visitor, 
but to provoke the 
listener to do something 
to himself.
Tilden, F. (1977) Interpreting our heritage.
3rd edn. Chapel Hill: University of North 
Carolina Press: 111, Original quote from 1967

“



 Authentic experiences
 Immersive tourism
 Experiential travel
 Mindful tourism
 Transformative travel
 Participatory tourism or ‘voluntourism’

Mange navn, men det går mye ut på det samme: 
meningsfulle opplevelser

Mot djupare mening i besöksnäringen



Mot djupare mening i besöksnäringen



Djupare
Mening

Upplevelse

Deltagande
(utmaning)

Omsorg
respekt

Interpretation och interpretativ guidning



Kurs i natur- och kulturvägledning 

 Certified Interpretive Guide (CIG)
 For erfarne guider og naturveiledere
 5 intense dager
 Teoretisk og praktisk examen

 Certified Interpretive Host (CIH)
 For besöksnäring
 2 dager
 Teoretisk eksamen og praktisk test 



Certified Interpretative Host CIH kurs. 2017, 2019



Bli en
ambassadør for 

natur- och
kulturarv

Promoter produkter
ved skape unike

temaer

Praktisere og få
feedback på deg

som vert og
guide

Lær å appelere til
gjestens hode, 

hender og hjerte

Skap nye ideer
og styrk
nettverk

Lær prinsippene i
naturveiledning -

interpretation

Certified Interpretive Host, CIH
16 timer (2 dager)

8-16 deltakere
Övningar, presentationer, 

diskussioner, praksis…



Interpret Europe

European Association for
Heritage Interpretation

 Established as a charity in 2010
 More than 1,000 members in 56 countries

We believe that to learn from our heritage
is essential for a shared future in Europe.



Our mission

To serve all
who use first-hand experiences
to give natural or cultural heritage
a deeper meaning



Our activities

 Communication
 Training
 Research



Tack!
kristian@norskeparker.no

www.norskeparker.no
www.interpretasjon.no

www.interpret-europe.net



SVENSKA CERTIFIERINGSSYSTEMET OCH 
UTBILDNINGSNORMEN FÖR NATURGUIDER

PER SONNVIK



Två kompletterande system
• 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.

Naturguider = personer som guidar om och i naturen och 
kulturlandskapet

Framtagande under ca 15 år

Demokratisk process

Hela branschen har haft möjlighet att bidra

https://www.slu.se/naturguide



• 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 certifieringen

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

www.utbildningsnorm-naturguider.se

Godkända utbildningar enligt normen:
• Fjälledarlinjen. Storumans folkhögskola
• Friluftsliv & företagande. Örnsköldsviks folkhögskola
• Guidning i natur och kulturmiljö. SLU Centrum för naturvägledning
• Natur och äventyr. Realgymnasiets utbildning inom gymnasieskolans naturbruksprogram
• Turism & friluftsliv. Klarälvdalens folkhögskola
• Äventyrsguide. Dalslands folkhögskola



• Guider bedöms oberoende av tidigare utbildning
• Guide som ska certifieras behöver ha praktisk erfarenhet 

och teoretisk kunskap
• Skriftligt test och uppguidning.
• Oberoende examinatorer
• Certifierad guide får diplom, namnbricka och logga
• Certifiering gäller i tre år

www.certifieradnaturguide.se

Kompetensmål:
• Planering & utvärdering 
• Värdskap 
• Pedagogik & kommunikation
• Ledarskap 
• Säkerhet 
• Hållbarhet & miljö
• Ansvar & försäkring 
• Mat & kost



• Utbildningar som motsvarar kraven i normen blir 
godkända enligt den.

• 6 utbildningar godkända idag.
• Elever som går sådan utbildning får diplom som 

säger att de gått en sådan utbildning. 
• Normgodkänd utbildning kan ses som 

förberedande till certifieringen

• Guider bedöms oberoende av tidigare utbildning
• Guide som ska certifieras behöver ha praktisk 

erfarenhet och teoretisk kunskap
• Skriftligt test och uppguidning.
• Oberoende examinatorer
• Certifierad guide får diplom, namnbricka och 

logga
• Certifiering gäller i tre år



BENSTRÄCKARE 
10 MIN


