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Navn på
studieprogram

Årsstudium i Naturguiding.

Målgruppe

Personer som ønsker å jobbe med eller som allerede jobber innenfor
det naturbaserte reiselivet. Arbeidstakere i små eller store bedrifter
innenfor reiselivet oppfordres til å søke. Studiet henvender seg til de
som har basiskompetanse i friluftsliv, herunder erfaring fra overnatting
ute året rundt, erfaring som kursholder, instruktør, turleder eller som
guide i reiselivet er en fordel.

Opptakskrav,
forkunnskapskrav,
anbefalte forkunnskaper

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Engelsk: one-year programme in Natureguiding

Utfyllende informasjon om krav til realkompetansesøkere:
Søkeren må være 25 år og ha relevant yrkeserfaring i minimum fem år
omregnet til heltid. Inntil to av disse årene kan erstattes av:
•
Militær-/siviltjeneste (førstegangstjeneste), inntil ett år
•
Relevant utdanning innen idrett- og friluftsfag, omsorgs- og
helsefag og økonomiskadministrative fag fra fra videregående
skole, folkehøgskole eller tilsvarende utdanninger
•
Relevant ulønnet arbeid (frivillig arbeid og tillitsverv innenfor
idrett og friluftsliv, annet organisasjonsarbeid og politisk
arbeid)
•
Omsorgsarbeid for egne barn kan telle inntil ett år.
Følgende regnes som relevant yrkeserfaring:
•
Arbeid innen Forsvaret, idrett- og friluftsliv, ledelse, reiseliv,
barnehage, undervisnings- og helsesektor.
Videre gjelder følgende faglige krav:
• Norsk fra Vg2 (videregående kurs I fra Reform -94) med
karakteren 2 eller bedre
• Engelsk fra Vg1 (grunnkurs fra Reform -94) med karakteren 2
eller bedre.

Faglig innhold og
beskrivelse av
studiet

Friluftsliv er en viktig del av norsk tradisjon og kultur, og dette studiet
har en regional profil hvor vi tar i bruk nordnorsk natur og lokal kultur i
undervisningen.
Årsstudium i naturguiding er et samlingsbasert heltidsstudium på 60
studiepoeng med periodisert undervisning som gir grunnleggende
praktisk og teoretisk kompetanse knyttet til rollen som naturguide.
Studiet vi kunne danne grunnlag for videre utdanning og yrkesvalg
innenfor naturbasert reiseliv og friluftsliv.
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I studiet legges det vekt på varierte naturguideperspektiver. Gjennom
året jobbes det aktivt med at studentene skal tilegne seg kompetanse
innenfor de fire hovedområdene ferdselskompetanse,
relasjonskompetanse, fagkompetanse og formidlingskompetanse.
Læringsaktivitetene som foregår utendørs krever at studenten er i god
fysisk form og kan bruke kroppen til å bære sekk, trekke pulk og/eller gå
med egen oppakning i ulendt terreng på ski eller til fots eller ferdes på
sjøen.

Oppbygging av
studieprogram

Semester

15 stp

15 stp

1. sem, høst

Opplevelsesproduksjon

Naturguiding i kystlandskap

2. sem, vår

Naturguiding som profesjon
– prosjekt og praksis

Naturguiding i
vinterlandskap

Nærmere beskrivelse av de enkelte emner fremgår av emnebeskrivelser
og emneplaner.
Læringsutbyttebeskrivelse

Kunnskap
• Ferdes og oppholde seg trygt i variert naturlandskap året rundt.
• Forstå naturguiding, turisme og friluftsliv som et sosiokulturelt
fenomen i det norske samfunnet.
• Beskrive natur og kulturfaglige tema – herunder geografi,
historie, kultur, naturtyper/fenomener, flora og fauna.
• Forklare naturguidens rolle som vertskap og leder for grupper.
• Beskrive opplevelsesproduksjon og bærekraftig utvikling i
reiselivet.
Ferdigheter
• Ferdigheter, metoder og rutiner for sikker ferdsel året rundt,
basert på friluftslivs fagkompetanse.
• Gjøre gode vurderinger i risikoproblematikk, fra internkontroll til
praktisk handling som leder av en gruppe i naturen.
• Formidle kunnskap knytta til natur- og kulturfaglige tema herunder geografi, historie, kultur, naturtyper/fenomener, flora og
fauna.
• Tilrettelegge for bærekraftige opplevelser og læring i natur.
Generell kompetanse
• Ha innsikt i relevante faglige og etiske problemstillinger i sitt
arbeide som profesjonell naturguide.
• Erfaring og kompetanse til å kunne arbeide i reiselivsnæringen
som naturguide.
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•
•

Ferdes i variert naturlandskap, med ansvar for en gruppe
betalende gjester.
Vurdere sitt eget faglige ståsted når det gjelder kjernebegrepene.

Studiets relevans

Praktisk kompetanse og kvalitetssikring gjennom profesjonalisering av
de tjenester som leveres ut i næringslivet i Norge, er etterspurt
kompetanse. Det er et økende behov for mennesker som kan
kvalitetssikre og forvalte opplevelser til betalende gjester i sårbar natur.

Arbeidsomfang og
læringsaktiviteter

Årsstudium i naturguiding er et samlingsbasert heltidsstudium, der
deler av læringsaktivitetene er periodisert i inntil 10 perioder/uker.
Samlingsperiodene vil vare minimum en uke, men noen lengere tid.
Samlingene arrangeres i Lofoten og Troms. Mye av undervisningen blir
gitt i Svolvær. Studiet gir 60 studiepoeng (ECTS) fordelt over to
semester. Studiet er et grunnstudium og kan gi muligheter for videre
utdanning på høgskole- og universitetsnivå.
For å nå læringsmålene må studentene forvente å arbeide minimum 40
timer i uken med studiene, inkludert forelesninger, seminarer og
selvstudium. Gjennom både praktisk og teoretiske innfallsvinkler,
arbeides det med metoder fra vegledertradisjonen i friluftsliv, som
settes sammen med naturfag og reiselivsfag. Dette bindes sammen
med øvingssituasjoner både ute og inne, samt prosjektperiode og
individuell erfaringsinnhenting gjennom praktisk utøvelse av
naturguiding i reiselivsnæringen over en lengre periode.
For de delene av studiet som studenten ikke kan, eller vanskelig kan
tilegne seg gjennom selvstudium, er det fastsatt krav om
studiedeltaking. De ulike emnene har også arbeidskrav som må være
godkjent for å avlegge eksamen. Hva som krever obligatorisk
studiedeltakelse og hvilke arbeidskrav som må være godkjent framgår
av emneplanene. Obligatorisk undervisning vil bli registrert.
Rammer og opplysninger om pensumlitteratur fremgår av
emneplanene.

Eksamen og
vurdering

Det er arbeidskrav og eksamen i alle emner. Alle arbeidskrav knyttet til
de enkelte emnene må være godkjent før eksamen i emnet kan
avlegges. Arbeidskrav, eksamensform og vurdering er nærmere
beskrevet i emneplanene.
Ved eksamen med graderte karakterer benyttes skalaen A-E for beståtte
og F for ikke bestått. Bokstavkaraktertrinnene gis følgende betegnelse
og generell, kvalitativ beskrivelse:
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Undervisnings- og
eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråket er norsk. Noe av undervisningen
kan foregå på engelsk. Pensumlitteratur fremgår av emneplanene.
Pensumlitteratur kan være på norsk/skandinavisk og engelsk.

Administrativt
ansvarlig og faglig
ansvarlig
Kvalitetssikring

Idrettshøgskolen ved Det helsevitenskapelige fakultet er administrativt
ansvarlig for programmet. Instituttleder er programansvarlig.

Andre
bestemmelser

Kandidaten må ved studiestart dokumentere en personlig ulykkes- og
reiseforsikring som gjelder for studiets feltaktivitet.

Utviklingen av studieprogrammet er kvalitetssikret gjennom en
tilrettelagt prosess i fagmiljøet, etterfulgt av drøfting, forankring og
eventuelle justeringer av faglig ledelse. Programmet følger UiTs og Det
helsevitenskapelige fakultets rutiner for evaluering.

Utstyrsbehov: I tilknytning til undervisningen i studiet er det behov for
noe bekledning og utstyr (se www.uit.no/ih)
Denne utdanningen gir kompetanse til virke som guide i natur der det
ikke er særskilt fare for fall med alvorlige følger (Jfr. svenske
produktsäkerhetslagen vedrørende fallrisk), og i terreng slakere enn 30
grader på lagdelt vintersnø. Studiet kvalifiserer til at studenten etter
endt studie og som praktiserende guide i næringslivet over en lengre
periode, kan søke om godkjenning som Naturguide gjennom Norsk
Naturguideforbund.
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EMNEBESKRIVELSE
Opplevelsesproduksjon
Emnet har fokus på hvilke behov naturguiden har i forhold til å planlegge, utvikle og evaluere
opplevelsesproduktet til/i bedrift. Emnet gir studenten innføring i grunnbegreper, modeller og
teorier innenfor opplevelsesproduksjon. Det jobbes med etablerte verktøy og metoder for å
kunne gå ut å skape verdibaserte aktiviteter i feltet naturbasert turisme. Undervisningen gis
gjennom forelesninger, praktiske erfaringer, seminarer og studentstyrt arbeid.
Naturguiding i kystlandskap
Emnet har i hovedsak en praktisk tilnærming og innebærer flere døgn ute i natur. Gjennom
både lærerstyrt og studentstyrt arbeid skal studentene trenes i å mestre friluftslivet med
ansvar for seg selv og grupper. Emnet vil utfordre studentene i ledelsesoppgaver,
beslutningstakning og ferdsel i varierte naturtyper. Emnet tar sikte på å lære studentene
friluftsfaglige metoder for å skape trygge og lærerike opplevelser for betalende gjester i natur.
Sikkerhet og sporløs ferdsel i naturen står sentralt. I emnet inngår kunnskap om naturfaglige
temaer som flora, fauna og geologi knyttes sammen med praktiserende friluftsliv.
Naturguiding som profesjon
Emnet skal gi en innsikt i naturguidens plass og funksjon i samfunnet og i norsk
reiselivsnæring. Yrkesetikk, kulturforståelse og profesjonalitet i guiderollen står sentralt i
emnet. Studenten skal i dette emnet reflektere over og arbeide med sentrale
kompetanseområder som ligger innenfor naturguidens rolle i en profesjonell sammenheng.
Herunder ferdsels-, fag -, formidlings -, og relasjonskompetanse. En lengre prosjektperiode og
individuell erfaringsinnhenting gjennom praktisk utøvelse av naturguiding i reiselivsnæringen
over en lengre periode.

Naturguiding i vinterlandskap
Emnet har i hovedsak en praktisk tilnærming og innebærer flere døgn ute i natur. Gjennom
både lærerstyrt og studentstyrt arbeid skal studentene trenes i å mestre friluftslivet med
ansvar for seg selv og grupper. Emnet vil utfordre studentene i ledelsesoppgaver,
beslutningstaking og ferdsel gjennom ulike ferdselsformer. Emnet tar sikte på å lære
studentene friluftsfaglige metoder for å skape trygge og lærerike opplevelser for betalende
gjester i natur. Sikkerhet og sporløs ferdsel i naturen står sentralt i dette emnet. I emnet inngår
kunnskap om naturfaglige temaer som flora, fauna og geologi knyttes sammen med
praktiserende friluftsliv.
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