
NATUR- OCH 
KULTURGUIDE

 

YRKESINRIKTAD UTBILDNING FÖR DIG MED INTRESSE 

FÖR NATUR, FRILUFTSLIV, KULTURHISTORISKA 

MILJÖER OCH HÅLLBAR TURISM. 

I STAD, KULTURLANDSKAP 
OCH SKÄRGÅRD

NY UTBILDNING!NY KURS!

・Kursperiod・

Kursen är på heltid och CSN berättigad.

Kursstart 21 aug 2023, avslutning 30 aug 2024.

Praktik i feb-mars 1-2 veckor och i juni-juli 4-5 veckor.

 

・Mer information・

 

 

 

 

・Anmälan・

Anmäl dig på plats eller via vår webbsida

www.litorina.fhsk.se

 

・Plats・

Litorina folkhögskola

Backsippevägen 4

371 54 Karlskrona 

 

Tony Svensson
 0768 92 62 84

tony.svensson@litorina.fhsk.se

Hanna Dawson
 0731 47 34 20

hanna.dawson@litorina.fhsk.se

Besök vår webbsida 
för mer information!

mailto:tony.svensson@litorina.fhsk.se
mailto:tony.svensson@litorina.fhsk.se


NATUR- OCH 
KULTURGUIDE

Värdskap, ledarskap, gruppdynamik och guidekunskap

Turism, friluftsliv och säkerhet

Natur, kultur och historia

Entreprenörskap och marknadsföring

6 veckors yrkespraktik

Kursen består av följande huvuddelar:

Kursens innehåll kommer även att bygga på kursdeltagarnas 

önskemål, erfarenheter och framtidsplaner. 

Efter avslutad utbildning ska du som kursdeltagare själv 

kunna verka som entreprenör eller få anställning med din 

unika kompetens. Du blir också en viktig aktör för att sprida 

kunskap om våra fantastiska blekingska kultur- och 

naturmiljöer.

Förkunskaper: Grundläggande behörighet från svensk 

grundskola eller motsvarande. Meriterande är om sökande till 

kursen kan prata fler språk än svenska och engelska, gärna 

tyska eller polska.

Kursen ges i samverkan med Blekinge Arkipelag samt med stöd 

från Region Blekinge.

Har du ett intresse för natur, kulturhistoriska miljöer 

och hållbar turism och kanske vill  utveckla det till ditt 

yrke? 

Vår utbildning Natur- och kulturguide i stad, kultur- 

landskap och skärgård ger en bred kunskapsbas för dig 

som vill arbeta med guidning inom hållbar turism, 

antingen som anställd eller som egen företagare. 

Under utbildningen varvas teori med praktik. Vårt 

klassrum finns på Litorina folkhögskola i Karlskrona och 

sträcker sig ut i södra Sverige med tonvikt på Blekinge 

och dess unika natur och kulturvärden. Vi fördjupar oss i 

olika natur- och kulturmiljöer genom att studera dem så 

väl teoretiskt som i fält genom studiebesök och 

exkursioner.

I STAD, KULTURLANDSKAP 
OCH SKÄRGÅRD


