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1. ALLMÄNT 
Natur- och kulturguidningsprogrammet omfattar 80 poäng, dvs. två års heltidsstudier, och leder 
till en yrkeshögskoleexamen. Efter genomgånget program skall studenterna på ett professionellt 
sätt kunna arbeta med guidning inom kultur- och naturområdet för företag och organisationer. De 
skall ha uppnått vana vid muntlig framställning och gestaltning samt inhämtat kunskap om miljö 
och natur. De skall ha förmåga att självständigt söka relevant information inom förekommande 
område. Utbildningen är förlagd till Grythyttan och Loka i Bergslagen. 
 
 
2 UTBILDNINGENS MÅL 
 
2.1   Mål för grundläggande högskoleutbildning 
Den grundläggande högskoleutbildningen skall ge studenterna 
- förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar, 
- förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, samt beredskap att möta 
förändringar i arbetslivet. 
 
Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, 
utveckla förmåga att 
- söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå, 
- följa kunskapsutvecklingen, och 
- utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området. 
(1 kap. 9 § högskolelagen (HL)) 
 
 
 



 

2.2  Mål för yrkeshögskoleutbildning 
Mål (utöver de allmänna målen som anges i 1 kap. 9 § HL).  
För att få en yrkeshögskoleexamen skall studenten ha 
- relevanta ämneskunskaper i en sådan omfattning som fordras för att förstå och kunna tillämpa 
de teoretiska grunderna för det yrkesområde som utbildningen avser, 
- kunskapsmässiga förutsättningar att använda kända metoder inom yrkesområdet, och  
- sådana kunskaper och färdigheter som fordras för att självständigt kunna arbeta inom det 
yrkesområde som utbildningen avser. 
(Högskoleförordningen (HF) bil 2) 
 
Utöver detta har Humanistiska institutionen vid Örebro universitet följande mål med 
utbildningen. Utbildningen skall ge kunskap om resande och turism, upplevelseindustri, 
miljöaspekter och natur samt gestaltning och retorik. Tyngdpunkten ligger på mötet mellan 
människa och miljö genom natur och historia. Målet är också att ge färdigheter att med olika 
uttrycksformer gestalta och framföra natur- och kulturhistoriska visningar.  
  
 
3  UTBILDNINGEN 
 
3.1 Utbildningens huvudsakliga uppläggning och innehåll 
Utbildningen är upplagt så att den leder fram till en yrkeshögskoleexamen om 80 poäng. Den 
första terminen består av fyra kurser. Terminen inleds med en introduktion till högskolestudier 
(collegekurs) i vilken även ingår övningar i muntlig och skriftlig framställning. Kulturell 
kommunikation ger en allmän orientering om olika kunskapsperspektiv, perception, upplevelse 
och innebörd i sociala handlingar samt kulturell tolkning/värdering. Interpretation och gestaltning 
ger orienterande kunskaper om och erfarenheter av gestaltning och tolkning. Hand och tanke  
ansluter till filosofiska perspektiv och varvas med pratiska inslag av tillämpad retorik.  
 
Den andra terminen utgörs av kurser i upplevelsekunskap och retorik samt av verksamhetsförlagd 
utbildning. Under den tredje terminen läser man kurser i miljöhistoria och lokalhistoria samt 
resande och turism (samläsning med Högre hotellprogrammet i Grythyttan). Terminen avslutas 
med en naturlandskapet, 5 poäng.  
 
Under den fjärde och sista terminen finns möjlighet att profilera utbildningen mot antingen 
naturguidning eller kulturguidning. Den som väljer inriktning naturguidning läser en kurs inom 
området naturvetenskap, vari ingår exkursion samt miljöfilosofi. Den som väljer inriktning 
kulturguidning läser antingen en kurs i medieproduktion eller en kurs i språk (engelska, franska 
eller tyska).  
 
Gemensamt för båda inriktningarna är den verksamhetsförlagda utbildningen om 5 poäng och 
den avslutande kursen i retorik, 5 poäng. Båda dessa kurser kan profileras mot antingen kultur- 
eller naturguidning.  
 
 
 



 

3.2 Kurser som ingår i programmet 
Programmets kurser framgår av nedanstående tabell. Kurser med fetstil ingår i huvudämnet 
retorik. 
 
Termin Kurs    Nivå Poäng 
1 Retorik I; introduktion och tillämpning  A 5 

Kulturell kommunikation,   A 5 
Interpretation och gestaltning  A 5 
Hand och tanke,     A 5 

2 Upplevelsekunskap   A 5 
 Retorik II    A 5 
 Verksamhetsförlagd utbildning  A 5 
 Retorik III    A 5 
3 Miljöhistoria     A 5 
 Lokalhistoria     A 5 
 Resande och turism   A 5 
 Naturlandskapet   A 5 
4 Valbara kurser inriktning naturguidning: 

Exkursion, naturlandskapet   A 3 
 Miljöfilosofi    A 7 

Valbara kurser inriktning kulturguidning  
Medieproduktion/språk    A 10 
 

 Verksamhetsförlagd utbildning A 5 
 Retorik IV    A 5 
 
3.3 Studieformer 
Undervisningen sker genom föreläsningar, seminarier och handledda projektarbeten enskilt och i 
grupp. Kurserna examineras genom fortlöpande praktiska och teoretiska uppgifter och 
presentationer.  
 
I utbildningen, som genomsyras av ett kultur- och naturperspektiv, ingår fortlöpande konkreta 
förmedlande uppgifter i form av muntliga och skriftliga presentationer. De teoretiska 
kunskaperna varvas med praktiskt genomförande.  
 
3.4 Obligatorisk närvaro 
Seminarier och den verksamhetsförlagda utbildningen kräver obligatorisk närvaro, liksom övriga 
tillämpade moment. Vilka moment och omfattning anges i respektive kursplan. 
 
3.5  Tröskelregler 
För att fortsätta på följande termin krävs att den tidigare är helt avslutad med godkänt resultat. 
 
  
4  INTERNATIONELLT STUDENTUTBYTE 
Utbildningen ger vissa möjligheter för internationellt utbyte. Örebro universitet, Humanistiska 
institutionen, har utbytesavtal med ett antal utländska universitet. 



 

5  BETYG OCH EXAMINATION  
Om inte annat är föreskrivet i kursplanen skall betyg sättas på en genomgången kurs. Betyget 
skall bestämmas av en av högskolan särskilt utsedd lärare (examinator) (6 kap. 10 § HF). 
 
Som betyg skall användas något av uttrycken underkänd, godkänd eller väl godkänd. (6 kap.  
11 § HF). 
 
 
6 EXAMEN  
Yrkeshögskoleexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om sammanlagt 80 poäng.  
 
I examensbeviset skall anges att natur- och kulturguidning är det yrkesområde som utbildningen 
avser.  
 
Mål, se punkt 2.2.  
 
 
7  BEHÖRIGHET FÖR TILLTRÄDE TILL PROGRAMMET 
För tillträde till utbildningen krävs grundläggande behörighet.   
 
 
8  URVAL, PLATSGARANTI OCH FÖRTUR 
Urval på grundval av betyg 50 % och på grundval av högskoleprov 50 %. 
 
 
9  TILLGODORÄKNANDE AV TIDIGARE UTBILDNING (6 kap. 12–14 §§ HF) 
Beslut om tillgodoräknande av kurs i en yrkesexamen fattas av rektor eller den han bemyndigar. 
Rektor har bemyndigat berörd institutionsnämnd att fatta dessa beslut.  
 
Beslut om tillgodoräknande av del av kurs fattas av examinator (6 kap. 10 § HF). 
 
 
10 ÖVRIGT 
Den som under termin fyra väljer att läsa 10 poäng i något av våra moderna språk följer dessa 
kurser i Örebro.   
 
Efter fullgjorda studier erhåller studenten motsvarande 20 poäng på A-nivå i huvudämnet retorik 
som ger behörighet att söka B-nivån.  
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