
   

Självskattning och lästips inför uppguidning 

☐ Jag kan ta fram ett tema och skapa ett innehåll som möter en uppdragsgivares önskemål. 

☐ Tema 

☐ Innehåll som engagerar gästen 

 

☐ Jag vet hur jag väljer plats och skapar ett bra samarbete med markägaren 

 ☐ Samarbete med markägare, lär mer 

 ☐ Parkering 

 ☐ Toa och sophantering 

 ☐ Tillgänglighetsanpassning, lär mer 

 ☐ Eldning, Naturvårdsverket    Brandskyddsföreningen 

 

☐ Jag vet var och hur jag söker fakta 

 ☐ Källkritik, lär mer: Skolverket   Internetstiftelsen 

 

☐ Jag kan göra en plan för en guidning 

 ☐ Plan och flöde, litteraturtips 

 ☐ Säkerhetsplan, lär mer 

 

☐ Jag har koll på hur de viktigaste lagarna och reglerna påverkar min guideverksamhet 

 ☐ Produktsäkerhetslagen, lär mer 

 ☐ Terrängkörningslagen, lär mer 

 ☐ Allemansrätten, lär mer 

 ☐ Samråd för verksamhet i skyddad natur, lär mer 

 ☐ Var jag hittar skötselplaner mm för skyddad natur, lär mer 

 ☐ Olika former av naturskydd, lär mer 

 

☐ Jag har en aktuell förstahjälpen-utbildning, minst HLR, högst två år sedan senast den genomfördes 

☐ Jag vet vilket försäkringsskydd jag behöver och hur det är löst 

https://naturturismforetagen.se/turism-pa-annans-mark/
https://www.miun.se/Forskning/forskningscentra/etour/nyheter/nyhetsarkiv/2021-5/tilllganglig-naturturism/
https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/allemansratten/aktiviteter/eldning
https://www.brandskyddsforeningen.se/brandsakerhet-i-hemmet/fritid/elda-utomhus/
https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/guide-for-kallkritik-for-larare
https://internetkunskap.se/kallkritik/
https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/centrum-for-naturvagledning/publikationer/
https://www.konsumentverket.se/for-foretag/produktsakerhet/produktsakerhetslagen/systematiskt-sakerhetsarbete/
https://www.konsumentverket.se/for-foretag/produktsakerhet/produktsakerhetslagen/systematiskt-sakerhetsarbete/
https://www.naturvardsverket.se/lagar-och-regler/foreskrifter-och-allmanna-rad/2005/nfs-20051/
https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/allemansratten?_t_hit.id=Boilerplate_Episerver_Features_EpiserverFind_Models_EpiserverFindDocument/&_t_q=allemansr%C3%A4tten&_t_id=Ymllvss7xUa14OL9btx-tA%3d%3d&_t_tags=siteid:69c7ea6e-2b02-4832-8c8c-31da973f12f1&_t_tags=language:sv
https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/friluftsliv/arrangemang-i-naturen?_t_hit.id=Boilerplate_Episerver_Features_EpiserverFind_Models_EpiserverFindDocument/33838_sv&_t_q=samr%C3%A5d%20f%C3%B6r%20skyddad%20natur&_t_id=4Yp9fr-1wHOpXIwGnyBLBw%3d%3d&_t_tags=siteid:69c7ea6e-2b02-4832-8c8c-31da973f12f1&_t_tags=language:sv
https://www.naturvardsverket.se/verktyg-och-tjanster/kartor-och-karttjanster/kartverktyget-skyddad-natur/
https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/skyddad-natur?_t_hit.id=Boilerplate_Episerver_Features_EpiserverFind_Models_EpiserverFindDocument/&_t_q=skyddad%20natur&_t_id=QuDZ3jZ0UZkaBp0M1ZQ5Uw%3d%3d&_t_tags=siteid:69c7ea6e-2b02-4832-8c8c-31da973f12f1&_t_tags=language:sv


   

☐ Livsmedelssäkerhet, Livsmedelsverket   Branschriktlinjer utomhusmatlagning 

☐ Jag har guidat mycket och känner mig helt trygg i rollen som guide 

 ☐ Involverar gästen i guidningen 

☐ Kan mitt tema och använder ett språk som visar det samtidigt som den oinvigde 

förstår 

☐ Håller mig till temat men har möjlighet att improvisera för att möta det oväntade 

☐ Lyfter det lokala i guidningen, kultur, folktro mm 

☐ Placerar mig och gruppen på ett sätt som underlättar för gästen att se och höra 

☐ Ger ramar (tid, säkerhet, annat) för guidningen vid början av turen 

☐ Knyter ihop guidningen med gruppen i samband med att turen avslutas 

☐ Reflekterar och utvärderar guidningen 

https://www.livsmedelsverket.se/foretagande-regler-kontroll/regler-for-livsmedelsforetag/branschriktlinjer2/
https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/foretag-regler-kontroll/branschriktlinjer/utomhusmatlagning.pdf
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