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Utbildningsplan – Auktoriserad Länsguide i Dalarna 
 
Att vara auktoriserad länsguide i Dalarna kan ge dig en stimulerande, positiv och 
utvecklande bisyssla. Det är inget heltidsjobb och kan lätt kombineras med andra 
arbeten. Att vara auktoriserad gör att du kan ta längre och kortare uppdrag i hela Dalarna 
och är en kvalitetssäkring som öppnar många dörrar inom turism- och serviceindustrin. 
 
Utbildningstid:  
Uppstart och introduktion lördag 29 maj kl 10.00-12.00 i Sågmyra. Vi följer restriktioner 
från Folkhälsomyndigheten och planerar att vara utomhus på verandan. 
Kursstart helgen 8-10 oktober 2021. Kursen pågår hela vintern.  
Examen före sommaren 2022, preliminärt 7-8 maj 
 
Utbildningen innebär både lärarledda träffar, digitala föreläsningar och övningar samt 
egna studier. Det blir tillfällen till flera övningstillfällen. Efter varje moment gör man ett 
prov digitalt. 
 
Kontakt: dalaguide@gmail.com, 0705155099 (Anna-Lena Söderlund Törnell, ordf) 
Anmälan: https://formogr.am/BKsLhRwi2v  
 

 
I samarbete med: 
 

               
 

mailto:dalaguide@gmail.com
https://formogr.am/BKsLhRwi2v
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Utbildningens innehåll: 
* Dalakunskap omfattar kunskap om hela länet som turistdestination. Kännedom om de 
största besöksmålen i varje område. Historia. Natur och miljö. Dalarnas olika 
kulturyttringar. Geografi, religion, samhälle och näringsliv i dag i länet.  
* Sverigekunskap omfattar bland annat kunskap om utbildning, socialsystem och 
arbetsmarknad 
* Guide- och presentationsteknik innefattar bl.a. framförande och disposition, 
mikrofonteknik, retorik, storytelling, gruppsykologi, att arbeta i buss 
* Värdskap, service och ledarskap, gruppdynamik 
* Bransch och besöksnäringskunskap. Turismens utveckling och framtid.  
* HLR (Hjärt- och Lungräddning) och krishantering 
* Ekonomi och eget företagande 
 
Preliminärt schema (veckonumren stämmer till stor del men datum kan ändras. Fastlagt 
schema meddelas senast vid kursstart i oktober). Kväll = på plats i Falun eller annan ort i Dalarna, i vissa fall 

via zoom 

 

Vecka Prel 
datum 

Ämne Plats  

21 29/5 Uppstart och 
information 

Sågmyra 
Kökshandel 

10-12 

40 8-10/10 Introduktionshelg Vikarbyn Backlunds 
Boende, 
övernattning 

42 20/10 Dalarnas Historia  Kväll 

44 alt 
45 

3 alt 9/11 Skog och natur  Kväll 

46 21/11 Exempelguidning Mora Halvdag 

48 1/12 Storytelling  Kväll 

50 15/12 Idrott och sport  Kväll 

1 9/1 Siljan Runt Provguidning Buss heldag 

3 18/1 Geologi  Kväll 

4 25/1 Matkultur i Dalarna  Kväll 

5  HLR Borlänge  

6 12/2 Exempelguidning, 
Dalarnas Museum 

Falun Heldag 

8 23/2 Konst i Dalarna  Kväll 

9 5/3 Övningsguidning Leksand Halvdag 

11 15/3 Starta eget, 
marknadsföring 

 Kväll 

13 3/4 Övningsguidning Falun Halvdag 

16 23/4 Övningsguidning Siljan Runt Heldag 

17 26/4 Branschkunskap  Kväll 

18 7-8/5 Examen   
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Ännu ej schemalagda tillfällen: 
Ekomuseum Bergslagen (halv- eller heldag) 
Husbyringen (heldag) 
Världsarvet (kväll) 
Sverigekunskap (kväll) 
Dalarnas samhälle (kväll) 
Möjligtvis kan det bli fler tillfällen  
 
Obligatoriska studiebesök 
Ett stort antal besöksmål (ca 100) skall besökas där man får en signering på 
besöksmålslistan av någon på besöksmålet. Ett flertal besöksmål kräver inte signering 
men skall ändå besökas, till exempel vissa kyrkor och naturreservat. Vid kursens start får 
du ett ID-kort som du ska visa upp vid besöken. De flesta ger fri entré men man kan inte 
räkna med det. 
 
Kunskapskontroll 

1. Obligatorisk närvaro på de flesta momenten 
2. Kontinuerligt digitala prov/tester efter de flesta momenten och föreläsningarna 
3. Obligatoriska studiebesök på egen hand med signerad lista 
4. Muntliga presentationer under lektionstid, i buss, till fots och digitalt 
5. Examensguidning till fots och i buss inför en examineringsnämnd och 

yrkesbedömare 
 
Efter avslutad kurs skall du som deltagare 

- Förstå vad det innebär att vara en god ambassadör för Dalarna och guideyrket 
- Veta hur man på ett professionellt sätt tar emot besökare till länet. Genom sin 

guidning eller annan service säkerställer den auktoriserade guiden att besökaren 
får rätt information och att bilden av Dalarna är positiv och intressant 

- Ha mycket god kännedom om länets besöksmål 
- Ha ingående kunskap om Dalarna och de vanligaste besöksmålen och därmed 

kunna guida i området 
- Ha goda färdigheter i de praktiska delarna av guideyrket 
- Ha kunskap om branschens olika aktörer och förståelse för nödvändigheten att 

tillfredsställa besökarens behov och önskningar 
- Veta hur man paketerar en upplevelse och säljer denna 
- Känna till behovet av att marknadsföra dig själv och rollen som frilansande guide 

 
Auktorisering 
Efter genomgången kurs med godkänt i alla moment kommer en uppguidning till fots och 
i buss att ske inför en examinationsnämnd bestående av representanter från 
besöksnäringen i Dalarna. Inlämnandet av den signerade listan över de obligatoriska 
studiebesöken ska ske innan examen. 
För att få auktoriseringen utställd ska alla kunskapskontroller ha avklarats och blivit 
godkända.  
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Nationell yrkesbedömning 
I samarbete med Sveriges Guideförbund kommer en yrkesbedömare att vara närvarande 
vid examenstillfället och validera de praktiska momenten. Godkänt leder till en Nationell 
Certifiering i den praktiska kunskapen i yrket (inte samma sak som auktorisering som 
länsguide i Dalarna som även baseras på teoretisk kunskap) 
 
Godkänd auktorisering 
Efter godkänd auktorisering som Länsguide i Dalarna får du en ID-bricka, Dalaguiders 
nyckelband, guidenål och medlemskap som guide i Dalarna Guide & Kultur under 2022. 
Du får möjlighet att synas på föreningens hemsida under guider och erbjuds då och då 
uppdrag som inkommer till föreningen. 
Du blir erbjuden att ingå i kontaktnätet av Dalaguider genom en sluten Facebook-grupp 
och får möjlighet att delta i alla aktiviteter och fortbildningar som föreningen anordnar. 
Alla deltagare får diplom över de godkända momenten efter avslutad kurs även om man 
väljer att inte auktorisera sig. 
 
Som auktoriserad guide har du möjlighet att ansöka om medlemskap i Sveriges 
Guideförbund och bli en del av ett rikstäckande nätverk samt delta i all fortbildning och 
aktiviteter som erbjuds. Som medlem i SveGuide har du även tillgång till det Europeiska 
nätverket av auktoriserade guider, FEG. Du får även möjlighet att bli medlem i det 
nordiska nätverket, IGC (Inter Nordic Guide Club) 
 
Vad krävs för att bli antagen till utbildningen? 
* gymnasiekompetens eller liknande 
* Tidigare yrkeserfarenhet av guideyrket, turistbranschen, besöksnäringen eller liknande 
är en merit1 
* Kunna svenska flytande i tal och skrift 
* Motsvarande nivå C1 på Europarådets referensram för språk för de ytterligare språk du 
vill åberopa2 
* Datavana, dator med kamera och mikrofon 
* Tillgång till Facebook 
 
Att ha egenskaper som positiv, flexibel, självständig, engagerad och intresserad är viktigt. 
Mer än ett språk utöver svenska och engelska är en fördel, framförallt tyska. Har du 
dessutom scen- och mikrofonvana är det bra. 
 
Avgift 
11 500 kronor 
Inkluderat: 
Förmiddagsfika vid uppstarts tillfället 
Introduktionshelg med 2 övernattningar, 2 luncher, 2 middagar 
3 busstillfällen 
3 guidningar av auktoriserad Dalaguide, Siljan Runt, Falun och Mora 

 
1 Efter bekräftelse på anmälan, skickas CV till dalaguide@gmail.se 
2 Efter bekräftelse på anmälan, skickas intyg/betyg till dalaguide@gmail.se 
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Halvdagskurs Ekomuseum Bergslagen och Husbyringen 
Föreläsning på Dalarnas Museum och Gruvmuseum  
Alla övriga föreläsningar och guidningar 
Litteratur 
Examensguidning och yrkesbedömning i buss och till fots inför examineringsnämnd 
Kulturmedlemskap i Dalarna Guide & Kultur under utbildningen 
 
Anmälan 
Anmälan ska ske senast 21 maj 2021 via länken https://formogr.am/BKsLhRwi2v 
Du får då anmälan inkommit ett förbindelsedokument till din e-post. 
Anmälan är bindande. Efter påbörjad kurs återbetalas inte anmälningsavgiften eller 
kursavgiften. Skulle av någon anledning inte kursen starta (t.ex. vid för få deltagare) 
återbetalas anmälningsavgiften. 
Då du anmäler dig godkänner du att vi sparar dina uppgifter under utbildningen. 
 
Anmälningsavgift  
900 kronor (plusgiro 465 3352-7 eller Swish 123 05 405 59 skall finnas tillgängligt på 
föreningens konto den 24 maj 2021. 
 
Slutbetalning  
10 600 kronor skall ske senast 15 september 2021  
 
Mer om föreningen: 
www.dalaguide.se, https://www.facebook.com/dalaguide.se  
 
Ansvarig för kursen 
Anna-Lena Söderlund Törnell (kursansvarig) och Ingerid Manneteg för styrelsen i Dalarna 
Guide & Kultur 
 
Kontakt: 
dalaguide@gmail.com 
070-5155099 
Toftbyn 254, 79024 Toftbyn 

 
 
Kursen följer riktlinjer för guideutbildning 
uppsatta av FEG (Europeisk Guide 
Förbundet) 

 

 

https://formogr.am/BKsLhRwi2v
http://www.dalaguide.se/
https://www.facebook.com/dalaguide.se
mailto:dalaguide@gmail.com

