
HOTELL- OCH 
TURISMPROGRAMMET
Tycker du att det är roligt att jobba med män-
niskor, ge god service, organisera och planera 
olika aktiviteter? Är du intresserad av att resa 
och informera, kanske på ett annat språk än ditt 
eget och att träffa människor från olika kultu-
rer? Då är Hotell- och turismprogrammet något 
för dig! Här får du en bra grund för framtida 
jobb inom ett av världens största och bredaste 
arbetsområden - turismen. 

I skolarbetet blandas de teoretiska kunskaperna med 

praktiska övningar. Arbetsformen är allt ifrån grupparbe-

ten och mässor till enskilda arbeten och studiebesök.

Under studietiden är du garanterad minst 15 veckors 

praktik. Vi har sedan länge haft ett väl utbyggt inter-

nationellt samarbete och ger dig möjlighet att göra din 

APL utomlands på olika platser i världen. Vi samarbetar 

också med skolor i andra länder och du får möjlighet att 

skapa nätverk och resa i Europa.

HÖGSKOLEBEHÖRIGHET

Genom att välja till vissa högskoleförberedande kurser 

får du grundläggande behörighet för universitetsstudier, 

och har samtidigt en ordentlig yrkesexamen.

Det finns stora möjligheter till roliga och spännande 

jobb och tack vare den praktiska erfarenhet du får under 

utbildningen skapar du värdefulla kontakter.

Efter utbildningen kan du arbeta inom hotellbranschen, 

som reseledare eller på olika turistanläggningar. 

 

LÄRLINGSUTBILDNING 

Programmet finns även som lärlingsutbildning. Halva 

utbildningen är då arbetsplatsförlagd, vilket innebär att 

halva utbildningen sker på arbetsplatsen och halva ut-

bildningen på skolan.

HT

KONTAKTA OSS 
Elisabeth Gunnarsson, studie- och yrkevägledare
Tel: 054- 540 16 32, elisabeth.gunnarsson@karlstad.se
Ann-Christin Hedelin, lärare, ann-christin.hedelin@karlstad.se

Tingvallagymnasiet, 651 84 Karlstad
Besöksadress: Karlbergsgatan 2A, Karlstad
Exp.tel: 054-540 16 50



KURSER PÅ HOTELL- OCH TURISMPROGRAMMET

GYMNASIEGEMENSAMMA 
ÄMNEN 600 POÄNG

Kurser som finns på alla yrkesprogram:

Engelska 5 ................................................................................100 p
Historia 1a:1 ...............................................................................50 p
Idrott och hälsa 1 .....................................................................100 p
Matematik 1 .............................................................................100 p
Naturkunskap 1a:1 ....................................................................50 p
Religionskunskap 1 ....................................................................50 p
Samhällskunskap 1a:1 ..............................................................50 p
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 .................................100 p

PROGRAMGEMENSAMMA 
KARAKTÄRSÄMNEN 700 POÄNG

Kurser som finns på alla hotell- och turismprogram 

i Sverige:

Engelska 6 ................................................................................100 p
Entreprenörskap ......................................................................100 p
Logi ............................................................................................100 p
Konferens och evenemang ......................................................100 p
Service och bemötande 1 .......................................................100 p
Besöksnäringen .......................................................................100 p
Resmål och resvägar ...............................................................100 p

GYMNASIEARBETE 100 POÄNG

Gymnasiearbetet sammanfattar din utbildning. 

Det måste vara godkänt för att du ska få examen.

Gymnasiearbete .......................................................................100 p

PROGRAMFÖRDJUPNINGAR 500 POÄNG

Här kan du välja mellan de kurspaket som skolan tar 

fram för att bredda och fördjupa din utbildning.

INDIVIDUELLT VAL 200 POÄNG

Här väljer du själv bland de kurser som skolan erbjuder 

inom det individuella valet. Du kan läsa fler programspe-

cifika kurser, komplettera din högskolebehörighet eller 

välja kurser efter eget intresse.

Vi erbjuder alltid Svenska/Svenska som andraspråk 2 och 

3 samt Engelska 6, för dig som vill få grundläggande 

behörighet till universitet och högskolor. Dessa kurser 

kan du välja inom individuellt val (200 p), utökad 

studiekurs (100 p) och/eller inom programfördjupning 

(100p).

INRIKTNINGAR, 400 POÄNG

Inför andra året söker du en inriktning. Varje inriktning 

har ett begränsat antal platser och intagningen sker på de 

betyg du fått på kurser som du avslutat första året.

Hotell och konferens

Hotellinriktningen är för dig som vill arbeta som recep-

tionist, konferensvärd/värdinna eller husfru.

Frukost och bufféservering......................................................100 p
Reception 1 ..............................................................................100 p
Våningsservice 1 ......................................................................100 p
Konferens 1 ..............................................................................100 p

Turism och resor

Om du tänker dig en framtid som exempelvis guide, 

reseledare eller serviceperson inom turistsektorn skall du 

välja turism och resor.

Aktiviteter och upplevelser ......................................................100 p
Hållbar Turism ..........................................................................100 p
Marknadsföring och försäljning ..............................................100 p
Reseproduktion och försäljning ..............................................100 p

Du kommer att ha minst 15 veckors APL, arbetsplats-

förlagt lärande. Då får du praktisera och utveckla dina 

kunskaper på exempelvis hotell, turistbyrå, resebyrå eller 

på en konferens- och fritidsanläggning. APL är uppdelad 

i flera perioder så du får prova olika arbetsplatser.
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Vår utbildning är en del av 
kvalitetssatsningen Servicecollege

Tänkbara yrken

• Resesäljare

• Reseplanerare

• Turistinformatör

• Egen företagare

• Konferensvärd

• Marknadsförare

• Äventyrsguide

• Mässansvarig

• Receptionist

Vidareutbildningar

• Yrkeshögskola

• Utbildningar utomlands


