
 

 

 
Hotell- och turismprogrammet – Turism och resor (HT)  
Inriktning turism och resor 
Examensmål: Hotell- och turismprogrammet är ett yrkesprogram. Efter examen från programmet ska 
du ha de kunskaper som behövs för att arbeta inom turismnäringen. Utbildningen ska utveckla dina 
kunskaper om service och bemötande, vilket är centralt inom branschen. Den ska också utveckla 
kunskaper i kommunikation, marknadsföring, försäljning och entreprenörskap. 
 
Grundläggande behörighet till högre studier får du dessutom om du väljer till Svenska 2 och 3 
 
Ämne  Kurs  Poäng  Åk 1  Åk 2  Åk 3 

Gymnasiegemensamma     700       
  Svenska 1/Svenska som andraspråk 1   100 X   

  Engelska 5  100 X   

  Matematik 1a  100 X   

  Idrott och hälsa 1  100   X 

  Samhällskunskap 1a1 50 X   

  Historia 1a1 50   X 

  Religionskunskap 1   50     X

  Naturkunskap 1a1  50   X 

Gymnasiearbete    100       

  Gymnasiearbete 100     X

Programgemensamma     700       
  Engelska 6 100   X 

  Entreprenörskap 100 X   

  Logi  100   X 

  Konferens och evenemang  100   X 

  Service och bemötande 1 100 X   

  Besöksnäringen 100 X   

  Resmål och resvägar 100 X   

Inriktning Turism och resor     400       
  Aktiviteter och upplevelser 100   X 

  Hållbar turism 100     X

  Marknadsföring och försäljning 100     X

  Reseproduktion och försäljning 100     X

Programfördjupning     500       
  Guide och reseledare 100     X

  Värdskap på resmålet  100     X

  Entreprenörskap& företagande 100      X

  Naturguidning 100   X 

  Moderna språk 1,2,3,4 100 (X)  (X)  (X)

Individuellt val    200       
  Svenska 2 100   X 

  Svenska 3 100     X

  Idrott och hälsa 2        100     X

  Matematik 2a 100   X 

  Engelska 7 100     X

  Fotografisk bild  100   (X)  (X)

  Psykologi 1 50   (X)  (X)

  Samhällskunskap 1a2 100     (X)

  Organisation och Ledarskap 100     (X)

  Estetisk kommunikation  100   (X)  (X)

 



Hotell- och turismprogrammet - Turism och resor (HT) 
 
Hotell- och turismprogrammet – turism och resor förbereder dig för en framtid inom 
världens största näring och den snabbast växande branschen i Sverige. Här får du goda 
möjligheter att få jobb direkt efter gymnasiet och samtidigt skaffa dig en grund för vidare 
studier vid universitet och högskola. Detta är utbildningen för dig som vill arbeta med resor, 
människor och spännande kulturella möten. Du får en bred kunskap inom service, evenemang 
och ledarskap.  
 
Turism och resor erbjuder dig 18 veckors praktik och chansen att praktisera på både nationella 
och internationella företag i branschen, t.ex. på turistbyrå, hotell, eller som reseguide. Varje år 
skickar vi elever på utlandspraktik till England och Spanien. Kanske blir du en av dem? 
 
Under tre innehållsrika och spännande år ger vi dig breda kunskaper om turismbranschens alla 
delar. På vårt program är det personliga mötet och kundservice centralt genom alla år. Du får 
bland annat lära dig om olika resmål, resvägar och att söka information. Du kommer att 
planera, marknadsföra, leda och arrangera aktiviteter och resor.  
 
Att känna till hur man driver ett eget företag är kunskap som fler och fler efterfrågar. Genom 
konceptet Ung Företagsamhet lär du dig starta och driva ett eget företag, antingen själv eller 
med andra elever. Du producerar en tjänst utifrån en egen affärsidé, som du sedan 
marknadsför och säljer. Du får också möjlighet att delta på UF-mässan och där träffa andra 
företag och tävla om många olika priser. De bästa företagen går vidare till både SM och EM. 
”Det roligaste jag gjort i skolan” säger många.   
 
På Aniaraymnasiets turismprogram hittar du och utvecklar dina styrkor tillsammans med 
engagerade lärare och samarbetspartners. I utbildningen får du tidiga och viktiga kontakter 
med personer och företag genom praktik, studiebesök och en massa olika spännande projekt. 
När du gått tre år på Aniaragymnasiet är du redo för nästa steg.  
 
I framtiden hittar vi dig kanske som flygvärdinna i Asien, reseledare i Grekland, dykinstruktör 
vid Stora Barriärrevet, receptionist på stadens hotell eller som turistinformatör i Göteborg. 
  

Att studera vidare 
 
Grundläggande behörighet till studier på högskolor och universitet efter din yrkesexamen får 
du om du väljer att även läsa svenska 2 & 3/svenska som andra språk 2 & 3 som ett 
individuellt val. Det finns många utbildningar du kan välja mellan inom dessa. 
 

Yrkeshögskola 
 
På yrkeshögskolan kan man fortsätta studera och lära sig mer om yrket. Exempel på 
utbildningar är Hotel Management, Revenue Management i Besöksnäringen och TRAC 
Diplomerad Resekonsult. På yrkeshögskolan finns även utbildningar inom till exempel vård, 
restaurang, ekonomi och teknik. 
 
Mer om behörighet till Yrkeshögskolan och vilka utbildningar som finns där hittar du på 
yrkeshogskolan.se 


