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programplan  hotell- och turismprogrammet
Gymnasiegemensamma ämnen 600 p
Engelska 5   100 p
Historia 1a:1  50 p
Idrott och hälsa 1  100 p
Matematik 1a  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 ämnen  700 p
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

Inriktningar:
Hotell och konferens  400 p
Frukost och bufféservering  100 p
Reception 1  100 p
våningsservice 1  100 p
Konferens 1  100 p

Turism och resor  400 p
Aktiviteter och upplevelser  100 p
Hållbar turism  100 p
Marknadsföring och försäljning  100 p
Reseproduktion och försäljning  100 p

Programfördjupningar  700 p
Här ges några exempel:
Företagsekonomi 1  100 p
Reception 1  100 p
våningsservice 1  100 p
Affärskommunikation  100 p
Konferens 1  100 p
Naturguidning 1  100 p
Arrangemang  100 p
Retorik  100 p
Hållbar turism  100 p
Aktiviteter och upplevelser  100 p
turistbyråservice  100 p

Individuellt val  200 p
Inom det individuella valet kan du välja 
kurser för att bli behörig till högskole-
studier. 

 

Gymnasiearbete  100 p
Gymnasiearbetet fungerar som ett kvitto 
på att du är förberedd för ditt yrkesom-
råde. Du måste ha ett godkänt gymna-
siearbete för att få ut din examen.

aPl
På detta program har man minst 15 
veckor APL (arbetsplatsförlagt lärande 
= praktik).

Garanterat valbara kurser
Garanterat valbara kurser inom det 
individuella valet är: Sv/Sv som andra-
språk 2 och 3, någon kurs i Idrott och 
hälsa, någon Estetisk kurs.
KäLLA: SKoLvERKEt. 
GyMNASIEGUIDEN RESERvERAR SIG 
FöR EvENtUELLA äNDRINGAR EFtER 
tRycKDAtUM

sandra chavez och william  
oscarsson:  Vi vill se världen!
När jag träffar Sandra och William 
har de precis påbörjat sitt sista år 
på Hotell- och turismprogrammet 
på Nacka gymnasium. William bor 
ett stenkast bort från skolan i Nacka 
medan Sandra bor i Haninge, men 
den långa resvägen verkar inte vara 
något som berör henne speciellt 
mycket. 

– Det är det värt, säger hon och 
ler. 

Båda har valt inriktningen  
turism där de just nu läser kurser  
i evenemang, reseproduktion,  
personlig försäljning och affärs-
kommunikation. 

– och så läser vi basämnena 
såklart, säger Sandra. Matte och 
engelska och sådant. 

De är överens om att det inte 
är så mycket plugg på hotell- och 
turismprogrammet, i alla fall inte 
på de kurser som är specifika för 
programmet. 

– Såklart vi har prov i vissa 
teoretiska kurser men oftast har vi 
presentationer av olika projekt istäl-
let, vi arbetar väldigt praktiskt. En 
gång gjorde vi en egen hotellmässa i 
skolan, säger Sandra. 

Framtidsdrömmar
Sandra har vetat att hon vill jobba 
som flygvärdinna ända sedan hon 
var liten, medan William bestämde 
sig för hotell- och turismprogram-
met först när han gick i nian.

– Jag hade ingen aning om vad 
jag ville läsa, men jag visste att jag 
ville gå på en praktisk linje. Jag 
läste på lite om programmet och 
tyckte det lät intressant, så jag 
valde det och har inte ångrat mig en 
sekund, berättar William. 

Efter gymnasiet vill Willam 
arbeta som reseledare, gärna utom-
lands. Men de långsiktiga planerna 
sträcker sig längre än så.

– om tio år är jag hotelldirektör  
eller har en hotellkedja, säger han.

Sandra tror att hotell- och 
turismlinjen passar den som vill 
jobba utomlands, gillar att träffa nya 
människor och möta nya utma-
ningar i livet. 

– Det är viktigt att välja en linje 
som man tycker verkar rolig, och 
inte bara ta det som kompisarna 
väljer, säger hon. 
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Efter hotell och turismprogrammet kan du 
välja att börja jobba direkt, studera vidare på 
yrkeshögskola i Sverige eller på yrkes-
högskola utomlands. Eftersom hotell- och 
turismbranschen handlar om att bemöta 
människor från andra kulturer och länder 
är det många som väljer att studera vidare 
utomlands. vissa kommer sedan tillbaka till 
Sverige för att jobba medan andra väljer att 
stanna. 

om du vill studera utomlands efter gymna-
siet kan du välja att kontakta skolan själv 
eller gå via olika förmedlingar. Du får då hjälp 
att boka resan, försäkringar, avgifter och 
att söka studiemedel. väljer du att studera 
vidare i Sverige erbjuder många skolor så 
kallat utbytesår där du får möjlighet studera 
ett år på en skola som din högskola har ett 
samarbete med. 

Du kan välja att studera i såväl Danmark 
som i Nya Zeeland. Hur långt bort du vill åka 
är upp till dig!

☞ Efter gymnasiet


