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APL Turisminriktningen

Lämpliga kurser för APL

• Värdskap på resmålet 100 p

• Turistbyråservice 100 p

• Guide & Reseledare 100 p

INDIVIDUELLA paket, välj bland:

• Moderna språk 100-300 p

• Drycker och ansvarsfull 

alkoholservering 100 p

• Reception 1 100 p

• Konferens 1 100 p

• Våningsservice 1 100 p

• Frukost och bufféservering 100 p

• Servering 1 100 p

• Arrangemang 100 p

• Evenemang 100 p

• Naturguidning 1 100 p



APL Turisminriktningen

Litet fjällturisthotell

• Värdskap på resmålet 100 p

• Frukost och bufféservering 

100 p

• Reception 1 100 p



APL Turisminriktningen

Aktivitetsföretag

• Arrangemang 100 p

• Värdskap på resmålet 100 p

• Konferens 1 100 p



APL Turisminriktningen

B & B med turridning

• Värdskap på resmålet 100 p

• Naturguidning 1 100 p

• Frukost och bufféservering 

100 p



APL Turisminriktningen

Hilton, Malta

• Värdskap på resmålet 100 p

• Frukost och bufféservering 

100 p

• Moderna språk 100-300 p



APL Turisminriktningen

Bussreseföretag

• Guide och reseledare 100 p

• Värdskap på resmålet 100 p

• Moderna språk 100-300 p



APL Turisminriktningen

Turistbyrå

• Turistbyråservice 100 p

• Värdskap på resmålet 100 p

• Moderna språk 100-300 p



APL Hotellinriktningen

Mindre mellanklasshotell

• Reception 2 100 p

• Konferens 2 100 p

• Servering 1  100 p

Stort internationellt hotell

• Reception 2 100 p

• Reception 3 100 p

• Moderna Språk 100-300 p



APL Hotellinriktningen

Stort konferenshotell

• Konferens 2

• Konferens 3

• Evenemang



Individualisering APL

• Utgå från APL-platsen.

• Välj lämpliga programfördjupningskurser.

• Stäm av med handledaren vilka mål som kan uppnås på APL. 

Resterande mål får eleven teoretiskt eller praktiskt i skolan

• Viktigt med individuell planering eftersom eleverna i gruppen 

har olika kurser men också har tillägnat sig olika 

kunskaper/färdigheter under APL.

• Vid APL-besök använder man, tillsammans med handledaren 

och eleven, en matris med kursens centrala innehåll och 

kunskapskrav för att komma fram till vad eleven har gjort och 

vad som saknas samt vilken betygsnivå som har uppnåtts.



Matris för kursen Besöksnäringen TURBEÖ0 100 p 
 

 

Kunskapskrav Betyg E Betyg C Betyg A Metod 
Centrala organisationer Beskriver översiktligt var 

för sig och hur de 

samverkar 

Beskriver utförligt var för 

sig och hur de samverkar 

Beskriver utförligt och 

nyanserat var för sig och 

hur de samverkar 

Teori, presentationer 

Olika 

verksamhetsområden, 

aktörer och yrkesroller 

Beskriver översiktligt var 

för sig och hur de 

samverkar, vanliga 

yrkesroller och 

arbetsuppgifter 

Beskriver utförligt var för 

sig och hur de samverkar, 

vanliga yrkesroller och 

arbetsuppgifter 

Beskriver utförligt och 

nyanserat var för sig och 

hur de samverkar, vanliga 

yrkesroller och 

arbetsuppgifter 

Teori, presentationer, 

studiebesök och intervjuer 

Turismens utveckling och 

trender genom tiderna 

 

Redogör översiktligt Redogör utförligt Redogör utförligt och 

nyanserat 

Teori och skriftlig 

redogörelse 

Kända resmål i Sverige 

och i världen, resvägar 

 

Redogör översiktligt Redogör utförligt Redogör utförligt och 

nyanserat 

Teori, presentationer 

Olika målgrupper och 

deras skiftande krav på 

resor, aktiviteter och 

service 

Beskriver översiktligt 

målgrupper och deras 

behov samt föreslår 

passande aktiviteter och 

tjänster 

Beskriver utförligt 

målgrupper och deras 

behov samt föreslår 

passande aktiviteter och 

tjänster 

Beskriver utförligt och 

nyanserat målgrupper och 

deras behov samt föreslår 

passande aktiviteter och 

tjänster 

Teori, presentationer, 

skriftlig redogörelse 

Informationssökning samt 

kritisk granskning och 

bearbetning av materialet 

Söker, sorterar och 

granskar information med 

viss säkerhet, beskriver 

översiktligt likheter och 

skillnader, värderar 

resultatet med enkla 

omdömen 

Söker, sorterar och 

granskar information med 

viss säkerhet, beskriver  

utförligt likheter och 

skillnader, värderar 

resultatet med enkla 

omdömen 

Söker, sorterar och 

granskar information med  

säkerhet, beskriver  

utförligt och nyanserat 

likheter och skillnader, 

värderar resultatet med 

nyanserade omdömen 

Teori, tillämpning vid 

presentationer 


