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ÄVENTYRSTURISM 
VI ÄLSKAR ÄVENTYR
Det här är utbildningen för dig som vill jobba med naturguidning, företagande och 
turism. På schemat finns bl.a. äventyrsguidning, ledarskaps- och aktivitetskurser.  
 Under din gymnasietid ingår utbildningsmoment och resor där du  får testa på 
bland annat fjällsäkerhet, teambuilding och äventyrsaktiviteter.
  

FRAMTIDEN FINNS I NATUREN
I takt med att naturturismen växer blir du efter din utbildning en del av en
framtidsbransch. Utbildningen varvar teori med praktiska moment utomhus.  
Detta ger bra tillfällen till träning av säkerhetsmoment och möjligheter  att  
fördjupa dina kunskaper i exempelvis paddling, klättring, skidåkning eller MTB.

GUIDNING, OUTDOORBUTIK ELLER PLUGGA VIDARE?
Vill du fördjupa dig inom guidning, ledarskap samt försäljning och marknadsföring
väljer du inriktningsspåret som individuellt val. Eller så väljer du studiespåret
om du vill förbereda dig för fortsatta studier på universitet/högskola.

NB
NATURTURISM

VILL DU VETA MER?

BOKA IN BESÖK,
KOM PÅ PRAKTIK 
ELLER KIKA IN PÅ
VÅRA ÖPPNA HUS



SKOLINSPEKTIONENS SKOLENKÄT VÅREN 2018
ForshagaAkademins resultat ligger över, eller mycket över, riksgenomsnittet på  
samtliga frågeområden. Våra elever: 

...känner sig trygga på skolan 

...tycker att vi lyckas anpassa undervisningen efter deras behov

...anser att vi har en tillit till elevernas förmågor och samtidigt ger dem goda utmaningar

Detta är vi stolta och glada över! Läs mer om rapporterna på vår hemsida.

LIVET PÅ ÄVENTYRSTURISM

EN “NATURLIG” UTBILDNING
Om du gillar natur och äventyr i alla dess former då är det 
här utbildningen för dig, oavsett om du redan har mycket 
erfarenhet av friluftsliv eller är nybörjare. 

- Drömmer du om att jobba som naturguide i  
fjällen, skidlärare i Österrike eller som säljare 
i en outdoorbutik så har du kommit till rätt 
skola, säger Jerker Lindskog, som är  
programansvarig på utbildningen. 

        Utbildningen för dig som  
 älskar naturen, äventyr och vill   
     ha ett aktivt liv. Jobba med 
       friluftsliv och guidning i 
    fjällvärld, vatten och skog!

Under din gymnasietid går du en skidlärar-
utbildningen, lär dig fjällsäkerhet, provar på  
olika äventyrssporter och tar paddelkort!  
 
Efter dina tre år på utbildningen har du självklart 
också utvecklat ditt ledarskap och ditt säkerhetstänk 
ute i fält samt lärt dig hur du arrangerar aktiviteter, 
hanterar redskap och utrustning.

MED VATTNET, FJÄLLET OCH SKOGEN 
SOM KLASSRUM
En vanlig skolvecka är alltid lika ovanlig som unik och skol-
dagen blir extra spännande med naturguidning, turism och  

aktivitetsledarskap på schemat. Vissa dagar och veckor
 åker du iväg med klassen för att genomföra olika 

 utbildningsmoment. Vad sägs t.ex. om vandring  
och övernattning i Glaskogen, paddlingsturer på 
Vänern och i virvlande forsar eller turskidåkning  
i den svenska fjällvärlden?

ELEVER OM UTBILDNINGEN 
“- Jag har alltid gillat utelivet, åka skidor och  

att tälta med kompisar. Jag hade tänkt börja en 
annan utbildning när jag såg den här på en  

mässa och tänkte: Wow! Det här verkar perfekt!”

”- Jag har varit scout och älskar att vara ute i skog och
 mark. Utbildningen ger oss bra insikt i arbetslivet, vi gör

 spännande studiebesök och får bra kontakter i frilufts- och 
outdoorbranschen. Mitt roligaste minne hittills är när klassen 
utbildade sig till skidlärare. Kursen var tuff men mycket lärorik 
och grymt kul.” 

“- Det bästa är att få vara så mycket ute i naturen. Jag gillar  
att klättra och cykla, saker med action!”



Sveriges natur och goda möjlighet till friluftsliv är en attraktion både 
för oss som bor i Sverige och för utländska besökare. Intresset för att 
vistas i naturen ökar hos stora grupper och därför finns det allt större 
möjligheter till att jobba inom naturturism. Äventyr och natur var de 
stora turismtrenderna i Sverige sommaren 2019. T.ex. så uppskattade 
Fjällsäkerhetsrådet att bortåt 700 000 besökare från Sverige och andra 
länder reste till svenska fjällen under sommaren. Källa: friluftsframjandet.se mfl. 

Direkt efter gymnasiet kan du jobba som t.ex: natur- och äventyrs-
guide, skidlärare, paddelinstruktör, turistentreprenör eller i friluftsliv- /out-
doorbutik. Du blir också väl förberedd för GMU. (Grundläggande militär utbildning) 

 Universitetsstudier: Om du läser studiespåret och ev. utökning får  
du behöriget att söka till t.ex.polishögskolan, olika beteende- 
vetenskapliga samt pedagogiska utbildningar. 

På yrkeshögskolor kan du läsa vidare inom t.ex. butiksledning,  
projektledning och turism. 

SIMON (F.D. ELEV PÅ UTBILDNINGEN): 

KAJAKINSTRUKTÖR & SKOTERGUIDE
Direkt efter studenten 2018 flyttade Simon Thorsell ner till  
Västkusten för att jobba som kajakinstruktör. Instruktörsjobbet 
varvade han med butiksjobb på Intersport.  

- När kajaksäsongen var över jobbade jag på Intersport ett tag innan 
jag flyttade till Åre för att jobba som gästvärd under skidsäsongen. När 
skidsäsongen var över flyttade jag tillbaka till västkusten och mitt jobb 
som kajakguide på heltid, berättar Simon. 

Det jag tar med mig från mina tre roliga år är  
hur man är en ledare och guide, hur man bemöter  

människor, de olika kort och licenser vi fick och alla  
underbara minnen med lärare och klasskompisar. 

- Under hösten 2019 har jag flera roliga aktiviteter inplanerade. Bland 
annat en forspaddlingskurs och flera kajakkurser. En av kurserna hålls i 
Wales under ledning av kajakprofilen James Stevenson, säger Simon. 

FRAMTID:  
FRÅN DRÖM TILL YRKE
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HUNDSPORTGYMNASIET I SAMARBETE MED:

RIKSINTAG
Som friskola har vi riksintag och på skolan finns elever  
från  hela Sverige och övriga Norden. På skolan finns även  
en  Yrkeshögskoleutbildning för fiske- och jaktguider.

BOENDE
Skolan hjälper nya elever att ordna boende vid skolstart.   
Elever kan söka inackorderingstillägg från CSN eller erhålla   
ett boendestipendium. Stipendiet garanteras alla som inte  har  
rätt till inackorderingstillägg från CSN.

BRA ATT KÄNNA TILL:

ÄVENTYRSTURISM I SAMARBETE MED:

HÄLSA, ELEVVÅRD OCH STUDIESTÖD
På skolan finns kurator, skolläkare, psykolog och skolsköterska. 
Här finns även vår stödverksamhet Portalen med specialpedagog 
och resurslärare som erbjuder elever  stöd kring studierna. Utöver 
enskilt studiestöd tillämpar skolan tvålärarstöd i flera ämnen.

PLUGGA VIDARE EFTER GYMNASIET
På samtliga utbildningar på ForshagaAkademin kan elever  
välja att läsa ett s.k. studiespår som individuellt val och uppnå 
behörighet för att studera vidare på högskola/universitet

DINA ÅR PÅ ÄVENTYRSTURISM

ÅRSKURS 1 
Fokus ligger på att få grundläggande kunskap om frilufts- 
liv, naturturism, teambuilding och säkerhet. Din utbildning 
börjar med ett introläger där samarbetsövningar och 
äventyrsaktiviteter såsom paddling och mountainbike står 
på schemat. Under hajker och utbildningsresor övar du 
bl.a. livräddning i fält (HLR / LABC) och testar på klättring, 
forsränning m.m.

ÅRSKURS 2 
Nu står ledarskap på schemat. Du tränar praktiskt att 
guida grupper både under skoltid och din praktik. Du 
fördjupar dig i friluftskunskap i samband med vinter-
fjällturen. Äventyrsaktiviteter står fortsättningsvis i 
centrum och grundkurserna till skidlärare och paddel-
instruktör genomförs under detta läsår. 

ÅRSKURS 3
Nu ligger tyngdpunkten på entreprenörskap och de  
färdigheter som krävs för att driva företag inom äventyrs- 
turism. Du får fördjupade kunskaper i aktivitetsledarskap 
i samband med aktiviteter som t.ex. skidåkning, paddling 
och MTB. Överlevnadskursen i trean ger dig också bra  
erfarenhet för ditt framtida yrkesliv. Inom entreprenörskaps-
kursen driver du även ditt eget UF-företag. 

PRAKTIK /APL OCH CERTIFIERINGAR
Under dina tre år på utbildningen ingår 15 veckors APL  (arbetsplatsförlagt 
lärande). Exempel på praktikplatser är företag inom natur- och äventyrsguidning, 
reseföretag och friluftslivs- och outdoorbutiker. Du har möjlighet att göra din 
praktik både i Sverige och utomlands. Praktikperioderna är bra tillfällen för att 
skapa kontakter för framtida jobb. 

Under utbildningen får du följande certifikat och intyg:
• SLAO Skidlärare
• Klätterkort
• Paddelpass
• ATV-kort & Förarbevis för snöskoter
• A-kort för motor- och röjmotorsåg
• HLR-utbildning

KURSPLAN           2500 p
Gymnasiegemensamma kurser   600 p
Engelska 5      100
Historia 1a1        50
Idrott & Hälsa 1      100
Matematik 1a       100
Religionskunskap 1    50
Samhällskunskap 1a1    50
Svenska 1   100
Naturkunskap 1a1    50

Programgemensamma kurser     400 p
Biologi 1    100
Entreprenörskap   100
Naturbruk    200

Inriktningskurser           600 p
Marken och växternas biologi  100
Motor- och röjmotorsåg 1  100
Naturturism 1   100
Naturturism 2    100
Mångbruk av skog  100
Terrängtransporter  100

Programfördjupning            600 p 
Aktiviteter och upplevelser  100
Aktivitetsledarskap 1   100
Aktivitetsledarskap 2  100
Besöksnäringen   100
Naturturism 3   100
Servicekunskap   100
                 
Gymnasiearbete           100 p

Individuellt val                      200 p
   Alternativ 1) Inriktningsspåret          200 p  
        Personlig försäljning  100
        Aktivitetsledarskap 3  100
 alt. Matlagning 1  100

   Alternativ 2) Studiespåret                 200 p  
        Svenska 2                100
        Engelska 6                 100
 
   Möjliga utökningar studiespåret (extra poäng)  
        Svenska 3                               (100)
        Matematik 2a                              (100)
        Samhällskunskap 1a2  (50)
        Historia 1a2    (50)


