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KURSPLAN 
Fjäll- och äventyrsledare 15/16, 300 p  

 

Kurser 

Fjäll- och friluftsteknik  70 p 

Ledarskap och projektledning  60 p 

Lärande i arbete – Aktivitetsturism 1 35 p 

Lärande i arbete – Aktivitetsturism 2 35 p 

Natur och miljö   30 p 

Sjukvård & räddningsarbete  30 p 

Skidteknik    20 p  
 

Företagande inom naturturism  20 p 

__________________________________________________________ 
 
Totalt antal poäng   300 p 
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Kurs:  Fjäll- och friluftsteknik 
Poäng:  70 p  
 
Syfte 
Kursen syftar till att fördjupa den studerandes kunskaper och färdigheter inom olika 
frilufts- och naturbaserade aktiviteter i skog, på fjället samt på vatten. Kursen syftar 
även till att utveckla den studerandes kunskaper i att vistas och bedöma samt behärska 
aktiviteter naturmiljöer under olika årstider och väderförhållanden. 
Att få de studerande att förstå vikten av en bra fysik och god näringslära 
 
Innehåll  
- Orientering  
- Bivackering 
- Kanot, kajak och forsränning  
- Rephantering 
- Lavinkunskap 
- Snöskoter  
- Fys träning 
- Näringslära 
 
Mål  
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna 
Orientera i skogs- och fjällterräng med hjälp av karta, kompass och GPS. 
Upprätta ett ändamålsenligt läger i skogs- och fjällterräng under alla årstider och 
väderförhållanden. 
Hantera olika typer av vattenfarkoster på ett säkert och omdömesgillt sätt i både lugnt 
och strömmande vatten samt till fots veta hur man passerar ett strömmande vattendrag 
på ett säkert sätt.  
Hantera rep och säkringsutrustning på ett korrekt sätt. 
Identifiera och veta hur man beter sig i lavinfarlig terräng samt kunna genomföra 
kamraträddning om en lavinolycka skulle inträffa. 
Framföra en snöskoter i varierad terräng på ett säkert och omdömesgillt sätt. 
Veta sin egen och andras begränsningar när det gäller fysisk ansträngning samt veta 
vikten av rätt kosthållning vid fysiskt belastning under de olika årstiderna. 
 
Arbetsformer 
Praktisk färdighetsträning, föreläsningar, själv- och litteraturstudier. 
 
Examinationsformer 
Examination sker genom praktiska prov och skriftliga tentamen. 
 
Betyg 
Icke godkänt (IG), Godkänt (G) och Väl godkänt (VG) används. 
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Kurs:  Ledarskap och projektledning 
Poäng:  60 p  
 
Syfte 
Kursen syftar till att genom arbete i projektform skapa, planera, genomföra och 
utvärdera organiserande naturupplevelser året runt för olika målgrupper. Kursen syftar 
även till att utveckla det personliga ledarskapet och göra den studerande till en ledare 
och medarbetare som kan kommunicera tydligt, hantera konflikter och använda ett 
situationsanpassat ledarskap.  
 
Innehåll 
- Att arbeta med projekt 
- Värdskap och service 
- Ledarskapsstilar 
- Kommunikation  
- Utvärdering 
- Konflikthantering 
 
Mål 
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna 
Leda en arbetsgrupp och skapa förutsättningar för ett effektivt arbete, gott samarbete 
och hög kvalitet. 
Förstå vikten av ett gott värdskap och god service vid kontakt med kunder, gäster och 
andra intressenter. 
Förstå hur olika ledarskapsstilar påverkar en grupps effektivitet. 
Förmedla kunskap och information till olika grupper av människor på ett tydligt och 
intresseväckande sätt. 
Redogöra för hur attityder och värderingar påverkar en grupps effektivitet 
Förstå hur konflikter mellan människor uppkommer samt hur man hanterar dessa på ett 
konstruktivt sätt. 
 
Arbetsformer 
Kursen innehåller föreläsningar, seminarier och projektarbeten. 
 
Examinationsformer 
Examination sker genom praktiska och teoretiska övningar där uppnådd färdighet 
fortlöpande prövas samt genom skriftliga inlämningsuppgifter.   
 
Betyg 
Icke godkänt (IG), Godkänt (G) och Väl godkänt (VG) används. 
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Kurs: Lärande i arbete – Aktivitetsturism 1 
Poäng: 35 p  
 
Syfte 
Studenten skall under LIA-perioderna få praktiska erfarenheter i branschen. 
Hur olika företag jobbar med kundbemötande, marknadsfrågor, säkerhet och kvalitet. 
Kursen ska möjliggöra för studenten att utveckla sin önskade yrkesroll.  
Under LIA ska det finnas möjligheter att tillämpa de övriga kunskaperna som den 
studerande har införskaffat under utbildningen. 
Lia-perioden ska också bidra till att utöka den enskildes kontaktnät och CV 
 
Innehåll  
- Ledarskap och kommunikation 
- Naturbaserad aktivitetsturism 
- Verksamhetens organisation 
- Värdskap och service 
- Hållbar turism 
- Arbetsmiljö 
 
Mål 
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna  
Förstå vikten av att tillämpa ett situationsanpassat ledarskap samt betydelsen av att 
använda en rak och tydlig kommunikation. 
Självständigt och i grupp utföra på LIA-platsen förekommande arbetsuppgifter.  
Redogöra för LIA-företagets organisation utifrån dess olika verksamhetsområden. 
Utföra en SWOT-analys av företaget/projektets status 
Uppvisa god färdighet och förmåga inom service och värdskap.  
Utöka det personliga kontaktnätet och cv. 
 
Arbetsformer 
Den studerande ansvarar själv för att hitta lämpliga LIA-platser. Kursen utgörs både av 
handledarledd och mera självständig studietid utifrån de arbetsuppgifter som finns på 
respektive LIA-plats.  
 
Examinationsformer 
Examination sker genom att handledaren på LIA-platsen lämnar ett skriftligt omdöme 
om den studerandes arbetsinsatser. Efter LIA-perioden genomför den studerande en 
muntlig rapportering i seminarieform. Utbildningsledaren har under LIA-tiden 
fortlöpande kontakt med såväl den studerande som med handledaren på LIA-platsen.  
 
Betyg 
Icke godkänt (IG), Godkänt (G) och Väl godkänt (VG) används. 
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Kurs: Lärande i arbete – Aktivitetsturism 2 
Poäng: 45 p  
 
Syfte 
Studenten skall under LIA-perioderna få praktiska erfarenheter i branschen. 
Hur olika företag jobbar med kundbemötande, marknadsfrågor, säkerhet och kvalitet. 
Kursen ska möjliggöra för studenten att utveckla sin önskade yrkesroll.  
Under LIA ska det finnas möjligheter att tillämpa de övriga kunskaperna som den 
studerande har införskaffat under utbildningen. 
Lia-perioden ska också bidra till att utöka den enskildes kontaktnät och CV 
 
Innehåll  
- Ledarskap och kommunikation 
- Naturbaserad aktivitetsturism 
- Verksamhetens organisation 
- Värdskap och service 
- Hållbar turism 
- Arbetsmiljö 
 
Mål 
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna  
Förstå vikten av att tillämpa ett situationsanpassat ledarskap samt betydelsen av att 
använda en rak och tydlig kommunikation. 
Självständigt och i grupp utföra på LIA-platsen förekommande arbetsuppgifter.  
Redogöra för LIA-företagets organisation utifrån dess olika verksamhetsområden. 
Samt utföra en SWOT-analys av företaget/projektets status 
Uppvisa god färdighet och förmåga inom service och värdskap.  
Utöka det personliga kontaktnätet och cv. 
 
Arbetsformer 
Den studerande ansvarar själv för att hitta lämpliga LIA-platser. Kursen utgörs både av 
handledarledd och mera självständig studietid utifrån de arbetsuppgifter som finns på 
respektive LIA-plats.  
 
Examinationsformer 
Examination sker genom att handledaren på LIA-platsen lämnar ett skriftligt omdöme 
om den studerandes arbetsinsatser. Efter LIA-perioden genomför den studerande en 
muntlig rapportering i seminarieform. Utbildningsledaren har under LIA-tiden 
fortlöpande kontakt med såväl den studerande som med handledaren på LIA-platsen.  
 
Betyg 
Icke godkänt (IG), Godkänt (G) och Väl godkänt (VG) används. 
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Kurs:  Natur och miljö 

Poäng:  30 p  
 
Syfte 
Kursen syftar till att ge en fördjupad kunskap om naturen och vilka naturföreteelser som 
kan användas för att skapa säljbara och eftertraktade upplevelser. Kursen syftar även till 
att ge den studerande kunskap om vilka lagar som reglerar användandet av naturen för 
friluftsändamål. 
 
Innehåll 
- Fältbotanik 
- Viltekologi 
- Geologi 
- Metrologi 
- Miljölagstiftning och rättsliga aspekter 
 
Mål 
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna 
Redogöra för ett urval av den ängs-, skogs- och fjällflora som finns i Sverige på ett 
intresseväckande sätt. 
Redogöra för ett urval av den fauna av fåglar och däggdjur som finns i Sverige på ett 
intresseväckande sätt.  
Redogöra för ett urval av den geologi som finns i Sverige på ett intresseväckande sätt. 
Känna till vilka miljölagar som reglerar det organiserade, rörliga friluftslivet i Sverige. 
Tolka väderprognoser och ha kunskap om de meteorologiska faktorer som skapar olika 
sorters väderförhållanden.  
 
 
Arbetsformer 
Kursen innehåller föreläsningar, exkursioner samt praktiska övningar. 
 
Examinationsformer 
Examination sker genom aktivt deltagande samt genom skriftliga tentamen. 
 
Betyg 
Icke godkänt (IG), Godkänt (G) och Väl godkänt (VG) används. 
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Kurs: Sjukvård- och räddningsarbete  
Poäng: 30 p  
 
Syfte 
Kursen syftar till att ge den studerande kunskaper och färdigheter för att framförallt 
kunna riskbedöma och förebygga olyckor och incidenter. Kursen syftar även till att ge 
den studerande kunskaper att kunna agera på ett korrekt sätt vid olyckor och tillbud 
inom naturbaserad friluftsverksamhet. Handlingsberedskapen gäller enskilt, i grupp 
eller tillsammans med personal från samhällets organiserade räddningstjänst.  
 
Innehåll 
- Systematiskt säkerhetsarbete 
- Första hjälpen i terräng/vildmark 
- Krishantering och samtalsteknik 
- Säkerhetsutrustning 
- Organiserad eftersök och räddningsinsats 
 
Mål 
Efter avslutad kurs skall den studerande.  
Ha god förståelse för den organiserade räddningstjänsten.  
Kunna arbeta systematiskt med olycksförebyggande åtgärder vid olika former av 
organiserat friluftsliv.  
Kunna förebygga och/eller avhjälpa kroppsskador som kan uppkomma vid aktivt 
friluftsliv.  
Förstå hur man genomför ett avlastningssamtal med enskilda personer eller med 
grupper av människor.   
Kunna använda säkringsutrustning för att säkra sig själv och andra vid höghöjd eller 
fallriskmiljö. 
Utföra självräddning och kamraträddning vid tillbud på naturis och strömmande vatten 
 
Arbetsformer 
Kursen innehåller föreläsningar, praktiska övningar och studiebesök. 
 
Examinationsformer 
Examination sker genom praktiska övningar samt skriftliga prov.  
 
Betyg 
Icke godkänt (IG), Godkänt (G) och Väl godkänt (VG) används. 
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Kurs: Skidteknik 
Poäng: 20p  
 
Syfte 
Kursen syftar till att förbereda den studerande för arbetsuppgifter med fokus på 
skidverksamhet i kommersiellt syfte. Den syftar även till att ge den studerande en bred 
kunskapsnivå på olika utrustningar, skötsel och tekniker.  
 
Innehåll 
- Skidinstruktör (alpin) 
- Toppturs teknik (randonee) 
- Längd- & turtekniker 
- Utrustnings kunskap  
- Vård av skidutrustning 
 
Mål 
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna 
Arbeta på en skidanläggning som skidinstruktör på en grundläggande nivå. 
Färdas på ett säkert sätt i preparerad anläggning samt varierad opreparerad skogs- och 
fjällterräng med olika typer av skidutrustning. 
Vårda och underhålla skidutrustning så att dess funktion bibehålls. 
 
Arbetsformer 
Kursen innehåller praktiska övningar, föreläsningar och litteraturstudier. 
 
Examinationsformer 
Examination sker genom praktiska övningar och skriftliga inlämningsuppgifter.  
 
Betyg 
Icke godkänt (IG), Godkänt (G) och Väl godkänt (VG) används. 
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Kurs:  Företagande inom naturturism 
Poäng:  20 YH-poäng 
 
Syfte 
Kursen syftar till att ge den studerande baskunskap om hur man startar och driver 
företag inom naturbaserad aktivitetsturism. Kursen syftar även till att ge den 
studerande kunskap om den lagstiftning och de faktorer som styr företagande. 
 
Innehåll  
- Att starta och driva företag 
- Företagsformer 
- Affärsplan 
- Myndighetskontakter  
- Försäkringar 
- Finansiering 
- Lagstiftning 

 
Mål  
Efter genomgången kurs skall den studerande kunna 
Redogöra för hur man går tillväga för att starta ett företag. 
Presentera en affärsidé och upprätta en enklare affärsplan. 
Redogöra för vilka myndigheter som kontrollerar företagande inom naturturism. 
Känna till vilka försäkringar som behövs vid företagande. 
Redogöra för olika metoder för finansiering av en affärsverksamhet. 
Känna till tillämpliga delar av affärslagstiftningen i Sverige.  
 
Arbetsformer 
Kursen innehåller föreläsningar, praktiska övningar, diskussioner och litteraturstudier. 
 
Examinationsformer 
Examination kommer att ske genom skriftliga prov, seminarier, presentationer och 
inlämningsuppgifter. 
 
Betyg 
Icke godkänt (IG), Godkänt (G) och Väl godkänt (VG) används. 

 
 


