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ust nu står du inför ett av ditt livs stora val –
din fortsatta utbildning de kommande tre åren.
Det är ett viktigt steg i livet när man väljer
g ymnasieutbildning!
Det är därför Skolverket ger ut den här tid-

ningen. Den riktar sig till dig som snart ska
välja vilket gymnasieprogram du ska gå. För
vissa är valet lätt, för andra är det svårare.

Men en sak är säker – det finns något för alla, vare sig du vill bli
sjuksköterska, snickare, konditor, väktare, lärare eller ingenjör.
Sätt dig i lugn och ro och fundera. Diskutera alternativen med
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någon du har förtroende för: en vän, någon där hemma, en lärare

Mats valde kyla................................... 20

eller en studie- och yrkesvägledare. Till en början kan det kännas
lite svårt att förstå vad de olika programmen innehåller och vad de
kan leda till, men ge inte upp!
Den här tidningen beskriver de nationella programmen i
g ymnasieskolan med betoning på yrkesprogrammen och möjlig
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Vad är jag bra på?

Vill jag börja
jobba direkt efter
gymnasieskolan
eller läsa vidare
på högskola?
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FÖR KICKI ODIN ÄR ELEVENS val till gymnasieskolan 
en process som ska få ta tid.
– Grundläggande för att kunna välja är att eleven har
kännedom om sig själv, något som inte är så lätt när man
är 15 år, säger hon.

Gymnasievalet
är en process

I

sitt lilla rum fullt med papper och
broschyrer på andra våningen i
Stavsborgsskolan sitter studie- och
yrkesvägledare Kicki Odin tillsammans med Hannah Westander
som går i nian. Hannah vill gå estetiska programmet. Men hon är osäker
på om hennes arbetsprover är tillräckligt bra.
Men Kicki lugnar henne.
– Du har så höga betyg så du kommer mycket troligt in. Det är bara att
skicka in proverna, säger hon. Kicki
tipsar om fler gymnasieskolor och uppmanar Hannah att hemma själv titta på
deras inriktningar och tidigare antagningspoäng.
Efter närmare en timmes samtal
kommer Kicki och Hannah överens om
att Kicki ska boka in en ny tid åt henne.

Processen börjar i åttan
– Vi har också en del övningar som börjar i åttan, och jag har tre lektioner i
varje klass i nian med information om
hur man kan tänka inför valet.
Sedan har Kicki enskilda samtal
med varje elev i nian. Hon försöker få
eleverna att utgå från sig själva, därför
intervjuar hon dem om vem han eller
hon är. Till hjälp har hon ett häfte hon
sammanställt där eleverna får pricka
in vad de tycker är viktigt, vad de har
för intressen, vad de tycker är roligt och
vilka ämnen de är bra i.
Kicki har också kort med bilder på
olika yrken som eleverna får sortera i
tre högar, yrken de tycker verkar roliga,

en kanske-hög och en nej-hög.
– Vad eleven tycker om och anser är
viktigt är grunden. Steg två är att de
ska få information för att kunna välja.
Men de ska inte vara passiva, de ska
själva ta reda på så mycket som möjligt.
Jag tjatar på dem att de ska gå på öppet
hus på gymnasieskolorna för det är
jätteviktigt hur det känns i skolan.

Program först, skola sedan
Kicki uppmuntrar de elever som underskattar sin förmåga, och kommer med
alternativ för dem som riskerar att ta
sig vatten över huvudet.

Tid för samtal
Stavsborgsskolan i Nacka kommun
söder om Stockholm är en kommunal
grundskola med fyra parallellklasser i
nian.
Kicki säger att det är ovanligt att studie- och yrkesvägledare har så mycket
tid för eleverna som hon har.
– Jag är lyckligt lottad som kan
stödja eleverna så mycket. Med 80 procents tjänst på cirka 100 åk 9-elever
har jag möjligheter att hinna vägleda
eleverna ordentligt och följa upp dem.
För Kicki är elevens val till gymnasieskolan en process.
– Grundläggande för att välja är att
eleverna har kännedom om sig själva
och att de får bra information,
säger hon.
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– Jag försöker vara öppen och lyssna.
Jag ställer följdfrågor, som kan du
berätta hur du tänker om det yrket?
Och jag försöker peppa och motivera.
Kicki är noga med att alltid först
prata om vilket program man ska välja
och sedan om vilken skola man ska
välja.
– För det är viktigt att välja utifrån
sig själv och inte som kompisarna gör,
säger Kicki.
Hon försöker avdramatisera gymnasievalet, visar hur man kompletterar ett

yrkesprogram till högskolebehörighet,
att det finns flera olika vägar och att
man kan välja om.

Prata med vuxna
– Jag förklarar att man inte behöver veta
vad man ska göra om 30–40 år. Hur
många vuxna visste vad de ville jobba
med när de var femton år? Det viktiga
är i första hand att välja ett gymnasie
program som man trivs med och som
kan leda till ett yrke man trivs med.

Kicki anser att en studie- och yrkesvägledare ska ge hopp och vara en positiv
förebild. Hon använder sig själv som
exempel, där hon berättar om sin egen
brokiga karriär.
– Ibland tar det tid och är krångligt
att finna sin väg. Glöm då inte att ta
hjälp av vuxna när du behöver. Processen hur du ska välja din framtid fortsätter i gymnasieskolan, så ta hjälp av
vägledaren där. Men lita på att det blir
bra till slut, att det kommer att lösa sig!
TEXT: PER-OLOF ELIASSON
FOTO: LENA KATARINA JOHANSSON

Tips inför ditt gymnasieval
✔

Välj efter intresse

När du vet vilka yrkesområden som
intresserar dig, jämför det med de program som finns. Fundera över vilka
ämnen du gillar och vad du skulle vilja
läsa mer av. Se till att du vet lite om
alla program, då vet du vad du väljer bort. Skjut inte upp valet till sista
sekunden, utan ge dig själv god tid
att ta reda på mer än ett alternativ. Ta
hjälp av studie- och yrkesvägledaren
på din skola. Prata gärna med dina föräldrar, släkt och vänner och lyssna på
deras erfarenheter och syn på ditt val.
Men kom ihåg att det val du gör måste
kännas rätt för dig.

✔ Att välja program
Fundera på om du vill gå ett högskole
förberedande program och plugga
vidare på högskola eller om du vill gå ett
yrkesprogram och satsa på ett yrke efter
gymnasieskolan. Vilket yrke eller yrkesområde vill du i så fall rikta in dig mot?
Du som går ett yrkesprogram kan också
skaffa dig behörighet till högskolan.

✔ Direkt till arbetslivet
Börja med att läsa på
www.utbildningsinfo.se om arbetsmarknadsprognoser under respektive
gymnasieprogram. Här kan du också
läsa om de nya yrkesprogrammen som
är möjliga att gå som gymnasielärling
om skolan erbjuder det.

✔ Vet du redan att du vill
läsa vidare?

Kolla upp vilken behörighet du kan
komma att behöva när du söker till
gymnasieskolan.
Läs mer på www.utbildningsinfo.se
om antagningsreglerna till högskolan.
Här kan du läsa om vad meritpoäng
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är och vad som händer om du behöver
komplettera dina studier på vuxenutbildningen.

✔ Behörig till högskolan
Från ett högskoleförberedande
program: Du som tar examen från ett
högskoleförberedande program får alltid
grundläggande behörighet till högskolan. Du måste också ta reda på vilken
särskild behörighet du behöver och se
till att du kan läsa dessa kurser i gymnasieskolan om de inte redan ingår i
gymnasieskolan obligatoriskt i det program du vill välja. Det kan till exempel
vara kurser i matematik och natur
vetenskapliga ämnen.
Tänk också på att du kan höja din
meritpoäng med maximalt 2,5 poäng
genom att till exempel läsa moderna
språk, engelska och matematik.
Se mer under respektive program i
andra delen av magasinet.
Från ett yrkesprogram: Du som tar
examen från ett yrkesprogram behöver
dessutom ha läst kurserna svenska eller
svenska som andraspråk 2 och 3 och
engelska 6 med godkända betyg (lägst



betyget E) för att få en grundläggande
behörighet. På vissa program ligger
några av dessa kurser redan i inriktningen eller i programfördjupningen
– på andra måste du välja till dem. Du
har alltid rätt att läsa kurserna inom
ditt individuella val eller som utökat
program. Du kan också läsa dem inom
vuxenutbildningen efter gymnasieskolan. Du som har gått ett yrkesprogram
och kompletterar den grundläggande
behörigheten hamnar i samma kvotgrupp som de som söker direkt, det vill
säga i betygsgrupp B1. Tänk på att du
även behöver särskild behörighet till
många utbildningar.

✔ Att välja skola
Ta till exempel reda på vilka inriktningar och yrkesutgångar skolan erbjuder eller vilka kurser de erbjuder som
programfördjupning. Det kan skilja sig
mellan skolorna.
Prata med en studie- och yrkesvägledare för att få hjälp med hur du kan
tänka inför valet.
Läs mer på www.utbildningsinfo.se

MITT VAL

Namn: Jens Resin

Namn: Evelina Eriksson

Program: Bygg- och

Program: Vård- och
omsorgsprogrammet

anläggningsprogrammet
Jag valde bygg för
man får ett bra jobb
direkt. Och jag gillar
att bygga, har gjort
det mycket hemma.
Så jag ska välja inriktningen husbyggnad, då kan man bli
snickare och betongarbetare och annat.

Jag ville jobba med
människor och har
funderat mycket på
att läsa vidare och
bli sjuksköterska.
Men det finns så
mycket man kan bli
inom vård och omsorg. Vill man jobba
med människor är
det här programmet
det bästa valet.
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Livet består av
möjligheter
I gymnasieskolan finns 18 nationella program: 
tolv yrkesprogram och sex högskoleförberedande
program. Alla program är treåriga. En elev som har
examen från ett yrkesprogram ska kunna börja
jobba direkt efter gymnasiet. En elev som har
examen från ett högskoleförberedande p
 rogram
ska vara förberedd för högskolestudier.
Även efter gymnasieskolan är möjligheterna
många. Här är några möjliga vägar efter gymnasieskolan. Du kan välja väg flera gånger i livet.

Yrkesprogram

Förberedelser för yrkeslivet

Barn- och fritidsprogrammet,
se sidan 28

Det finns tolv nationella yrkesprogram.
De ska förbereda för yrkeslivet. Efter
utbildningen ska det vara möjligt att
direkt påbörja en yrkesbana – men det
finns även andra alternativ. Alla som
går ett yrkesprogram har också möjlighet att uppnå grundläggande högskolebehörighet under utbildningen i
gymnasieskolan. För att uppnå detta
krävs att du väljer kurser som ger
grundläggande högskolebehörighet.

Bygg- och anläggningsprogrammet,
se sidan 30
El- och energiprogrammet,
se sidan 32
Fordons- och
transportprogrammet, se sidan 34
Handels- och administrations
programmet, se sidan 36



Hantverksprogrammet, se sidan 38
Hotell- och
turismprogrammet, se sidan 40
Industritekniska
programmet, se sidan 42

Naturbruksprogrammet, se sidan 44
Restaurang- och
livsmedelsprogrammet, se sidan 46
VVS- och
fastighetsprogrammet, se sidan 48
Vård- och
omsorgsprogrammet, se sidan 50

Skolförlagd utbildning eller
lärlingsutbildning
Det finns två alternativa utbildnings
vägar för dig som tänker gå ett yrkesprogram. Du kan gå utbildningen till
största delen på en skola eller som
l ärlingsutbildning.
Som lärling går du utbildningen till
största delen på en eller flera arbets
platser.

Högskoleförberedande
program

Förberedelser för högskola
och universitet

Ekonomiprogrammet, se sidan 52

Det finns sex nationella högskoleförberedande program. Efter ett högskoleförberedande program är du väl
förberedd för studier på högskola och
universitet. Ett högskoleförberedande
program förbereder inte för några yrken
direkt efter gymnasieexamen.

Estetiska programmet, se sidan 54
Humanistiska programmet,
se sidan 56
Naturvetenskapsprogrammet,
se sidan 58
Samhällsvetenskapsprogrammet,
se sidan 60



Teknikprogrammet, se sidan 62
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Fortbildning
Yrket
Efter ett yrkesprogram kan du
direkt söka arbete inom det
område som du är utbildad för.

Många arbetsgivare erbjuder
fortbildning så att du under ditt
yrkesliv kan utbilda dig vidare
inom ditt yrkesområde.

EU/Arbeta i Europa
Efter din utbildning kan du söka arbete i
hela Europa. Den svenska gymnasieskolan
knyter an till de europeiska kvalifikationssystemen. Syftet är bland annat att främja
medborgarnas rörlighet mellan länder.

Kommunal vuxenutbildning
Det finns kommunal vuxenutbildning på
gymnasial nivå. Den vänder sig först och
främst till dig som saknar hela eller delar
av en gymnasieutbildning. Även du som
redan har slutfört en gymnasieutbildning
kan gå. Om du har fått en yrkesexamen
men inte läst de kurser som krävs för
grundläggande högskolebehörighet har
du rätt att läsa de kurser du saknar
i den kommunala vuxenutbildningen.

Yrkeshögskoleutbildning
Efter gymnasieskolan kan du utbilda dig
vidare på yrkeshögskolan. Yrkeshögskoleutbildningarna kan leda till en yrkeshögskoleexamen (minst ett år) eller en kvalificerad
yrkeshögskoleexamen (minst två år).
Kontakta respektive utbildningsanordnare
för att få veta vilka behörighetskraven är.
Läs mer på www.yrkeshogskolan.se

Högskola och universitet

Folkhögskola

På högskola och universitet läser
du ett program eller enstaka kurser.
Läs om hur den svenska högskoleutbildningen är uppbyggd, hur reglerna
för tillträde ser ut, vilka examina
som finns och vad du kan studera
till på www.studera.nu

På folkhögskola kan du komplettera
din utbildning eller plugga vidare efter
gymnasieskolan. Folkhögskolor har ofta
egna profiler, som till exempel musik
eller journalistik. Speciellt för folkhögskolan är att miljön bland annat
präglas av sammanhållna studiegrupper
och ämnesövergripande undervisning.
Läs mer på www.folkhogskola.nu

Kompletterande utbildning
Kompletterande utbildningar är fristående
utbildningar inom t.ex. det konstnärliga och
estetiska området. Många av dem är högskoleförberedande. Andra utbildningar är
yrkesutbildningar som leder till ett yrke.
Läs mer på
www.yhmyndigheten.se/studerande/ku

ILLUSTRATION: HELENA HALVARSSON
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JOAKIM ÄR
EUROPAS
BÄSTA UNGA
YRKESCHAUFFÖR
JOAKIM JOHANSSON HADE TUR och fick fast jobb
redan innan han hade slutat sin utbildning på fordons- och
transportprogrammet. I höstas utsågs han till Europas bästa
unga yrkeschaufför. Till vardags jobbar han som timmer
bilsförare på Gotland, ett yrke som han stortrivs med.

J

oakim Johanssons arbetsplats
är en 25 meter lång volvolastbil med släp. Med den kör han
kors och tvärs på Gotland för
att lasta och lossa timmer och
massaved.
Han gick ut fordons- och transportprogrammet på Christopher Polhemgymnasiet i Visby våren 2012 men är
redan en erfaren chaufför. Men långt
ifrån färdigutvecklad tycker han själv,
det tar många år att bli riktigt duktig.
– Min chef brukar säga att han inte
är någon fulländad chaufför fast han
har kört i 20 år, säger Joakim.

Tvåskift
Joakim jobbar tvåskift, från tidig
morgon till 14.00 ena veckan och från
14.00 till midnatt nästa vecka. Han
brukar lasta sitt timmer någonstans
inne i en skog och köra till antingen
Visby hamn eller Klintehamn. Där stuvas virket på båtar och fraktas vidare
vattenvägen. Under dagen får han
löpande körorder via en laptop som han

8 Gymnasievalet

har i hytten och en gps hjälper till med
vägbeskrivning.
Oftast blir det tre–fyra lass per dag
men ibland uppstår problem under färden, han kanske kör fast på smala och
sliriga vägar eller så går bilen sönder.
– Det är en utmaning att lösa problem. Då är det en fördel om man har
växt upp på en gård och har lärt sig
saker den långa vägen, man är van vid
att grejer går sönder.

inriktningen transport. Joakim
Johansson är mycket nöjd med utbildningen och glad över att han valde ett
yrkesprogram.

Gillar sitt gymnasieval
– Det var kanon! Lärarna var väldigt
bra, de hade egen erfarenhet av yrket
och förstod precis vad eleverna behövde.
I trean praktiserade Joakim på ett
litet transportföretag på Gotland och

Yrkeschaufför var drömmen
Men oftast är det bara behagligt att
rulla fram på vägarna.
– Det är rätt skönt sitta och fundera
och lyssna på musik.
När Joakim skulle bestämma sig för
gymnasieprogram var valet lätt. Hans
dröm var att bli yrkeschaufför, både
hans pappa och syster arbetar som
chaufförer och Joakim följde ofta med
pappa i bilen på loven när han var liten.
Första året på fordons- och transportprogrammet var gemensamt för alla
elever och andra året sökte Joakim till

n
im Johansso
NAMN: Joak
ÅLDER: 20 år

haufför
YRKE: yrkesc
öder
ldrar, fyra br
FAMIL J: förä
och en syster
på gården
ESSE: jobba
FRITIDSINTR
EN: allätare
MUSIK I BIL
på motorer
: at t skruva
TYCKER OM
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passade då på att höra sig för om jobb
till sommaren.
– Jag hade sån tur att redan före julafton ringde chefen och erbjöd mig jobb,
eftersom en person hade slutat.

Yrkes-SM och Euroskills
Men innan Joakim slutade skolan på
våren hann han med att delta i YrkesSM för unga yrkesutövare. Det började med att han vann regionfinalen
och gick vidare till final i Malmö. Proven var tuffa: bland annat att manövrera med truck, byta hjul, backa och
vända i trång passage. J
 oakim vann
den svenska finalen och gick vidare till

Europafinalen Euroskills i Belgien i
oktober. Proven var lika tuffa där och
pågick i tre hela dagar.
– Spänningen låg på en hög nivå
hela tiden.
Man Joakim lyckades hålla sig cool
och vann även där. Han tror att förmågan att hålla sig lugn är en av de allra
viktigaste egenskaperna för en chaufför.
– Man får inte stressa. Det är en rätt
stor vikt man kör omkring med och det
kan lätt hända en olycka. Man måste
alltid vara medveten om hur mycket
plats ett ekipage tar.
Joakim Johanson bor på föräldragården Hejde Stenstugu, en dryg
mil inåt landet från Klintehamn på

 otland. Familjen har kor och Joakim
G
arbetar ofta på gården när han är ledig
från chaufförsjobbet. Tanken är att han
och en av bröderna ska ta över så småningom. Därför är Joakim jättenöjd
med att få jobba på Gotland och slippa
längre resor.
– Det går bra att kombinera arbetet
på gården med chaufförsjobbet. På vintern är det inte så mycket att göra på
gården, men på sommaren kan det bli
lite stressigare.

i klassisk balett och modern nutida dans.
Målet för utbildningen är att eleverna ska
bli anställningsbara på nationella och
internationella dans- och balettscener.
Kungliga Svenska Balettskolan i Stockholm ger utbildningen.

Förutom det vanliga studiebidraget kan du
också söka bidrag hos hemkommunen till
boende, fördyrat uppehälle och resor. Sök
efter inackorderingstillägg på din kommuns hemsida. Detta gäller om du läser
på en kommunal eller landstingskommunal skola.
Om du ska studera på en fristående
gymnasieskola på annan ort kan det
finnas möjlighet att få inackorderings
tillägg och i vissa fall extra tillägg från
CSN. Sök efter inackorderingstillägg på
CSN:s webbplats.

TEXT: HELENA ÖSTLUND
FOTO: ANNA MOLANDER

Plugga på annan ort?
Riksrekryterande utbildningar
Utöver de nationella programmen finns
flygteknikutbildningen, marinteknikutbildningen, sjöfartsutbildningen,
tågteknikutbildningen och yrkesdansarutbildningen. Dessa fem utbildningar
är riksrekryterande, vilket betyder att
elever från hela landet kan söka dem på
samma villkor.

Läs mer på:
www.skolverket.se/dansarutbildningg

Yrkesdansarutbildningen

Extra ekonomiskt stöd

Syftet med yrkesdansarutbildningen är
att erbjuda eleverna en yrkesutbildning

Du som kommer in på en gymnasieskola
långt hemifrån har rätt till ekonomiskt stöd.

SKOLVERKET
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Yrken

Aktiviteter och upplevelser
Anläggningsmaskinförare
Arbete med hundar
Fastighetsskötare
Automationsmekaniker
Florist
Fastighetsskötare har stor betydelse för
Automationstekniker – fastighet
En florist ska ha blick för färg och form.
hyresgästernas trivsel och trygghet. FastAutomationstekniker – industri
Florister skapar vackra buketter, binighetskötaren ansvarar för skötseln av
Automationstekniker – process
derier och blomsterarrangemang
bostadsfastigheter och affärsfastigBad/sporthallspersonal
och säljer krukväxter och plantor.
heter, både ute och inne, så det är vikBagare och konditor
Florister kan arbeta i en blomster
tigt att trivas med att möta människor och
Barnskötare
butik, med försäljning i en handelsträdmed utomhusarbete i alla väder. Enfastighets
Beläggningsarbetare
gård eller i en blomsteravdelning på en
skötare sköter gräsmattor, rabatter och
Bergarbetare
stormarknad. De behöver veta hur man
häckar, röjer snö och sandar på v
 intern.
sköter blommor och växter samt
Betongarbetare
Att använda maskiner ingår, allt
kunna ge råd till kunderna.
Billackerare
från gräsklippare till traktorer.
Bilskadereparatör
Bokning
Bussförare
Butikskommunikatör/merchandiser
Butikssäljare
CNC-operatör
Byggnadsmålare
CNC-operatörer sköter datorstyrda
Byggnadsplåtslagare
maskiner som fräsar, svarvar och pressar
Båtbyggare
som tillverkar föremål främst av metall
CNC-operatör metall
inom verkstadsindustrin. Maskinerna
CNC-operatör trä
programmeras vanligen av operatöDistributionselektriker
ren själv. En CNC-operatör måste vara
Djurskötare inom lantbruk
noggrann, resultatet kan hänga på en hundDjurvårdare
radels millimeter. När produktionen är igång
Driftoperatör – allmän
förser operatören maskinen med arbetsmateDriftoperatör – kraft- och värmeteknik
rial och kontrollerar med jämna mellanDriftoperatör – vatten- och miljöteknik
rum att måtten blir k
 orrekta.
Ekonomiassistent
Elektronikproduktionstekniker
Elevassistent
Exponerings- och utställningsdesigner
Fastighetsskötare
Fastighetstekniker
Fastighetsvärd
Florist
Frisöraspirant
Funktionshinderområdet
Företagssäljare
Habiliteringsassistent
Habiliteringsassistenter jobbar med vuxna,
Gjutare
barn och ungdomar med funktionsnedsättGlasblåsare
ning. Ibland kallas yrket omsorgsassisGlastekniker
tent eller vårdare. Man kan arbeta inom
Golvläggare
daglig verksamhet och ansvara för att
Guidning
personer med funktionsnedsättning får en
Guldsmed
meningsfull sysselsättning, eller på en gruppGuide
Handlare
bostad
och
hjälpa
de
boende
med
dagliga
sysslor.
En
guide
har förmåga att förHemservicetekniker
Man kan även arbeta med barn som har funkmedla sin kunskap till andra och måste
Hovslagare
tionsnedsättning, oftast på korttidshem
tycka om att prata inför människor. RösHudvård
som avlastar barnens föräldrar.
ten är det viktigaste arbetsredskapet.
Håltagare
En guide kan informera om en speciHår- och makeupstylist
ell ort och dess omgivning, eller om ett
Hälso- och sjukvård
företag, en myndighet eller en organisation,
Hästskötare med inriktning mot ridning
ofta är då guidejobbet kombinerat med andra
Hästskötare med inriktning mot trav
arbetsuppgifter. Guider kan också visa naturIndustrielektriker
områden, fiskeplatser och jaktområden. De
Industrilackerare
flesta guider arbetar säsongsvis och
Industrirörsmontör
kombinerar guidningen med ett
Inköpare
annat yrke.
Inköpsassistent
Inredningssnickare
Installationselektriker
Internationell svetsare
Isoleringsmontör
It-administratör
Jakt och viltvård
Butikssäljare inom färskvaror
Juvelfattare
och delikatess
Järnvägstekniker
En butikssäljare inom färskvaror och deliJärnvägstekniker – el och signal
katess är har gedigna kunskaper om hela
Kakelugnsmakare
sitt expertområde. Det handlar om måltiden och allt som hör till. Säljaren kan
Keramiker
dessutom ha specialkunskaper inom något
Kock
särskilt område, exempelvis chark eller skalKommunikatör
djur. Man måste dessutom ha hög servicekänsla
Konferens
och kunna ge kunderna ett trevligt bemötande,
Kundservice och reception
även om man är stressad och kunden är
Kylmontör
besvärlig.
Laboratorietekniker inom kemisk industri
Lagerarbetare
Landsbygdstjänster
Lantbruk – djur
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Maskinmekaniker
En maskinmekaniker arbetar med service,
reparation och underhåll av alla typer av
arbetsmaskiner, till exempel grävmaskiner, traktorer, hjullastare, skogsmaskiner och truckar. Idag är mobila
arbetsmaskiner mycket datoriserade och
specialiserade, vilket gör att det första steget för
en maskinmekaniker ofta innebär att felsöka
med dator. Man arbetar antingen på en
verkstad, hos kund eller ute på
fältet, vilket gör arbetet varierat.

Receptionist
Receptionisten är företagets ansikte
utåt och måste ha lätt för att bemöta okända
människor och vara serviceinriktad. Receptionister tar emot besökare och har ofta
hand om telefonväxeln. Andra arbetsuppgifter kan vara bokning av konferensrum, beställning av kontorsmaterial,
kopiering och postsortering. Receptionister arbetar hos olika sorters myndigheter eller
inom privata företag. Att arbeta som receptionist på hotell passar den som är språkkunnig och tycker om att ge gästerna
bra service så att de trivs.

Väktare
En väktare kan arbeta på många olika sätt. Det
kan vara att bevaka en industri, en byggarbetsplats
eller så kan det handla om att transportera stora
summor pengar. Väktare kan också arbeta
som butikskontrollant, ordningsvakt och
larmoperatör. Som väktare måste man kunna
hantera oväntade och besvärliga situationer, vara
stabil och utåtriktad och ha god fysik och god syn.
Inom gymnasieskolan kan man få en grundutbildning
till väktare. För vissa jobb som väktare krävs påbyggnadsutbildningar, till exempel för penningtransport och personskydd.

Skogsmaskinförare
Skogsmaskinförare kör stora maskiner i
skogsbruket, det kan vara skördare som fäller,
kvistar och kapar träden, eller skotare som
transporterar virket ut ur skogen. En
skogsmaskinförare måste kunna betydligt mer än att bara köra maskinen, som att
vid gallring kunna avgöra vilka träd som ska
gallras ut för att skogen ska växa bättre. Kraven
ökar också på kunskaper inom miljö- och naturvård. Man måste även känna till maskinerna tekniskt.

Anläggningsarbetare
En anläggningsarbetare kan ha många olika
arbetsuppgifter. Till exempel bygga gator och vägar,
broar, park- och trädgårdsanläggningar och
mycket annat. En anläggningsarbetare kan
jobba hos stat, kommun eller privata företag. Vid vägbyggen är schaktning, rörläggning
och asfaltläggning exempel på vanliga arbeten. Ofta
används tunga material och därför måste man ha kunskaper om hur arbetet ska planeras så att maskiner och
hjälpmedel utnyttjas på bästa sätt.

SKOLVERKET

Automationstekniker
En automationstekniker arbetar med att
installera och köra igång automatiska
anläggningar och programmera anläggningar som är datorstyrda. Kunskaper om it
och datorer behövs. Man arbetar också med att
montera, reparera och sköta utrustning för automatisk styrning av maskiner inom industrin. Man kan
även arbeta med att styra och övervaka el- och
e
 nergiförbrukning.

Lantbruk – maskiner
Lantbruk – växter och djur
Lantbruk – växtodling
Lastbilsförare
Lastbilsmekaniker
Ledare i butik
Logistiker
Låssmed
Marknadsassistent
Marknadsförare
Maskinmekaniker
Maskinoperatör
Maskinsnickare
Murare
Möbelsnickare
Naturguidning
Näthandlare
Nätverkstekniker
Orderadministratör
Orginalare
Personal inom idrotts- och
fritidsanläggningar
Personalassistent
Personbilsmekaniker
Personlig assistent
Personlig tränare
Plattsättare
Processoperatör
Produktionstekniker
Projektadministratör
Psykiatri
Reception
Redovisningsassistent
Reprooperatör
Reservdelspersonal
Sadelmakare
Servicemekaniker
Servitris eller servitör
Silversmed
Skogsmaskinförare
Skogsmaskinservice
Skogsvårdare
Skomakare
Skötsel av utemiljöer
Smed
Sotare
Speditör
Stenmontör
Stentekniker
Ställningsbyggare
Svetsare
Sågverksoperatör
Säljsupport
Sömmerska
Takmontör
Tapetserare
Terminalarbetare
Textil och konfektion
Timmerman
Tryckare
Trä- och byggvaruhandel
Träarbetare
Trädgårdsanläggning
Trädgårdsodling – friland
Trädgårdsodling – växthus
Trädgårdstjänster
Turistinformation
Underhållsmekaniker
Undertaksmontör
Urmakare
Varumottagare
Ventilationsplåtslagare
Ventilationstekniker
Verkstadssnickare
Verktygsmakare
VVS-montör
Våningsservice
Väg- och anläggningsarbetare
Väktare
Äldreomsorg

Gör ditt val 11

FÖR DE FLESTA YRKESELEVER på Furuhedsskolan i Kalix
är det viktigaste att få ett jobb efter utbildningen – och många
får jobb där de tjänar bra.
– Men vill någon senare studera vidare finns det alltid
möjligheter att komplettera. Man kan alltid komma ännu
längre, säger studie- och yrkesvägledaren Armi Strömbäck.
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Goda kontakter
med näringslivet
ger resultat

D

et tar tid att gå med Armi
Strömbäck genom Furuhedsskolan i Kalix. Hon blir stoppad av elever som vill prata
och själv går hon då och då
fram till en elev och byter några ord. I
en korridor samtalar hon på finska med
skolans finsklärare.
Furuhedsskolan är en gymnasieskola utspridd på flera byggnader och
har cirka 500 elever. Förutom högskole
förberedande program har man sju
yrkesprogram.
Många av eleverna på Furuheds
skolan har valt yrkesprogram.
Armi berättar att yrkesprogrammen
fungerar väl på skolan och eleverna har
lätt att få jobb, många får jobb direkt
efter skolan. Ett bevis på kvaliteten
är att Furuhedsskolan vann stort när
yrkes-SM för maskinförare avgjordes i
somras.

Lokala programråd
– Att utbildningarna fungerar bra är
mycket tack vare goda kontakter med
näringslivet. Bland annat är många
företagare med i de lokala programråden
för de olika programmen. Exempelvis
har bygg- och anläggningsprogrammet
planerats utifrån näringslivets perspektiv och vi försöker tillmötesgå närings
livet så mycket som det går.
I ettan tar Armi upp olika frågor med
elever från yrkesprogrammen i smågrupper på fyra–fem stycken.
– Jag brukar berätta om Yrkeshögskolan. Och om de tänker gå på Yrkeshögskolan uppmanar jag dem att läsa
mer matte.
Hon tar också upp att eleverna har
rätt att läsa in grundläggande behörighet till högskolan. Hon ger dem material
och pratar studieteknik, ger dem adresser till bra webbsidor och berättar om
stipendier som de kan söka.

SKOLVERKET

Genuint intresse
hjälper
Armi märker en tydlig skillnad mellan olika elever. De
som väljer program för att
de har ett genuint intresse
går det oftast bra för.
– Men en del verkar nästan ha kastat tärning, eller så
har föräldrarna valt åt dem.
Det brukar inte gå så bra när
man inte tänkt igenom sitt
val. När vi ser att någon valt
helt fel brukar vi hitta en lösning, som att kanske jobba ett
tag och pröva olika yrken under tiden
de funderar på vad de ska göra.
Armi säger att överhuvudtaget är det
många elever som behöver andra lösningar än de vanliga fyrkantiga.
– Då försöker vi alltid lösa det med
individuella lösningar.
På de flesta yrkesprogram ska eleverna välja inriktning i tvåan.
– Jag försöker säga till dem redan i
årskurs ett att tänka på det valet och
inte vänta till precis när de ska välja
inriktning i årskurs två.
Innan eleverna gör sina val får de
vara med på de olika inriktningarna så
de blir ganska säkra på sina val.

Vill börja jobba direkt
– Men jag poängterar att det är deras
eget ansvar att göra valet. Det är deras
beslut utifrån den information de får.
Många av eleverna på Furuhedsskolan är inställda på att börja jobba direkt
efter skolan, lönerna är ofta bra, exempelvis har man inom bygg- och anläggning löner som slår många akademiska
yrken.
– De är inte så intresserade av att
läsa vidare, säger Armi.
Men hon berättar för eleverna om de
möjligheter som finns och påpekar hur
regelverket ser ut. Hon berättar vad som

”

a elever
Det är mång
r andra
som behöve
n de
lösningar ä
antiga.
vanliga fyrk

krävs för att få grundläggande behörighet och särskild behörighet för högskolestudier, och om hur man ska välja
kurser för att få meritpoäng för att förbättra sina möjligheter att komma in på
högskolan.
– Om någon på ett yrkesprogram
vill bli polis uppmanar jag henne eller
honom att läsa mer historia och samhällskunskap. Också andra ämnen är
jätteviktiga, man måste ha grundläggande behörighet för högskolestudier för
att bli polis.
Hon berättar om hur och med vilka
ämnen man får komplettera inom vuxenutbildningen och ändå vara kvar i
urvalsgruppen för dem som kommer
direkt från gymnasieskolan.
Armi menar att det alltid går att
komplettera på något sätt om man
senare vill börja studera på högskolan.
– Det finns vuxenutbildning, folkhögskolor och till och med distanskurser.
Man kan alltid ta sig vidare!
TEXT: PER-OLOF ELIASSON
FOTO: LENA KATARINA JOHANSSON
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HELENA BOSTRÖM ÄR JÄTTENÖJD med sin praktikplats på
en secondhandaffär i Ystad. Hon går på ett introduktionsprogram,
yrkesintroduktion, med sikte på handels- och administrationsprogrammet och tycker att det är skönt att gå i en liten och lugn klass.

Med sikte på
nationellt program

H

elena Boström praktiserar
hos Öppna hjärtat secondhand i Ystad tre eftermiddagar i veckan. Där brukar hon
stå i kassan, plocka upp
varor och hjälpa till att hålla ordning.
– Jag har alltid velat jobba i butik.
Det är så roligt att träffa nya människor
hela tiden, säger hon.
Hon är också med och packar kläder
som ska skickas till barnhem i bland
annat Bangladesh och Afrika och det
gör jobbet extra meningsfullt. Det är
många som kommer och vill skänka
saker.

Vill jobba i butik
Helena Boström är jättenöjd med sin
utbildning. Hon tycker att hon lär sig
mycket och att lärarna är hjälpsamma.
Handelslektionerna är extra givande.
– Vi lär oss till exempel att kommunicera med kunder och hur man uppför
sig i en butik. Det sådant man måste
kunna när man ska ut i det verkliga
arbetslivet.

Helena är ordförande i elevrådet där
eleverna träffas en gång i månaden.
Det är ett ovanligt aktivt elevråd och de
brukar diskutera frågor som till exempel hur de kan motverka mobbning och
hur arbetsmiljön fungerar på skolan.
Hon arbetar också i skolans café en
dag i veckan och sköter både räkenskaper och försäljning. Det blir en extra
träning i att jobba i en butik, något som
Helena hoppas få göra när hon är klar
med skolan.

Hitta elevens starka sidor
Parkgymnasiet i Ystad där Helena går
är en liten skola med bara 170 elever.
Alla elever har både en egen studieplan
och egen utvecklingsplan.
– Vi försöker hitta det som är elevens
starka sidor, det man är engagerad i
och har motivation för, och bygga på
det, säger Pia Blixt Grahn som är biträdande rektor.

MITT VAL

Namn: Robin Ollaka

Namn: Sofie Häggström

Program: Barn- och

Program: Bygg- och
anläggningsprogrammet

fritidsprogrammet
Vad krävs för att komma in?

14 Gymnasievalet

Introduktionsprogrammen ska ge nya
möjligheter till elever som inte är behöriga till ett nationellt program. Det kan
till exempel gälla nyanlända elever som
behöver lära sig svenska.
Lärarna försöker hjälpa varje elev att
hitta det sätt att lära som passar bäst
för just den eleven.
– Man lär med olika sinnen. Det är
så finurligt att kunskap inte behöver
komma från böcker. Det står inte skrivet på din tröja om du har läst dig till
kunskap eller om du har lärt dig det
praktiskt.
Pia Blixt Grahn säger att många av
skolans elever är duktiga på praktiska
moment som krävs ute arbetslivet. Hon
blir så glad när hon ibland möter gamla
elever som kommer fram och berättar
att de har fått jobb.
– Om du hittar dina rätta kvaliteter
kan du få en väldigt bra framtid.
TEXT: HELENA ÖSTLUND
FOTO: ANNA MOLANDER



För att komma in på ett nationellt program måste du ha
godkänt i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik. Om du väljer att studera på ett
högskoleförberedande program, krävs godkända betyg
i nio ämnen till, sammanlagt tolv. Vilka de nio ämnena
är beror på vilket program du vill gå. För yrkesprogrammen måste du ha godkända betyg i ytterligare fem
ämnen, det vill säga totalt åtta.

Lär med olika sinnen

Barn- och fritidsprogrammet är
ett bra program
där man kan välja
många olika yrken.
Men jag funderar på
att bli polis och har
koll på vilka ämnen
jag måste läsa för att
komma in.

Först hade jag ingen
aning vad jag skulle
välja men så påminde min mormor
mig om mer manliga
yrken och så blev
det bygg och det är
jättekul och jag lär
mig jättemycket.
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NAMN: Helena Boström
ÅLDER: 18 år
BOR: i Tomelilla
UTBILDNING: Yrkesintroduktion med
sikte på handels- och administrationsprogrammet, inriktning handel och
service på Parkgymnasiet i Ystad
PRAKTIKPLATS: Öppna hjärtat 		
secondhand i Ystad

Introduktionsprogrammen
DE FEM INTRODUKTIONSPROGRAMMEN ska ge obehöriga elever
nya möjligheter. De leder vidare till andra studier i gymnasieskolan
eller till arbete. Utbildningen är på heltid och du följer en individuell
studieplan. Efter utbildningen får du ett studiebevis.
De fem programmen är anpassade för att möta olika behov:
Preparandutbildningen är till för dig som behöver fler godkända
betyg för att kunna börja ett yrkesprogram eller ett högskoleförberedande program. Utbildningen ska pågå högst ett år – och blir du
behörig tidigare kan du flyttas över till ett nationellt program under
läsåret om det finns plats.
Programinriktat individuellt val ska ge dig som saknar behörighet de
kunskaper som behövs för att så snart som möjligt kunna antas
till ett visst nationellt yrkesprogram. Skolor får ordna undervisning
på programinriktat individuellt val i de yrkesprogram som skolan har.
För att antas ska du ha godkänt betyg i svenska eller svenska som
andraspråk. Dessutom behöver du ha godkänt i matematik eller engelska och fyra andra ämnen. Har du godkänt i både matematik och
engelska behöver du ha godkänt i tre andra ämnen.

Yrkesintroduktion ska ge dig en yrkesinriktad utbildning för att du ska
kunna söka till ett yrkesprogram eller få ett arbete. Utbildningen ska vara
yrkesinriktad till största delen även om du ska kunna läsa ämnen från
grundskolan som du inte är godkänd i och ämnen från nationella program
i gymnasieskolan. Du ska få möjlighet till praktik eller arbetsplatsförlagt
lärande.
Individuellt alternativ ska leda vidare till yrkesintroduktion, annan utbildning eller arbetsmarknaden. Utbildningen får innehålla grundskoleämnen
som du saknar godkända betyg i och hela eller delar av gymnasieskolans
kurser. Det kan också ingå andra insatser som är bra för din kunskaps
utveckling, exempelvis olika motivationsinsatser och praktik.
Språkintroduktion är till för dig som nyss har anlänt till Sverige. Utbildningen har fokus på svenska språket för att du ska kunna gå vidare till
något annat program i gymnasieskolan eller till annan utbildning. På
språkintroduktion kan du också få undervisning i andra grundskole- och
gymnasieämnen som du behöver för din fortsatta utbildning. Ni lägger
upp utbildningen efter det att dina kunskaper validerats, det vill säga att
man har tagit reda på vilken nivå på utbildningen som passar dig.
Vänd dig till din studie- och yrkesvägledare för att diskutera vilket
program som kan passa dig.
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En bred bild av
relationer
SPRÅKET ÄR GRUNDEN FÖR ALLT, oavsett vilket yrke
man tänker sig i framtiden. Det menar Joakim Nertyk, som
är rektor för Katedralskolan i Växjö. Eleverna på skolan tycker
att det nya humanistiska programmet har fokus på kommunikation och respekt för olikheter människor emellan.

V

i följer en lektion i svenska på
humanistiska programmet.
Den handlar om vad det är
som avgör om vi får förtroende
för en annan människa.
Gymnasieeleverna tittar uppmärksamt
på fyra projicerade porträtt på duken
framme vid katedern. Personerna som
matas fram är i tur och ordning artisten Sean Banan, Pippi Långstrump,
den svenske kungen och bloggaren
Blondinbella. Frågan lyder:
Vem av dessa fyra personer skulle du
låna ut 1 000 kronor till – och varför?
Det är Lars Swalling som ställer
frågan,

han är lärare i svenska och engelska.
Detta är en typisk lektion på humanistiska programmet, där människans
tänkande är i centrum och elevernas
förmåga att dra slutsatser tränas, oavsett ämne.

utsträckning. Skolans rektor Joakim
Nertyk tycker att språket är grunden för
allt, oavsett vilket yrke man tänker sig i
framtiden. Av skolans 32 elever har 30
valt att läsa matematik 2 för att bredda
sin högskolebehörighet.

Språket är grunden för allt

En cool humanist

Två tredjedelar av eleverna i årskurs 2
på Katedralskolan har valt kulturinriktningen och en tredjedel den språkliga. Eleverna som nu går i årskurs 1
tänker välja språk i större

Efter lektionen funderar eleverna Izabell
Arvidsson, 17, och Kalle Johansson, 16,
båda i årskurs 2, över sitt val av program.
– Jag hade tänkt läsa ekonomi men
blev tipsad av en kompis om humanistiska. Det passar mig att få läsa språk
i den utsträckning jag vill. Nu läser jag
spanska, ryska och latin utöver engel
skan. Min bild av programmet har infriats, ungefär att det ger en bred bild
av relationer mellan länder, språk och
människor, säger Izabell.
Också Kalle är utpräglat intresserad
av språk men har lite svårare att sätta
ord på vad som egentligen utmärker en
humanist.
– En som är den coolaste någonsin?
föreslår han.
Båda eleverna benar sedan ut vad
de uppfattar som speciellt med programmet. Fokus på kommunikation
och respekt för olikheter människor
emellan är centralt, anser de. Man
mognar som människa och får kunskaper som bäddar för vilken framtid som helst, tycker de.

TEXT OCH FOTO: MARIANNE HÜHNE
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Här är nyckelord som högskolorna och universiteten lyfter fram för att
beskriva vad högskoleförberedelse är och vad de blivande studenterna
behöver ha med sig från gymnasieskolan. Inom de här områdena behöver
eleverna på de högskoleförberedande programmen fördjupade kunskaper.

Belysa
frågor
ur flera
perspektiv
Vetenskapligt förhållningssätt

Källkritik

Argumentation

Ansvar

Digital
kompetens
Genreskrivande

Studieteknik
– att lära
att lära

Modelltänkande

Läsa längre
texter på
engelska

”

Människans tänkande är i centrum
och elevernas förmåga att dra
slutsatser tränas, oavsett ämne.

Riksrekryterande spetsutbildningar
Det finns cirka tjugo teoretiska spetsutbildningar runt om i landet. De vänder
sig till dig som har en särskild fallenhet för och intresse av matematik, naturvetenskap, samhällsvetenskap eller humaniora. Här får du läsa kurser i snabbare takt och mer avancerade kurser. Utbildningarna har nära samverkan med
högskolan. Tanken är att övergången till universitetsstudier ska underlättas.
Dessa spetsutbildningar är en försöksverksamhet.
Det finns också cirka tjugo estetiska spetsutbildningar inom det estetiska
programmet. De vänder sig till dig som har en särskild fallenhet för och
intresse av dans, media, musik och teater. Utbildningarna har speciellt fokus
på något av dessa områden.
Spetsutbildningarna är riksrekryterande. Det betyder att du kan söka oavsett var du bor i landet. Som komplement till betygen använder spetsutbildningarna antagningsprov. Kolla på skolorna hur det går till att söka!

Tvärvetenskap

Kreativitet
och entreprenörskap
Hantera
stora textmängder

Förförståelse
av ”den
akademiska
miljön”

Högskoleförberedande program ger
grundläggande behörighet
De finns sex högskoleförberedande program i gymnasieskolan. Du som tar examen från ett högskole
förberedande program får alltid grundläggande
behörighet till högskolan. Du måste också ta reda på
vilken särskild behörighet du behöver och se till att
du kan läsa dessa kurser i gymnasieskolan om de inte
redan ingår obligatoriskt i det program du vill välja.
Det kan till exempel vara kurser i matematik och
naturvetenskapliga ämnen.
Tänk också på att du kan höja din meritpoäng med
maximalt 2,5 poäng genom att läsa moderna språk,
engelska och matematik.
Desex programmen är:
• Ekonomiprogrammet
• Estetiska programmet
• Humanistiska programmet
• Naturvetenskapsprogrammet
• Samhällsvetenskapsprogrammet
• Teknikprogrammet

Läs mer på www: skolverket.se/forskola-och-skola/g ymnasieutbildning/
spetsutbildningar
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Läs mer om varje program i del två i magasinet.

Gör ditt val 17

Petter hittade rätt
i svenska språket
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FOTO: FREDRIK SANDBERG / SCANPIX

Petter Alexis Askergren, hiphopmusiker. Han slog igenom 1998 med albumet
Mitt sjätte sinne och singeln Vinden har vänt. Året efter, 1999, vann han tre
Grammisar, bland annat för Årets text.
Sedan dess har han varit ständigt aktuell, han har vunnit P3 guld och har
släppt åtta album och en samlingsskiva. På tv har Petter bland annat medverkat
i Så mycket bättre 2010 och 2012 var han en av coacherna i The Voice Sverige.

Petter är en av Sveriges främsta rappare. Han har ett välutvecklat
språk i sina texter. När han började skriva svenska texter uttryckte
han sig på ett sätt som ingen dittills gjort på svenska. Petter gick
humanistiska programmet i gymnasieskolan och kompletterade
inom den kommunala vuxenutbildningen.

J

ag insåg att texter på svenska
var min grej, och sedan dess
har jag lagt all min energi på
det, säger han.

Rappar om dyslexi
– I grundskolan tog det väldigt lång tid
för mig att knäcka koden för att lära
mig att läsa och skriva och skolan uppmärksammade inte mina svårigheter
särskilt mycket, säger Petter.
Han påpekar att skolan idag har en
helt annan inställning till hur man ska
hjälpa elever som inte fungerar som alla
andra.
I gymnasieskolan konstaterades att
Petter var dyslektiker och 2011 fick han
diagnosen adhd, något som han rappar
om i låten Krafter.
– Men när jag gick i skolan undrade
jag: Varför är jag inte som de andra?
När du inser att du inte passar in, eller
att du inte är exakt likadan som alla
andra, då väcks ju snabbt en dålig
självkänsla.

Prövade varenda bollsport
Där började hans sökande efter att hitta
något han var bra på.
– När jag var liten så klättrade jag
högst upp i träd för att se om jag var bra
på det. Sedan prövade jag varenda bollsport som jag kunde och det var alltid
samma mönster. Jag betalade avgiften,
fick lagtröja och var med två veckor och

ville bli världsmästare och tredje veckan
var jag helt ointresserad och slutade.
– På humanistiska programmet
läste jag grekiska, latin, kinesiska,
italienska, spanska och engelska och
jag kunde inte stava. När man är 15–16
år är det inte kul att vara sämst i klassen. Mitt sätt att tackla det var att bli
klassens clown och skämta bort allting.
Jag kunde svara medvetet galet på
proven och visa upp det för de andra i
klassen som om jag inte tog något på allvar. Men det var ett sätt att försvara mig
för att jag kände mig osäker på mig själv.

Plockade upp språket
Efter gymnasieskolan jobbade Petter
som diskare och städare i ett och ett
halvt år innan han började på kommunala vuxenutbildningen.
– Att jag kom in på vuxenutbildningen beror på att min mamma hjälpte
mig. Hon stöttade mig hela tiden under
uppväxten, stod alltid bakom mig.
Hade jag inte haft det stödet från min
mamma hade jag nog varit helt körd,
säger han.
Inom vuxenutbildningen började
Petter läsa böcker och plocka upp språket. Det gick bra för honom i svenska
och samtidigt började han snegla på att
skriva texter på svenska.
Då hade Petter hållit på att skriva
raptexter på engelska sedan har var
16 år.
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– Mina engelska texter var ju inget
vidare men texterna blev bra när jag
började skriva på svenska och utnyttjade allt det som jag hade lärt mig, alla
nya ord och formuleringar och referenser till litteraturen.
Han blev snabbt uppmärksammad
för att han hade ett välutvecklat språk
i sina texter och för att han uttryckte
sig på ett sätt som ingen dittills gjort på
svenska.
– Någon kan vara bra på att åka
skidor, någon kan vara bra på att
teckna och någon kan vara bra på
matte. Men jag var bra på att skriva
texter. Och när jag insåg det lade jag in
precis all energi jag hade, 24 timmar
om dygnet, och jag har inte stannat av
sedan den dagen.
TEXT: PER-OLOF ELIASSON

Skolan ska ge alla elever den ledning
och stimulans som de behöver i sitt
lärande och sin personliga utveckling
för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt
som möjligt enligt utbildningens mål.
Även elever som lätt når de lägsta
kunskapskraven ska få ledning och
stimulans för att kunna nå längre i sin
kunskapsutveckling.



MITT VAL

Namn: Amal Zeidan
Program: Vård- och

omsorgsprogrammet
Man lär sig mycket.
Jag gick samhälls
vetenskapsprogrammet
men valde om. Det 
här är en bred utbildning och det är lätt
att få jobb eller plugga
vidare. Man får ett
perspektiv på sitt eget
liv när man träffar
äldre och får höra om
hur de har levt.

Gör ditt val 19

Mats Karlsson gick ut energiprogrammet med inriktningen
kyl- och värmepumpsteknik och har nu fast jobb på en kylfirma.
Han är övertygad att om att han har valt rätt yrke.

MATS VALDE KYLA
FÖR ATT FÅ LÖSA
PROBLEM

D

et finns stora utvecklingsmöjligheter i kylbranschen.
Och om jag vill byta bransch
har jag en kanongrund att
stå på, säger han.

Förhindrar stora haverier
Mats visar vägen över parkeringsdäcket
under en bostadsrätt i Lunden strax
öster om Göteborgs centrum. Innanför en blågrå ståldörr ligger fastighetens
maskinrum med tre bergvärmepumpar på rad. Längs ena väggen löper de
svarta slangarna som
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leder ner till borrade hål i berget.
– En värmepump har gått sönder så
det finns inget varmvatten, det måste
fixas idag, berättar Mats.
Han mäter i värmepumpens elsystem
och funderar på var felet kan vara.
– Skyddet som ska förhindra större
haverier löser ut, förklarar han.
Mats valde ett yrkesprogram i gymnasieskolan.
– Mina föräldrar jobbade på kontor
och jag förstod att jag inte
ville jobba i

kontorsmiljö utan ville göra något praktiskt, säger han.
Så han började på energiprogrammet
på Lindholmens gymnasium i Göteborg.

Bred bransch
Från början hade han tänkt sig att bli
vvs-are men en lärare fick honom
på andra tankar.

SKOLVERKET

– Jag gillar matematik och problemlösning och det finns mer av det inom
kyl- och värmepumpsbranschen. Så jag
valde kyla för att jag ville lösa problem.
Kyla är kunskapsmässigt en bredare
bransch än vvs och det är varierat och
kul, säger Mats.
I gymnasieskolan var han på Comfort Teknik i Mölndal. Det är lokalt ett
stort kylföretag med cirka 25 anställda.
Företaget tänker långsiktigt och vill
ha välutbildad personal så Mats blev
uppmanad att efter gymnasieskolan
gå en vidareutbildning i kylteknik i
Katrineholm. Utbildningen var på
60 veckor.

Utvecklas snabbt i yrket
Också under påbyggnadsutbildningen gjorde Mats apl (arbetsplatsförlagt lärande) hos Comfort.
– Det var sagt att om det fanns
möjlighet med tanke på konjunkturer och sådant så skulle jag få
jobb hos dem.
Och så blev det, nu har Mats
haft fast anställning på företaget i två år. Han jobbar som
servicetekniker och har en
egen servicebil med sitt namn
på. Som servicetekniker är
han sällan i firmans lokaler,
han utgår hemifrån på morgonen och åker runt och
servar olika anläggningar.
Han anser att han lärt
sig mycket sedan han blev
anställd.
– Min utveckling har gått snabbare
än jag trott, det är mycket positivt,
säger han.
Mats har lärt sig mycket av mer
erfarna arbetskamrater och säger att
han kommit in bra i företaget och att
han successivt kommer att få ta hand
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om mer avancerade anläggningar.
I maskinrummet under bostadsrätten funderar han vidare på vad det kan
vara för fel på värmepumpen.
– Man måste kunna lite om mycket
för att kunna felsöka, säger han.
Systematiskt går han igenom var
felet kan ligga, mäter och lyssnar. Han
verkar alldeles lugn fast värmepumpen
måste lagas under dagen.
Mats menar att på kort sikt kanske
han kunnat jobba som servicemontör
utan att ha gått KY-utbildningen men
på längre sikt behövs fördjupningen.
– Har man inte teorin så förstår man
inte grunden, resonerar han.
Påbyggnaden innehåller bland annat
styr- och reglerteknik, elektronik och
kundvård.

Ansiktet utåt
– Vi servicetekniker är ju ansiktet utåt
mot kunder som har problem, och det
är vi som föreslår vad kunden ska göra.
Mats har också valt att bli ambassadör för Kyl- och Värmepumpsföretagen och är ute i gymnasieskolorna och
berättar om kylbranschen.
– Jag pratar med dem som går första
årskursen på VVS- och fastighetsprogrammet och som är i valet och kvalet
vad de ska välja. De vet inte något om
kylbranschen och hur stor den är, det
vet nästan ingen som inte jobbar i den,
säger Mats.
Själv tyckte han att det bara var fördelar att gå ett yrkesprogram.
– Man får en tidig kontakt med
arbetslivet. Man arbetar åtta timmar
istället för att sitta fyra timmar i skolbänken med rast varje timme. Men man
lär sig mer och det är kul.
I somras ställde Mats upp i finalen i
yrkes-SM i Malmö och blev trea.
– Tävlingarna var positiva, men det

riktigt roliga var allt runtomkring och
att träffa mycket folk från branschen.

Karriärvägar
Han berättar att det finns stora utvecklingsmöjligheter i kyl- och värmepumpsbranschen och att han själv siktar på
att bli kvalificerad kyltekniker.
– Om man vill vara kvar på fältet
kan man bli arbetsledare. Det finns
också möjlighet att bli arbetsledare inne
på kontor, gå till grossistledet eller till
tillverkare av utrustning och kanske
arbeta med support eller bli säljare.
Mats är också sugen på att arbeta
med att renovera stora kylanläggningar
och att så småningom kunna delta i
utveckling av ny kylutrustning.
Och om han vill byta bransch ligger
styr- och reglerteknik nära till hands.
Men Mats är övertygad om att han
valt rätt yrke.
– Jag kommer att hålla på med kyla
ett bra tag. Men om jag vill byta till en
annan bransch har jag en kanongrund
att stå på.

TEXT: PER-OLOF ELIASSON
FOTO: LENA KATARINA JOHANSSON

Runt landet anordnas över 400 olika
utbildningar vid Yrkeshögskolan med
cirka 40 000 studenter, se
www.yrkeshogskolan.se. Utbildningarna leder till en lång rad yrken som
arbetsgivarna anser att det finns brist
på. Den som har gått ett fullständigt
program i gymnasieskolan har
grundläggande behörighet till
YH-utbildningar.

Gör ditt val 21

Richard Erlingsson tycker att hans val att gå
vård- och omsorgsprogrammet lärling var helt
rätt. Det visade sig passa väldigt bra eftersom han är social och älskar att jobba med
människor. Nu är han på ett gruppboende och
känner sig mycket uppskattad.

Att hjälpa andra ger
så mycket tillbaka

H

ögst upp på femte våningen
på Katrinelundsgymnasiet i centrala Göteborg håller eleverna på vård- och
omsorgsprogrammet lärling
till. Klassen i årskurs två består av femton elever och Richard Erlingsson är
den enda killen.

Mycket apl
– Det är bara en fördel, man lär sig förstå det andra könet, säger han.
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Nu i tvåan studerar lärlingarna
funktionshinder och är ute på apl
arbetsplatsförlagt lärande, tre dagar
i veckan. Skillnaden jämfört med det
vanliga, skolförlagda vård- och omsorgsprogrammet är att lärlingarna har
mycket mer apl.
Richard Erlingsson är på apl på ett
gruppboende och där gör han i stort sett
samma arbete som personalen: hjälper de boende med morgon- och kvälls
bestyr, fixar frukost, deltar i aktiviteter
och sitter och pratar.

– De som bor där uppskattar verkligen
att jag är där. Jag har mer tid att prata
med dem och följa med på aktiviteter,
de anställda hinner inte alltid med.
Samtidigt känner jag mig som en i
personalen.
Richard kanske löser korsord eller
ser på film med de boende eller går
ut och fikar med dem om det är fint
väder. Han har en handledare som
han jobbade tätt intill de första veckorna, men nu arbetar han mycket mer
självständigt. Lärlingarna får bara
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Vårdämnen
Bred kompetens
Vi är lite mer
Lärlingarna i tvåan är rutinerade –
Richard hade egentligen inte alls tänkt
men första året var allt nytt. Då var de
söka till vård- och omsorgsprogrammet,
vuxna av oss i
på äldreboenden två dagar i veckan
men så var han på besök på skolan när
vår klass. Vi sitter och övade grunderna i omsorgsarbete det var öppet hus och blev intresserad
metodrummet på skolan. Rummet är
av lärlingsutbildningen. Och det visade
mycket och pratar iinrett
som ett hemtrevligt äldreboende.
sig vara helt rätt val.
Här
finns
också
sängar
med
lyft– Jag älskar att jobba med männoch umgås socialt,
anordningar, rullstolar, anatomiska
iskor och hjälpa andra. Jag är väldigt
medan andra
dockor och sjukvårdsmaterial och lärsocial och tycker om att träffa folk.
lingarna
har
övat
bland
annat
lyftPappa jobbar på sjukhus och
elever mer springer teknik, att ta blodtryck och att ge
mamma på förskola, så Richard hade
viss inspiration för sitt val av utbildning
omkring och busar injektioner.
Richard Erlingsson tyckte att det var
hemifrån. Han ser det som en stor föri korridoren.
lite jobbigt att komma ut på arbetsplatdel att utbildningen ger bred kompetens

jobba 6,5 timmar per dag och går därför hem lite tidigare än den ordinarie
personalen.
– Det allra roligaste är att man får så
mycket tillbaka, så mycket tacksamhet.

Både handledare och lärare
Richard, handledaren och hans lärare
träffas regelbundet för att utvärdera
hur han utvecklas och vad han lärt sig.
Samtalen, och olika uppgifter som eleverna ska genomföra under apl:en, ligger
sedan till grund för bedömningen. Uppgifterna kan till exempel vara att göra
en intervju med en patient eller med
chefen. Eleverna skriver också loggbok
när de är ute på en arbetsplats.
Här på femte våningen på skolan
träffas eleverna under teoridagarna
och diskuterar sina erfarenheter från
arbetsplatserna. Det kan vara etiska
eller andra frågor, som till exempel vad
man gör om en person blir aggressiv
eller får ett epileptiskt anfall.
– Sådant kan vara lite läskigt och
då är det bra att kunna prata om det i
klassen. Vi har ju sekretess så vi lämnar aldrig ut patienterna.

sen första året och se hur en del äldre
människor hade det. Personalen hade
mycket att göra, de hann inte alltid med
att ta hand om de äldres behov och en
del av de äldre var psykiskt sjuka.
Tredje året kommer lärlingarna att
ha apl på sjukhus med barnsjukvård,
vuxensjukvård
och psykiatri.
Förutom
vårdämnen
läser de
samma
gymnasiegemensamma
ämnen
som eleverna på det
skolförlagda
vård- och
omsorgsprogrammet.

och det finns många möjligheter att till
exempel plugga vidare. Han tror också
att det är lättare att få jobb om man har
gått som lärling, eftersom det ger mer
erfarenhet och fler kontakter.
– Nu skulle jag inte kunna tänka mig
något annat.
Jag funderar på att
jobba med
ambulans
sjukvård eller
akutvård i
framtiden.
Att få åka
ut och ta
hand om
människor
som verkligen behöver akut
hjälp – det
verkar
spännande.

Arbetslivserfarenhet
Lärlingarna har alla skrivit på ett
sekretessavtal vilket innebär att de inte
får nämna namn, men att de kan diskutera saker som hänt med varandra
och med lärarna.
Richards lärare Gunhild Karlsson ser
många fördelar med lärlingssystemet.
Det skapar mer variation i utbildningen
och när eleverna går ut skolan har de
redan ett helt års arbetslivserfarenhet
med sig i bagaget.
Richard har också lagt märke till det,
både hos sig själv och hos klasskompisarna.
– Vi är lite mer vuxna av oss i vår
klass. Vi sitter mycket och pratar och
umgås socialt, medan andra elever mer
springer omkring och busar i korridoren. Och jag har märkt på mig själv att
jag har vuxit mycket på kort tid. Jag
har blivit lugnare.
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TEXT: HELENA ÖSTLUND
FOTO: LENA KATARINA JOHANSSON

Lärlingsutbildning och apl
Alla som går på ett yrkesprogram har rätt till minst 15 veckors arbetsplatsförlagt
lärande (apl) under gymnasieutbildningen.
Skolan kan också erbjuda apl för elever som går ett högskoleförberedande
program.
Inom yrkesprogrammen är det möjligt att välja lärlingsutbildning. Om du väljer
att gå lärlingsutbildning genomför du större delen av din utbildning på en eller flera
arbetsplatser. Lärlingsutbildningen har samma examensmål, inriktningar, ämnesplaner och kurser som den utbildning som bedrivs på skolorna och du får samma
yrkesexamen som du får om du går ett skolförlagt yrkesprogram.
Mer information om gymnasieskolan hittar du på www.utbildningsinfo.se och
www.skolverket.se/gy2011

Gör ditt val 23

Maria Abrahamsson åkte ut i Europa som 17-åring och fick
arbetslivserfarenhet på en restaurang i Antwerpen under
gymnasietiden. Det var tufft men lärorikt och hon mognade
mycket under det året. Snart vill hon åka ut i världen igen.

Ut i världen under
gymnasietiden

M

aria Abrahamsson skivar
tomater med snabb precision. På hyllorna ovanför
henne trängs maffiga burkar med senap, majonnäs
och inlagda grönsaker. Hon bereder
fräscha mackor som ska köras ut till
caféer i Göteborg.
– Jag har alltid tyckt om att laga
mat och baka. Redan i femman visste
jag vad jag skulle välja.

Inspirerad av mormor
Förra våren blev Maria klar med sin
utbildning till kock och kallskänka vid
Ester Mosessons gymnasium i Göteborg. Hon har inspirerats mycket av sin
mormor som brukade ordna stora festmåltider inför julen och alltid bjöd på
hembakat bröd när familjen kom och
hälsade på.
– Jag fick ofta vara med i köket och
laga mat tillsammans med henne. Nu

när hon inte orkar längre, är det roligt
att kunna laga mat åt henne istället.
Maria Abrahamsson älskar att resa
och valde hotell- och restaurangprogrammet på Ester Mosessons gymnasium i Göteborg eftersom hon visste att
där fanns möjlighet att söka till utbytesprogrammet Leonardo da Vinci för
yrkeselever och få arbetslivserfarenhet
från någon restaurang i Europa.

Tuffa uttagningsprov
Många elever ville få chansen att åka
och det var tuffa uttagningsprov i
tvåan med matlagningsprov i grupper vid flera tillfällen och stränga engelsktalande testlärare. Det gällde att
presentera fint och komma i tid. Av 60
elever var det 20 som så småningom
fick ge sig iväg på hösten i årskurs tre.
Maria och en skolkompis till henne
hamnade i Antwerpen och fick gå
första månaden på hotell- och restau-

Leonardo da Vinci
Leonardo da Vinci-programmet vänder sig till alla verksamma inom yrkesutbildning,
som till exempel gymnasieskolor, Yh-utbildningar, folkhögskolor, kommuner, myndigheter, små och stora företag samt ideella organisationer.
Genom programmet kan du få stöd för att göra praktik i ett annat land i Europa,
delta i ett erfarenhetsutbyte eller genomföra ett samarbets- eller utvecklingsprojekt.
Skolorna ansöker om att få delta i programmet och får ett antal praktikplatser.
Det betyder att det bara är vissa skolor som kan erbjuda den här typen av utlands
praktik. Kontakta Internationella programkontoret eller respektive skola för att få
veta mer om villkoren för att delta.
De 27 medlemsstaterna i EU, EES-länderna Island, Liechtenstein och Norge
samt Turkiet, Kroatien och Schweiz deltar.
Läs mer på www.programkontoret.se. Klicka på program och stipendier.
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rangskolan PIVA tillsammans med
andra internationella elever. Där fick
de intensivlektioner i nederländska och
i belgisk historia och åkte på utflykter,
testade restauranger och lagade mat.
– Vi fick laga mingelmat och servera
politikerna i flamländska parlamentet,
det var en häftig erfarenhet.
Restaurangen, där hon sedan var i
fem månaders tid, var familjeägd och
låg mitt i Antwerpen. Familjen bodde
på övervåningen och Maria hade ett
eget rum där.

Från kallt till varmt
Maria fick – som alla nya kockar –
börja i kallköket med att titta på och
preparera sallader och så småningom
arbeta med förrätter och efterrätter.
– I utlandet är det lite mer så att du
måste förtjäna din plats. Man måste
ta för sig, speciellt som tjej. Jag hade
stark vilja och ville få ut så mycket som
möjligt och visa vad jag kunde.
Maria Abrahamsson fick så småningom allt mer ansvar och närmade
sig varmrätterna som har den högsta
statusen i ett restaurangkök. Det var
inte helt lätt att vara ung och tjej, det
förekom hårda ord ibland och arbetsdagarna var långa.
– Det var mycket att göra och de
hade inte klarat sig lika bra utan mig.

Man växer av att resa
Det var en tuff tid men hon hade också
mycket kul och är glad över att hon
åkte iväg. Hon hade gjort samma sak
igen om hon fått chansen.
– Jag har lärt mig att jag klarar mig
ensam utomlands. Och jag har lärt
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NAMN: Maria Abrahamsson
ÅLDER: 20 år
BOR: i Göteborg
UTBILDNING: Hotell- och restaurangprogrammet på Ester Mosessons
gymnasium
ARBETSPLATS UTOMLANDS:
Restaurang Bernardin i Antwerpen
ARBETAR: som kallskänka på
Espresso House

Europeiska verktyg
EU:s medlemsländer arbetar gemensamt för att det ska vara möjligt att gå en del av
din gymnasieutbildning i ett annat EU-land. När du flyttar mellan olika utbildningssystem och yrkestraditioner i olika länder är det viktigt att du verkligen får tillgodoräkna dig det du lärt sig i ett annat land.
Europass – beskriver och dokumenterar meriter

mig det franska köket och att använda
råvaror som inte är så vanliga här
hemma, många olika sorters grönsaker
till exempel.
Eftersom utlandsvistelsen låg utanför den ordinarie utbildningen blev det
ett intensivt pluggande för Maria för
att göra klart hela årskurs 3. Hon har
fortsatt att resa efter skolan och har
arbetat på hotellrestauranger på Korsika och Guadalupe. Just nu jobbar
hon här hemma på café för att spara
ihop pengar, men vill gärna ut i världen
igen.
– Man växer av att resa och man lär
sig vad man klarar av.

TEXT: HELENA ÖSTLUND
FOTO: ANNA MOLANDER

Europass kan du använda inom EU för att enkelt visa vilka kunskaper och erfarenheter du har.
Europass består av fem dokument som ska hjälpa både dig som studerande och
dig som arbetstagare att göra dina färdigheter och kompetenser tydliga och lätta
att förstå inom Europa.
Läs mer på: www.programkontoret.se/europass
EQF/NQF – gör kvalifikationer synliga
EQF (European Qualification Framework) är ett system för att beskriva kunskap
på olika nivåer. EQF ska göra det lättare att förstå vilken nivå en utbildning inom
Europa ligger på.
NQF (National Qualification Framework) är ett system som används inom ett
specifikt land för att beskriva kunskaper och erfarenheter.
Läs mer på: www.eqfinfo.se
ECVET – ett system för meritöverföring
ECVET (European Accumulation and Transfer Credit System for VET) är ett europeiskt system för att beskriva det man har lärt sig inom yrkesutbildningen och föra
över det till ett annat land.
I dag kan det vara svårt för dig som studerat eller arbetat i ett annat land att få
resultatet av ditt lärande erkänt i hemlandet. Det ska ECVET underlätta.
Arbetet med att förstå och jämföra yrkesutbildningar inom Europa går långsamt
framåt. Europass finns redan i Sverige och Europa. De övriga verktygen håller på
att utvecklas och ska börja användas någon gång under de närmaste åren. Några
ställen i Sverige använder redan ECVET.
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Pauline Nolegård fick en rekordsnabb start på sitt företagande.
Direkt efter skolans slut blev hon antagen som sommarlovsentreprenör i Hjo och nu är hennes redesignade möbler och
prylar jättepopulära.

Pauline ger gamla
möbler nytt liv

P

auline går runt i butiken,
flyttar om och rättar till.
Butiken är lika retro som
hennes prylar och är inrymd
i en renoverad huslänga på
en gammal gård strax utanför Hjo.

Startade företag efter
gymnasieskolan
Pauline tar hand om gamla slitna möbler och ger dem ett nytt liv. Efter gymnasieutbildningen i hantverk fick hon
möjlighet att starta ett företag genom
sommarlovsentreprenörerna och säljer
nu sina redesignade prylar i ena hörnet
av en inredningsbutik.
– Jag tycker om att ta vara på gamla
saker och göra dem fina igen. Även om
man har slängt dem på tippen har de
varit älskade en gång och då kan de bli
det igen.
Pauline köper möbler och prylar på
loppisar och gör om dem efter egna
idéer. En byrå kan få lådorna prydda av
Kalle Anka-serier, en silversked kan bli
handdukshängare och gamla porslinstallrikar kan bli tvåvånings kakfat.
– Jag kan se sakerna framför mej,
”den där byrån skulle passa i turkos”.
Det blir ofta så att jag leker lite och
kompletterar med material som jag har
hemma.

Men efter att ha varit på besök på
Fågelvik bestämde hon sig på stört. Hon
tyckte att det verkade så kul och blev så
inspirerad att hon helst hade velat börja
direkt. Hon ville gå en rolig och praktisk
utbildning – som samtidigt inte stängde
några vägar inför framtiden.

Sommarlovsentreprenören
Klassen var liten och eleverna fick göra
allt från grunden: rita möbler som bord,
stolar och skåp utifrån egna idéer och
sedan tillverka dem. Pauline kom på
idén att börja redesigna gamla saker
och när skolan var slut kontaktade hon
sommarlovsentreprenörerna som hon
hade hört talas om sedan tidigare.

Det är ett koncept som finns inom
många kommuner och är en möjlighet
för unga att pröva på att driva ett företag under sommarlovet. Man får utbildning i företagande och dessutom hjälp
med marknadsföring, en försäkring, ett
litet startbidrag och stöd av en handledare. Pauline vill verkligen rekommendera andra unga att pröva det.
– Vi fick jättebra hjälp och det gick
väldigt snabbt. Det är ett sätt att testa
en idé utan att behöva tänka så mycket
på om det bär eller brister.

Kö till redesignad byrå
Efter bara någon veckas utbildning
var hon igång med sitt företag. P
 auline

Bestämde sig på stört
Pauline Nolegård gick ut Fågelviksgymnasiet i Tibro våren 2012 på hantverksprogrammet. Hon har alltid gillat att
hålla på med praktiska saker och hade
egentligen funderat på att söka estetiska programmet.
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arbetade redan extra i inrednings
butiken och fick lov av ägaren att inreda
en hörna där hon visar upp sina saker.
Försäljningen fick en flygande start.
– Jag gjorde om en furubyrå och lade
ut på Facebook och folk ringde direkt.
Nästa morgon stod de i kö för att få
köpa den.
Facebook fungerar bra som marknadsföring, det är många som gillar
sidan. Vissa saker kanske hon egentligen inte vill sälja, som till exempel en
liten byrå som hon hade haft som liten.
Men den såldes också direkt.
Nu när sommarlovsentreprenörerna
avslutats för detta år driver Pauline sin
verksamhet som ett deltidsföretag vid
sidan av annat jobb. Redesign är ännu

inte så lönsamt att hon kan leva på det
och hon vill vara obunden för att ha
möjlighet att ge sig ut och resa framåt
våren. Men hon vill fortsätta att jobba
med formgivning i framtiden.

TEXT: HELENA ÖSTLUND
FOTO: LENA KATARINA JOHANSSON

NAMN: Pauline Nolegård
ÅLDER: 19 år
BOR: i Hjo
UTBILDNING: Hantverksprogrammet
på Fågelviksgymnasiet i Tibro
FÖRETAG: Redesign by P.Nolegard

Vad krävs för att komma in

Två typer av examen

För att komma in på ett nationellt program från läsåret
2011/2012 måste du ha godkänt i svenska eller svenska som
andraspråk, engelska och matematik. Om du väljer att studera på ett högskoleförberedande program, krävs godkända
betyg i nio ämnen till, sammanlagt tolv. För yrkesprogrammen
måste du ha godkända betyg i ytterligare fem ämnen, det vill
säga totalt åtta.
För ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskaps
programmen ska fyra av de nio övriga godkända ämnena vara
geografi, historia, samhällskunskap och religionskunskap. För
naturvetenskaps- och teknikprogrammen måste du ha godkänt i biologi, fysik och kemi. För estetiska programmet är de
nio ämnena valfria – utöver svenska/svenska som andraspråk,
engelska och matematik.
Vissa utbildningar inom det estetiska området, spetsutbildningar och idrottsprogram, kan ha särskilda antagningskrav
och ibland tester. Kolla för säkerhets skull direkt med den
utbildning du är intresserad av.

När du har avslutat ett gymnasieprogram kan du få en gymnasieexamen. För en yrkesexamen ska du ha läst 2 500 poäng varav
2 250 ska vara godkända. Du ska ha godkänt i svenska 1, eller
svenska som andraspråk 1, engelska 5 och matematik 1. Ett
krav är också att du har godkänt i 400 poäng av de program
gemensamma ämnena och ett godkänt gymnasiearbete.
För en högskoleförberedande examen ska du ha läst 2 500
poäng varav 2 250 ska vara godkända. Du ska ha godkänt i
svenska 1, 2 och 3 eller svenska som andraspråk 1, 2 och 3,
engelska 5 och 6 samt matematik 1. Dessutom ska du ha ett
godkänt gymnasiearbete.
En elev som inte uppnått kraven för gymnasieexamen ska i
stället för ett examensbevis få ett studiebevis.
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Här hittar
du alla
program &
inriktningar
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Barn- och
fritidsprogrammet
Barn- och fritidsprogrammet vänder sig till dig som vill
arbeta med barn, ungdomar och vuxna. Du får lära dig
om människor i olika åldrar och med olika
förutsättningar.
Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller
fortsätta studera inom yrkeshögskolan. Du kan också
välja att läsa kurser för att studera vidare på högskolan.

Det här lär du dig på programmet
Du lär dig om människors lärande och växande, samarbete och
kommunikation. Du tränar dig i att möta andra människor och
utvecklar din förmåga att vara lyhörd för deras behov. Du får fundera över hur människor lever tillsammans och vilka möjligheter
de har att utvecklas. Du lär dig om hälsa och arbetsmiljö.
På programmet läggs stor vikt vid etik, demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter.

Så är programmet upplagt

Tre olika inriktningar

Programmet har tre inriktningar, läs mer om dem till vänster.
På yrkesprogrammen är de gymnasiegemensamma ämnena:
engelska, historia, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap,
religionskunskap, samhällskunskap och svenska eller svenska
som andraspråk. På yrkesprogrammen läser du fler yrkesämnen,
så kallade karaktärsämnen, och mindre av de ämnen du läst i
grundskolan.
Programgemensamma ämnen är: hälsa, naturkunskap, pedagogik, samhällskunskap och svenska eller svenska som andraspråk.
Du får möjlighet att specialisera och bredda dig ytterligare inom
programmet. Det kallas programfördjupning. Hör med skolan vilka
fördjupningskurser den erbjuder.
Du har även ett individuellt val där du väljer vad du vill läsa.
Fråga skolan vilka kurser den har.

Fritid och hälsa

Arbetsformer

•
, hälsa och friskvård.
Du lär dig om människors fritid

Pedagogiskt arbete

rs lärande
Du lär dig om barns och ungdoma
och växande.

Socialt arbete

niskor i olika
Du lär dig hur du bemöter män
och service.
stöd
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du
situationer och hur
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Gymnasiearbete
I slutet av barn- och fritidsprogrammet ska du göra ett gymnasie
arbete inom ditt valda yrkesområde. Där får du visa att du har de
kunskaper som behövs för att börja jobba med det du utbildat dig till.

Arbetsplatsförlagt lärande
Delar av utbildningen äger rum på en eller flera arbetsplatser i
minst 15 veckor och kallas arbetsplatsförlagt lärande (apl). Det är
ett viktigt inslag i utbildningen. Apl ger dig kunskaper, erfarenheter och kontakter som du kan ha nytta av när du söker jobb.

Lärlingsutbildning
Om skolan erbjuder gymnasial lärlingsutbildning inom programmet kan du välja det. Det innebär att du får samma kunskaper men
gör minst hälften av din utbildning på en eller flera arbetsplatser.

FOTO: MICHAEL McLAIN
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Programmet utgår från arbetsuppgifter som du löser enskilt eller
tillsammans med andra. Du tränar din förmåga att ta initiativ och
vara kreativ, och lär dig mer om möjligheterna att driva ett eget
företag. Du tränar dig i att planera, genomföra och dokumentera
arbetet.

Yrkesprogram

Det här pluggar du
Gymnasiegemensamma ämnen

Programgemensamma ämnen

Inriktningar

600 p

700 p

300 p

Engelska
Engelska 5

100

Historia
Historia 1a1

50

Idrott och hälsa
Idrott och hälsa 1

100

Matematik
Matematik 1a

100

Hälsa
Hälsopedagogik
Naturkunskap
Naturkunskap 1a2
Pedagogik
Kommunikation
Lärande och utveckling
Människors miljöer
Pedagogiskt ledarskap

Naturkunskap
Naturkunskap 1a1

50

Samhällskunskap
Samhällskunskap 1a2

Religionskunskap
Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap
Samhällskunskap 1a1

Svenska
Svenska 2
eller

50

Svenska
Svenska 1
eller
Svenska som andraspråk
Svenska som andraspråk 1

100

100

Gymnasiegemensamma ämnen är ämnen
som alla gymnasieelever läser, men man
läser olika mycket av dem beroende på
vilket program man går. I gymnasieskolan
finns nio gymnasiegemensamma ämnen.
Dessa är engelska, historia, idrott och
hälsa, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap, svenska och
svenska som andraspråk.

100

Svenska som andraspråk
Svenska som andraspråk 2

50
100
100
100
100
50
100

100

Programgemensamma ämnen är ämnen
som alla elever på ett specifikt program
läser. De ger programmet dess prägel.

Fritid och hälsa
300
Fritids- och idrottskunskap
Fritids- och idrottskunskap
100
Fritids- och friskvårdsverksamheter
Fritids- och friskvårdsverksamheter 200
Pedagogiskt arbete
Pedagogik
Barns lärande och växande
Pedagogiskt arbete
Pedagogiskt arbete

300

Socialt arbete
Sociologi
Sociologi
Socialt arbete
Socialt arbete

300

100
200

100
200

Inriktningar finns på alla program utom
vård- och omsorgsprogrammet. En inriktning är ett område som du väljer inom ditt
program. Hör med skolan vilka inriktningar
den erbjuder.

Individuellt val

200 p
Det individuella valet är 200 poäng på alla
program. Som elev får du välja bland de
kurser som skolan erbjuder. Du har rätt att
läsa ytterligare en kurs i idrott och hälsa
och en estetisk kurs som individuellt val.
Om du går ett yrkesprogram har du också
rätt att läsa kurser som ger grundläggande
högskolebehörighet som individuellt val.

Exempel på yrkesutgångar
• Bad/sporthallspersonal

Programfördjupningar

Gymnasiearbete

• Barnskötare, Elevassistent

600 p

100 p

• Personal inom idrotts- och
fritidsanläggningar

Programfördjupningen är kurser som ska
leda fram till de olika yrkena på yrkes
programmen.

Gymnasiearbetet är ett arbete som du ska
genomföra i slutet av utbildningen.
Gymnasiearbetet ska visa att du är förberedd för det yrkesområde du valt. För att få
en gymnasieexamen måste du ha gjort ett
godkänt gymnasiearbete.

• Stöd och service inom 
funktionshinderområdet
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• Personlig assistent
• Personlig tränare

• Väktare
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Bygg- och
anläggningsprogrammet
Bygg- och anläggningsprogrammet vänder sig till dig
som vill arbeta med att bygga, underhålla och göra
ombyggnationer av hus och anläggningar.
Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller
fortsätta studera inom yrkeshögskolan. Du kan också
välja att läsa extra kurser för att studera vidare på
högskolan.

•

Fem olika inriktningar
Måleri

Anläggningsfordon
Du lär dig om trafik och
markarbeten inom väg- och
ledningsarbete.

Husbyggnad
Du lär dig om byggnation och
renovering av byggnader, broar
och andra anläggningar.

Mark och anläggning

Du lär dig om markarbeten för
vägar, järnvägar och platt- och
stenbeläggningar m.m.

Du lär dig arbeta med byggnation och anläggning. Du får kunskap
om hur man bygger rationellt, säkert och miljömässigt. Du lär dig
om branschens olika yrken och arbetsprocesser.
På programmet läggs stor vikt vid arbetsmiljöfrågor bland annat
för att undvika arbetsskador och för en god hälsa.

Så är programmet upplagt
Programmet har fem inriktningar, läs mer om dem till vänster.
På yrkesprogrammen är de gymnasiegemensamma ämnena:
engelska, historia, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap,
religionskunskap, samhällskunskap och svenska eller svenska
som andraspråk. På yrkesprogrammen läser du fler yrkesämnen,
så kallade karaktärsämnen, och mindre av de ämnen du läst i
grundskolan.
Programgemensamt ämne är: bygg och anläggning.
Du får möjlighet att specialisera och bredda dig ytterligare inom
programmet. Det kallas programfördjupning. Hör med skolan vilka
fördjupningskurser den erbjuder.
Du har även ett individuellt val där du väljer vad du vill läsa.
Fråga skolan vilka kurser den erbjuder.

Arbetsformer

och färg.

På programmet arbetar du både praktiskt och teoretiskt, enskilt
och tillsammans med andra. Du tränar din förmåga att ta initiativ,
ansvar och vara kreativ. Du tränar dig i att planera, genomföra,
dokumentera och kvalitetssäkra ditt arbete. Du lär dig att välja
utrustning, metoder och att arbeta på ett säkert sätt.

Plåtslageri

Gymnasiearbete

Du lär dig om ny- och
ommålning, uppsättning
av olika väggbeklädnader

Du lär dig om hur man
utsmyckar och vädersäkrar
byggnader med plåt samt
skapar ett hälsosamt inne
klimat med ventilation.

•
NDE
UNDL ÄG G A

L HA GR
ktig t att du
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Du behöver då

I slutet av bygg- och anläggningsprogrammet ska du göra ett
gymnasiea rbete inom ditt valda yrkesområde där du får visa att du
har de kunskaper som du behöver för att börja jobba med det du
utbildat dig till.

Arbetsplatsförlagt lärande
Delar av utbildningen äger rum på en eller flera arbetsplatser i
minst 15 veckor och kallas arbetsplatsförlagt lärande (apl). Det är
ett viktigt inslag i utbildningen. Apl ger dig kunskaper, erfarenheter och kontakter som du kan ha nytta av när du söker jobb.

Lärlingsutbildning
Om skolan erbjuder gymnasial lärlingsutbildning inom programmet
kan du välja det. Det innebär att du får samma kunskaper men gör
minst hälften av din utbildning på en eller flera arbetsplatser.

FOTO: MICHAEL McLAIN

studier.
ska som anplanerar dina
ska eller sven
en
sv
i
er
d
rs
å har du allti
ligare två ku
i engelska. D
rs
ku
en
h
en
men äv
draspråk oc
duella valet,
nda det indivi
ogram. För
pr
rätt att anvä
n med utökat
te
he
lig
öj
m
särskild behö
att utny ttja
s dessutom
äv
kr
ar
ng
ni
un
utöver gr dvissa utbild
förkunskaper
re
ga
rli
te
yt
hörig till en
righet, dvs.
r att vara be
Fö
.
et
gh
ri
rhö
änt i vissa ku
läggande be
man ha godk
a
sk
ng
ni
n
ld
just de
sådan utbi
unskaper för
relevanta förk
- och
ie
ud
st
ser som ger
med en
. Prata gärna
.
re
da
vi
utbildningen
udera
e om du vill st
yrkesvägledar
rs i
terligare en ku
tt att välja yt
rä
d
lti
det
al
r
om
ha
Du
tisk kurs in
a och en este
ls
hä
h
oc
tt
idro
let.
individuella va
ämskola att best
upp till varje
är
t
h
de
t
oc
r
at
jupninga
Tänk på
, programförd
ar
ng
ni
olor
kt
ri
sk
in
a
ma vilka
reda på vilk
erbjuder. Ta
de
l
va
du
la
m
el
so
individu
ar och kurser
de inriktning
som erbjuder
d av.
är intressera

30 Gymnasievalet

Det här lär du dig på programmet

Yrkesprogram

Det här pluggar du
Gymnasiegemensamma ämnen

Programgemensamma ämnen

Inriktningar

600 p

400 p

400–900p

Engelska
Engelska 5
Historia
Historia 1a1

100
50

Idrott och hälsa
Idrott och hälsa 1

100

Matematik
Matematik 1a

100

Naturkunskap
Naturkunskap 1a1

50

Religionskunskap
Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap
Samhällskunskap 1a1

50

Svenska
Svenska 1
eller
Svenska som andraspråk
Svenska som andraspråk 1

100

100

Gymnasiegemensamma ämnen är ämnen
som alla gymnasieelever läser, men man
läser olika mycket av dem beroende på
vilket program man går. I gymnasieskolan
finns nio gymnasiegemensamma ämnen.
Dessa är engelska, historia, idrott och
hälsa, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap, svenska och
svenska som andraspråk.

Bygg och anläggning
Bygg och anläggning 1
Bygg och anläggning 2

200
200

Programgemensamma ämnen är ämnen
som alla elever på ett specifikt program
läser. De ger programmet dess prägel.

Individuellt val

200 p
Det individuella valet är 200 poäng på alla
program. Som elev får du välja bland de
kurser som skolan erbjuder. Du har rätt att
läsa ytterligare en kurs i idrott och hälsa
och en estetisk kurs som individuellt val.
Om du går ett yrkesprogram har du också
rätt att läsa kurser som ger grundläggande
högskolebehörighet som individuellt val.

Programfördjupningar

Gymnasiearbete

300–800p

100 p

Programfördjupningen är kurser som ska
leda fram till de olika yrkena på yrkes
programmen.

Gymnasiearbetet är ett arbete som du ska
genomföra i slutet av utbildningen.
Gymnasiearbetet ska visa att du är förberedd för det yrkesområde du valt. För att få
en gymnasieexamen måste du ha gjort ett
godkänt gymnasiearbete.

Anläggningsfordon
Anläggningsförare
Anläggningsförare – process
Anläggningsförare 1
Anläggningsförare 2
Anläggningsförare 3
Anläggningsförare 4

900

Husbyggnad
Husbyggnad
Husbyggnadsprocessen
Husbyggnad 1
Husbyggnad 2
Husbyggnad 3 – ombyggnad

700

100
200
200
200
200

200
100
200
200

Mark och anläggning
Anläggning
Anläggningsprocessen
Anläggning 1
Anläggning 2

500

Måleri
Måleri
Måleriprocessen
Måleri 1

400

Plåtslageri
Plåtslageri
Plåtslageriprocessen
Plåtslageri – grunder
Ventilationsplåtslageri
Ventilationsplåtslageri 1

400

200
100
200

200
200

200
100
100

Inriktningar finns på alla program utom
vård- och omsorgsprogrammet. En inriktning är ett område som du väljer inom ditt
program. Hör med skolan vilka inriktningar
den erbjuder.

Exempel på yrkesutgångar
• Anläggningsmaskinförare

• Stenmontör

• Beläggningsarbetare

• Takmontör

• Bergarbetare

• Träarbetare

• Betongarbetare

• Undertaksmontör

• Byggnadsmålare

• Ventilationsplåt
slagare

• Byggnadsplåtslagare
• Glastekniker
• Golvläggare
• Håltagare
• Järnvägstekniker
• Murare

• Ställningsbyggare

• Väg- och anläggningsarbetare (mot
gaturum och parker)
• Väg- och anläggningsarbetare (mot
väg och infrastruktur)

• Plattsättare

SKOLVERKET
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El- och
energiprogrammet
El- och energiprogrammet vänder sig till dig som vill
arbeta med elinstallationer, system för automatiserad
produktion, energi-, miljö- och vattenteknik eller datorer
och kommunikation.
Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller
fortsätta studera inom yrkeshögskolan. Du kan också
välja att läsa kurser för att studera vidare på högskolan.

•

Fyra olika inriktningar
Elteknik

Automation

Du lär dig om elektroteknik,
datorteknik och teknik för drift
och underhåll.

Dator- och
kommunikationsteknik
Du lär dig att installera,
administrera och reparera
system för datorer och
kommunikation.

Du lär dig att installera och
reparera elanläggningar, larm
och system för tv och datorer.

Energiteknik

Du lär dig om drift och servicefunktioner inom branscherna
för energi, miljö, vatten och
processer.

•
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Du lär dig om produktion, installation och distribution av system
för el, energi och vatten. Du lär dig också om el- och energiteknik,
automation, dator- och kommunikationsteknik och IT-infrastruktur. Du studerar säkerhetsfrågor som standarder och informationssäkerhet.
På programmet läggs stor vikt vid arbetsmiljöfrågor för att undvika arbetsskador och för att bygga upp en god hälsa.

Så är programmet upplagt
Programmet har fyra inriktningar, läs mer om dem till vänster.
På yrkesprogrammen är de gymnasiegemensamma ämnena:
engelska, historia, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap,
religionskunskap, samhällskunskap och svenska eller svenska
som andraspråk. På yrkesprogrammen läser du fler yrkesämnen,
så kallade karaktärsämnen, och mindre av de ämnen du läst i
grundskolan.
Programgemensamma ämnen är: dator- och kommunikationsteknik, elektroteknik, energiteknik och mekatronik.
Du får möjlighet att specialisera och bredda dig ytterligare inom
programmet. Det kallas programfördjupning. Hör med skolan vilka
fördjupningskurser den erbjuder.
Du har även ett individuellt val där du väljer vad du vill läsa.
Fråga skolan vilka kurser den har.

Arbetsformer
Programmet utgår från olika arbetsuppgifter som du löser enskilt
eller tillsammans med andra på ett systematiskt sätt med hjälp av
matematiska beräkningar. Du tränar din förmåga att samarbeta
med andra, bemöta kunder och utföra arbete på företag och i privata hem. Du tränar dig i att planera, dokumentera och utvärdera
en arbetsprocess. Du lär dig att använda rätt material och verktyg.

Gymnasiearbete
I slutet av el- och energiprogrammet ska du göra ett gymnasiearbete inom ditt valda yrkesområde där du får visa att du har de
kunskaper som du behöver för att börja jobba med det du utbildat
dig till.

Arbetsplatsförlagt lärande
Delar av utbildningen äger rum på en eller flera arbetsplatser i
minst 15 veckor och kallas arbetsplatsförlagt lärande (apl). Det är
ett viktigt inslag i utbildningen. Apl ger dig kunskaper, erfarenheter och kontakter som du kan ha nytta av när du söker jobb.

Lärlingsutbildning
Om skolan erbjuder gymnasial lärlingsutbildning inom programmet
kan du välja det. Det innebär att du får samma kunskaper men gör
minst hälften av din utbildning på en eller flera arbetsplatser.
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Det här lär du dig på programmet

Yrkesprogram

Det här pluggar du
Gymnasiegemensamma ämnen

Programgemensamma ämnen

Inriktningar

600 p

400 p

400–500p

Engelska
Engelska 5
Historia
Historia 1a1

100

Dator- och kommunikationsteknik
Datorteknik 1a

100

50

Elektroteknik
Elektromekanik

100

Idrott och hälsa
Idrott och hälsa 1

100

Energiteknik
Energiteknik 1

100

Matematik
Matematik 1a

100

Mekatronik
Mekatronik 1

100

Naturkunskap
Naturkunskap 1a1

50

Religionskunskap
Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap
Samhällskunskap 1a1

50

Svenska
Svenska 1
eller
Svenska som andraspråk
Svenska som andraspråk 1

Programgemensamma ämnen är ämnen
som alla elever på ett specifikt program
läser. De ger programmet dess prägel.

100

Individuellt val
100

Gymnasiegemensamma ämnen är ämnen
som alla gymnasieelever läser, men man
läser olika mycket av dem beroende på
vilket program man går. I gymnasieskolan
finns nio gymnasiegemensamma ämnen.
Dessa är engelska, historia, idrott och
hälsa, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap, svenska och
svenska som andraspråk.

200 p
Det individuella valet är 200 poäng på alla
program. Som elev får du välja bland de
kurser som skolan erbjuder. Du har rätt att
läsa ytterligare en kurs i idrott och hälsa
och en estetisk kurs som individuellt val.
Om du går ett yrkesprogram har du också
rätt att läsa kurser som ger grundläggande
högskolebehörighet som individuellt val.

Programfördjupningar

Gymnasiearbete

700–800p

100 p

Programfördjupningen är kurser som ska
leda fram till de olika yrkena på yrkes
programmen.

Gymnasiearbetet är ett arbete som du ska
genomföra i slutet av utbildningen.
Gymnasiearbetet ska visa att du är förberedd för det yrkesområde du valt. För att få
en gymnasieexamen måste du ha gjort ett
godkänt gymnasiearbete.

SKOLVERKET

Automation
Ellära
Praktisk ellära
Mät-, styr- och reglerteknik
Mät- och styrteknik
Mät- och reglerteknik
Programmerbara styrsystem

400

Dator- och kommunikationsteknik
Dator- och kommunikationsteknik
Dator- och nätverksteknik
Elektronik
Elektronik och mikrodatorteknik
Installationsteknik
Kommunikationsnät 1
Nätverksteknik
Nätverksteknik

400

Elteknik
Elektroteknik
Elkraftteknik
Ellära
Praktisk ellära
Installationsteknik
Elinstallationer
Kommunikationsnät 1

500

Energiteknik
Driftsäkerhet och underhåll
Avhjälpande underhåll 1
Energiteknik
Energiteknik 2
Förnybar energi
Ellära
Praktisk ellära

400

100
100
100
100

100
100
100
100

100
100
200
100

100
100
100
100

Inriktningar finns på alla program utom
vård- och omsorgsprogrammet. En inriktning är ett område som du väljer inom ditt
program. Hör med skolan vilka inriktningar
den erbjuder.

Exempel på yrkesutgångar
• Automationstekniker
– fastighet
• Automationstekniker
– industri
• Automationstekniker
– process

• Driftoperatör
– vatten- och
miljöteknik
• Elektronikproduktionstekniker
• Hemservicetekniker

• Distributionselektriker

• Industrielektriker

• Driftoperatör
– allmän

• Järnvägstekniker
– el och signal

• Driftoperatör
– kraft- och
värmeteknik

• Nätverkstekniker

• Installationselektriker

Gör ditt val 33

Fordons- och
transport
programmet
Fordons- och transportprogrammet vänder sig till dig
som vill arbeta med olika fordon eller transporter och
med godshantering.
Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller
fortsätta studera inom yrkeshögskolan. Du kan också välja
att läsa extra kurser för att studera vidare på högskolan.

•

Fem olika inriktningar
Personbil

Godshantering

Du lär dig om godshantering,
lagerhantering och logistik.

Karosseri och lackering
Du lär dig om lackering
av fordon, diagnostik och
reparation av karosserier.

Du lär dig om service, reparatio
och diagnostik av lätta fordon.

Transport

Du lär dig om transporter av
gods eller personer, transportsystem och logistik.

Lastbil och
mobila maskiner

n
Du lär dig om service, reparatio
on
ford
a
tung
av
ik
och diagnost
och mobila maskiner.
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Du lär dig om fordons funktion och konstruktion eller hur du
diagnostiserar, reparerar och utför service på fordon.
Du lär dig hur man transporterar gods eller personer och
hanterar gods på lager och i terminaler. Du lär dig också att
använda datorer och olika datasystem.
På programmet läggs stor vikt vid arbetsmiljöfrågor för att
undvika arbetsskador och för att bygga upp en god hälsa.

Så är programmet upplagt
Programmet har fem inriktningar, läs mer om dem till vänster.
På yrkesprogrammen är de gymnasiegemensamma ämnena:
engelska, historia, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap,
religionskunskap, samhällskunskap och svenska eller svenska
som andraspråk. På yrkesprogrammen läser du fler yrkesämnen,
så kallade karaktärsämnen, och mindre av de ämnen du läst i
grundskolan.
Programgemensamma ämnen är: fordons- och transportbranschen och fordonsteknik.
Du får möjlighet att specialisera och bredda dig ytterligare inom
programmet. Det kallas programfördjupning. Hör med skolan vilka
fördjupningskurser den erbjuder.
Du har även ett individuellt val där du väljer vad du vill läsa.
Fråga skolan vilka kurser den har.

Arbetsformer
Programmet utgår från olika arbetsuppgifter som du löser enskilt
eller tillsammans med andra. Du tränar din förmåga att ta initiativ
och vara kreativ. Du tränar dig i att planera, genomföra, dokumentera och kvalitetssäkra arbetet. Du lär dig att välja rätt utrustning
och metoder.

Gymnasiearbete
I slutet av fordons- och transportprogrammet ska du göra ett
g ymnasiearbete inom ditt valda yrkesområde där du får visa att du
har de kunskaper som du behöver för att börja jobba med det du
utbildat dig till.

Arbetsplatsförlagt lärande
Delar av utbildningen äger rum på en eller flera arbetsplatser i
minst 15 veckor och kallas arbetsplatsförlagt lärande (apl). Det är
ett viktigt inslag i utbildningen. Apl ger dig kunskaper, erfarenheter
och kontakter som du kan ha nytta av när du söker jobb.

Lärlingsutbildning
Om skolan erbjuder gymnasial lärlingsutbildning inom programmet
kan du välja det. Det innebär att du får samma kunskaper men gör
minst hälften av din utbildning på en eller flera arbetsplatser.
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Det här lär du dig på programmet

Yrkesprogram

Det här pluggar du
Gymnasiegemensamma ämnen

Programgemensamma ämnen

Inriktningar

600 p

400 p

400–500p

Fordons- och transportbranschen
Fordons- och transportbranschens
villkor och arbetsområden

400

200

Fordonsteknik
Fordonsteknik – introduktion

200

Godshantering
Godshantering
Maskinell godshantering
Lager och terminal
Lageradministration
och terminallogistik
Karosseri och lackering
Karosseriteknik
Riktningsteknik – introduktion
Lackeringsteknik
Lackeringsteknik – introduktion

400

Lastbil och mobila maskiner
Maskin- och lastbilsteknik
Maskin- och lastbilsteknik
– introduktion
Reparation av lastbilar
och mobila maskiner

500

Engelska
Engelska 5
Historia
Historia 1a1

100
50

Idrott och hälsa
Idrott och hälsa 1

100

Matematik
Matematik 1a

100

Naturkunskap
Naturkunskap 1a1

50

Religionskunskap
Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap
Samhällskunskap 1a1

50

Svenska
Svenska 1
eller
Svenska som andraspråk
Svenska som andraspråk 1

100

100

Gymnasiegemensamma ämnen är ämnen
som alla gymnasieelever läser, men man
läser olika mycket av dem beroende på
vilket program man går. I gymnasieskolan
finns nio gymnasiegemensamma ämnen.
Dessa är engelska, historia, idrott och
hälsa, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap, svenska och
svenska som andraspråk.

Programgemensamma ämnen är ämnen
som alla elever på ett specifikt program
läser. De ger programmet dess prägel.

Individuellt val

200 p
Det individuella valet är 200 poäng på alla
program. Som elev får du välja bland de
kurser som skolan erbjuder. Du har rätt att
läsa ytterligare en kurs i idrott och hälsa
och en estetisk kurs som individuellt val.
Om du går ett yrkesprogram har du också
rätt att läsa kurser som ger grundläggande
högskolebehörighet som individuellt val.

Programfördjupningar

Gymnasiearbete

700–800p

100 p

Programfördjupningen är kurser som ska
leda fram till de olika yrkena på yrkes
programmen.

Gymnasiearbetet är ett arbete som du ska
genomföra i slutet av utbildningen.
Gymnasiearbetet ska visa att du är förberedd för det yrkesområde du valt. För att få
en gymnasieexamen måste du ha gjort ett
godkänt gymnasiearbete.

Personbil
Personbilsteknik
Personbilsteknik – introduktion
Reparation av personbilar
och lätta transportfordon
Transport
Transportteknik
Yrkestrafik 1a
Yrkestrafik 1b

200
200

200
200

200
300
500
200
300
500
200
300

Inriktningar finns på alla program utom
vård- och omsorgsprogrammet. En inriktning är ett område som du väljer inom ditt
program. Hör med skolan vilka inriktningar
den erbjuder.

Exempel på yrkesutgångar
• Billackerare
• Bilskadereparatör
• Bussförare
• Lagerarbetare
• Lastbilsförare
• Lastbilsmekaniker
• Maskinmekaniker
• Personbilsmekaniker
• Reservdelspersonal
• Terminalarbetare

SKOLVERKET
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Handels- och

administrations-

programmet
Handels- och administrationsprogrammet vänder sig till
dig som vill arbeta med handel, administration och
kommunikation.
Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller
fortsätta studera inom yrkeshögskolan. Du kan också
välja att läsa kurser för att studera vidare på högskolan.

•
Två olika inriktningar
Administrativ service

rskap och organisation
Du lär dig om administration, leda
Du lär dig också om
i företag och offentlig förvaltning.
entreprenörskap och service.

Handel och service

del. Du lär dig också om
Du lär dig om detalj- och partihan
nde och om entreprenörtaga
näthandel, ledarskap och före
ion.
skap, service och kommunikat

Det här lär du dig på programmet
Du lär dig om försäljning, inköp, varuflöden, logistik, marknadsföring, produkter, branscher och affärsutveckling. Du lär dig administrativt och organisatoriskt arbete inom företag och offentlig
förvaltning, ekonomiuppföljning, kommunikation, kundservice,
konferens- och receptionsarbete.
På programmet läggs stor vikt vid arbetsmiljöfrågor för att undvika arbetsskador och för att bygga upp en god hälsa.

Så är programmet upplagt
Programmet har två inriktningar, läs mer om dem till vänster.
På yrkesprogrammen är de gymnasiegemensamma ämnena:
engelska, historia, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap,
religionskunskap, samhällskunskap och svenska eller svenska
som andraspråk. På yrkesprogrammen läser du fler yrkesämnen,
så kallade karaktärsämnen, och mindre av de ämnen du läst i
grundskolan.
Programgemensamma ämnen är: entreprenörskap, försäljning
och kundservice, handel, information och kommunikation.
Du får möjlighet att specialisera och bredda dig ytterligare inom
programmet. Det kallas programfördjupning. Hör med skolan vilka
fördjupningskurser den erbjuder.
Du har även ett individuellt val där du väljer vad du vill läsa.
Fråga skolan vilka kurser den har.

Arbetsformer
På programmet tränar du din förmåga att möta människor och
utveckla relationen med affärskontakter och medarbetare. Du
tränar dig i att söka, analysera och värdera information och att ta
ansvar och handla med omdöme.
Du arbetar ofta i projektform, och tränar din förmåga till att
vara aktiv och företagande. Du förbereder dig för fortsatt lärande i
arbetslivet.

Gymnasiearbete
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Arbetsplatsförlagt lärande
Delar av utbildningen äger rum på en eller flera arbetsplatser i
minst 15 veckor och kallas arbetsplatsförlagt lärande (apl). Det är
ett viktigt inslag i utbildningen. Apl ger dig kunskaper, erfarenheter och kontakter som du kan ha nytta av när du söker jobb.

Lärlingsutbildning
Om skolan erbjuder gymnasial lärlingsutbildning inom programmet är det möjligt att välja detta. Det innebär att du får samma
kunskaper men gör minst hälften av din utbildning på en eller flera
arbetsplatser.
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I slutet av handels- och administrationsprogrammet ska du göra ett
gymnasiearbete inom ditt valda yrkesområde där du får visa att du
har de kunskaper du behöver för att börja jobba med det du utbildat dig till.

Yrkesprogram

Det här pluggar du
Gymnasiegemensamma ämnen

Programgemensamma ämnen

Inriktningar

600 p

400 p

500 p

Engelska
Engelska 5
Historia
Historia 1a1
Idrott och hälsa
Idrott och hälsa 1
Matematik
Matematik 1a

100
50
100
100

Naturkunskap
Naturkunskap 1a1

50

Religionskunskap
Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap
Samhällskunskap 1a1

50

Svenska
Svenska 1
eller
Svenska som andraspråk
Svenska som andraspråk 1

Entreprenörskap
Entreprenörskap

100

Försäljning och kundservice
Servicekunskap

100

Handel
Branschkunskap inom handel
och administration

100

Information och kommunikation
Information och kommunikation 1

100

Programgemensamma ämnen är ämnen
som alla elever på ett specifikt program
läser. De ger programmet dess prägel.

100

Individuellt val
100

Gymnasiegemensamma ämnen är ämnen
som alla gymnasieelever läser, men man
läser olika mycket av dem beroende på
vilket program man går. I gymnasieskolan
finns nio gymnasiegemensamma ämnen.
Dessa är engelska, historia, idrott och
hälsa, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap, svenska och
svenska som andraspråk.

200 p
Det individuella valet är 200 poäng på alla
program. Som elev får du välja bland de
kurser som skolan erbjuder. Du har rätt att
läsa ytterligare en kurs i idrott och hälsa
och en estetisk kurs som individuellt val.
Om du går ett yrkesprogram har du också
rätt att läsa kurser som ger grundläggande
högskolebehörighet som individuellt val.

Programfördjupningar

Gymnasiearbete

700 p

100 p

Programfördjupningen är kurser som ska
leda fram till de olika yrkena på yrkes
programmen.

Gymnasiearbetet är ett arbete som du ska
genomföra i slutet av utbildningen.
Gymnasiearbetet ska visa att du är förberedd för det yrkesområde du valt. För att få
en gymnasieexamen måste du ha gjort ett
godkänt gymnasiearbete.

SKOLVERKET

Administrativ service
Administration
Administration 1
Affärskommunikation
Affärskommunikation
Information och kommunikation
Information och kommunikation 2
Intern och extern kommunikation
Ledarskap och organisation
Ledarskap och organisation

500

Handel och service
Försäljning och kundservice
Personlig försäljning 1
Handel
Praktisk marknadsföring 1
Affärsutveckling och ledarskap
Inköp och logistik
Inköp 1
Näthandel
Näthandel 1

500

100
100
100
100
100

100
100
100
100
100

Inriktningar finns på alla program utom
vård- och omsorgsprogrammet. En inriktning är ett område som du väljer inom ditt
program. Hör med skolan vilka inriktningar
den erbjuder.

Exempel på yrkesutgångar
• Butikskommunikatör/
merchandiser

• Ledare i butik

• Butikssäljare

• Marknadsassistent

• Ekonomiassistent

• Marknadsförare

• Exponerings- och
utställningsdesigner

• Näthandlare

• Företagssäljare
• Handlare
• Inköpare

• Logistiker

• Orderadministratör
• Personalassistent
• Projektadministratör

• It-administratör

• Redovisnings
assistent

• Kommunikatör

• Speditör

• Kundservice och
reception

• Säljsupport
• Varumottagare
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Hantverksprogrammet
Hantverksprogrammet vänder sig till dig som vill
använda dina händer och arbeta med ett kreativt
hantverksyrke.
Du kan välja hantverk inom många olika branscher.
Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller
fortsätta studera inom yrkeshögskolan. Du kan också
välja att läsa kurser för att studera vidare på högskolan.

•
Fem olika inriktningar
Textil design

Finsnickeri

Du lär dig tillverkningsmetoder
och om verktyg, maskiner och
material.

Du lär dig tillverkningsmetoder,
konstruktion och om verktyg,
maskiner och material.

Övriga hantverk

Florist

Du lär dig om snittblommor,
hur man kombinerar olika
material för att skapa blomster
arbeten och om krukväxter.

Du lär dig tillverkningsmetoder,
tekniker och om verktyg och
material i din valda profil.

Frisör

Du lär dig olika behandlingar,
tekniker, och om verktyg och
material.
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På programmet lär du dig om hantverksprocessen, formgivning,
företagande och service. Du tränar dig i att utveckla idéer till
färdiga produkter och att bedöma vilka material och maskiner du
behöver. Du lär dig också hur du bedömer ekonomisk lönsamhet.

Så är programmet upplagt
Programmet har fem inriktningar, läs mer om dem till vänster.
På yrkesprogrammen är de gymnasiegemensamma ämnena:
engelska, historia, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap,
religionskunskap, samhällskunskap och svenska eller svenska som
andraspråk. På yrkesprogrammen läser du fler yrkesämnen, så
kallade karaktärsämnen, och mindre av de ämnen du läst i grundskolan. Programgemensamma ämnen är: entreprenörskap, hantverk och hantverkskunskap. Du får möjlighet att specialisera och
bredda dig ytterligare inom programmet. Det kallas programfördjupning. Hör med skolan vilka fördjupningskurser den erbjuder.
Du har även ett individuellt val där du väljer vad du vill läsa.
Fråga skolan vilka kurser den har.

Arbetsformer
På programmet utvecklar du det viktigaste för en hantverkare –
hantverksprocessen. Det innebär att kunna identifiera kundens
behov, planera, välja och hantera verktyg på ett riktigt sätt, välja
lämpliga material och tekniker, genomföra och redovisa arbetet
samt analysera och utvärdera resultatet.

Gymnasiearbete
I slutet av hantverksprogrammet ska du göra ett gymnasiearbete
inom ditt valda hantverksområde där du får visa att du har de
kunskaper som du behöver för att börja jobba med det du utbildat
dig till.

Arbetsplatsförlagt lärande
Delar av utbildningen äger rum på en eller flera arbetsplatser i
minst 15 veckor och kallas arbetsplatsförlagt lärande (apl). Det är
ett viktigt inslag i utbildningen. Apl ger dig kunskaper, erfarenheter och kontakter som du kan ha nytta av när du söker jobb.

Lärlingsutbildning
Om skolan erbjuder gymnasial lärlingsutbildning inom programmet
kan du välja det. Det innebär att du får samma kunskaper men gör
minst hälften av din utbildning på en eller flera arbetsplatser.

FOTO: MICHAEL McLAIN
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Det här lär du dig på programmet

Yrkesprogram

Det här pluggar du
Gymnasiegemensamma ämnen

Programgemensamma ämnen

Inriktningar

600 p

400 p

500 p

Engelska
Engelska 5

100

Entreprenörskap
Entreprenörskap

100

50

Hantverk
Hantverk – introduktion

200

Idrott och hälsa
Idrott och hälsa 1

100

Hantverkskunskap
Tradition och utveckling

100

Matematik
Matematik 1a

100

Historia
Historia 1a1

Naturkunskap
Naturkunskap 1a1

50

Religionskunskap
Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap
Samhällskunskap 1a1

50

Svenska
Svenska 1
eller
Svenska som andraspråk
Svenska som
andraspråk 1

100

100

Programgemensamma ämnen är ämnen
som alla elever på ett specifikt program
läser. De ger programmet dess prägel.

Individuellt val

200 p

Gymnasiegemensamma ämnen är ämnen
som alla gymnasieelever läser, men man
läser olika mycket av dem beroende på
vilket program man går. I gymnasieskolan
finns nio gymnasiegemensamma ämnen.
Dessa är engelska, historia, idrott och
hälsa, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap, svenska och
svenska som andraspråk.

Det individuella valet är 200 poäng på alla
program. Som elev får du välja bland de
kurser som skolan erbjuder. Du har rätt att
läsa ytterligare en kurs i idrott och hälsa
och en estetisk kurs som individuellt val.
Om du går ett yrkesprogram har du också
rätt att läsa kurser som ger grundläggande
högskolebehörighet som individuellt val.

Programfördjupningar

Gymnasiearbete

700 p

100 p

Programfördjupningen är kurser som ska
leda fram till de olika yrkena på yrkes
programmen.

Gymnasiearbetet är ett arbete som du ska
genomföra i slutet av utbildningen. Gymnasiearbetet ska visa att du är förberedd för
det yrkesområde du valt. För att få en gymnasieexamen måste du ha gjort ett godkänt
gymnasiearbete.

SKOLVERKET

Finsnickeri
Hantverk
Finsnickeri 1
Finsnickeri 2
Hantverkskunskap
Material och miljö

500

Florist
Hantverk
Florist 1
Florist 2
Hantverkskunskap
Material och miljö

500

Frisör
Hantverk
Frisör 1
Frisör 2
Hantverkskunskap
Material och miljö

500

Textil design
Hantverk
Textil design 1
Textil design 2
Hantverkskunskap
Material och miljö

500

Övriga hantverk
Hantverk
Hantverksteknik 1
Hantverksteknik 2
Hantverkskunskap
Material och miljö

500

200
200
100

200
200
100

200
200
100

200
200
100

200
200
100

Inriktningar finns på alla program utom
vård- och omsorgsprogrammet. En inriktning är ett område som du väljer inom ditt
program. På hantverksprogrammet kan man
starta inriktningen under första året. Hör
med skolan vilka inriktningar den erbjuder.

Exempel på yrkesutgångar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Båtbyggare
Bössmakare
Florist
Frisöraspirant
Glasblåsare
Guldsmed
Hovslagare
Hudvård
Hår- och makeupstylist
Inköpsassistent
Inredningssnickare
Juvelfattare
Kakelugnsmakare
Keramiker

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Låssmed
Möbelsnickare
Sadelmakare
Silversmed
Skomakare
Smed
Sotare
Sömmerska
Tapetserare
Textil och konfektion
Timmerman
Trä- och
byggvaruhandel
• Urmakare
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Hotelloch turismprogrammet
Hotell- och turismprogrammet vänder sig till dig som vill
arbeta med turism, hotell- och konferensverksamhet.
Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller
fortsätta studera inom yrkeshögskolan. Du kan också
välja att läsa kurser för att studera vidare på högskolan.

•
Två olika inriktningar
Hotell och konferens

lningar och om arbetet
Du lär dig om hotellens olika avde
tränar service, bemötande
på konferensanläggningar. Du
och genomför möten och
och hur man organiserar, planerar
evenemang av olika slag.

Turism och resor

, organisation, planering och
Du lär dig om turistinformation
och upplevelser samt om resförsäljning av resor, aktiviteter
dig i service och bemötande.
mål och resvägar. Du får träna

Det här lär du dig på programmet
Du lär dig om service och bemötande, kommunikation, marknadsföring, försäljning, företagande, språk, resmål och resvägar. Du lär dig
också om planering, organisation och ekonomi, och om människors
behov, traditioner och förväntningar på service samt om hållbar
utveckling inom programmets alla verksamhetsområden.
På programmet läggs stor vikt vid arbetsmiljöfrågor för att undvika arbetsskador och för att bygga upp en god hälsa.

Så är programmet upplagt
Programmet har två inriktningar, läs mer om dem till vänster.
På yrkesprogrammen är de gymnasiegemensamma ämnena:
engelska, historia, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap,
religionskunskap, samhällskunskap och svenska eller svenska
som andraspråk. På yrkesprogrammen läser du fler yrkesämnen,
så kallade karaktärsämnen, och mindre av de ämnen som du läst i
grundskolan.
Programgemensamma ämnen är: engelska, entreprenörskap,
hotell, konferens och evenemang, service och bemötande och
turism.
Du får möjlighet att specialisera och bredda dig ytterligare inom
programmet. Det kallas programfördjupning. Hör med skolan vilka
fördjupningskurser de erbjuder.
Du har även ett individuellt val där du väljer vad du vill läsa.
Fråga skolan vilka kurser de har.

Arbetsformer
På programmet tränar du din förmåga att möta människor och
utveckla en yrkesmässig relation till så väl gäster och kunder som
kollegor och samarbetspartners. Du tränar dig i att söka, analysera och värdera information, och att ta ansvar och handla med
omdöme.
Du diskuterar och reflekterar över vad du lär dig och förbereder
dig för fortsatt lärande i arbetslivet och/eller vidare studier.

Gymnasiearbete
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Arbetsplatsförlagt lärande
Delar av utbildningen äger rum på en eller flera arbetsplatser i
minst 15 veckor och kallas arbetsplatsförlagt lärande (apl). Det är
ett viktigt inslag i utbildningen. Apl ger dig kunskaper, erfarenheter
och kontakter som du kan ha nytta av när du söker jobb.

Lärlingsutbildning
Om skolan erbjuder gymnasial lärlingsutbildning inom programmet
kan du välja det. Det innebär att du får samma kunskaper men gör
minst hälften av din utbildning på en eller flera arbetsplatser.

FOTO: MICHAEL McLAIN
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I slutet av hotell- och turismprogrammet ska du göra ett gymnasiearbete inom ditt valda yrkesområde där du får visa att du har de
kunskaper du behöver för att börja jobba med det du utbildat dig till.

Yrkesprogram

Det här pluggar du
Gymnasiegemensamma ämnen

Programgemensamma ämnen

Inriktningar

600 p

700 p

400 p

Engelska
Engelska 5
Historia
Historia 1a1

100
50

Engelska
Engelska 6

100

Entreprenörskap
Entreprenörskap

100

Idrott och hälsa
Idrott och hälsa 1

100

Hotell
Logi

100

Matematik
Matematik 1a

100

Konferens och evenemang
Konferens och evenemang

100

Naturkunskap
Naturkunskap 1a1

50

Service och bemötande
Service och bemötande 1

100

Religionskunskap
Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap
Samhällskunskap 1a1

Turism
Besöksnäringen
Resmål och resvägar

100
100

50

Svenska
Svenska 1
eller
Svenska som andraspråk
Svenska som andraspråk 1

100

Programgemensamma ämnen är ämnen
som alla elever på ett specifikt program
läser. De ger programmet dess prägel.

Hotell och konferens
Hotell
Frukost och bufféservering
Reception 1
Våningsservice 1
Konferens och evenemang
Konferens 1

400

Turism och resor
Turism
Aktiviteter och upplevelser
Hållbar turism
Marknadsföring och försäljning
Reseproduktion och försäljning

400

100
100
100
100

100
100
100
100

Inriktningar finns på alla program utom
vård- och omsorgsprogrammet. En inriktning är ett område som du väljer inom ditt
program. Hör med skolan vilka inriktningar
den erbjuder.

100

Gymnasiegemensamma ämnen är ämnen
som alla gymnasieelever läser, men man
läser olika mycket av dem beroende på
vilket program man går. I gymnasieskolan
finns nio gymnasiegemensamma ämnen.
Dessa är engelska, historia, idrott och
hälsa, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap, svenska och
svenska som andraspråk.

Individuellt val

200 p
Det individuella valet är 200 poäng på alla
program. Som elev får du välja bland de
kurser som skolan erbjuder. Du har rätt att
läsa ytterligare en kurs i idrott och hälsa
och en estetisk kurs som individuellt val.
Om du går ett yrkesprogram har du också
rätt att läsa kurser som ger grundläggande
högskolebehörighet som individuellt val.

Exempel på yrkesutgångar
• Aktiviteter och upplevelser

Programfördjupningar

Gymnasiearbete

500 p

100 p

• Bokning och försäljning

Programfördjupningen är kurser som ska
leda fram till de olika yrkena på yrkes
programmen.

Gymnasiearbetet är ett arbete som du ska
genomföra i slutet av utbildningen.
Gymnasiearbetet ska visa att du är förberedd för det yrkesområde du valt. För att få
en gymnasieexamen måste du ha gjort ett
godkänt gymnasiearbete.

• Turistinformation

SKOLVERKET

• Bokning
• Guidning
• Konferens
• Reception
• Våningsservice
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Industritekniska
programmet
Industritekniska programmet vänder sig till dig som vill
arbeta med t.ex. produktframställning, driftsäkerhet,
underhåll eller svetsning inom teknisk industri. Du får
lära dig om planering, design, tillverkning och drift. Du
får lära dig att hantera avancerade tekniska system.
Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller
fortsätta studera inom yrkeshögskolan. Du kan också
välja att läsa extra kurser för att studera vidare på
högskolan.

•

Fyra olika inriktningar
Driftsäkerhet och underhåll

ematiskt underhåll.
Du lär dig om strategiskt och syst

Processteknik

ka industriprocesser,
Du lär dig kemiska eller mekanis
knik.
erte
kvalitetskontroll, styr- och regl

Produkt och maskinteknik

striutrustning och material.
Du lär dig hantera verktyg, indu

Svetsteknik

Du lär dig använda svetsteknike

r och lär dig plåtbehandling.
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Du lär dig använda industriell teknik och att delta produktion.
Du får hantera utrustning, material och processer. Du lär dig om
de olika produktionsleden, arbetets organisation, produktekonomi,
användning av råvaror och energi, kvalitetssäkring och hur valet
av material, metoder och teknik kan påverka samhälle och miljö.
På programmet läggs stor vikt vid arbetsmiljöfrågor för att
undvika arbetsskador och för att bygga upp en god hälsa.

Så är programmet upplagt
Programmet har fyra inriktningar, läs mer om dem till vänster.
På yrkesprogrammen är de gymnasiegemensamma ämnena:
engelska, historia, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap,
religionskunskap, samhällskunskap och svenska eller svenska
som andraspråk. På yrkesprogrammen läser du fler yrkesämnen,
så kallade karaktärsämnen, och mindre av de ämnen du läst i
grundskolan.
Programgemensamma ämnen är: industritekniska processer,
människan i industrin, produktionskunskap och produktions
utrustning.
Du får möjlighet att specialisera och bredda dig ytterligare inom
programmet. Det kallas programfördjupning. Hör med skolan vilka
fördjupningskurser den erbjuder.
Du har även ett individuellt val där du väljer vad du vill läsa.
Fråga skolan vilka kurser den har.

Arbetsformer
Programmet utgår från arbetsuppgifter som du löser enskilt eller
tillsammans med andra. Du tränar din förmåga att ta initiativ och
vara kreativ, och lär dig om hur man samarbetar inom olika företag och om möjligheterna att driva ett eget företag. Du tränar dig i
att planera, genomföra, dokumentera och utveckla arbetet.

Gymnasiearbete
I slutet av industritekniska programmet ska du göra ett gymnasiearbete inom ditt valda yrkesområde. Där får du visa att du har de
kunskaper som behövs för att börja jobba med det du utbildat dig
till.

Arbetsplatsförlagt lärande
Delar av utbildningen äger rum på en eller flera arbetsplatser i
minst 15 veckor och kallas arbetsplatsförlagt lärande (apl). Det är
ett viktigt inslag i utbildningen. Apl ger dig kunskaper, erfarenheter och kontakter som du kan ha nytta av när du söker jobb.

Lärlingsutbildning
Om skolan erbjuder gymnasial lärlingsutbildning inom programmet kan du välja det. Det innebär att du får samma kunskaper
men gör minst hälften av din utbildning på en eller flera arbets
platser.

FOTO: LEILA KHAMMARI
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Det här lär du dig på programmet

Yrkesprogram

Det här pluggar du
Gymnasiegemensamma ämnen

Programgemensamma ämnen

Inriktningar

600 p

400 p

300–400p

Engelska
Engelska 5
Historia
Historia 1a1
Idrott och hälsa
Idrott och hälsa 1
Matematik
Matematik 1a

100
50

100

100

Produktionskunskap
Produktionskunskap 1

100

100

Produktionsutrustning
Produktionsutrustning 1

100

50

Religionskunskap
Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap
Samhällskunskap 1a1

50

Svenska som andraspråk
Svenska som andraspråk 1

100

Människan i industrin
Människan i industrin 1

Naturkunskap
Naturkunskap 1a1

Svenska
Svenska 1
eller

Industritekniska processer
Industritekniska processer 1

100

100

Gymnasiegemensamma ämnen är ämnen
som alla gymnasieelever läser, men man
läser olika mycket av dem beroende på
vilket program man går. I gymnasieskolan
finns nio gymnasiegemensamma ämnen.
Dessa är engelska, historia, idrott och
hälsa, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap, svenska och
svenska som andraspråk.

Programgemensamma ämnen är ämnen
som alla elever på ett specifikt program
läser. De ger programmet dess prägel.

Individuellt val

200 p
Det individuella valet är 200 poäng på alla
program. Som elev får du välja bland de
kurser som skolan erbjuder. Du har rätt att
läsa ytterligare en kurs i idrott och hälsa
och en estetisk kurs som individuellt val.
Om du går ett yrkesprogram har du också
rätt att läsa kurser som ger grundläggande
högskolebehörighet som individuellt val.

Programfördjupningar

Gymnasiearbete

800–900p

100 p

Programfördjupningen är kurser som ska
leda fram till de olika yrkena på yrkes
programmen.

Gymnasiearbetet är ett arbete som du ska
genomföra i slutet av utbildningen.
Gymnasiearbetet ska visa att du är förberedd för det yrkesområde du valt. För att få
en gymnasieexamen måste du ha gjort ett
godkänt gymnasiearbete.

Driftsäkerhet och underhåll
Driftsäkerhet och underhåll
Underhåll avhjälpande 1
Underhåll driftsäkerhet
Underhåll elteknik
Underhåll lager och smörjteknik

400

Processteknik
Industritekniska processer
Industritekniska processer 2
Produktionskunskap
Produktionskunskap 2
Produktionsutrustning
Produktionsutrustning 2
Produktionsutrustning 3

400

Produkt och maskinteknik
Datorstyrd produktion
Datorstyrd produktion 1
Produktionsutrustning
Produktionsutrustning 2
Produktutveckling
Produktutveckling 1

300

Svetsteknik
Produktutveckling
Produktutveckling 1
Sammanfogningsteknik
Svets grund
Kälsvets 1
Tillverkningsunderlag
Tillverkningsunderlag 1

400

100
100
100
100

100
100
100

100
100
100
100

Inriktningar finns på alla program utom
vård- och omsorgsprogrammet. En inriktning är ett område som du väljer inom ditt
program. På industritekniska programmet
kan man starta inriktningen under första
året. Hör med skolan vilka inriktningar den
erbjuder.

Exempel på yrkesutgångar
• Automationsmekaniker

• Processoperatör

• CNC-operatör metall

• Reprooperatör

• CNC-operatör trä

• Servicemekaniker

• Gjutare

• Stentekniker

• Industrilackerare

• Svetsare

• Internationell svetsare

• Sågverksoperatör

• Laboratorietekniker
inom kemisk industri

• Tryckare

• Maskinoperatör
• Maskinsnickare
• Orginalare

SKOLVERKET

100
100
100
100

• Produktionstekniker

• Underhållsmekaniker
• Verkstadssnickare
• Verktygsmakare
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Naturbruksprogrammet
Naturbruksprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta
med växter, djur, mark, vatten eller skog.
Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller
fortsätta studera inom yrkeshögskolan. Du kan också
välja att läsa extra kurser för att studera vidare på
högskolan.

•

Fyra olika inriktningar
Djur

e och samspelet
Du lär dig om djur, djurs beteend
mellan djur och människor.

Lantbruk

er, djur, ekonomi
Du lär dig om mark, vatten, växt
och lantbrukets
ster
och teknik, produktion av tjän
den.
sbyg
land
betydelse för utvecklingen av

Skog

llig resurs och
Du lär dig om skogen som en uthå
ik och biologi.
fördjupar dina kunskaper i tekn

Trädgård

miljöer och trädgårdens
Du lär dig om mark, växter, växt
också biologi, teknik
betydelse i samhället. Du lär dig
och ekonomi.

Det här lär du dig på programmet
Du utvecklar din förmåga att bruka naturen. Du får större förståelse för naturens mångfald och hur olika verksamheter påverkar
naturen. Du lär dig också biologi, ekologi, teknik och ekonomi.
På programmet läggs stor vikt vid arbetsmiljöfrågor för att
undvika arbetsskador och för att bygga upp en god hälsa.

Så är programmet upplagt
Programmet har fyra inriktningar, läs mer om dem till vänster.
På yrkesprogrammen är de gymnasiegemensamma ämnena:
engelska, historia, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap,
religionskunskap, samhällskunskap och svenska eller svenska
som andraspråk. På yrkesprogrammen läser du fler yrkesämnen,
så kallade karaktärsämnen, och mindre av de ämnen du läst i
grundskolan.
Programgemensamma ämnen är: biologi, entreprenörskap och
naturbruk.
Du får möjlighet att specialisera och bredda dig ytterligare inom
programmet. Det kallas programfördjupning. Hör med skolan vilka
fördjupningskurser den erbjuder.
Du har även ett individuellt val där du väljer vad du vill läsa.
Fråga skolan vilka kurser den har.

Arbetsformer
På programmet granskar och reflekterar du kritiskt hur du kan
bruka naturen på ett hållbart sätt. Du utgår från olika arbetsuppgifter som du löser enskilt eller tillsammans med andra. Du tränar
din förmåga att ta initiativ, utveckla nya och kreativa lösningar,
och lär dig om möjligheterna att driva ett eget företag. Du tränar
dig i att planera och genomföra arbetsuppgifter och sedan bedöma
resultatet.

Gymnasiearbete
I slutet av naturbruksprogrammet ska du göra ett gymnasiearbete
inom ditt valda yrkesområde. Där får du visa att du har de kunskaper som behövs för att börja jobba med det du utbildat dig till.

Arbetsplatsförlagt lärande
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Lärlingsutbildning
Om skolan erbjuder gymnasial lärlingsutbildning inom programmet kan du välja det. Det innebär att du får samma kunskaper
men gör minst hälften av din utbildning på en eller flera arbets
platser.
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Delar av utbildningen äger rum på en eller flera arbetsplatser i
minst 15 veckor och kallas arbetsplatsförlagt lärande (apl). Det är
ett viktigt inslag i utbildningen. Apl ger dig kunskaper, erfarenheter och kontakter som du kan ha nytta av när du söker jobb.

Yrkesprogram

Det här pluggar du
Gymnasiegemensamma ämnen

Programgemensamma ämnen

Inriktningar

600 p

400 p

300 p

Engelska
Engelska 5
Historia
Historia 1a1

100
50

Idrott och hälsa
Idrott och hälsa 1

100

Matematik
Matematik 1a

100

Naturkunskap
Naturkunskap 1a1

50

Religionskunskap
Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap
Samhällskunskap 1a1

50

Svenska
Svenska 1
eller
Svenska som andraspråk
Svenska som andraspråk 1

Biologi
Biologi 1

100

Entreprenörskap
Entreprenörskap

100

Naturbruk
Naturbruk

200

Programgemensamma ämnen är ämnen
som alla elever på ett specifikt program
läser. De ger programmet dess prägel.

100

Individuellt val
100

Gymnasiegemensamma ämnen är ämnen
som alla gymnasieelever läser, men man
läser olika mycket av dem beroende på
vilket program man går. I gymnasieskolan
finns nio gymnasiegemensamma ämnen.
Dessa är engelska, historia, idrott och
hälsa, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap, svenska och
svenska som andraspråk.

200 p
Det individuella valet är 200 poäng på alla
program. Som elev får du välja bland de
kurser som skolan erbjuder. Du har rätt att
läsa ytterligare en kurs i idrott och hälsa
och en estetisk kurs som individuellt val.
Om du går ett yrkesprogram har du också
rätt att läsa kurser som ger grundläggande
högskolebehörighet som individuellt val.

Programfördjupningar

Gymnasiearbete

900 p

100 p

Programfördjupningen är kurser som ska
leda fram till de olika yrkena på yrkes
programmen.

Gymnasiearbetet är ett arbete som du ska
genomföra i slutet av utbildningen.
Gymnasiearbetet ska visa att du är förberedd för det yrkesområde du valt. För att få
en gymnasieexamen måste du ha gjort ett
godkänt gymnasiearbete.

Djur
Biologi – naturbruk
Djurens biologi
Djur
Djuren i naturbruket
Djurhållning

300

Lantbruk
Biologi – naturbruk
Marken och växternas biologi
Djur
Djuren i naturbruket
Naturbruksteknik
Fordon och redskap

300

Skog
Biologi – naturbruk
Marken och växternas biologi
Motor- och röjmotorsåg
Motor- och röjmotorsåg 1
Skog, mark och vatten
Mångbruk av skog

300

Trädgård
Biologi – naturbruk
Marken och växternas biologi
Naturbruksteknik
Fordon och redskap
Växtkunskap
Växtkunskap 1

300

100
100
100

100
100
100

100
100
100

100
100
100

Inriktningar finns på alla program utom
vård- och omsorgsprogrammet. En inriktning är ett område som du väljer inom
ditt program. På naturbruksprogrammet
kan man starta inriktningen under första
året. Hör med skolan vilka inriktningar den
erbjuder.

Exempel på yrkesutgångar
• Arbete med hundar

• Lantbruk – växtodling

• Djurskötare inom
lantbruk

• Naturguidning

• Djurvårdare

• Skogsmaskinservice

• Hästskötare med
inriktning mot ridning

• Skogsvårdare

• Hästskötare med
inriktning mot trav

• Trädgårdsanläggning

• Skogsmaskinförare

• Skötsel av utemiljöer
• Trädgårdsodling
– friland

• Jakt och viltvård
• Landsbygdstjänster
• Lantbruk – djur

• Trädgårdsodling
– växthus

• Lantbruk – maskiner

• Trädgårdstjänster

• Lantbruk – växter och
djur

SKOLVERKET
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Restaurangoch
livsmedelsprogrammet
Restaurang- och livsmedelsprogrammet vänder sig till
dig som vill arbeta praktiskt i yrken kring måltiden nära
kunder och gäster på t.ex. restaurang, bageri eller butik.
Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller
fortsätta studera inom yrkeshögskolan. Du kan också
välja att läsa extra kurser för att studera vidare på
högskolan.

•

Tre olika inriktningar
Bageri och konditori

bageri och konditori.
Du lär dig om hantverket inom

ering
Färskvaror, delikatesser och cat

ng, råvaruur val,
Du lär dig om livsmedel, försäljni
läggning.
upp
och
tillagning, drycker, dukning

Kök och servering

aurang, om servering
Du lär dig om matlagning i rest
och om bararbete.
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Du lär dig om traditionell och modern hantverksmässig bakning,
matlagning och servering. Du lär dig även om måltiden som helhet, försäljning, service, hygien, näringslära, specialkoster och
a lkoholservering. Du lär dig om planering, organisering, ekonomi
och företagande. Du utvecklar din förmåga att bemöta kunder och
ge service.
På programmet läggs stor vikt vid arbetsmiljöfrågor för att
undvika arbetsskador och för att bygga upp en god hälsa.

Så är programmet upplagt
Programmet har tre inriktningar, läs mer om dem till vänster.
På yrkesprogrammen är de gymnasiegemensamma ämnena:
engelska, historia, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap,
religionskunskap, samhällskunskap och svenska eller svenska
som andraspråk. På yrkesprogrammen läser du fler yrkesämnen,
så kallade karaktärsämnen, och mindre av de ämnen du läst i
grundskolan.
Programgemensamma ämnen är: hygienkunskap, livsmedelsoch näringskunskap, måltids- och branschkunskap och service
och bemötande.
Du får möjlighet att specialisera och bredda dig ytterligare inom
programmet. Det kallas programfördjupning. Hör med skolan vilka
fördjupningskurser den erbjuder.
Du har även ett individuellt val där du väljer vad du vill läsa.
Fråga skolan vilka kurser den har.

Arbetsformer
På programmet tränar du dig i yrket under verkliga förhållanden
tillsammans med andra. Du får lära dig att samarbeta och möta
kunder och gäster. Teori och praktik knyts ihop. Du tränar dig i att
ta initiativ, vara flexibel, lyhörd, kreativ och arbeta självständigt.
Du får planera, genomföra och kvalitetssäkra arbetet.

Gymnasiearbete
I slutet av restaurang- och livsmedelsprogrammet ska du göra ett
gymnasiearbete inom ditt valda yrkesområde. Där får du visa att
du har de kunskaper som behövs för att börja jobba med det
du utbildat dig till.

Arbetsplatsförlagt lärande
Delar av utbildningen äger rum på en eller flera arbetsplatser i
minst 15 veckor och kallas arbetsplatsförlagt lärande (apl). Det är
ett viktigt inslag i utbildningen. Apl ger dig kunskaper, erfarenheter och kontakter som du kan ha nytta av när du söker jobb.

Lärlingsutbildning
Om skolan erbjuder gymnasial lärlingsutbildning inom programmet
kan du välja det. Det innebär att du får samma kunskaper men gör
minst hälften av din utbildning på en eller flera arbetsplatser.

FOTO: MICHAEL McLAIN
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Det här lär du dig på programmet

Yrkesprogram

Det här pluggar du
Gymnasiegemensamma ämnen

Programgemensamma ämnen

Inriktningar

600 p

400 p

300–600p

Engelska
Engelska 5
Historia
Historia 1a1
Idrott och hälsa
Idrott och hälsa 1
Matematik
Matematik 1a

100
50
100
100

Naturkunskap
Naturkunskap 1a1

50

Religionskunskap
Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap
Samhällskunskap 1a1

50

Svenska
Svenska 1
eller
Svenska som andraspråk
Svenska som andraspråk 1

Hygienkunskap
Hygien
Livsmedels- och näringskunskap
Livsmedels- och näringskunskap 1

100
100

Måltids- och branschkunskap
Branschkunskap inom restaurang
och livsmedel

100

Service och bemötande
Service och bemötande 1

100

Programgemensamma ämnen är ämnen
som alla elever på ett specifikt program
läser. De ger programmet dess prägel.

100

Individuellt val
100

Gymnasiegemensamma ämnen är ämnen
som alla gymnasieelever läser, men man
läser olika mycket av dem beroende på
vilket program man går. I gymnasieskolan
finns nio gymnasiegemensamma ämnen.
Dessa är engelska, historia, idrott och
hälsa, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap, svenska och
svenska som andraspråk.

200 p
Det individuella valet är 200 poäng på alla
program. Som elev får du välja bland de
kurser som skolan erbjuder. Du har rätt att
läsa ytterligare en kurs i idrott och hälsa
och en estetisk kurs som individuellt val.
Om du går ett yrkesprogram har du också
rätt att läsa kurser som ger grundläggande
högskolebehörighet som individuellt val.

Programfördjupningar

Gymnasiearbete

600–900p

100 p

Programfördjupningen är kurser som ska
leda fram till de olika yrkena på yrkes
programmen.

Gymnasiearbetet är ett arbete som du ska
genomföra i slutet av utbildningen.
Gymnasiearbetet ska visa att du är förberedd för det yrkesområde du valt. För att få
en gymnasieexamen måste du ha gjort ett
godkänt gymnasiearbete.

SKOLVERKET

Bageri och konditori
Bageri- och konditorikunskap
Bageri 1
Choklad och konfektyr
Konditori 1
Färskvaror, delikatesser
och catering
Försäljning och kundservice
Personlig försäljning 1
Personlig försäljning 2
Livsmedels- och näringskunskap
Livsmedels- och näringskunskap 2
Mat och butik
Mat och butik 1
Mat och dryck i kombination
Mat och dryck i kombination
Service och bemötande
Service och bemötande 2
Kök och servering
Matlagningskunskap
Matlagning 1
Mat och dryck i kombination
Mat och dryck i kombination
Serveringskunskap
Servering 1

300
100
100
100
600
100
100
100
100
100
100
300
100
100
100

Inriktningar finns på alla program utom
vård- och omsorgsprogrammet. En inriktning är ett område som du väljer inom ditt
program. Hör med skolan vilka inriktningar
den erbjuder.

Exempel på yrkesutgångar
• Bagare och konditor
• Butikssäljare inom färskvaror och delikatess
• Kock
• Servitris eller servitör
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VVS- och
fastighetsprogrammet
VVS- och fastighetsprogrammet vänder sig till dig som vill
arbeta med de tekniska system i byggnader som svarar
för värme, ventilation, vatten och avlopp samt med
fastighetsservice.
Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller
fortsätta studera inom yrkeshögskolan. Du kan också välja
att läsa extra kurser för att studera vidare på högskolan.

•

Fyra olika inriktningar
Fastighet

erhåll, uppbyggnad av system
Du lär dig om service, drift, und
funktioner hos system med
i energitekniska anläggningar och
tillhörande komponenter.

Kyl- och värmepumpsteknik

ice, drift och underhåll av till
Du lär dig om installation, serv
ar och värmepumpar.
exempel isbanor, kyl- och frysdisk

Ventilationsteknik

erhåll, mätning, injustering,
Du lär dig om service, drift, und
system och felsökning.
funktionen hos olika ventilations

VVS

ice och underhåll av värmeDu lär dig om installation, serv
och sanitetssystem.

•
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Du lär dig om installation, felsökning, reparation, drift, underhåll, reglerteknik och energioptimering. Du tränar dig i att möta
andra människor och utvecklar din förmåga att vara lyhörd för
deras behov. Du lär dig också förvalta och underhålla fastigheter,
tekniska anläggningar och system. Du fördjupar dina kunskaper
om hur man använder resurser effektivt för att spara energi och ta
hänsyn till miljön.
På programmet läggs stor vikt vid arbetsmiljöfrågor för att
undvika arbetsskador och för att bygga upp en god hälsa.

Så är programmet upplagt
Programmet har fyra inriktningar, läs mer om dem till vänster.
På yrkesprogrammen är de gymnasiegemensamma ämnena: engelska, idrott och hälsa, historia, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap, svenska eller svenska som andraspråk.
På yrkesprogrammen läser du fler yrkesämnen, så kallade karaktärsämnen, och mindre av de ämnen du läst i grundskolan.
Programgemensamma ämnen är: ellära, systemkunskap och
verktygs- och materialhantering.
Du får möjlighet att specialisera och bredda dig ytterligare inom
programmet. Det kallas programfördjupning. Hör med skolan vilka
fördjupningskurser den erbjuder.
Du har även ett individuellt val där du väljer vad du vill läsa. Fråga
skolan vilka kurser den har.

Arbetsformer
På programmet tränar du din förmåga att ge service till entreprenörer, beställare och kunder, och lär dig om möjligheterna att driva
ett eget företag. Du arbetar självständigt och tillsammans med
andra utifrån både nya och beprövande metoder. Du tränar dig i
att planera, genomföra, dokumentera och kvalitetssäkra arbetet.

Gymnasiearbete
I slutet av VVS- och fastighetsprogrammet ska du göra ett gymnasiearbete inom ditt valda yrkesområde. Där får du visa att du har
de kunskaper som behövs för att börja jobba med det du utbildat
dig till.

Arbetsplatsförlagt lärande
Delar av utbildningen äger rum på en eller flera arbetsplatser i
minst 15 veckor och kallas arbetsplatsförlagt lärande (apl). Det är
ett viktigt inslag i utbildningen. Apl ger dig kunskaper, erfarenheter och kontakter som du kan ha nytta av när du söker jobb.

Lärlingsutbildning
Om skolan erbjuder gymnasial lärlingsutbildning inom programmet
kan du välja det. Det innebär att du får samma kunskaper men gör
minst hälften av din utbildning på en eller flera arbetsplatser.

FOTO: MICHAEL McLAIN
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Det här lär du dig på programmet

Yrkesprogram

Det här pluggar du
Gymnasiegemensamma ämnen

Programgemensamma ämnen

Inriktningar

600 p

400 p

300–400p

Engelska
Engelska 5
Historia
Historia 1a1
Idrott och hälsa
Idrott och hälsa 1
Matematik
Matematik 1a

100
50
100
100

Naturkunskap
Naturkunskap 1a1

50

Religionskunskap
Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap
Samhällskunskap 1a1

50

Svenska
Svenska 1
eller
Svenska som andraspråk
Svenska som andraspråk 1

Ellära
Praktisk ellära

100

Systemkunskap
Systemuppbyggnad
Värmelära

100
100

Verktygs- och materialhantering
Verktygs- och materialhantering

100

Programgemensamma ämnen är ämnen
som alla elever på ett specifikt program
läser. De ger programmet dess prägel.

100

Individuellt val
100

Gymnasiegemensamma ämnen är ämnen
som alla gymnasieelever läser, men man
läser olika mycket av dem beroende på
vilket program man går. I gymnasieskolan
finns nio gymnasiegemensamma ämnen.
Dessa är engelska, historia, idrott och
hälsa, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap, svenska och
svenska som andraspråk.

200 p
Det individuella valet är 200 poäng på alla
program. Som elev får du välja bland de
kurser som skolan erbjuder. Du har rätt att
läsa ytterligare en kurs i idrott och hälsa
och en estetisk kurs som individuellt val.
Om du går ett yrkesprogram har du också
rätt att läsa kurser som ger grundläggande
högskolebehörighet som individuellt val.

Programfördjupningar

Gymnasiearbete

800–900p

100 p

Programfördjupningen är kurser som ska
leda fram till de olika yrkena på yrkes
programmen.

Gymnasiearbetet är ett arbete som du ska
genomföra i slutet av utbildningen.
Gymnasiearbetet ska visa att du är förberedd för det yrkesområde du valt. För att få
en gymnasieexamen måste du ha gjort ett
godkänt gymnasiearbete.

SKOLVERKET

Fastighet
Elektroteknik
Elkraftteknik
Fastighetsförvaltning
Fastighetsförvaltning
Fastighetsservice
Fastighetsservice – byggnader

300

Kyl- och värmepumpsteknik
Elektroteknik
Elkraftteknik
Kyl- och värmepumpsteknik
Kyl- och värmepumpsteknik
– grund
Kyl- och värmepumpsteknik
– miljö och säkerhet

300

Ventilationsteknik
Elektroteknik
Elkraftteknik
Ventilationsteknik
Luftbehandling
Ventilationsteknik – injustering

300

VVS
VVS-teknik
Entreprenadteknik
Sanitetsteknik 1
VVS svets och lödning rör
Värmeteknik 1

400

100
100
100

100
100
100

100
100
100

100
100
100
100

Inriktningar finns på alla program utom
vård- och omsorgsprogrammet. En inriktning är ett område som du väljer inom ditt
program. Hör med skolan vilka inriktningar
den erbjuder.

Exempel på yrkesutgångar
• Fastighetsskötare
• Fastighetstekniker
• Fastighetsvärd
• Industrirörsmontör
• Isoleringsmontör
• Kylmontör
• VVS-montör
• Ventilationstekniker
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Vård- och
omsorgsprogrammet
Vård- och omsorgsprogrammet vänder sig till dig som vill
arbeta inom hälso- och sjukvård, psykiatri, äldreomsorg
och med personer som har funktionsnedsättning.
Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller
fortsätta studera inom yrkeshögskolan. Du kan också
välja att läsa kurser för att studera vidare på högskolan.

•
Möjlighet till specialisering
gar, men ger dig möjlighet att
Programmet har inga inriktnin
möjlighet till jobb inom
specialisera dig. Utbildningen ger
t, psykiatri, äldreomsorg
t.ex. hälso- och sjukvårdsområde
tionsnedsättning.
och med personer som har funk
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Du lär dig om hälsa, ohälsa, funktionsnedsättning, medicin, pedagogik och psykologi. Du lär dig om människors olika behov och
förstår vilken betydelse livsstilen har för hälsan. Du lär dig att
bemöta människor på ett yrkesmässigt sätt.
På programmet läggs stor vikt vid arbetsmiljöfrågor för att
undvika arbetsskador och för att bygga upp en god hälsa.

Så är programmet upplagt
På yrkesprogrammen är de gymnasiegemensamma ämnena:
engelska, historia, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap,
religionskunskap, samhällskunskap, svenska eller svenska som
andraspråk. På yrkesprogrammen läser du fler yrkesämnen,
så kallade karaktärsämnen, och mindre av de ämnen du läst i
g rundskolan.
Programgemensamma ämnen är: hälsa, medicin, människan,
psykiatri, psykologi, samhällskunskap, specialpedagogik, svenska
eller svenska som andraspråk och vård och omsorg.
Du får möjlighet att specialisera och bredda dig ytterligare inom
programmet. Det kallas programfördjupning. Hör med skolan vilka
fördjupningskurser den erbjuder.
Du har även ett individuellt val där du väljer vad du vill läsa.
Fråga skolan vilka kurser den har.

Arbetsformer
På programmet tränar du dig i att utföra arbetsuppgifter som krävs
i yrkeslivet, till exempel hjälp med personlig vård, medicintekniska
uppgifter, hushållsuppgifter och administrativa och sociala uppgifter.
Programmet utgår från arbetsuppgifter som du löser enskilt eller
tillsammans med andra. Du tränar din förmåga att ta initiativ och
vara kreativ, och lär dig mer om möjligheterna att driva ett eget
företag. Du tränar dig i att planera, genomföra och dokumentera
arbetet.

Gymnasiearbete
I slutet av vård- och omsorgsprogrammet ska du göra ett gymnasiearbete inom ditt valda yrkesområde. Där får du visa att du har de
kunskaper som behövs för att börja jobba med det du utbildat dig till.

Arbetsplatsförlagt lärande
Delar av utbildningen äger rum på en eller flera arbetsplatser i
minst 15 veckor och kallas arbetsplatsförlagt lärande (apl). Det är
ett viktigt inslag i utbildningen. Apl ger dig kunskaper, erfarenheter och kontakter som du kan ha nytta av när du söker jobb.

Lärlingsutbildning
Om skolan erbjuder gymnasial lärlingsutbildning inom programmet
kan du välja det. Det innebär att du får samma kunskaper men gör
minst hälften av din utbildning på en eller flera arbetsplatser.

FOTO: MICHAEL McLAIN
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Det här lär du dig på programmet

Yrkesprogram

Det här pluggar du
Gymnasiegemensamma ämnen

Programgemensamma ämnen

600 p

1 100 p

Engelska
Engelska 5

100

Historia
Historia 1a1

50

Inriktningar

Hälsa
Hälsopedagogik

100

Medicin
Medicin 1

150

Idrott och hälsa
Idrott och hälsa 1

100

Människan
Etik och människans livsvillkor

100

Matematik
Matematik 1a

100

Psykiatri
Psykiatri 1

100

Naturkunskap
Naturkunskap 1a1

50

Psykologi
Psykologi 1

50

Religionskunskap
Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap
Samhällskunskap 1a2

50

Samhällskunskap
Samhällskunskap 1a1

50

Specialpedagogik
Specialpedagogik 1

Svenska
Svenska 1
eller
Svenska som andraspråk
Svenska som andraspråk 1

100

Svenska
Svenska 2
eller

100
100

Individuellt val

Svenska som andraspråk
Svenska som andraspråk 2

100

Gymnasiegemensamma ämnen är ämnen
som alla gymnasieelever läser, men man
läser olika mycket av dem beroende på
vilket program man går. I gymnasieskolan
finns nio gymnasiegemensamma ämnen.
Dessa är engelska, historia, idrott och
hälsa, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap, svenska och
svenska som andraspråk.

Vård och omsorg
Vård- och omsorgsarbete 1
Vård- och omsorgsarbete 2

200
150

Programfördjupningar

Gymnasiearbete

500 p

100 p

Programfördjupningen är kurser som ska
leda fram till de olika yrkena på yrkes
programmen.

Gymnasiearbetet är ett arbete som du ska
genomföra i slutet av utbildningen.
Gymnasiearbetet ska visa att du är förberedd för det yrkesområde du valt. För att få
en gymnasieexamen måste du ha gjort ett
godkänt gymnasiearbete.

SKOLVERKET

100

Inriktningar finns på alla program utom
vård- och omsorgsprogrammet. En inriktning är ett område som du väljer inom ditt
program. Hör med skolan vilka inriktningar
den erbjuder.

Programgemensamma ämnen är ämnen
som alla elever på ett specifikt program
läser. De ger programmet dess prägel.

200 p
Det individuella valet är 200 poäng på alla
program. Som elev får du välja bland de
kurser som skolan erbjuder. Du har rätt att
läsa ytterligare en kurs i idrott och hälsa
och en estetisk kurs som individuellt val.
Om du går ett yrkesprogram har du också
rätt att läsa kurser som ger grundläggande
högskolebehörighet som individuellt val.

Exempel på yrkesutgångar
• Funktionshinderområdet
• Hälso- och sjukvård
• Psykiatri
• Äldreomsorg
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Ekonomiprogrammet
Ekonomiprogrammet vänder sig till dig som vill studera
samhällsvetenskap och då framför allt ekonomi och
juridik. Programmet vänder sig även till dig som vill lära
dig hur man startar, driver och utvecklar företag.
Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier i
ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga
områden på högskolan.

•

Två olika inriktningar
Ekonomi

ska områden som marknadsDu lär dig om företagsekonomi
ledarskap och organisation.
föring, redovisning, kalkylering,
företag.
ett
Du lär dig att star ta och driva

Juridik

betydelse i samhället och
Du lär dig om rättsordningens
ll rätt. Du utvecklar din
ione
hur den påverkas av internat
juridiska problem.
öma
bed
och
ra
förmågaatt analyse

•
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Du utvecklar dina kunskaper i samhällsekonomi, företagsekonomi,
företagande, juridik och psykologi. Du studerar ekonomiska förhållanden i samhället, handel mellan länder, och företagens roll och
ansvar i en globaliserad värld. Du lär dig metoder att lösa företags
problem. Du får insikt i människors sätt att tänka, känna, handla
och samspela med andra människor. Du lär dig om rättsordningens betydelse i ett demokratiskt samhälle och inser att vår lagstiftning påverkas av internationell rätt. Du utvecklar din förmåga att
analysera och bedöma juridiska problem.

Så är programmet upplagt
Programmet har två inriktningar, läs mer om dem till vänster.
På ekonomiprogrammet är de gymnasiegemensamma ämnena:
engelska, historia, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap,
religionskunskap, samhällskunskap och svenska eller svenska som
andraspråk. På de högskoleförberedande programmen läser du fler
teoretiska kurser än på yrkesprogrammen.Programgemensamma
ämnen är: företagsekonomi, juridik, moderna språk och psykologi.
Du får möjlighet att specialisera och bredda dig ytterligare inom
programmet. Detta kallas för programfördjupning och kan till
exempel vara ämnen som: filosofi, geografi, grafisk kommunikation, ledarskap och organisation, matematik, mediekommunikation, moderna språk, psykologi och sociologi. Hör med skolan vilka
fördjupningskurser den erbjuder.
Du har även ett individuellt val där du väljer vad du vill läsa.
Fråga skolan vilka kurser den har.

Arbetsformer
På programmet söker, analyserar och värderar du information källkritiskt. Du utgår från samhällsekonomiska, företagsekonomiska
och juridiska arbetsuppgifter som du löser enskilt eller tillsammans med andra. Det utvecklar din förmåga att resonera ur olika
perspektiv och dra slutsatser och argumentera utifrån centrala
begrepp, teorier och modeller.
Du tränar dig i att strukturera och presentera dina resultat med
vetenskapliga metoder för en given målgrupp.

Gymnasiearbete
I slutet av ekonomiprogrammet ska du göra ett gymnasiearbete.
Där får du formulera en frågeställning, planera, genomföra och
utvärdera ett större arbete som utgår från viktiga kunskaps
områden på programmet.
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Examen från ekonomi
programmet ger gru
ndläggande
högskolebehörighet,
dvs. behörighet till må
nga universitets- och högskoleutb
ildningar.
Vissa utbildningar krä
ver dessutom särskild
behörighet.
Högskoleverket har de
lat in särskild behörig
het i ett antal
områdesbehörighete
r. Av dessa väljer lärosä
tena vilken
områdesbehörighet
som krävs för respekti
ve utbildning.
Behörighetsreglerna
för en utbildning kan
därför skilja sig
åt mellan olika lärosä
ten.
Det kan till exempel
röra sig om att ha be
tyg i fler kurser
i matematik eller natur
vetenskapliga kurser.
För ekonomiprogrammet kan de
t till exempel gälla na
turkunskap 2
som lärosätena kan krä
va för till exempel sju
kg ymnastutbildningen och sjuksk
öterskeutbildningen.
Skolan kan
erbjuda behörighetsg
ivande kurser inom ram
en för programfördjupningen och
det individuella valet.
Dessutom ger vissa ku
rser meritpoäng – mo
derna språk,
engelska och matem
atik. När du söker kan
du
lägga till
maximalt 2,5 meritp
oäng till ditt jämförels
etal.
Om du vill ha särskild
behörighet till en vis
s högskole
utbildning är det viktig
t att planera dina stu
dier. Prata
gärna med en studie
- och yrkesvägledare
om vilka kurser
du behöver för att läs
a vidare på högskola
n.
Du har alltid rätt att
välja ytterligare en ku
rs i idrott och
hälsa och en estetisk
kurs inom det individ
uella valet.
Tänk på att det är up
p till varje skola att be
stämma vilka
inriktningar, programf
ördjupningar och ind
ividuella val de
erbjuder. Ta reda på
vilka skolor som erbjud
er de inriktningar och kurser som
du är intresserad av.
Läs mer om särskild
behörighet och områd
esbehörigheter till högskolan på
webbplatserna Stude
ra.nu och
Antagning.se.

Det här lär du dig på programmet

Högskoleförberedande
program

Det här pluggar du
Gymnasiegemensamma ämnen

Programgemensamma ämnen

Inriktningar

1 250 p

350 p

300 p

Engelska
Engelska 5
Engelska 6

100
100

Historia
Historia 1b

100

Idrott och hälsa
Idrott och hälsa 1

100

Matematik
Matematik 1b
Matematik 2b

100
100

Naturkunskap
Naturkunskap 1b

100

Religionskunskap
Religionskunskap 1
Samhällskunskap
Samhällskunskap 1b
Samhällskunskap 2
Svenska
Svenska 1
Svenska 2
Svenska 3
eller
Svenska som andraspråk
Svenska som andraspråk 1
Svenska som andraspråk 2
Svenska som andraspråk 3

Företagsekonomi
Företagsekonomi 1

100

Juridik
Privatjuridik

100

Moderna språk

100

Psykologi
Psykologi 1

50

Programgemensamma ämnen är ämnen
som alla elever på ett specifikt program
läser. De ger programmet dess prägel.

50
100
100

Individuellt val

100
100
100

200 p

100
100
100

Det individuella valet är 200 poäng på alla
program. Som elev får du välja bland de
kurser som skolan erbjuder. Du har rätt att
läsa ytterligare en kurs i idrott och hälsa
och en estetisk kurs som individuellt val.

Gymnasiegemensamma ämnen är ämnen
som alla gymnasieelever läser, men man
läser olika mycket av dem beroende på
vilket program man går. I gymnasieskolan
finns nio gymnasiegemensamma ämnen.
Dessa är engelska, historia, idrott och
hälsa, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap, svenska och
svenska som andraspråk.

Ekonomi
Företagsekonomi
Entreprenörskap och företagande
Företagsekonomi 2
Matematik
Matematik 3b

300

Juridik
Filosofi
Filosofi 1
Juridik
Affärsjuridik
Rätten och samhället
Psykologi
Psykologi 2a

300

100
100
100

50
100
100
50

Inriktningar finns på alla program utom
vård- och omsorgsprogrammet. En inriktning är ett område som du väljer inom ditt
program. Hör med skolan vilka inriktningar
den erbjuder.

Gymnasiearbete
Programfördjupningar

300 p
Programfördjupningar ger möjlighet till
bredd och specialisering. Hör med skolan
vilka kurser de erbjuder.

SKOLVERKET

100 p
Gymnasiearbetet är ett arbete som du
ska genomföra i slutet av utbildningen.
Gymnasiearbetet ska visa att du är förberedd för vidare studier. För att få en
g ymnasieexamen måste du ha gjort ett
godkänt gymnasiearbete.
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Estetiska
programmet
Estetiska programmet vänder sig till dig som är intresserad
av konstnärliga, humanistiska och samhällsvetenskapliga
områden.
Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier i estetiska,
humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen på högskolan.

•

Fem olika inriktningar
Bild och formgivning

Du lär dig om tekniker för att
framställa bilder. Du utvecklar
din förmåga att uttr ycka dig och
kommunicera visuellt samt att
uppleva, tolka och reflektera ur
olika perspektiv.

Dans

Du lär dig om scenkonstnärlig
dans. Du utvecklar din förmåga
att gestalta och kommunicera
med dans. Du lär dig sambandet
mellan dansteknik, skapande,
scenisk verksamhet och hur man
upplever dans ur olika perspektiv.

Estetik och media

Du lär dig om digitala medier.
Du utvecklar din förmåga att
kommunicera med digitala

tv erktyg där ljud, bilder och berä
r,
tande står i centrum. Du uppleve
la
igita
d

över
ar
kter
refle
tolkar och
uttryck ur olika perspektiv.

Musik

Du lär dig om musik från olika
tider och kulturer. Du utvecklar
ditt musikutövande, konstnärliga
skapande och din förmåga att
uppleva och tolka musik ur olika
perspektiv.

Teater

Du lär dig om teater. Du utvecklar din förmåga att sceniskt
gestalta, kommunicera, uppleva
och tolka både andra elevers
gestaltningar och professionella
teaterföreställningar ur olika
perspektiv.

•

SÄR SKI LD BEH ÖRI GH ET
Examen från estetiska program
met ger grundläggande högskolebehörighet, dvs. behörighet till
många universitets- och högskoleutbildningar.
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Du utvecklar dina kunskaper om estetiska uttrycksformer. Du lär
dig om människan i samtiden, historien och världen utifrån olika
perspektiv. Du får arbeta med att skapa, uppleva och tolka konst
och kultur samt träna det estetiska hantverket.
Fokus i utbildningen är kreativitet, nyfikenhet, kommunikation,
samspel, eget skapande och framförande.

Så är programmet upplagt
Programmet har fem inriktningar, läs mer om dem till vänster.
På estetiska programmet är de gymnasiegemensamma ämnena:
engelska, historia, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap,
religionskunskap, samhällskunskap och svenska eller svenska
som andraspråk. På de högskoleförberedande programmen läser du
fler teoretiska kurser än på yrkesprogrammen.
Programgemensamma ämnen är: estetisk kommunikation och
konst och kultur.
Du får möjlighet att specialisera och bredda dig ytterligare
inom programmet. Detta kallas för p
 rogramfördjupning och kan
till exempel vara ämnen som: arkitektur, cirkus, design, digitalt
skapande, film- och tv-produktion, filosofi, matematik, mediekommunikation, musikteori, psykologi, samhällskunskap, teater,
träningslära och webbteknik. Hör med s
 kolan vilka fördjupningskurser den erbjuder.
Du har även ett individuellt val där du väljer vad du vill läsa.
Fråga skolan vilka kurser den har.

Arbetsformer
På programmet får du kommunicera tankar och idéer med estetiska uttrycksmedel, och pröva både konstnärliga och vetenskapliga förhållningssätt. Du diskuterar egna och andras arbeten,
och utvecklar din förståelse för kvalitet och kommunikation. Du
samarbetar med andra estetiska områden samt kulturvetenskap,
historia, språk, teknikutveckling och kommunikation. Du tränar
dig att ta ansvar för ditt arbete och värdera information.

Gymnasiearbete
I slutet av estetiska programmet ska du göra ett gymnasiearbete.
Du får planera, genomföra och utvärdera ett större arbete som
utgår från viktiga kunskapsområden på programmet.

FOTO: MICHAEL McLAIN

Vissa utbildningar kräver dessuto
m särskild behörighet. Högskoleverket har delat in särskild beh
örighet i ett antal områdesbehörigheter. Av dessa väljer läro
sätena vilken områdesbehörighet
som krävs för respektive utbildni
ng. Behörighetsreglerna för en
utbildning kan därför skilja sig
åt mellan olika lärosäten.
Det kan till exempel röra sig om
att ha betyg i fler kurser i matematik eller naturvetenskapliga kurs
er. För estetiska programmet
kan det till exempel gälla matema
tik 2b som lärosätena kan kräva
för till exempel psykologutbildni
ngen och grundlärarutbildningen.
Skolan kan erbjuda behörighets
givande kurser inom ramen för
programfördjupningen och det
individuella valet.
Dessutom ger vissa kurser mer
itpoäng – moderna språk, engelska och matematik. När du söke
r kan du lägga till maximalt 2,5
meritpoäng till ditt jämförelset
al.
Om du vill ha särskild behörighet
till en viss högskoleutbildning
är det viktigt att planera dina stud
ier. Prata gärna med en studie- och yrkesvägledare om vilka
kurser du behöver för att läsa
vidare på högskolan.
Du har alltid rätt att välja ytterliga
re en kurs i idrott och hälsa
och en estetisk kurs inom det indi
viduella valet.
Tänk på att det är upp till varje
skola att bestämma vilka inriktningar, programfördjupningar och
individuella val de erbjuder.
Ta reda på vilka skolor som erbj
uder de inriktningar och kurser
som du är intresserad av.
Läs mer om särskild behörighet
och områdesbehörigheter till
högskolan på webbplatserna Stud
era.nu och Antagning.se.

Det här lär du dig på programmet

Högskoleförberedande
program

Det här pluggar du
Gymnasiegemensamma ämnen

Programgemensamma ämnen

Inriktningar

1 150 p

150 p

400 p

Engelska
Engelska 5
Engelska 6

100
100

Historia
Historia 1b
Historia 2b – kultur

100
100

Idrott och hälsa
Idrott och hälsa 1

100

Matematik
Matematik 1b

100

Naturkunskap
Naturkunskap 1b

100

Religionskunskap
Religionskunskap 1
Samhällskunskap
Samhällskunskap 1b
Svenska
Svenska 1
Svenska 2
Svenska 3
eller
Svenska som andraspråk
Svenska som andraspråk 1
Svenska som andraspråk 2
Svenska som andraspråk 3

Estetisk kommunikation
Estetisk kommunikation 1
Konst och kultur
Konstarterna och samhället

50

Programgemensamma ämnen är ämnen
som alla elever på ett specifikt program
läser. De ger programmet dess prägel.

50
100
100
100
100

100
100
100

Gymnasiegemensamma ämnen är ämnen
som alla gymnasieelever läser, men man
läser olika mycket av dem beroende på
vilket program man går. I gymnasieskolan
finns nio gymnasiegemensamma ämnen.
Dessa är engelska, historia, idrott och
hälsa, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap, svenska och
svenska som andraspråk.

Individuellt val

200 p
Det individuella valet är 200 poäng på alla
program. Som elev får du välja bland de
kurser som skolan erbjuder. Du har rätt att
läsa ytterligare en kurs i idrott och hälsa
och en estetisk kurs som individuellt val.

Gymnasiearbete
Programfördjupningar

500 p
Programfördjupningar ger möjlighet till
bredd och specialisering. Hör med skolan
vilka kurser de erbjuder.

SKOLVERKET

100

100 p

Bild och formgivning
Bild
Bild och form 1b
Bild
Form
Bildteori
Bildteori

400

Dans
Dansgestaltning
Dansgestaltning 1
Dansteknik
Dansteknik 1
Dansteknik 2
Dansteori
Dansteori

400

100
100
100
100

100
100
100
100

Estetik och media
400
Digitalt skapande
Digitalt skapande 1
100
Medieproduktion
Medieproduktion 1
100
Medieproduktion 2
100
Medier, samhälle och kommunikation
Medier, samhälle och
kommunikation 1
100
Musik
Musik
Ensemble med körsång
Instrument eller sång
Musikteori
Gehörs- och musiklära 1

400

Teater
Teater
Scenisk gestaltning 1
Scenisk gestaltning 2
Scenisk gestaltning 3
Teaterteori

400

200
100
100

100
100
100
100

Inriktningar finns på alla program utom
vård- och omsorgsprogrammet. En inriktning är ett område som du väljer inom
ditt program. På estetiska programmet
kan man starta inriktningen under första
året. Hör med skolan vilka inriktningar den
erbjuder.

Gymnasiearbetet är ett arbete som du
ska genomföra i slutet av utbildningen.
Gymnasiearbetet ska visa att du är förberedd för vidare studier. För att få en
g ymnasieexamen måste du ha gjort ett
godkänt gymnasiearbete.
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Humanistiska
programmet
Humanistiska programmet vänder sig till dig som är
intresserad av humaniora. Du är kanske intresserad av
att lära dig mer om språk, kultur, filosofi eller historia.
Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier i
humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen på
högskolan. Det kan till exempel handla om språkstudier,
kulturvetenskap, psykologi, juridik, sociologi och historia.
Även inom andra områden, såsom inom teknik, behövs
människor med humanistisk kunskap, då det mesta som
utvecklas och produceras görs för människor.

•

Två olika inriktningar
Kultur

Du fördjupar dig i kultur ur olika
perspektiv. Det handlar om kultur i en vid mening – lokalt och
globalt, om möten mellan kulturer, om kulturupplevelser och
om hur kultur förändras över
r
tid. Inom denna inriktning läse
du kurser i filosofi, psykologi,
litteratur, kultur- och idéhistoria
samt samtida kulturuttryck.

Språk

Du fördjupar dina kunskaper i
språk och utvecklar din kommunikativa förmåga. Latinet och de
andra kurserna i språk bidrar till
kunskaper om sambandet mel
e.
häll
sam
och
lan språk, kultur
Om du väljer språkinriktningen
har du utrymme för att läsa
flera moderna språk under alla
tre år utan att ens använda ditt
individuella val.

•
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Människan är i centrum för humanistiska programmet. Här studerar du hur människor tänker, känner, agerar, skapar och samspelar. För att kunna tolka den tid vi lever i krävs kunskaper om det
förflutna, varför historieämnet också är centralt. Mänsklig kommunikation och kommunikationsförmåga är ytterligare en viktig
del i programmet. Du utvecklar din språkliga säkerhet och kreativitet i svenska, engelska och i de andra språk du väljer att läsa. Du
lär dig också om samband mellan språk och kultur. Du får studera
språk och kommunikation ur flera olika perspektiv i flera språkämnen och särskilt inom ämnet människans språk. Det handlar
till exempel om hur språket kan uttrycka makt och identitet, hur
språk och tankeförmåga hänger ihop, hur språk förändras och hur
man lär sig språk.

Så är programmet upplagt
Programmet har två inriktningar, läs mer om dem till vänster.
På humanistiska programmet är de gymnasiegemensamma
ämnena: engelska, historia, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap, svenska eller
svenska som andraspråk. På de högskoleförberedande programmen
läser du fler teoretiska kurser än på yrkesprogrammen.
Programgemensamma ämnen är: filosofi, moderna språk och
människans språk.
Du får möjlighet att specialisera och bredda dig ytterligare
inom programmet. Det kallas programfördjupning. Detta kan till
exempel handla om kurser i geografi, klassiska språk, matematik, moderna språk, mediekommunikation, pedagogik, psykologi,
retorik och sociologi.
Hör med skolan vilka fördjupningskurser den erbjuder.
Du har även ett individuellt val där du väljer vad du vill läsa.
Fråga skolan vilka kurser den har.

Arbetsformer
På programmet tränar du dig i att hantera och kritiskt granska
olika typer av källor. Du studerar mänskligt handlande utifrån
olika perspektiv och sätter dig in i människors olika sätt att tänka
och uttrycka sig. Du utvecklar din förmåga att argumentera, dra
slutsatser och motivera ställningstaganden. Du har också möjlighet
att använda dina kunskaper i humaniora praktiskt genom möten,
studiebesök, utbyten eller andra praktiska moment. Det kan till
exempel handla om att ha fysiska eller virtuella utbyten med elever
från andra länder eller att göra fältstudier. Fråga skolan hur de
arbetar med detta.
Du reflekterar över etiska och filosofiska frågor i bland annat
ämnen som filosofi och religionskunskap. Du utvecklar din förmåga att samarbeta, se olika möjligheter och ta initiativ. Du tränar
dig också i att arbeta självständigt och ta ansvar.

Gymnasiearbete
I slutet av humanistiska programmet ska du göra ett gymnasiearbete. Där får du formulera en frågeställning, planera, genomföra
och utvärdera ett större arbete som utgår från viktiga kunskapsområden på programmet.
FOTO: MICHAEL McLAIN

Examen från humanis
tiska programmet ger
grundläggande
högskolebehörighet,
dvs. behörighet till må
nga universitetsoch högskoleutbildnin
gar.
Vissa utbildningar krä
ver dessutom särskild
behörighet. Högskoleverket har delat
in särskild behörighe
t i ett antal områdesbehörigheter. Av dessa
väljer lärosätena vilk
en områdesbehörighet som krävs för
respektive utbildning.
Behörighetsreglerna
för en utbildning kan
därför skilja sig åt me
llan olika lärosäten.
Det kan till exempel
röra sig om att ha be
tyg i fler kurser i
matematik eller natur
vetenskapliga kurser.
För humanistiska programmet kan
det till exempel gälla
matematik 2b som
lärosätena kan kräva
för till exempel psykol
ogutbildningen och
grundlärarutbildning
en. Skolan kan erbjud
a behörighetsgivande kurser inom ramen
för programfördjupnin
gen och det individuella valet.
Dessutom ger vissa ku
rser meritpoäng – mo
derna språk,
engelska och matem
atik. När du söker kan
du lägga till
maximalt 2,5 meritp
oäng till ditt jämförels
etal.
Om du vill ha särskild
behörighet till en vis
s
högskoleutbildning
är det viktig t att plane
ra dina studier. Prata
gärna med en studie- och yrkesvägled
are om vilka kurser du
behöver för att läsa
vidare på högskolan.
Du har alltid rätt att
välja ytterligare en ku
rs i idrott och hälsa
och en estetisk kurs
inom det individuella
valet.
Tänk på att det är up
p till varje skola att be
stämma vilka inriktningar, programfördjup
ningar och individuella
val de erbjuder.
Ta reda på vilka skolor
som erbjuder de inrikt
ningar och kurser
som du är intresserad
av.
Läs mer om särskild
behörighet och områd
esbehörigheter till
högskolan på webbpla
tserna Studera.nu och
Antagning.se.

Det här lär du dig på programmet

Högskoleförberedande
program

Det här pluggar du
Gymnasiegemensamma ämnen

Programgemensamma ämnen

Inriktningar

1 150 p

350 p

400 p

Engelska
Engelska 5
Engelska 6

100
100

Historia
Historia 1b
Historia 2b – kultur

100
100

Idrott och hälsa
Idrott och hälsa 1

100

Matematik
Matematik 1b

100

Naturkunskap
Naturkunskap 1b

100

Religionskunskap
Religionskunskap 1
Samhällskunskap
Samhällskunskap 1b
Svenska
Svenska 1
Svenska 2
Svenska 3
eller
Svenska som andraspråk
Svenska som andraspråk 1
Svenska som andraspråk 2
Svenska som andraspråk 3

Filosofi
Filosofi 1

50

Moderna språk

200

Människans språk
Människans språk 1

100

Programgemensamma ämnen är ämnen
som alla elever på ett specifikt program
läser. De ger programmet dess prägel.

50
100
100
100
100

100
100
100

Gymnasiegemensamma ämnen är ämnen
som alla gymnasieelever läser, men man
läser olika mycket av dem beroende på
vilket program man går. I gymnasieskolan
finns nio gymnasiegemensamma ämnen.
Dessa är engelska, historia, idrott och
hälsa, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap, svenska och
svenska som andraspråk.

Individuellt val

Kultur
Filosofi
Filosofi 2
Konst och kultur
Kultur- och idéhistoria
Samtida kulturuttryck
Psykologi
Psykologi 1
Svenska
Litteratur

400

Språk
Latin – språk och kultur
Latin – språk och kultur 1
Språk

400

50
100
100
50
100

100
300

Inriktningar finns på alla program utom
vård- och omsorgsprogrammet. En inriktning är ett område som du väljer inom ditt
program. Hör med skolan vilka inriktningar
den erbjuder.

200 p
Det individuella valet är 200 poäng på alla
program. Som elev får du välja bland de
kurser som skolan erbjuder. Du har rätt att
läsa ytterligare en kurs i idrott och hälsa
och en estetisk kurs som individuellt val.

Gymnasiearbete
Programfördjupningar

300 p
Programfördjupningar ger möjlighet till
bredd och specialisering. Hör med skolan
vilka kurser de erbjuder.

SKOLVERKET

100 p
Gymnasiearbetet är ett arbete som du
ska genomföra i slutet av utbildningen.
Gymnasiearbetet ska visa att du är förberedd för vidare studier. För att få en
g ymnasieexamen måste du ha gjort ett
godkänt gymnasiearbete.
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Naturvetenskapsprogrammet
Naturvetenskapsprogrammet vänder sig till dig som är
intresserad av naturvetenskap, teknik och matematik.
Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier
naturvetenskap, matematik, teknik och samhällsvetenskap
på högskolan.

•

Två olika inriktningar
Naturvetenskap

i och matematik.
Du lär dig om biologi, fysik, kem

Naturvetenskap och samhälle
Du lär dig om naturvetenskap,

samhällskunskap och geografi.

•
SÄ RS KI LD BE HÖ RI
GH ET
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Du utvecklar dina kunskaper om sammanhang i naturen, livets
villkor, fysikaliska fenomen, kemiska processer och matematik. Du
lär dig om modeller som utvecklas i samspelet mellan experiment
och teori. Du studerar naturvetenskapens idéer och teorier som
delar av historien och aktuell forskning.

Så är programmet upplagt
Programmet har två inriktningar, läs mer om dem till vänster.
På naturvetenskapsprogrammet är de gymnasiegemensamma
ämnena: engelska, historia, idrott och hälsa, matematik, religionskunskap, samhällskunskap, svenska eller svenska som andraspråk. På de högskoleförberedande programmen läser du fler
teoretiska kurser än på yrkesprogrammen.
Programgemensamma ämnen är: biologi, fysik, kemi och
moderna språk.
Du får möjlighet att specialisera och bredda dig ytterligare
inom programmet. Detta kallas för programfördjupning och kan
till exempel vara ämnen som: biologi, dator- och kommunikationsteknik, filosofi, geografi, hållbart samhälle, kemi, konstruktion, matematik, programmering, psykologi, teknik, träningslära
och webbteknik. Hör med skolan vilka fördjupningskurser den
erbjuder.
Du har även ett individuellt val där du väljer vad du vill läsa.
Fråga skolan vilka kurser den har.

Arbetsformer
På programmet utvecklar du ett naturvetenskapligt förhållningssätt där du lär dig att tänka kritiskt, resonera logiskt, lösa problem
och göra systematiska iakttagelser. Du värderar olika källor och
skiljer på påståenden som är baserade på vetenskaplig och icke
vetenskaplig grund. Du arbetar praktiskt med experiment, laborationer och fältstudier.
Du stimulerar din nyfikenhet, kreativitet och förmåga till
a nalytiskt tänkande. Du får god vana att använda modern teknik
och utrustning.

Gymnasiearbete
I slutet av naturvetenskapsprogrammet ska du göra ett gymnasiearbete. Där får du formulera en frågeställning, planera, genomföra
och utvärdera ett större arbete som utgår från viktiga kunskapsområden på programmet.
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Examen från natur vet
enskapsprogrammet
ger grundläggande högskolebehö
righet, dvs. behörighe
t till många universitets- och högskole
utbildningar.
Vissa utbildningar krä
ver dessutom särskild
behörighet.
Högskoleverket har de
lat in särskild behörig
het i ett antal
områdesbehörighete
r. Av dessa väljer lärosä
tena vilken
områdesbehörighet
som krävs för respekti
ve utbildning.
Behörighetsreglerna
för en utbildning kan
därför skilja sig
åt mellan olika lärosä
ten.
Det kan till exempel
röra sig om att ha be
tyg i fler kurser
i matematik eller natur
vetenskapliga kurser.
Skolan kan
erbjuda behörighetsg
ivande kurser inom ram
en för programfördjupningen och
det individuella valet.
Dessutom ger vissa ku
rser meritpoäng – mo
derna språk,
engelska och matem
atik. När du söker kan
du lägga till
maximalt 2,5 meritp
oäng till ditt jämförels
etal.
Om du vill ha särskild
behörighet till en vis
s högskoleutbildning är det viktig
t att planera dina stu
dier. Prata gärna
med en studie- och yrk
esvägledare om vilka
kurser du behöver för att läsa vid
are på högskolan.
Du har alltid rätt att
välja ytterligare en ku
rs i idrott och
hälsa och en estetisk
kurs inom det individ
uella valet.
Tänk på att det är up
p till varje skola att be
stämma vilka
inriktningar, programf
ördjupningar och ind
ividuella val de
erbjuder. Ta reda på
vilka skolor som erbjud
er de inriktningar och kurser som
du är intresserad av.
Läs mer om särskild
behörighet och områd
esbehörigheter till högskolan på
webbplatserna Stude
ra.nu och
Antagning.se.

Det här lär du dig på programmet

Högskoleförberedande
program

Det här pluggar du
Gymnasiegemensamma ämnen

Programgemensamma ämnen

Inriktningar

1 150 p

450 p

300–400p

Engelska
Engelska 5
Engelska 6

100
100

Historia
Historia 1b

100

Idrott och hälsa
Idrott och hälsa 1

100

Matematik
Matematik 1c
Matematik 2c
Matematik 3c
Religionskunskap
Religionskunskap 1
Samhällskunskap
Samhällskunskap 1b
Svenska
Svenska 1
Svenska 2
Svenska 3
eller
Svenska som andraspråk
Svenska som andraspråk 1
Svenska som andraspråk 2
Svenska som andraspråk 3

100
100
100

Biologi
Biologi 1

100

Fysik
Fysik 1

150

Kemi
Kemi 1

100

Moderna språk

100

Programgemensamma ämnen är ämnen
som alla elever på ett specifikt program
läser. De ger programmet dess prägel.

50
100
100
100
100

100
100
100

Gymnasiegemensamma ämnen är ämnen
som alla gymnasieelever läser, men man
läser olika mycket av dem beroende på
vilket program man går. I gymnasieskolan
finns nio gymnasiegemensamma ämnen.
Dessa är engelska, historia, idrott och
hälsa, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap, svenska och
svenska som andraspråk.

Individuellt val

200 p

Naturvetenskap
Biologi
Biologi 2
Fysik
Fysik 2
Kemi
Kemi 2
Matematik
Matematik 4

400

Naturvetenskap och samhälle
Geografi
Geografi 1
Samhällskunskap
Samhällskunskap 2
Ett naturvetenskapligt ämne

300

100
100
100
100

100
100
100

Inriktningar finns på alla program utom
vård- och omsorgsprogrammet. En inriktning är ett område som du väljer inom ditt
program. Hör med skolan vilka inriktningar
den erbjuder.

Det individuella valet är 200 poäng på alla
program. Som elev får du välja bland de
kurser som skolan erbjuder. Du har rätt att
läsa ytterligare en kurs i idrott och hälsa
och en estetisk kurs som individuellt val.

Gymnasiearbete
Programfördjupningar

200–300p
Programfördjupningar ger möjlighet till
bredd och specialisering. Hör med skolan
vilka kurser de erbjuder.

SKOLVERKET

100 p
Gymnasiearbetet är ett arbete som du
ska genomföra i slutet av utbildningen.
Gymnasiearbetet ska visa att du är förberedd för vidare studier. För att få en
g ymnasieexamen måste du ha gjort ett
godkänt gymnasiearbete.
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Samhällsvetenskapsprogrammet
Samhällsvetenskapsprogrammet vänder sig till dig som är
intresserad av hur människan och samhället utvecklas och
fungerar idag på olika sätt. Utbildningen lägger grunden
för fortsatta studier inom ett brett samhällsvetenskapligt
område på högskolan.

•

Tre olika inriktningar
Beteendevetenskap

Du lär dig om människans
utveckling, socialisation och
samspel. Du får större förståelse för hur människor handlar
som individer, gruppdeltagare
och samhällsmedborgare. Du
studerar kommunikation, lärande och ledarskap.

Medier, information och
kommunikation
Du lär dig om mediernas roll
i samhället, medieteknik,

journalistik, information, reklam
och interaktiva kommunikations
ier
med
hur
erar
former. Du stud
påverkar människors åsikter och
omvärldsuppfattning.

Samhällsvetenskap

Du lär dig om samhällsstrukturer och människors livsvillkor.
Du breddar och fördjupar dina
kunskaper om olika samhällsfrågor genom att tolka, förklara
och använda samhällsvetenskapliga metoder.

•

SÄ RS KI LD BE HÖ RI
GH ET
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Du utvecklar dina kunskaper om samhällsförhållanden i Sverige
och världen. Du lär dig om hur individen och samhället samspelar och hur människans livsvillkor har förändrats under historien.
Du studerar människan både som individ, gruppmedlem och
samhällsmedborgare. Du studerar samhällets strukturer, verksamheter och funktioner. Du får reflektera över frågor om demokrati, kommunikation, etik, genus, miljö och makt ur ekonomiska,
sociala och politiska aspekter.

Så är programmet upplagt
Programmet har tre inriktningar, läs mer om dem till vänster.
På samhällsvetenskapsprogrammet är de gymnasiegemensamma ämnena: engelska, historia, idrott och hälsa, matematik,
naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap och svenska
eller svenska som andraspråk. På de högskoleförberedande programmen läser du fler teoretiska kurser än på yrkesprogrammen.
Programgemensamma ämnen är: filosofi, moderna språk och
psykologi.
Du får möjlighet att specialisera och bredda dig ytterligare
inom programmet. Detta kallas för programfördjupning och kan
till exempel vara ämnen som: bild, digitalt skapande, film- och
tv-produktion, filosofi, geografi, grafisk kommunikation, hållbart
samhälle, juridik, konst- och kultur, ledarskap och organisation,
mediekommunikation, moderna språk, pedagogik, psykolog, samhällskunskap och sociologi. Hör med skolan vilka fördjupnings
kurser den erbjuder.
Du har även ett individuellt val där du väljer vad du vill läsa.
Fråga skolan vilka kurser den har.

Arbetsformer
På programmet utvecklar du ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt där du lär dig att avgöra om påståenden är grundade
på fakta och urskilja värderingar i olika typer av källor. Du söker,
sovrar och bearbetar information med källkritiska metoder.
Du utvecklar din förmåga att samarbeta, vara kreativ, arbeta
självständigt, ta ansvar, se möjligheter, ta initiativ och omsätta
idéer till praktisk handling.

Gymnasiearbete
I slutet av samhällsvetenskapsprogrammet ska du göra ett
g ymnasiearbete. Där får du formulera en frågeställning, planera,
genomföra och utvärdera ett större arbete som utgår från viktiga
kunskapsområden på programmet.
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Examen från samhällsv
etenskapsprogramme
t ger grundläggande högskolebehörighe
t, dvs. behörighet till
många universitetsoch högskoleutbildnin
gar.
Vissa utbildningar krä
ver dessutom särskild
behörighet. Högskoleverket har delat
in särskild behörighe
t i ett antal områdesbehörigheter. Av dessa
väljer lärosätena vilk
en områdesbehörighet som krävs för res
pektive utbildning. Be
hörighetsreglerna för
en utbildning kan dä
rför skilja sig åt mellan
olika lärosäten.
Det kan till exempel
röra sig om att ha be
tyg i fler kurser i
matematik eller natur
vetenskapliga kurser,
till exempel matematik 3b, som krävs
för bland annat civilek
onomutbildning.
Skolan kan erbjuda be
hörighetsgivande kurse
r inom ramen för
programfördjupningen
och det individuella val
et.
Dessutom ger vissa ku
rser meritpoäng – mo
derna språk, engelska och matematik.
När du söker kan du
lägga till maximalt 2,5
meritpoäng till ditt jäm
förelsetal.
Om du vill ha särskild
behörighet till en vis
s högskoleutbildning är det viktig t att
planera dina studier.
Prata gärna med en
studie- och yrkesväg
ledare om vilka kurse
r du behöver för att
läsa vidare på högsk
olan.
Du har alltid rätt att
välja ytterligare en ku
rs i idrott och hälsa
och en estetisk kurs
inom det individuella
valet.
Tänk på att det är up
p till varje skola att be
stämma vilka inriktningar, programfördjup
ningar och individuella
val de erbjuder.
Ta reda på vilka skolor
som erbjuder de inrikt
ningar och kurser
som du är intresserad
av.
Läs mer om särskild
behörighet och områd
esbehörigheter till
högskolan på webbpla
tserna Studera.nu och
Antagning.se.

Det här lär du dig på programmet

Högskoleförberedande
program

Det här pluggar du
Gymnasiegemensamma ämnen

Programgemensamma ämnen

Inriktningar

1 150 p

300 p

350–450p

Engelska
Engelska 5
Engelska 6

100
100

Historia
Historia 1b

100

Idrott och hälsa
Idrott och hälsa 1

100

Matematik
Matematik 1b
Matematik 2b

100
100

Naturkunskap
Naturkunskap 1b

100

Religionskunskap
Religionskunskap 1
Samhällskunskap
Samhällskunskap 1b
Svenska
Svenska 1
Svenska 2
Svenska 3
eller
Svenska som andraspråk
Svenska som andraspråk 1
Svenska som andraspråk 2
Svenska som andraspråk 3

Filosofi
Filosofi 1
Moderna språk

50
200

Psykologi
Psykologi 1

50

Programgemensamma ämnen är ämnen
som alla elever på ett specifikt program
läser. De ger programmet dess prägel.

50
100
100
100
100

100
100
100

Gymnasiegemensamma ämnen är ämnen
som alla gymnasieelever läser, men man
läser olika mycket av dem beroende på
vilket program man går. I gymnasieskolan
finns nio gymnasiegemensamma ämnen.
Dessa är engelska, historia, idrott och
hälsa, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap, svenska och
svenska som andraspråk.

Individuellt val

200 p
Det individuella valet är 200 poäng på alla
program. Som elev får du välja bland de
kurser som skolan erbjuder. Du har rätt att
läsa ytterligare en kurs i idrott och hälsa
och en estetisk kurs som individuellt val.

Beteendevetenskap
Ledarskap och organisation
Ledarskap och organisation
Pedagogik
Kommunikation
Psykologi
Psykologi 2a
Samhällskunskap
Samhällskunskap 2
Sociologi
Sociologi

450
100
100
50
100
100

Medier, information
och kommunikation
350
Mediekommunikation
Journalistik, reklam och
information 1
100
Medieproduktion
Medieproduktion 1
100
Medier, samhälle och kommunikation
Medier, samhälle och
kommunikation 1
100
Psykologi
Psykologi 2a
50
Samhällsvetenskap
Geografi
Geografi 1
Historia
Historia 2a
Religionskunskap
Religionskunskap 2
Samhällskunskap
Samhällskunskap 2
Samhällskunskap 3

450
100
100
50
100
100

Inriktningar finns på alla program utom
vård- och omsorgsprogrammet. En inriktning är ett område som du väljer inom ditt
program. Hör med skolan vilka inriktningar
den erbjuder.

Gymnasiearbete
Programfördjupningar

300–400p
Programfördjupningar ger möjlighet till
bredd och specialisering. Hör med skolan
vilka kurser de erbjuder.

SKOLVERKET

100 p
Gymnasiearbetet är ett arbete som du
ska genomföra i slutet av utbildningen.
Gymnasiearbetet ska visa att du är förberedd för vidare studier. För att få en
g ymnasieexamen måste du ha gjort ett
godkänt gymnasiearbete.
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Teknikprogrammet
Teknikprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta med
teknik och tekniska processer. Utbildningen lägger
grunden för fortsatta studier i teknik och naturvetenskap
på högskolan. Du får även högskolebehörighet till fler
områden.

•

Fem olika inriktningar
Design och
produktutveckling

Samhällsbyggande
och miljö

Du lär dig om design och produkt
utveckling med fokus på datorstyrd design och konstruktion.

Du lär dig om samhällsbyggande,
miljö och arkitektur där teknik är
e
lika viktigt som ekologi, utseend
.
och ekonomi

Informationsoch medieteknik

Teknikvetenskap

Du lär dig om teknik för informa
olika
och
ion
ikat
mun
kom
,
tion
medier som datorkommunikation, programmering, digitala
medier och webbutveckling.

Du lär dig om teknikvetenskapens arbetsmetoder och verktyg för matematisk modellering, simulering, styrning och
reglering.

Produktionsteknik

Du lär dig om produktion och
företagande med fokus på auto
mation och produktionsstyrning.

•

SÄ RS KI LD BE HÖ RI
GH ET
Examen från teknikpro
grammet ger grundläg
gande högskolebehörighet, dvs. behö
righet till många unive
rsi
tets- och högskoleutbildningar.
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Du utvecklar dina kunskaper i teknik, fysik, kemi och matematik
med fokus på tekniska processer. Du lär dig att se sambanden mellan de olika delarna när teknik utvecklas och förstå hur teknikutveckling sker i samhället. Du studerar både befintlig teknik och
utvecklingen av ny teknik.

Så är programmet upplagt
Programmet har fem inriktningar, läs mer om dem till vänster.
På teknikprogrammet är de gymnasiegemensamma ämnena:
engelska, historia, idrott och hälsa, matematik, religionskunskap,
samhällskunskap och svenska eller svenska som andraspråk.
På de högskoleförberedande programmen läser du fler teoretiska
k urser än på yrkesprogrammen.
Programgemensamma ämnen är: fysik, kemi och t eknik.
Du får möjlighet att specialisera och bredda dig ytterligare
inom programmet. Detta kallas för programfördjupning och kan
till exempel vara ämnen som: arkitektur, bild, biologi, ellära,
eventteknik, filosofi, fysik, geografi, historia, hållbart samhälle,
medicinsk teknik, nätverksteknik, pedagogik, programmering,
psykologi, svenska och webbteknik. Hör med skolan vilka fördjupningskurser den erbjuder.
Du har även ett individuellt val där du väljer vad du vill läsa.
Fråga skolan vilka kurser den har.

Arbetsformer
På programmet söker och bearbetar du information källkritiskt.
Du utgår från praktiska arbetsuppgifter som du löser enskilt eller
tillsammans med andra, ofta i projektform. Du tränar din förmåga
att utveckla nya och kreativa lösningar, och lär dig mer om möjligheterna att driva ett eget företag.
Du tränar dig i att analysera, modellera, simulera, rimlighetsbedöma, utveckla, se samband, dra slutsatser och argumentera för
att bättre förstå tekniska system.

Gymnasiearbete
I slutet av teknikprogrammet ska du göra ett gymnasiearbete. Där
får du formulera en frågeställning, planera, genomföra och utvärdera ett större arbete som utgår från viktiga kunskapsområden på
programmet.

Gymnasieingenjör
Under 2011–2015 kan du som går år
tre på teknikprogrammet söka till en
ettårig gymnasieingenjörsutbildning.
Utbildningen finns på 20 orter i landet
och är en försöksverksamhet.
Läs mer: www.skolverket.se/t4
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Vissa utbildningar krä
ver dessutom särskild
behörighet.
Högskoleverket har de
lat in särskild behörig
het i ett antal
områdesbehörighete
r. Av dessa väljer lärosä
tena vilken områdesbehörighet som
krävs för respektive utb
ildning. Behörighetsreglerna för en utb
ildning kan därför ski
lja sig åt mellan
olika lärosäten.
Det kan till exempel
röra sig om att ha be
tyg i fler kurser i
matematik eller natur
vetenskapliga kurser.
För teknikprogrammet kan det till
exempel handla om ma
tematik 4 och
fysik 2 som de teknis
ka högskolorna kan krä
va för behörighet till civilingenjörsut
bildningarna. Skolan
kan erbjuda behörighetsgivande kurse
r inom ramen för pro
gramfördjupningen
och det individuella val
et.
Dessutom ger vissa ku
rser meritpoäng – mo
derna språk, engelska och matematik.
När du söker kan du
lägga till maximalt
2,5 meritpoäng till dit
t jämförelsetal.
Om du vill ha särskild
behörighet till en vis
s högskoleutbildning är det viktig t att
planera dina studier.
Prata gärna med
en studie- och yrkesv
ägledare om vilka ku
rser du behöver för
att läsa vidare på hö
gskolan.
Du har alltid rätt att
välja ytterligare en ku
rs i idrott och hälsa
och en estetisk kurs
inom det individuella
valet.
Tänk på att det är up
p till varje skola att be
stämma vilka inriktningar, programförd
jupningar och individ
uella val de erbjuder. Ta reda på vilk
a skolor som erbjuder
de inriktningar
och kurser som du är
intresserad av.
Läs mer om särskild
behörighet och områd
esbehörigheter till
högskolan på webbpla
tserna Studera.nu och
Antagning.se.

Det här lär du dig på programmet

Högskoleförberedande
program

Det här pluggar du
Gymnasiegemensamma ämnen

Programgemensamma ämnen

Inriktningar

1 100 p

400 p

300 p

Engelska
Engelska 5
Engelska 6

100
100

Historia
Historia 1a1

50

Idrott och hälsa
Idrott och hälsa 1

100

Matematik
Matematik 1c
Matematik 2c
Matematik 3c

100
100
100

Religionskunskap
Religionskunskap 1
Samhällskunskap
Samhällskunskap 1b
Svenska
Svenska 1
Svenska 2
Svenska 3
eller
Svenska som andraspråk
Svenska som andraspråk 1
Svenska som andraspråk 2
Svenska som andraspråk 3

150

Kemi
Kemi 1

100

Teknik
Teknik 1

150

Programgemensamma ämnen är ämnen
som alla elever på ett specifikt program
läser. De ger programmet dess prägel.

50
100
100
100
100

100
100
100

Gymnasiegemensamma ämnen är ämnen
som alla gymnasieelever läser, men man
läser olika mycket av dem beroende på
vilket program man går. I gymnasieskolan
finns nio gymnasiegemensamma ämnen.
Dessa är engelska, historia, idrott och
hälsa, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap, svenska och
svenska som andraspråk.

Programfördjupningar

400 p
Programfördjupningar ger möjlighet till
bredd och specialisering. Hör med skolan
vilka kurser de erbjuder.

SKOLVERKET

Fysik
Fysik 1a

Individuellt val

200 p
Det individuella valet är 200 poäng på alla
program. Som elev får du välja bland de
kurser som skolan erbjuder. Du har rätt att
läsa ytterligare en kurs i idrott och hälsa
och en estetisk kurs som individuellt val.

Gymnasiearbete

Design- och produktutveckling
Bild
Bild och form 1a1
Cad
Cad 1
Design
Design 1
Konstruktion
Konstruktion 1

300

Informations- och medieteknik
Dator- och kommunikationsteknik
Datorteknik 1a
Programmering
Programmering 1
Webbteknik
Webbutveckling 1

300

Produktionsteknik
Mekatronik
Mekatronik 1
Produktionskunskap
Produktionskunskap 1
Produktionsutrustning
Produktionsutrustning 1

300

Samhällsbyggande och miljö
Arkitektur
Arkitektur – hus
Hållbart samhälle
Hållbart samhällsbyggande
Miljö- och energikunskap

300

Teknikvetenskap
Fysik
Fysik 2
Matematik
Matematik 4
Teknik
Teknik 2

300

50
50
100
100

100
100
100

100
100
100

100
100
100

100
100
100

Inriktningar finns på alla program utom
vård- och omsorgsprogrammet. En inriktning är ett område som du väljer inom ditt
program. Hör med skolan vilka inriktningar
den erbjuder.

100 p
Gymnasiearbetet är ett arbete som du
ska genomföra i slutet av utbildningen.
Gymnasiearbetet ska visa att du är förberedd för vidare studier. För att få en
g ymnasieexamen måste du ha gjort ett
godkänt gymnasiearbete.

Gör ditt val 63

Returneras avsändaren:
Skolverket
106 20 Stockholm
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MITT VAL

Namn: Tim Mauku

Namn: Muna Mohamed

Namn: Markus Larsson

Program: Fordons- och

Program: Vård- och
omsorgsprogrammet, lärling

Program: El- och

transportprogrammet
Det går i släkten att
hålla på med fordon
och jag tycker det är
kul. Och jag vill välja
inriktning mot lastbil
och mobila maskiner
för min pappa håller
på med det och jag
vill följa i hans
fotspår.

energiprogrammet
Det verkar vara ett
intressant program,
de kom till vår skola
och visade de olika
programmen och det
här verkade mest
intressant. Jag vill
ha en utbildning
som ger grund för
ett jobb och jag vill
jobba med att dra el
i hus.

Jag lär mig jättemycket på praktiken.
Man förstår hur det
är i verkligheten, det
fastnar mer då. Jag
kan rekommendera
den här utbildningen
till elever som gillar
att jobba och inte
bara läsa. Men det
gäller att man är
social.

Namn: Lisa Wennberg Rönnlund

Namn: Baboucar Cham

Namn: Madelene Kitti

Program: Fordons- och

Program: Fordons- och

Program: Barn- och

transportprogrammet

transportprogrammet
Pappa har en egen
verkstad och jag
testar hur det är på
fordons- och transportprogrammet, allt
man lär sig har man
nytta av senare i livet.
Det är roligt med det
praktiska arbetet och
inte bara sitta i skolbänken. Jag tycker
man lär sig mycket.

fritidsprogrammet

Jag valde fordonsoch transport
programmet för att
jag tycker mycket
om bilar och vill bli
bilmekaniker. Efter
att jag är klar med
gymnasiet vill jag
jobba i tre år och
sedan utbilda mig till
ingenjör och arbeta
med bilar.

Gymnasievalet ges ut av Skolverket. Magasinet presenterar gymnasieskolans
program och inriktningar. Betoningen är på yrkesprogrammen.
Fler exemplar kan beställas mot frakt via Skolverkets publikationsdatabas på
www.skolverket.se. Beställningsnummer är 12:1319.

www.skolverket.se

Det var det första
programmet jag
fastnade för när de
kom till skolan och
informerade oss. Jag
tyckte det verkade
spännande. Jag gillar
barn och tänker läsa
vidare till förskollärare sedan.

