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ATT TA REDA PÅ SAKER OM SIG SJÄLV, vad jag är bra
på, vad jag tycker är roligt och vad jag vill utveckla vidare
är bra utgångspunkter för gymnasievalet. För några är valet
enkelt, men för många är det svårt. Monica Levin är studieoch yrkesvägledare på Roslagskolan i Norrtälje. Hon är van
att vägleda ungdomar som står inför sitt gymnasieval.

”Gymnasievalet
är en process”
Steg ett är att ta reda på saker om sig
själv, vad jag är bra på och vad jag
tycker är roligt. Det är grunden till ett
bra gymnasieval. Steg två är att hitta
olika alternativ för att utveckla sin
talang i ett yrke och vilka utbildnings
vägar som finns till det yrket. Monica
uppmanar eleverna att besöka skolor
och gå på gymnasiemässan.
– Du börjar ju inte på ett nytt jobb
utan att ha varit där. Det är samma
sak med gymnasieskolan. Det är
viktigt att besöka skolan och känna
efter om jag kan trivas där i tre år.
Gymnasietiden ska vara rolig så att
du är motiverad att slutföra dina
studier säger Monica.

Ta reda på fakta
Föräldrarna är viktiga i gymnasieva
let. Gymnasieskolan har förändrats
mycket på senare tid och en förälder
kan hjälpa till genom att ta reda på
fakta. Gå på öppet hus, ta reda på vad
gymnasieutbildningarna leder till, vad
eleven får med sig och vilka möjlighe
ter till jobb och vidareutbildning som
finns efter gymnasieskolan.
Alla som går ett yrkesprogram har
rätt att läsa kurser som ger grundläg
gande högskolebehörighet inom pro
grammets ram. Det betyder att en
elev som väljer ett yrkesprogram inte
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stänger några dörrar utan har möjlig
het att jobba ett tag och läsa vidare
sedan, både på högskolan och yrkes
högskolan.
– Gymnasievalet är en process
som måste få ta tid. Jag vill ge elev
erna verktyg i sitt gymnasieval.
Dels handlar det om att hjälpa elev
erna att hitta sina egna talanger
och förmågor, dels handlar det om
att hjälpa dem att ta reda på mer
om gymnasieskolan, säger Monica.

Smarta val
Monica uppmanar eleverna att göra
smarta val, det vill säga se till så att
de får med sig de kurser de behöver för
att kunna jobba i det yrke de valt eller
läsa vidare. Det är till exempel skill
nad på grundläggande och särskild
behörighet till högskolan.
Många tror att de ska välja något av
de högskoleförberedande programmen
för att få en så bred utbildning som
möjligt.
– De högskoleförberedande pro
grammen förbereder eleverna i
första hand för vidare studier på
högskola och universitet, men de
får inget yrke med sig. Har man
ingen klar riktning så kan man
hamna fel och bli besviken över att

gymnasieskolan blev en fortsätt
ning på nian. I de fallen brukar vi
titta på vad programmet faktiskt
innehåller och vilka behörighe
ter det ger till vidare studier, säger
Monica.
Processen att välja sin framtid fort
sätter i och efter gymnasieskolan. Ta
hjälp av studie- och yrkesvägledaren
för att välja rätt kurser som ger dig det
du behöver för att komma vidare. Att
skaffa sig kunskap och verktyg i sam
band med gymnasievalet är en del i att
kunna hantera val om framtiden flera
gånger i livet.
TEXT: ULRIKA HALLIN
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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 gymnasieskolan. En elev som har
examen från ett högskoleförberedande program ska
vara förberedd för högskolestudier.
Även efter gymnasieskolan är möjligheterna
många. Här är några möjliga vägar. Du kan välja
väg flera gånger i livet.

Yrkesprogram

Förberedelser för yrkeslivet

Barn- och fritidsprogrammet,
se sidan 8

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 möjlig
het att uppnå grundläggande högskole
behörighet under utbildningen i
gymnasieskolan. För att uppnå detta
krävs att du väljer kurser som ger
grundläggande högskolebehörighet.

Bygg- och anläggningsprogrammet,
se sidan 10
El- och energiprogrammet,
se sidan 12
Fordons- och
transportprogrammet, se sidan 14
Handels- och administrations
programmet, se sidan 16
Hantverksprogrammet, se sidan 18



Hotell- och
turismprogrammet, se sidan 20
Industritekniska
programmet, se sidan 22
Naturbruksprogrammet, se sidan 24
Restaurang- och
livsmedelsprogrammet, se sidan 26
VVS- och
fastighetsprogrammet, se sidan 28
Vård- och
omsorgsprogrammet, se sidan 30

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

Högskoleförberedande
program

Förberedelser för högskola
och universitet

Ekonomiprogrammet, se sidan 32

Det finns sex nationella högskole
förberedande program. Efter ett hög
skoleförberedande 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 34
Humanistiska programmet,
se sidan 36
Naturvetenskapsprogrammet,
se sidan 38
Samhällsvetenskapsprogrammet,
se sidan 40



Teknikprogrammet, se sidan 42
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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. Yrkes
högskoleutbildningarna kan leda till en
yrkeshögskoleexamen (minst ett år)
eller en kvalificerad yrkeshögskole
examen (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 folk
högskolan 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
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Vad krävs för att komma in
på ett nationellt program?

F

ör att komma in på ett natio
nellt program måste du ha god
känt 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 yrkes
programmen måste du ha godkända
betyg i ytterligare fem ämnen, det vill
säga totalt åtta.
För ekonomi-, humanistiska- och
samhällsvetenskapsprogrammen ska
fyra av de nio övriga godkända ämnena
vara geografi, historia, samhällskun
skap och religionskunskap. För natur
vetenskaps- 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 idrotts
program, kan ha särskilda antagnings
krav och ibland tester. Kolla för
säkerhets skull direkt med den utbild
ning du är intresserad av.

Introduktionsprogrammen
De fem introduktionsprogrammen
ska ge elever som inte är behöriga
till gymnasieskolan nya möjligheter. De leder vidare till andra studier
i gymnasie skolan eller till arbete.
Utbildningen är på heltid och du följer
en individuell studieplan. Efter utbildningen får du ett gymnasieintyg.
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
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När du har avslutat ett gymnasie
program kan du få en gymnasieexamen.
För en yrkesexamen ska du ha läst 2
500 poäng varav 2 250 ska vara god
kända. Du ska ha godkänt i svenska 1,
eller svenska som andraspråk 1, engel
ska 5 och matematik 1. Ett krav är
också att du har godkänt i 400 poäng
av de programgemensamma 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 gymnasie
examen ska i stället för ett examens
bevis få ett studiebevis.

På gymnasieinfo.se kan du läsa om
fler utbildningar, som till exempel
spetsutbildningar och utbildningar
inom sjöfart, tåg, samiska näringar
och yrkesdans.

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.

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 lärlings
utbildning. Om du väljer att gå
lärlingsutbildning går du större
delen av din utbildning på en eller
flera arbetsplatser. Lärlingsut
bildningen har samma examens
mål, 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.gymnasieinfo.se.

godkända betyg i och hela eller delar
av gymnasieskolans kurser. Det kan
också ingå andra insatser som är bra
för din kunskapsutveckling, exempelvis olika motivationsinsatser och
praktik.

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.

Språkintroduktion är till för dig som
nyss har anlänt till Sverige. Utbild
ningen har fokus på svenska språ
ket för att du ska kunna gå vidare
till något annat program i gymnasie
skolan 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 kunska
per validerats, det vill säga att man
har tagit reda på vilken nivå på utbild
ningen som passar dig.

Individuellt alternativ ska leda vidare till
yrkesintroduktion, annan utbildning eller
arbetsmarknaden. Utbildningen får innehålla grundskoleämnen som du saknar

Vänd dig till din studie- och yrkesvägledare för att diskutera vilket program
som kan passa dig.
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På gymnasie
info.s
och i våra film e
er
berättar vi m
er om
yrken, skolor,
program
och arbetsm
arknad. Där finn
s svar
på dessa fråg
or och
många fler.

Hur väljer jag rätt
gymnasieprogram?
Vad händer om jag
inte kommer in på
gymnasieskolan?

Är det svårt att
binda en
brudbukett?
Kan jag plugga vidare
på universitet och
högskola om jag gått
ett yrkesprogram?

Vad är en
lärlingsutbildning?

Häng med när Linn och William testar yrkesprogrammen.

Hur ser arbetsmarknaden ut?

Frågorna kan vara många inför gymnasievalet.
Därför har Skolverket utvecklat webbplatsen
gymnasieinfo.se. Glöm inte att ta hjälp av din
studie- och yrkesvägledare, lärare, föräldrar
och andra vuxna i ditt val.

Vilka skolor har
vilka utbildningar?

SKOLVERKE T

Hur är det att
jobba som undersköterska?

Svårt att välja? Se Skolverkets film där studie- och yrkesvägledaren
Pia Kjeldsen Erlandsson svarar på frågor från elever.
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Barn- och
fritids
programmet
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 fun
dera 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 värde
ringar 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, pedago
gik, 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

Du lär dig om barns och ungdom
och växande.

ars lärande

Socialt arbete

niskor i olika
Du lär dig hur du bemöter män
och service.
stöd
situationer och hur du ger bra

•

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 barn- och fritidsprogrammet ska du göra ett gymnasiear
bete inom ditt valda yrkesområde. Där får du visa att du är förberedd
att börja jobba med det du utbildat dig till.

Arbetsplatsförlagt lärande
E
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Lärlingsutbildning
Om skolan erbjuder gymnasial lärlingsutbildning inom program
met 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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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, erfarenhe
ter och kontakter som du kan ha nytta av när du söker jobb.

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, religions
kunskap, 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 inrikt
ning 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.

I slutet av Barn- och fritidsprogrammet ska
du göra ett gymnasiearbete inom ditt valda
yrkesområde. Genom gymnasiearbetet får
du visa att du är förberedd att börja jobba
med det du utbildat dig till.

• Stöd och service inom
funktionshinderområdet

• Personlig assistent
• Personlig tränare

• Väktare*

En förutsättning är att eleven fyllt 18 år innan han
eller hon påbörjar apl, arbetsplatsförlagt lärande.

*

SKOLVERKET
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Bygg- och
anläggnings
programmet
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

Du lär dig om ny- och
ommålning, uppsättning
av olika väggbeklädnader
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 hur man
utsmyckar och vädersäkrar
byggnader med plåt samt
skapar ett hälsosamt inneklimat med ventilation.
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I slutet av bygg- och anläggningsprogrammet ska du göra ett gym
nasiearbete inom ditt valda yrkesområde. Där får du visa att du är
förberedd 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, erfarenhe
ter 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

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, religions
kunskap, 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.

I slutet av Bygg- och anläggningsprogram
met ska du göra ett gymnasiearbete inom
ditt valda yrkesområde. Genom gymnasie
arbetet får du visa att du är förberedd att
börja jobba med det du utbildat dig till.

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 inrikt
ning 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

• Ventilationsplåtslagare

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

• Ställningsbyggare

• Väg- och anlägg
ningsarbetare (mot
gaturum och parker)
• Väg- och anlägg
ningsarbetare (mot
väg och infrastruktur)

• Plattsättare

SKOLVERKET
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El- och
energi
programmet
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

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

Energiteknik

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

kommunikation.
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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-infrastruk
tur. Du studerar säkerhetsfrågor som standarder och informations
säkerhet.
På programmet läggs stor vikt vid arbetsmiljöfrågor för att und
vika 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 kommunikations
teknik, 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 pri
vata 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 gymnasiear
bete inom ditt valda yrkesområde. Där får du visa att du är förbe
redd 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, erfarenhe
ter 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

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, religions
kunskap, 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.

I slutet av El- och energiprogrammet ska
du göra ett gymnasiearbete inom ditt valda
yrkesområde. Genom gymnasiearbetet får
du visa att du är förberedd att börja jobba
med det du utbildat dig till.

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 inrikt
ning 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
• Elektronikproduk
tionstekniker
• Hemservicetekniker

• Distributions
elektriker

• Industrielektriker

• Driftoperatör
– allmän

• Järnvägstekniker
– el och signal

• Driftoperatör
– kraft- och
värmeteknik

• Nätverkstekniker

• Installationselektriker

Gör ditt val 13

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.

n
Du lär dig om service, reparatio
n.
ordo
f
a
ätt
l
av
ik
och diagnost

Transport

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

Lastbil och
mobila maskiner

n
Du lär dig om service, reparatio
on
ford
a
och diagnostik av tung
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 transport
branschen 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, dokumen
tera och kvalitetssäkra arbetet. Du lär dig att välja rätt utrustning
och metoder.

Gymnasiearbete
I slutet av fordons- och transportprogrammet ska du göra ett gym
nasiearbete inom ditt valda yrkesområde. Där får du visa att du är
förberedd 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

dina studi
r svenska
du planerar
i svenska elle
er
rs
ku
å
r
tv
e
y tterligar
elska. Då ha
en kurs i eng
ch
o
k
rå
t,
sp
le
ra
lla va
som and
det individue
att använda
utökat
ed
m
du alltid rätt
n
te
möjlighe
tja
t
ny
ut
m
tt
a
men även
krävs dessuto
utbildningar
a
ss
vi
r
per
Fö
ka
.
program
gare förkuns
t, dvs. ytterli
he
ig
ör
ra
eh
b
va
t
särskild
righet. För at
äggande behö
ha god
an
m
utöver grundl
a
sk
n utbildning
da
så
en
ll
ska
ti
behörig
vanta förkun
som ger rele
er
rs
ku
a
m
ss
känt i vi
a gärna ed
ldningen. Prat
bi
ut
n
de
st
ju
per för
du vill studera
svägledare om
ke
yr
h
oc
ie
en stud
vidare.
kurs i
ytterligare en
rätt att välja
det
om
in
rs
Du har alltid
etisk ku
lsa och en est
idrott och hä
let.
individuella va
stäm
je skola att be
är upp till var
t
de
t
r och
at
ga
på
in
Tänk
mfördjupn
ingar, progra
n
kt
ri
sko
in
a
a
lk
lk
vi
vi
ma
Ta reda på
l de erbjuder.
a
v
m
la
so
r
el
se
du
r
vi
indi
ar och ku
de inriktning
er
ud
bj
er
m
lor so
erad av.
du är intress

Det här lär du dig på programmet

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, religions
kunskap, 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.

I slutet av Fordons- och transportprogram
met ska du göra ett gymnasiearbete inom
ditt valda yrkesområde. Genom gymnasie
arbetet får du visa att du är förberedd att
börja jobba med det du utbildat dig till.

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 inrikt
ning 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

Gör ditt val 15

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
g. Du lär dig också om
i företag och offentlig förvaltnin
e.
ic
entreprenörskap och serv

Handel och service

del. Du lär dig också om
Du lär dig om detalj- och partihan
agande och om entreprenörnäthandel, ledarskap och föret
.
skap, service och kommunikation

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

Så är programmet upplagt
P rogrammet 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
g rundskolan.
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
a nsvar 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
a rbetslivet.

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, erfarenhe
ter och kontakter som du kan ha nytta av när du söker jobb.

Lärlingsutbildning
Om skolan erbjuder gymnasial lärlingsutbildning inom program
met är det möjligt att välja detta. Det innebär att du får samma
k unskaper men gör minst hälften av din utbildning på en eller flera
a rbetsplatser.

FOTO: MICHAEL McLAIN
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I slutet av handels- och administrationsprogrammet ska du göra ett
g ymnasiearbete inom ditt valda yrkesområde. Där får du visa att
du är förberedd 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, religions
kunskap, 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.

I slutet av Handels- och administrations
programmet ska du göra ett gymnasie
arbete inom ditt valda yrkesområde.
Genom gymnasiearbetet får du visa att du
är förberedd att börja jobba med det du
utbildat dig till.

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 inrikt
ning 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

Gör ditt val 17

Hantverks
programmet
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 grund
skolan. Programgemensamma ämnen är: entreprenörskap, hant
verk och hantverkskunskap. Du får möjlighet att specialisera och
bredda dig ytterligare inom programmet. Det kallas programför
djupning. 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 yrkesområde. Där får du visa att du är förberedd
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, erfarenhe
ter 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

Gymnasiegemensamma ämnen

Programgemensamma ämnen

Inriktningar

600 p

400 p

500 p

Engelska
Engelska 5

100

Entreprenörskap
Entreprenörskap

100
200
100

50

Hantverk
Hantverk – introduktion

Idrott och hälsa
Idrott och hälsa 1

100

Hantverkskunskap
Tradition och utveckling

Matematik
Matematik 1a

100

Historia
Historia 1a1

Naturkunskap
Naturkunskap 1a1
Religionskunskap
Religionskunskap 1
Samhällskunskap
Samhällskunskap 1a1
Svenska
Svenska 1
eller
Svenska som andraspråk
Svenska som
andraspråk 1

50

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

50
50
100

100

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, religions
kunskap, 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.

I slutet av Hantverksprogrammet ska du
göra ett gymnasiearbete inom ditt valda
yrkesområde. Genom gymnasiearbetet får
du visa att du är förberedd att börja jobba
med det du utbildat dig till.

SKOLVERKET

Finsnickeri
Hantverk
Finsnickeri 1
Finsnickeri 2
Hantverkskunskap
Material och miljö

500
200
200
100

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

Inriktningar finns på alla program utom
vård- och omsorgsprogrammet. En inrikt
ning 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, marknadsfö
ring, 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 und
vika 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, analy
sera 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 får du visa att du är förbe
redd att börja jobba med det du utbildat dig till.

Gymnasiegemensamma ämnen

Programgemensamma ämnen

Inriktningar

600 p

700 p

400 p

Engelska
Engelska 5
Historia
Historia 1a1

100

Engelska
Engelska 6

100

Entreprenörskap
Entreprenörskap

100

100

Reception
Logi

100

100

Konferens och evenemang
Konferens och evenemang

Naturkunskap
Naturkunskap 1a1

50

Service och bemötande
Service och bemötande 1

100

Religionskunskap
Religionskunskap 1

50

Aktiviteter och värdskap
Besöksnäringen

100

50

Reseproduktion och marknadsföring
Resmål och resvägar

100

Idrott och hälsa
Idrott och hälsa 1
Matematik
Matematik 1a

Samhällskunskap
Samhällskunskap 1a1
Svenska
Svenska 1
eller
Svenska som andraspråk
Svenska som andraspråk 1

50

100

100

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

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, religions
kunskap, samhällskunskap, svenska och
svenska som andraspråk.

Hotell och konferens
Serveringskunskap
Frukost och bufféservering

400
100

Reception
Reception 1

100

Våningsservice
Våningsservice 1

100

Konferens och evenemang
Konferens 1

100

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

400
100
100
100
100

Inriktningar finns på alla program utom
vård- och omsorgsprogrammet. En inrikt
ning 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
• 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.

I slutet av Hotell- och turismprogrammet
ska du göra ett gymnasiearbete inom ditt
valda yrkesområde. Genom gymnasiearbe
tet får du visa att du är förberedd att börja
jobba med det du utbildat dig till.

• Turistinformation

SKOLVERKET

• Bokning
• Guidning
• Konferens
• Reception
• Våningsservice
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Industri
tekniska
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

iska industriprocesser,
Du lär dig kemiska eller mekan
knik.
kvalitetskontroll, styr- och reglerte

Produkt och maskinteknik

striutrustning och material.
Du lär dig hantera verktyg, indu

Svetsteknik

r och lär dig plåtbehandling.
Du lär dig använda svetsteknike
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Du lär dig använda industriell teknik och att delta i 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 före
tag 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 gymnasie
arbete inom ditt valda yrkesområde. Där får du visa att du är förbe
redd 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, erfarenhe
ter och kontakter som du kan ha nytta av när du söker jobb.

Lärlingsutbildning
Om skolan erbjuder gymnasial lärlingsutbildning inom program
met 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

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

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, religions
kunskap, 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.

I slutet av Industri- tekniskaprogrammet
ska du göra ett gymnasiearbete inom ditt
valda yrkesområde. Genom gymnasiearbe
tet får du visa att du är förberedd att börja
jobba med det du utbildat dig till.

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 inrikt
ning 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
• Automationsmeka
niker

• Processoperatör

• CNC-operatör metall

• Reprooperatör

• Produktionstekniker

• CNC-operatör trä

• Servicemekaniker

• Gjutare

• Stentekniker

• Industrilackerare

• Svetsare

• Internationell svetsare

• Sågverksoperatör

• Laboratorietekniker
inom kemisk industri

• Tryckare

• Maskinoperatör
• Maskinsnickare
• Orginalare

SKOLVERKET

100
100
100
100

• Underhållsmekaniker
• Verkstadssnickare
• Verktygsmakare
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Naturbruks
programmet
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
or.
mellan djur och människ

Lantbruk

er, djur, ekonomi
Du lär dig om mark, vatten, växt
ter och lantbrukets
och teknik, produktion av tjäns
sbygden.
betydelse för utvecklingen av land

Skog

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

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 förstå
else 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 arbetsupp
gifter 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 är förberedd
att börja jobba med det du utbildat dig till.

Arbetsplatsförlagt lärande

•
E
D L ÄG G A ND
L HA GRUN
IL
V
t att
U
tig
D
ik
v
M
t
O
E T är de
B E H Ö R IG H
LE
O
sa
K
lä
S
G
då
Ö
r
H
ier. Du behöve

vidare.

rs i
rligare en ku
att välja ytte
tt
rä
id
llt
det
a
r
om
Du ha
k kurs in
och en estetis
a
ls
hä
h
oc
t
idrot
alet.
individuella v
mola att bestä
p till varje sk
up
är
t
h
de
t
oc
r
at
jupninga
Tänk på
, programförd
ar
ng
ni
kt
ko
ri
s
in
a
ma vilka
reda på vilk
erbjuder. Ta
e
d
l
va
m
la
so
el
er
individu
gar och kurs
er de inriktnin
lor som erbjud
erad av.
du är intress

24 Gymnasievalet

Lärlingsutbildning
Om skolan erbjuder gymnasial lärlingsutbildning inom program
met 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: MICHAEL McLAIN
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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, erfarenhe
ter och kontakter som du kan ha nytta av när du söker jobb.

Gymnasiegemensamma ämnen

Programgemensamma ämnen

Inriktningar

600 p

400 p

300 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

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, religions
kunskap, 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.

I slutet av Naturbruksprogrammet ska du
göra ett gymnasiearbete inom ditt valda
yrkesområde. Genom gymnasiearbetet får
du visa att du är förberedd att börja jobba
med det du utbildat dig till.

Djur
Biologi – naturbruk
Djurens biologi
Djur
Djuren i naturbruket
Djurhållning

300

Lantbruk
Biologi – naturbruk
Marken och växternas biologi
Djur
Djuren i naturbruket
Fordon och redskap inom naturbruk
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
Fordon och redskap inom naturbruk
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 inrikt
ning 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
livsmedels
programmet
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
Du lär dig om hantverket inom

bageri och konditori.

ering
Färskvaror, delikatesser och cat

m de färskvaror och
Du lär dig om försäljning och o
g på, till exempel kött
di
ar
liser
delikatesser du specia
och chark, fisk eller drycker.

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 hel
het, försäljning, service, hygien, näringslära, specialkoster och
alkoholservering. 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 är förberedd 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, erfarenhe
ter 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

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, religions
kunskap, 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.

I slutet av Restaurang- och livsmedels
programmet ska du göra ett gymnasie
arbete inom ditt valda yrkesområde.
Genom gymnasiearbetet får du visa att du
är förberedd att börja jobba med det du
utbildat dig till.

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 inrikt
ning 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

Gör ditt val 27

VVS- och
fastighets
programmet
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

Det här lär du dig på programmet
Du lär dig om installation, felsökning, reparation, drift, under
håll, 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: eng
elska, idrott och hälsa, historia, matematik, naturkunskap, religions
kunskap, samhällskunskap, svenska eller svenska som andraspråk.
På yrkesprogrammen läser du fler yrkesämnen, så kallade karaktärs
ämnen, 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 entrepre
nörer, 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

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

I slutet av VVS- och fastighetsprogrammet ska du göra ett gymna
siearbete inom ditt valda yrkesområde. Där får du visa att du är
förberedd att börja jobba med det du utbildat dig till.

VVS

Arbetsplatsförlagt lärande

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

•
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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 arbetsplatser.
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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.

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, religions
kunskap, 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.

I slutet av VVS- och fastighetsprogrammet
ska du göra ett gymnasiearbete inom ditt
valda yrkesområde. Genom gymnasiearbe
tet får du visa att du är förberedd att börja
jobba med det du utbildat dig till.

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 inrikt
ning 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

SKOLVERKET
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Vård- och
omsorgs
programmet
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
ktionsnedsättning.
och med personer som har fun
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Du lär dig om hälsa, ohälsa, funktionsnedsättning, medicin, peda
gogik 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
grundskolan.
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 gymnasie
arbete inom ditt valda yrkesområde. Där får du visa att du är förbe
redd 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, erfarenhe
ter 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

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

100

Svenska
Svenska 2
eller

100
100

Individuellt val

Svenska som andraspråk
Svenska som andraspråk 2

100

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

200
150

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, religions
kunskap, samhällskunskap, svenska och
svenska som andraspråk.

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

Programfördjupningar

Gymnasiearbete

500 p

100 p

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

I slutet av Vård- och omsorgsprogrammet
ska du göra ett gymnasiearbete inom ditt
valda yrkesområde. Genom gymnasiearbe
tet får du visa att du är förberedd att börja
jobba med det du utbildat dig till..

SKOLVERKET

Inriktningar finns på alla program utom
vård- och omsorgsprogrammet. En inrikt
ning 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.
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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Ekonomi
programmet
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

ka områden som marknads
Du lär dig om företagsekonomis
ledarskap och organisation.
föring, redovisning, kalkylering,
företag.
Du lär dig att star ta och driva ett

Juridik

betydelse i samhället och
Du lär dig om rättsordningens
rätt. Du utvecklar din
hur den påverkas av internationell
juridiska problem.
öma
förmåga att analysera och bed

•
SÄ RS KI LD BE HÖ RI
GH ET
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Du utvecklar dina kunskaper i samhällsekonomi, företagsekonomi,
företagande, juridik och psykologi. Du studerar ekonomiska förhål
landen 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 rättsordning
ens betydelse i ett demokratiskt samhälle och inser att vår lagstift
ning 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 kommunika
tion, ledarskap och organisation, matematik, mediekommunika
tion, 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 käll
kritiskt. Du utgår från samhällsekonomiska, företagsekonomiska
och juridiska arbetsuppgifter som du löser enskilt eller tillsam
mans 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 m
å
nga universi
tets- och högskoleutbi
ldningar.
Vissa utbildningar krä
ver dessutom särskil
d behörighet.
Högskoleverket har de
lat in särskild behöri
ghet i ett antal
områdesbehörigheter
. Av dessa väljer läros
ätena vilken
områdesbehörighet
som krävs för respek
tive utbildning.
Behörighetsreglerna
för en utbildning kan
där för skilja sig
åt mellan olika lärosät
en.
Det kan till exempel
röra sig om att ha bety
g i fler kurser
i matematik eller natur
vetenskapliga kurser
. För ekono
miprogrammet kan de
t till exempel gälla nat
urkunskap 2
som lärosätena kan krä
va för till exempel sjuk
g ymnastutbildningen och sjuksk
öterskeutbildningen.
Skolan kan
erbjuda behörighetsgiv
ande kurser inom ram
en för pro
gramfördjupningen och
det individuella valet.
Dessutom ger vissa ku
rser meritpoäng – m
oderna språk,
engelska och matema
tik. När du söker kan
du lägga till
maximalt 2,5 meritpo
äng 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 studieoch yrkesvägledare o
m vilka kurser
du behöver för att läs
a vidare på högskola
n.
Du har alltid rätt att
välja ytterligare en k
urs i idrott och
hälsa och en estetisk
kurs inom det individ
uella valet.
Tänk på att det är up
p till varje skola att b
estämma vilka
inriktningar, program
fördjupningar och ind
ividuella val de
erbjuder. Ta reda på
vilka skolor som erbj
uder de inrikt
ningar och kurser som
du är intresserad av.
Läs mer om särskild
behörighet och områ
desbehörig
heter till högskolan på
webbplatserna Studer
a.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, religions
kunskap, 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 inrikt
ning 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 för
beredd 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

tverktyg där ljud, bilder och berä
r,
leve
upp
Du
.
rum
cent
i
står
e
tand
tolkar och reflekterar över digitala
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
a
gestaltningar och professionell
teaterföreställningar ur olika
perspektiv.

•

SÄR SKI LD BEH ÖRI GH ET
Examen från estetiska program
met ger grundläggande högsko
lebehörighet, 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 programfördjupning och kan
till exempel vara ämnen som: arkitektur, cirkus, design, digitalt
skapande, film- och tv-produktion, filosofi, matematik, medie
kommunikation, musikteori, psykologi, samhällskunskap, teater,
träningslära och webbteknik. 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 får du kommunicera tankar och idéer med este
tiska uttrycksmedel, och pröva både konstnärliga och vetenskap
liga 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.
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Vissa utbildningar kräver dessuto
m särskild behörighet. Högsko
leverket har delat in särskild beh
örighet i ett antal områdesbehörigheter. Av dessa väljer läro
sätena vilken områdesbehörigh
et
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 mate
matik 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 grundlärarutbildninge
n.
Skolan kan erbjuda behörighets
givande kurser inom ramen för
programfördjupningen och det
individuella valet.
Dessutom ger vissa kurser mer
itpoäng – moderna språk, enge
lska 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

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, religions
kunskap, 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 inrikt
ning 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 för
beredd 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
,
logi
syko
p
ofi,
filos
i
du kurser
litteratur, kultur- och idéhistoria
samt samtida kulturuttr yck.

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
lan språk, kultur och samhälle.
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 stu
derar du hur människor tänker, känner, agerar, skapar och kom
municerar. För att kunna tolka den tid vi lever i lär du dig mer om
kultur, historia och filosofi. Du får också studera språk och kom
munikation i flera språkämnen och i ämnet som heter människans
språk. Det handlar om samband mellan språk och kultur, hur
språk kan uttrycka makt och identitet, hur språk och tankeför
måga hänger ihop och om hur språk förändras. Du utvecklar också
din egen språkliga säkerhet och kreativitet.

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, natur
kunskap, 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, matema
tik, 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 för
måga 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 gymnasiear
bete. 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 humanis
tiska programmet ge
r grundläggande
högskolebehörighet,
dvs. behörighet till m
ånga universitetsoch högskoleutbildni
ngar.
Vissa utbildningar krä
ver dessutom särskil
d behörighet. Högskoleverket har delat
in särskild behörighe
t i ett antal områdes
behörigheter. Av des
sa väljer lärosätena vi
lken områdesbehörighet som krävs för
respektive utbildning
. Behörighetsreglern
för en utbildning kan
a
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 psyko
logutbildningen och
grundlärarutbildninge
n. Skolan kan erbjud
a behörighetsgivande kurser inom ramen
för programfördjupn
ingen och det individuella valet.
Dessutom ger vissa ku
rser meritpoäng – m
oderna språk,
engelska och matem
atik. När du söker ka
n du lägga till
maximalt 2,5 meritpo
äng till ditt jämförels
etal.
Om du vill ha särskild
behörighet till en vis
s högskoleutbildning
är det viktig t att plan
era dina studier. Pra
ta gärna med en studie- och yrkesvägleda
re om vilka kurser du
behöver för att läsa
vidare på högskolan.
Du har alltid rätt att
välja ytterligare en k
urs i idrott och hälsa
och en estetisk kurs
inom det individuella
valet.
Tänk på att det är up
p till varje skola att b
e
stämma vilka inriktningar, programfördj
upningar och individ
uella val de erbjuder.
Ta reda på vilka skolo
r som erbjuder de in
riktningar och kurser
som du är intressera
d av.
Läs mer om särskild
behörighet och områ
desbehörigheter till
högskolan på webbp
latserna Studera.nu
och Antagning.se.

Det här lär du dig på programmet

Högskoleförberedande
program

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, religions
kunskap, 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.

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 inrikt
ning är ett område som du väljer inom ditt
program. Hör med skolan vilka inriktningar
den erbjuder.

* "Språk" heter inget ämne utan här kan du läsa
tre språkkurser (från ämnena moderna språk,
engelska, latin – språk och kultur eller grekiska –
språk och kultur, svenskt teckenspråk för hörande
och modersmål) beroende av vad skolan 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 för
beredd för vidare studier. För att få en
g ymnasieexamen måste du ha gjort ett
godkänt gymnasiearbete.
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Natur
vetenskaps
programmet
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.

•
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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, religi
onskunskap, samhällskunskap, svenska eller svenska som andra
språk. 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 kommunika
tionsteknik, filosofi, geografi, hållbart samhälle, kemi, konstruk
tion, 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 förhållnings
sätt 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, labora
tioner och fältstudier.
Du stimulerar din nyfikenhet, kreativitet och förmåga till
analytiskt tänkande. Du får god vana att använda modern teknik
och utrustning.

Gymnasiearbete
I slutet av naturvetenskapsprogrammet ska du göra ett gymnasie
arbete. 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 natur vet
enskapsprogrammet
ger grundläg
gande högskolebehöri
ghet, dvs. behörighe
t till många uni
versitets- och högskol
eutbildningar.
Vissa utbildningar krä
ver dessutom särskil
d behörighet.
Högskoleverket har de
lat in särskild behöri
ghet i ett antal
områdesbehörigheter
. Av dessa väljer läros
ätena vilken
områdesbehörighet
som krävs för respek
tive utbildning.
Behörighetsreglerna
för en utbildning kan
där för skilja sig
åt mellan olika lärosät
en.
Det kan till exempel
röra sig om att ha bety
g i fler kurser
i matematik eller natur
vetenskapliga kurser
. Skolan kan
erbjuda behörighetsgiv
ande kurser inom ram
en för pro
gramfördjupningen och
det individuella valet.
Dessutom ger vissa ku
rser meritpoäng – m
oderna språk,
engelska och matema
tik. När du söker kan
du lägga till
maximalt 2,5 meritpo
äng till ditt jämförels
etal.
Om du vill ha särskild
behörighet till en vis
s högskoleut
bildning är det viktigt
att planera dina stud
ier. Prata gärna
med en studie- och yrk
esvägledare om vilka
kurser du be
höver för att läsa vida
re på högskolan.
Du har alltid rätt att
välja ytterligare en k
urs i idrott och
hälsa och en estetisk
kurs inom det individ
uella valet.
Tänk på att det är up
p till varje skola att b
estämma vilka
inriktningar, program
fördjupningar och ind
ividuella val de
erbjuder. Ta reda på
vilka skolor som erbj
uder de inrikt
ningar och kurser som
du är intresserad av.
Läs mer om särskild
behörighet och områ
desbehörig
heter till högskolan på
webbplatserna Studer
a.nu och
Antagning.se.

Det här lär du dig på programmet

Högskoleförberedande
program

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

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

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, religions
kunskap, 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 inrikt
ning 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 för
beredd för vidare studier. För att få en
g ymnasieexamen måste du ha gjort ett
godkänt gymnasiearbete.
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Samhälls
vetenskaps
programmet
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 förstå
else för hur människor handlar
som individer, gruppdeltagare
och samhällsmedborgare. Du
studerar kommunikation, läran
de och ledarskap.

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

journalistik, information, reklam

och interaktiva kommunikations
former. Du studerar hur medier
påverkar människors åsikter och
omvärldsuppfattning.

Samhällsvetenskap

Du lär dig om samhällsstruktu
rer och människors livsvillkor.
Du breddar och fördjupar dina
kunskaper om olika samhälls
frågor genom att tolka, förklara
och använda samhällsveten
skapliga metoder.

•
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Du utvecklar dina kunskaper om samhällsförhållanden i Sverige
och världen. Du lär dig om hur individen och samhället samspe
lar och hur människans livsvillkor har förändrats under historien.
Du studerar människan både som individ, gruppmedlem och
samhällsmedborgare. Du studerar samhällets strukturer, verk
samheter och funktioner. Du får reflektera över frågor om demo
krati, 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 gymnasiegemen
samma ämnena: engelska, historia, idrott och hälsa, matematik,
naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap och svenska
eller svenska som andraspråk. På de högskoleförberedande pro 
grammen 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, psykologi, sam
hällskunskap 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 förhåll
ningssätt 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
etenskapsprogramm
et ger grundläggan
de högskolebehörigh
et, dvs. behörighet till
många universitetsoch högskoleutbildni
ngar.
Vissa utbildningar krä
ver dessutom särskil
d behörighet. Hög
skoleverket har delat
in särskild behörighe
t i ett antal områdes
behörigheter. Av des

sa väljer lärosätena vi
lken områdesbehörig
het som krävs för res

pektive utbildning. B
ehörighetsreglerna för
en utbildning kan därf
ör skilja sig åt mellan
olika lärosäten.
Det kan till exempel
röra sig om att ha be
t
yg i fler kurser i
matematik eller natur
vetenskapliga kurser
, till exempel mate
matik 3b, som krävs
för bland annat civile
konomutbildning.
Skolan kan erbjuda b
ehörighetsgivande ku
rser inom ramen för
programfördjupninge
n och det individuella
valet.
Dessutom ger vissa ku
rser meritpoäng – m
oderna språk, engel
ska och matematik.
När du söker kan du
l
ä
g
ga till maximalt 2,5
meritpoäng till ditt jäm
förelsetal.
Om du vill ha särskild
behörighet till en vis
s högskoleutbild
ning 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 k
urs i idrott och hälsa
och en estetisk kurs
inom det individuella
valet.
Tänk på att det är up
p till varje skola att b
estämma vilka inrikt
ningar, programfördj
upningar och individ
uella val de erbjuder.
Ta reda på vilka skolo
r som erbjuder de in
riktningar och kurser
som du är intressera
d av.
Läs mer om särskild
behörighet och områ
desbehörigheter till
högskolan på webbp
latserna Studera.nu
och Antagning.se.

Det här lär du dig på programmet

Högskoleförberedande
program

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, religions
kunskap, 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 inrikt
ning 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 för
beredd för vidare studier. För att få en
g ymnasieexamen måste du ha gjort ett
godkänt gymnasiearbete.
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Teknik
programmet
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 dator
styrd 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
tion, kommun
medier som datorkommunika
tion, programmering, digitala
medier och webbutveckling.

Du lär dig om teknikvetenska
pens arbetsmetoder och verk
tyg för matematisk modelle
ring, simulering, styrning och
reglering.

Produktionsteknik

Du lär dig om produktion och

företagande med fokus på auto
ing.
tyrn
onss
ukti
prod
mation och

•

SÄ RS KI LD BE HÖ RI
GH ET
Examen från teknikpro
grammet ger grundlä
ggande högskole
behörighet, dvs. beh
örighet till många un
iversitets- och hög
skoleutbildningar.
Vissa utbildningar krä
ver dessutom särskil
d behörighet.
Högskoleverket har de
lat in särskild behöri
ghet i ett antal
områdesbehörigheter
. Av dessa väljer läro
sätena vilken om
rådesbehörighet som
krävs för respektive u
tbildning. Behörig
hetsreglerna för en u
tbildning kan därför
skilja sig åt mellan
olika lärosäten.
Det kan till exempel
röra sig om att ha be
tyg i fler kurser i
matematik eller natu
rvetenskapliga kurser
. För teknikpro
grammet kan det till
exempel handla om m
atematik 4 och
fysik 2 som de teknisk
a högskolorna kan kr
äva för behörig
het till civilingenjörsut
bildningarna. Skolan
kan erbjuda behö
righetsgivande kurse
r inom ramen för pro
gramfördjupningen
och det individuella v
alet.
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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 mel
lan de olika delarna när teknik utvecklas och förstå hur teknik
utveckling 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
kurser än på yrkesprogrammen.
Programgemensamma ämnen är: fysik, kemi och teknik.
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 fördjup
ningskurser 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 möjlig
heterna att driva ett eget företag.
Du tränar dig i att analysera, modellera, simulera, rimlighets
bedöma, 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 utvär
dera ett större arbete som utgår från viktiga kunskapsområden på
programmet.

Gymnasieingenjör
På vissa orter är det möjligt att gå ett extra yrkesinriktat år efter
teknikprogrammet. Utbildningen har fyra profiler:
• Design och produktutveckling
• Produktionsteknik
• Informationsteknik
• Samhällsbyggande
En del av utbildningen är du på en arbetsplats och när du avslutat
dina studier får du en gymnasieingenjörsexamen.
Läs mer: www.skolverket.se/gy-ing
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Dessutom ger vissa ku
rser meritpoäng – m
oderna språk, eng
elska och matematik
. När du söker kan d
u lägga till maximalt
2,5 meritpoäng till di
tt jämförelsetal.
Om du vill ha särskild
behörighet till en vis
s högskoleutbild
ning 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 k
urs i idrott och hälsa
och en estetisk kurs
inom det individuella
valet.
Tänk på att det är up
p till varje skola att b
e
stämma vilka in
riktningar, programför
djupningar och indiv
iduella val de er
bjuder. Ta reda på vilka
skolor som erbjuder
de inriktningar
och kurser som du ä
r intresserad av.
Läs mer om särskild
behörighet och områ
desbehörigheter till
högskolan på webbp
latserna Studera.nu
och Antagning.se.

Det här lär du dig på programmet

Returneras avsändaren:
Skolverket
106 20 Stockholm
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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 15:1488.

www.skolverket.se

