
Ditt gymnasieval

Yrkesprogram
•  Barn- och fritidsprogrammet

•  Bygg- och anläggningsprogrammet 

•   El- och energiprogrammet 

•  Fordons- och transportprogrammet 

•   Handels- och administrationsprogrammet 

•  Hantverksprogrammet 

•   Hotell- och turismprogrammet

•   Industritekniska programmet 

•   Naturbruksprogrammet

•  Restaurang- och livsmedelsprogrammet

•  VVS- och fastighetsprogrammet

•   Vård- och omsorgsprogrammet

Högskoleförberedande program
•  Ekonomiprogrammet

•  Estetiska programmet

•  Humanistiska programmet

•  Naturvetenskapsprogrammet

•  Samhällsvetenskapsprogrammet 

•  Teknikprogrammet

Yrket
Efter ett yrkesprogram kan du 
direkt söka arbete inom det 
område som du är utbildad för. 

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.

 

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

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

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

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

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

Fortbildning

EU/Arbeta i Europa

Kommunal vuxenutbildning

Yrkeshögskoleutbildning 

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

Folkhögskola
Högskola och universitet

Kompletterande utbildning

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

Skolförlagd utbildning eller lärlingsutbildning
Det finns två alternativa utbildningsvägar för dig som tänker gå 
ett yrkesprogram. 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 arbetsplatser.

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

I gymnasieskolan finns 18 nationella program: tolv yrkesprogram och sex högskole
förberedande program. Alla program är treåriga. En elev som har examen från ett 
yrkesprogram ska kunna börja jobba direkt efter gymnasiet. En elev som har examen 
från ett högskoleförberedande  program ska vara förberedd för högskolestudier.

Även efter gymnasieskolan är möjligheterna många. Här är några möjliga vägar 
efter gymnasieskolan. Du kan välja väg flera gånger i livet.
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