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Examensmål för barn- och fritidsprogrammet 

Barn- och fritidsprogrammet är ett yrkesprogram. Efter examen från programmet ska eleverna ha 

de kunskaper som behövs för att arbeta med barn, ungdomar eller vuxna inom pedagogiska och 

sociala yrkesområden eller i fritids- och friskvårdssektorn. Barn- och fritidsprogrammet innehåller 

de kurser som krävs för att uppnå grundläggande behörighet till högskoleutbildning. Inom 

programmet ska eleverna även ges möjlighet att läsa kurser som ger särskild behörighet för 

högskolestudier inom ovanstående områden. Inom programmet ska eleverna också ges 

möjligheter att läsa kurser som förbereder för högskolestudier inom dessa områden. 

Utbildningen kan leda till fortsatta studier på yrkeshögskola eller högskola. 

Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper i pedagogik och deras färdigheter i att utföra 

arbetsuppgifter som förekommer inom de verksamheter programmet utbildar för. Utbildningen 

ska leda till att eleverna, beroende på inriktning, kan möta, assistera och stödja barn, ungdomar 

eller vuxna i deras utveckling. 

Kunskaper om människors hälsa och levnadsvanor och om olika former av hälsofrämjande 

arbete är också centralt inom programmet. Arbetsmiljö- och arbetsorganisationsfrågor ska ingå i 

utbildningen för att förebygga arbetsskador och för att främja god hälsa. 

Kännetecknande för de verksamheter som programmet utbildar för är samverkan, samarbete och 

kommunikation. För att arbeta med människor krävs bland annat förmåga att lyhört, kreativt och 

med omdöme skapa optimala förutsättningar för alla människors delaktighet och lärande. 

Utbildningen ska därför ge eleverna möjlighet att särskilt utveckla dessa förmågor. 

Verksamheternas betoning på arbete med människor gör att ett etiskt förhållningssätt ska vara 

centralt i utbildningen. Utbildningen ska också bidra till att utveckla elevernas förmåga att 

använda digital teknik som förekommer inom för utbildningen relevanta yrkesområden. 

Kunskaper om grundläggande demokratiska värden och internationella överenskommelser om 

mänskliga rättigheter är viktiga i de verksamheter som utbildningen förbereder för. Genom 

utbildningens betoning på möten mellan människor ska eleverna ges möjlighet att reflektera över 

och diskutera sociala och kulturella frågor. 

Flera av de verksamheter som programmet utbildar för innebär arbete med människors hälsa. 

Därför ska utbildningen leda till att eleverna utvecklar ett hälsofrämjande förhållningssätt. 

Eleverna ska också utifrån kunskaper om människors lärande och levnadsmiljöer kunna 

analysera och reflektera över människors olika levnadsvillkor och möjligheter att utvecklas. 

Utbildningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt. 

Utbildningen ska inriktas mot problemlösning och stimulera till handlingsberedskap. Eleverna ska 

därför genomföra uppgifter och lösa praktiska problem såväl självständigt som i samarbete med 

andra. De ska också utveckla kunskaper i att planera, genomföra, dokumentera och utvärdera 

arbetet, såväl på verksamhets- som på individnivå, såväl med som utan digitala verktyg. 

Utbildningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla initiativförmåga och kreativitet för att kunna 

arbeta på ett utvecklingsinriktat sätt. Elevernas medverkan vid val av arbetsformer och innehåll i 
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studierna har därför en särskild pedagogisk innebörd. Utbildningen kan även förbereda för eget 

företagande inom området. 

Arbetsplatsförlagt lärande ska förekomma på alla yrkesprogram. Det arbetsplatsförlagda lärandet 

ska bidra till att eleverna utvecklar yrkeskunskaper och en yrkesidentitet samt förstår reflekterar 

över yrkeskulturen och blir en del av yrkesgemenskapen på en arbetsplats. Det 

arbetsplatsförlagda lärandet kan också ge inblick i företagandets villkor. 

Examensmålet gäller för både skolförlagd utbildning och lärlingsutbildning. 

Inriktningar 

Barn- och fritidsprogrammet har två inriktningar. 

 

Inriktningen fritid och hälsa ska ge kunskaper om människors fritid och om olika fritids- och 

friskvårdsverksamheter samt om människors hälsa och hälsofrämjande arbete. Den ska 

förbereda eleverna för arbete inom fritids- och friskvårdssektorerna. 

Inriktningen pedagogiskt och socialt arbete ska ge kunskaper om barns och ungas utveckling, 

lärande, behov och rättigheter samt om olika pedagogiska verksamheter. Vidare ska inriktningen 

ge kunskaper om sociala frågor och problem, deras konsekvenser och lösningar. Den ska 

förbereda eleverna för arbete som till exempel barnskötare i förskolan eller elevassistent i skolan, 

alternativt förbereda för arbete inom exempelvis funktionshinderområdet eller 

bevakningsområdet. 

 

Samtliga inriktningar kan leda till fortsatta studier på yrkeshögskola. 

Mål för gymnasiearbetet 

Gymnasiearbetet ska visa att eleven är förberedd för det yrkesområde som gäller för den valda 

yrkesutgången. Det ska pröva elevens förmåga att utföra några vanligt förekommande 

arbetsuppgifter inom yrkesområdet. Gymnasiearbetet ska utföras på ett sådant sätt att eleven 

planerar, genomför och utvärderar sin uppgift. Gymnasiearbetet kan utformas så att det ger 

eleverna möjlighet att pröva sitt yrkeskunnande i företagsliknande arbetsformer. 
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Barn- och fritidsprogrammet 

Kurser inom gymnasiegemensamma ämnen 

Ämne Kurs Poäng 

Engelska Engelska 5 100 

 Engelska 61 100 

Estetiska uttryck Estetiska uttryck 50 

Historia Historia 1a1 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 1 100 

 Svenska 2 100 

 Svenska 32 100 

Eller   

Svenska som andraspråk Svenska som andraspråk 1 100 

 Svenska som andraspråk 2 100 

 Svenska som andraspråk 33 100 

Kurser inom programgemensamma ämnen 

Ämne Kurs Poäng 

Hälsa Hälsopedagogik 100 

Naturkunskap Naturkunskap 1a2 50 

Pedagogik Kommunikation 100 

 Lärande och utveckling 100 

 Människors miljöer 100 

 Pedagogiskt ledarskap 100 

Samhällskunskap Samhällskunskap 1a2 50 

Svenska Svenska 2 100 

eller   

Svenska som andraspråk Svenska som andraspråk 2 100 

                                                      
1 Elever på barn- och fritidsprogrammet kan välja bort engelska 6 
2 Elever på barn- och fritidsprogrammet kan välja bort svenska 3 
3 Elever på barn- och fritidsprogrammet kan välja bort svenska som andraspråk 3 
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Inriktningar 

Fritid och hälsa 

Ämne Kurs Poäng 

Fritids- och 

friskvårdsverksamheter Fritids- och friskvårdsverksamheter 200 

Fritids- och idrottskunskap Fritids- och idrottskunskap 100 

Pedagogiskt och socialt arbete 

Ämne Kurs Poäng 

Pedagogik Barns lärande och växande 100 

Socialt arbete 

Pedagogiskt arbete 

Socialt arbete 1 (revideras) 

Pedagogiskt arbete 

100 

200 

Socialt arbete 

Ämne Kurs Poäng 

Socialt arbete Socialt arbete 200 

Sociologi Sociologi 100 

Individuellt val (200 poäng) 

Gymnasiearbete (100 50 poäng) 
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Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet 

Ämne Kurs Poäng 

Aktiviteter och värdskap Aktiviteter och upplevelser 100 

 Besöksnäringen 100 

 Guide och reseledare 100 

Brand, bevakning och säkerhet Akut omhändertagande 100 

 Bevakning och säkerhet 300 

 Brand och räddning 200 

 Vardagsolyckor 100 

Dansorientering Dansorientering 100 

Digitalt skapande Digitalt skapande 1 100 

Entreprenörskap Entreprenörskap 100 

Estetisk kommunikation Estetisk kommunikation 1 100 

Eventteknik Eventteknik 100 

Fritids- och 

friskvårdsverksamheter Bad- och friskvårdsanläggningar 100 

 Drift och underhåll av fritidsanläggningar 100 

 Fritidsmiljöer och arenor 100 

Fritids- och idrottskunskap Fritids- och idrottskunskap 100 

Grundläggande vård och omsorg Grundläggande vård och omsorg 100 

Historia Historia 1a2 50 

Hälsa Kost och hälsa 100 

 Mental träning 100 

Idrott och hälsa Idrott och hälsa 2 100 

Juridik Rätten och samhället 100 

Konferens och evenemang Konferens och evenemang 100 

Larm och säkerhetsteknik Larm-, övervaknings- och säkerhetssystem 100 

Massage Massage 1 100 

 Massage 2 100 

Matematik Matematik 2a 100 

Mediekommunikation Textkommunikation 100 

Musik Bruksspel och ackompanjemang 100 

 Rytmik 100 

Naturguidning Naturguidning 1 100 

 Naturguidning 2 200 

Naturkunskap Naturkunskap 2 100 

Pedagogik Aktivitetsledarskap 100 

 Barns lärande och växande 100 

 Pedagogiska teorier och praktiker 100 

Pedagogiskt arbete Dramapedagogik 100 

 Skapande verksamhet 100 
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Programmering Programmering 1 100 

Psykologi Psykologi 1 50 

 Psykologi 2b 50 

Reseproduktion och 

marknadsföring Marknadsföring och försäljning 100 

Socialt arbete 

Sociologi 

Socialt arbete 2 (revideras) 

Etnicitet och kulturmöten 

100 

100 

 Sociologi 100 

 Ungdomskulturer 100 

Specialpedagogik Specialpedagogik 1 100 

 Specialpedagogik 2 100 

Svenska Svenska 3 100 

eller   

Svenska som andraspråk Svenska som andraspråk 3 100 

Tillämpad programmering Tillämpad programmering 100 

Träningslära Träningslära 1 100 

 Träningslära 2 100 

Yttre miljö Yttre miljö – anläggningar 100 

 Yttre miljö – maskiner och verktyg 100 
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Examensmål för fordons- och transportprogrammet 

Fordons- och transportprogrammet är ett yrkesprogram. Efter examen från programmet ska 

eleverna ha de kunskaper som behövs för att arbeta som till exempel fordonsmekaniker, 

billackerare, reservdelsspecialist eller yrkesförare., lager- eller terminalarbetare. Fordons- och 

transportprogrammet innehåller de kurser som krävs för att uppnå grundläggande behörighet till  

högskoleutbildning.  

Utbildningen kan leda till fortsatta studier på yrkeshögskola och högskola. 

 

Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper om tekniken i olika fordon eller att hantera 

transporter. Inom området fordonsteknik behandlas fordons funktion och konstruktion samt 

diagnostik, reparation och service av fordon. Inom området transport behandlas person- eller 

godstransporter med hjälp av fordon och hantering av gods. på lager och i terminal. 

Snabb teknisk utveckling utmärker de yrken som utbildningen leder till. Den tekniska utrustningen 

blir också alltmer komplex, specialiserad och anpassad till det specifika fordonet eller 

yrkesområdet. Avancerad teknik och olika sätt att organisera arbetet kräver förmåga att reflektera 

över, värdera och välja mellan olika handlingsalternativ. Utbildningen ska därför utveckla 

elevernas förmåga till fortsatt lärande i arbetslivet och till att ta ansvar för sin egen utveckling 

inom yrket. Eleverna ska också utveckla kunskaper om och färdigheter i att välja rätt utrustning 

och metod för att utföra arbetsuppgifter med hänsyn till miljö, kvalitet, säkerhet och ekonomi. 

Kunskaper om olika datasystem behövs inom alla de yrken utbildningen leder till. Utbildningen 

ska därför utveckla elevernas förmåga att använda datorer och datasystem på det sätt yrket 

kräver. 

Utvecklingen inom de yrken som utbildningen leder till innebär att en person ensam arbetar med 

många skilda uppgifter i verksamheten, där olika typer av problem kan uppstå. Det ställer höga 

krav på förmåga till självständig problemlösning. Inom de yrken utbildningen leder till har dock 

inte alltid en person all den kunskap som krävs för att lösa en viss uppgift. Utbildningen ska därför 

utveckla elevernas förmåga att arbeta både självständigt och i lag där personer med olika 

kunskaper och kulturell bakgrund samarbetar för att lösa problem. Eleverna ska även ges 

möjlighet att utveckla initiativförmåga, idérikedom och företagsamhet. Utbildningen ska ge 

eleverna möjlighet att diskutera och reflektera över sitt eget lärande utifrån olika arbetsuppgifter 

och därigenom få en förståelse av sin egen yrkesutövning och yrket i stort. 

Utbildningen ska ge eleverna färdigheter i att hantera och utveckla relationer med både 

medarbetare och kunder. Eleverna ska också utveckla ett yrkesmässigt språkbruk som fungerar i 

olika situationer med ett ordförråd som är relevant för yrket i både svenska och engelska. 

Dessutom ska eleverna utveckla sin förmåga att dokumentera sitt arbete enligt de krav som finns 

inom branschen. 

Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper om nationella och internationella 

överenskommelser, lagar och andra bestämmelser inom valt yrkesområde. Dessa kunskaper är 

till exempel viktiga för att skapa en bra arbetsmiljö och förebygga arbetsskador. Eleverna ska 
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dessutom utveckla förmågan att genomföra olika arbetsuppgifter utifrån krav på hållbar 

utveckling. 

Arbetsplatsförlagt lärande ska förekomma på alla yrkesprogram. Det arbetsplatsförlagda lärandet 

ska bidra till att eleverna utvecklar yrkeskunskaper och en yrkesidentitet samt förstår reflekterar 

över yrkeskulturen och blir en del av yrkesgemenskapen på en arbetsplats. Det 

arbetsplatsförlagda lärandet kan också ge inblick i företagandets villkor. 

Examensmålet gäller för både skolförlagd utbildning och lärlingsutbildning. 

Inriktningar 

Fordons- och transportprogrammet har fem fyra inriktningar. 

Inriktningen godshantering ska ge kunskaper inom system för godshantering och logistik. 

Inriktningen kan leda till arbete som lager- eller terminalarbetare. 

Inriktningen karosseri och lackering ska ge kunskaper i lackering av fordon samt diagnostik och 

reparation av karosserier. Inriktningen kan leda till arbete som bilskadereparatör eller billackerare. 

Inriktningen lastbil och mobila maskiner ska ge kunskaper inom diagnostik, reparation och service 

av tunga fordon och mobila maskiner. Inriktningen kan leda till arbete som lastbilsmekaniker eller 

maskinmekaniker. 

Inriktningen personbil ska ge kunskaper inom diagnostik, reparation och service av lätta fordon. 

Inriktningen kan leda till arbete som personbilsmekaniker. 

Inriktningen transport ska ge kunskaper inom trafikkunskap, transportsystem och logistik. 

Inriktningen kan leda till arbete som yrkesförare inom gods- eller persontransporter. 

Samtliga inriktningar kan leda till fortsatta studier på yrkeshögskola. 

Mål för gymnasiearbetet 

Gymnasiearbetet ska visa att eleven är förberedd för det yrkesområde som gäller för den valda 

yrkesutgången. Det ska pröva elevens förmåga att utföra några vanligt förekommande 

arbetsuppgifter inom yrkesområdet. Gymnasiearbetet ska utföras på ett sådant sätt att eleven 

planerar, genomför och utvärderar sin uppgift. Gymnasiearbetet kan utformas så att det ger 

eleverna möjlighet att pröva sitt yrkeskunnande i företagsliknande arbetsformer. 
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Fordons- och transportprogrammet 

Kurser inom gymnasiegemensamma ämnen 

Ämne Kurs Poäng 

Engelska Engelska 5 100 

 Engelska 61 100 

Estetiska uttryck Estetiska uttryck 50 

Historia Historia 1a1 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 1 100 

 Svenska 22 100 

 Svenska 3 100 

eller   

Svenska som andraspråk Svenska som andraspråk 1 100 

 Svenska som andraspråk 23 100 

 Svenska som andraspråk 3 100 

Kurser inom programgemensamma ämnen 

Ämne Kurs Poäng 

Fordons- och transportbranschen 

Fordons- och transportbranschens villkor och 

arbetsområden 200 

Fordonsteknik Fordonsteknik – introduktion 200 

Inriktningar 

Godshantering 

Ämne Kurs Poäng 

Godshantering Maskinell godshantering 200 

Lager och terminal Lageradministration och terminallogistik 200 

                                                      
1 Elever på fordons- och transportprogrammet kan välja bort engelska 6 
2 Elever på fordons- och transportprogrammet kan välja bort svenska 2 och svenska 3 
3 Elever på fordons- och transportprogrammet kan välja bort svenska som andraspråk 2 och svenska som andraspråk 3 
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Karosseri och lackering 

Ämne Kurs Poäng 

Karosseriteknik Riktningsteknik – introduktion 200 

Lackeringsteknik Lackeringsteknik – introduktion 200 

Lastbil och mobila maskiner 

Ämne Kurs Poäng 

Maskin- och lastbilsteknik Maskin- och lastbilsteknik – introduktion 200 

 Reparation av lastbilar och mobila maskiner 300 

Personbil 

Ämne Kurs Poäng 

Personbilsteknik Personbilsteknik – introduktion 200 

 

Reparation av personbilar och lätta 

transportfordon 300 

Transport 

Ämne Kurs Poäng 

Transportteknik Yrkestrafik 1a 200 

 Yrkestrafik 1b 300 

Individuellt val (200 poäng) 

Gymnasiearbete (100 50 poäng) 
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Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet 

Ämne Kurs Poäng 

ATV- och MC-teknik Reparation av motorcyklar och ATV 200 

Aktiviteter och värdskap Guide och reseledare 100 

Engelska Engelska 6 100 

Entreprenörskap Entreprenörskap 100 

Flygplatsteknik Flygplatsen 200 

 Fälthållning 200 

Försäljning och kundservice Personlig försäljning 1 100 

 

Personlig försäljning 2  

Personlig försäljning 3 

Servicekunskap 

Telefon- och internetservice 

100 

100 

100 

100 

Godshantering Hantering av varor och gods 200 

 Lastbärare 200 

 Maskinell godshantering 200 

 Tunga arbetsmaskiner 200 

Godstransporter Godstrafik 200 

 Godstransporter – specialisering 100 

 Lastbilsmonterad kran 100 

Handel 

Hjulutrustningsteknik 

Handel – specialisering  

Hjulutrustning 

100 

200 

 Hjulutrustning – specialisering 100 

Inköp och logistik Inköp 1 100 

 Logistik 1 100 

Karosseriteknik Karosserikonstruktioner och inredning 200 

 Riktbänkssystem 200 

 Riktningsteknik – introduktion 200 

 Skadebesiktning och produktionsflöde 100 

 Skarvnings- och sammanfogningsteknik 300 

 Småreparationer – karosseri 100 

Lackeringsteknik Baskurs i lackering 300 

 Färg och dekorationslackering 100 

 Industriell lackering 200 

 Lackeringssystem 200 

 Lackeringsteknik för tunga fordon 200 

 Lackeringsteknik – applicering 100 

 Lackeringsteknik – introduktion 200 

 Produktionsflöden 100 

 Småreparationer – lackering 100 

Lager och terminal Lageradministration och terminallogistik 200 
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 Lagerprocesser 200 

 Plocklagerhantering 100 

Marinmotorteknik Diagnos och reparation 100 

 Intervallservice 100 

Maskin- och lastbilsteknik Anpassning och montering av utrustning 200 

 Arbete från servicebil 100 

 Komfortsystem 100 

 Lastbilar och utrustning 300 

 Lastbilsmonterad hydraulik och pneumatik 100 

 Maskin- och lastbilsteknik – introduktion 200 

 Mobil hydraulik 1 100 

 Mobil hydraulik 2 100 

 Mobila maskiner och utrustning 300 

 Styr- och övervakningssystem 100 

Matematik Matematik 2a 100 

Personbilsteknik Bromsar, kaross och chassi 200 

 Komfort- och säkerhetssystem 1a 200 

 Komfort- och säkerhetssystem 1b 200 

 Motor och kraftöverföring 300 

 Personbilsteknik – introduktion 200 

Persontransporter Persontrafik 1a 200 

 Persontrafik 1b 200 

 Persontransporter – specialisering 100 

 Taxitrafik 100 

Programmering Programmering 1 100 

Reseproduktion och 

marknadsföring Resmål och resvägar 100 

Service och bemötande Service och bemötande 1 100 

Snöfordonsteknik Reparation av snöskoter 100 

Tillämpad programmering Tillämpad programmering 100 

Transportteknik Fordonskombinationer – godstransporter 200 

 Fordonskombinationer – persontransporter 100 
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Examensmål för hantverksprogrammet 

Hantverksprogrammet är ett yrkesprogram. Efter examen från programmet ska eleverna ha de 

kunskaper som behövs för att arbeta inom floristyrket, frisör-, barberar- eller hår- och 

makeupstylistbranschen, snickeribranschen, textilbranschen eller branschen inom det valda 

hantverket. Hantverksprogrammet innehåller de kurser som krävs för att uppnå grundläggande 

behörighet till högskoleutbildning. 

Utbildningen kan leda till fortsatta studier på yrkeshögskola och högskola. 

Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper om och färdigheter i hantverksprocessen. Det 

innebär att kunna genomföra vanligt förekommande arbetsuppgifter från idé till färdig produkt, 

dvs. att identifiera behov, planera med skiss eller ritning, välja och hantera verktyg, material och 

tekniker, genomföra och redovisa arbetet samt analysera och utvärdera resultatet. Som 

förberedelse för arbete inom det hantverksområde som eleven har valt ska även formgivning, 

entreprenörskap, kommunikation och service ingå i utbildningen. Hantverkskunnande och 

estetiskt tänkande samspelar i skapandeprocessen och ska därför genomsyra utbildningen. 

Utbildningen ska också leda till att eleverna förstår hantverkarens roll i samhället samt får insikt i 

vilka konsekvenser hantering och val av material får för människor och miljö. 

Inom alla hantverksyrken är personlig prägel, teknisk skicklighet, kvalitet och design centralt. I 

utbildningen ska eleverna därför ges möjlighet att öva hantverksyrkets olika moment och tekniker 

och förstå yrkets karaktär, hantverkstraditioner och utvecklingsmöjligheter. De ska få utveckla sin 

känsla för färg, form och komposition samt använda de digitala tekniker som förekommer i yrket. 

Utbildningen ska också utveckla elevernas förmåga att använda yrkets fackspråk och 

kommunicera och samverka med kunder, uppdragsgivare och leverantörer. Eleverna ska lära sig 

ett serviceinriktat förhållningssätt och att utföra arbetet med kvalitet och ansvarskänsla samt att 

kunna arbeta enligt gällande arbetsmiljölagar och föreskrifter. 

Hantverksyrkets specifika karaktär kräver att teori och praktik samverkar och att eleverna får öva 

sin förmåga att lösa problem. Utbildningen ska utveckla elevernas förmåga att analysera och 

utvärdera det egna arbetet och lärandet samt förmåga att självständigt välja till exempel material 

och tekniker. Utbildningen ska också bidra till att eleverna får kännedom om det valda 

hantverksyrkets möjligheter på en internationell arbetsmarknad. 

Oavsett om man är anställd eller driver eget företag krävs initiativförmåga, idérikedom, 

självständighet, personligt ansvarstagande, samarbetsförmåga och egen drivkraft. Därför ska 

utbildningen ge kunskaper om entreprenörskap och företagande, från grundläggande 

företagsekonomi och marknadsföring till att skapa och behålla en kundkrets. 

Eleverna ska få förutsättningar att utvecklas inom yrket och bli väl förberedda inför framtida 

förändringar genom att lära sig materialens olika egenskaper, materialutveckling, tekniker och 

teknikutveckling, men också genom kunskaper om tradition och kulturarv. 

Arbetsplatsförlagt lärande ska förekomma på alla yrkesprogram. Det arbetsplatsförlagda lärandet 

ska bidra till att eleverna utvecklar yrkeskunskaper och en yrkesidentitet samt förstår reflekterar 
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över yrkeskulturen och blir en del av yrkesgemenskapen på en arbetsplats. Det 

arbetsplatsförlagda lärandet kan också ge inblick i företagandets villkor. 

Examensmålet gäller för både skolförlagd utbildning och lärlingsutbildning. 

Inriktningar 

Hantverksprogrammet har fem inriktningar. 

Inriktningen finsnickeri ska ge kunskaper om och färdigheter i tillverkningsmetoder och hantering 

av verktyg och maskiner samt kunskaper om material som används inom branschen. Inriktningen 

kan leda till arbete inom snickeribranschen. 

Inriktningen florist ska ge kunskaper om och färdigheter i att kombinera olika material för att 

skapa blomsterarbeten av teknisk och estetisk kvalitet, samt ge kunskaper om krukväxter, 

snittblommor och övrigt förekommande material inom branschen. Inriktningen kan leda till arbete 

inom floristyrket. 

Inriktningen frisör, barberare och hår- och makeupstylist ska ge kunskaper om och färdigheter i 

olika behandlingar, tekniker och hantering av verktyg samt kunskaper om material som 

förekommer inom branschen. Inriktningen kan leda till arbete inom frisör- barberar- eller hår- och 

makeupbranschen samt inom fackhandeln. 

Inriktningen textil design ska ge kunskaper om och färdigheter i konstruktion, tillverkningsmetoder 

och hantering av verktyg och maskiner samt kunskaper om material som används inom 

hantverksområdet. Inriktningen kan leda till arbete inom textilbranschen. 

Inriktningen övriga hantverk ska ge kunskaper om och färdigheter i arbetsuppgifter, tekniker och 

hantering av verktyg samt kunskaper om material som förekommer inom den valda profilen. Inom 

inriktningen är ett stort antal hantverksyrken representerade, till exempel glasblåsare, guld- eller 

silversmed , stylist och tapetserare. 

Samtliga inriktningar kan leda till fortsatta studier på yrkeshögskola. 

Mål för gymnasiearbetet 

Gymnasiearbetet ska visa att eleven är förberedd för det yrkesområde som gäller för den valda 

yrkesutgången. Det ska pröva elevens förmåga att utföra några vanligt förekommande 

arbetsuppgifter inom yrkesområdet. Gymnasiearbetet ska utföras på ett sådant sätt att eleven 

planerar, genomför och utvärderar sin uppgift. Det ska innefatta hantverksprocessens steg från 

idé till färdig produkt. 

Gymnasiearbetet kan utformas så att det ger eleverna möjlighet att pröva sitt yrkeskunnande i 

företagsliknande arbetsformer. 
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Hantverksprogrammet 

Kurser inom gymnasiegemensamma ämnen 

Ämne Kurs Poäng 

Engelska Engelska 5 100 

 Engelska 61 100 

Estetiska uttryck Estetiska uttryck 50 

Historia Historia 1a1 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 1 100 

 Svenska 22 100 

 Svenska 3 100 

eller   

Svenska som andraspråk Svenska som andraspråk 1 100 

 Svenska som andraspråk 23 100 

 Svenska som andraspråk 3 100 

Kurser inom programgemensamma ämnen 

Ämne Kurs Poäng 

Entreprenörskap Entreprenörskap 100 

Hantverk Hantverk – introduktion 200 

Hantverkskunskap Tradition och utveckling 100 

Inriktningar 

Finsnickeri 

Ämne Kurs Poäng 

Hantverk Finsnickeri 1 200 

 Finsnickeri 2 200 

Hantverkskunskap Material och miljö 100 

                                                      
1 Elever på hantverksprogrammet får välja bort engelska 6 
2 Elever på hantverksprogrammet får välja bort svenska 2 och svenska 3 
3 Elever på hantverksprogrammet får välja bort svenska som andraspråk 2 och svenska som andraspråk 3 
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Florist 

Ämne Kurs Poäng 

Hantverk Florist 1 200 

 Florist 2 200 

Hantverkskunskap Material och miljö 100 

Frisör, barberare, hår- och makeupstylist 

Ämne Kurs Poäng 

Hantverk Frisör 1 200 

 Frisör 2 200 

Hantverkskunskap Material och miljö 100 

Textil design 

Ämne Kurs Poäng 

Hantverk Textil design 1 200 

 Textil design 2 200 

Hantverkskunskap Material och miljö 100 

Övriga hantverk 

Ämne Kurs Poäng 

Hantverk Hantverksteknik 1 200 

 Hantverksteknik 2 200 

Hantverkskunskap Material och miljö 100 

Individuellt val (200 poäng) 

Gymnasiearbete (100 50 poäng) 
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Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet 

Ämne Kurs Poäng 

Administration Administration 1 100 

Affärskommunikation Affärskommunikation 100 

Arkitektur Arkitektur – rum 100 

Bild Bild 100 

 Bild och form 1a1 50 

 Bild och form 1a2 50 

 Bild och form 1b 100 

 Bild och form – specialisering 100 

 Form 100 

Cad Cad 1 50 

 Cad 2 50 

Datoriserad mönsterhantering Datoriserad mönsterhantering 1 100 

 Datoriserad mönsterhantering 2 100 

Datorstyrd produktion Cad/cam 100 

 Datorstyrd produktion 1 100 

Design Design 1 100 

 Design 2 100 

 Designmodeller 100 

Digitalt skapande Digitalt skapande 1 100 

 Digitalt skapande 2 100 

Elektroteknik Elektromekanik 100 

 Elkraftteknik 100 

Formgivning Fackteckning och design 100 

 Formgivning 1 100 

 Formgivning 2 100 

 Formgivning 3 100 

 Textil färg och form 100 

Företagsekonomi Entreprenörskap och företagande 100 

 Företagsekonomi 1 100 

 Företagsekonomi 2 100 

 Marknadsföring 100 

 Redovisning 1 100 

 Redovisning 2 100 

Försäljning och kundservice Personlig försäljning 1 100 

 Personlig försäljning 2 100 

 Personlig försäljning 3 100 

 Servicekunskap  100 

Handel Praktisk marknadsföring 1 100 

Hantverk  Barberare 2 (nya kurser) 200 
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 Barberare 3 200 

 Barberare 4 200 

 Barberare 4 – specialisering 50 

 Barberare 5 200 

 Barberare 5 – specialisering 50 

 Barberare 6a 100 

 Barberare 6b 50 

Hantverk Finsnickeri 3 200 

 Finsnickeri 4 200 

 Finsnickeri 4 – specialisering 50 

 Finsnickeri 5 200 

 Finsnickeri 5 – specialisering 50 

 Finsnickeri 6a 100 

 Finsnickeri 6b 50 

 Florist 3 200 

 Florist 4 200 

 Florist 4 – specialisering 50 

 Florist 5 200 

 Florist 5 – specialisering 50 

 Florist 6a 100 

 Florist 6b 50 

 Frisör 2 200 

 Frisör 3 200 

 Frisör 4 200 

 Frisör 4 – specialisering 50 

 Frisör 5 200 

 Frisör 5 – specialisering 50 

 Frisör 6a 100 

 Frisör 6b 50 

 Hantverksteknik 3 200 

 Hantverksteknik 4 200 

 Hantverksteknik 4 – specialisering 50 

 Hantverksteknik 5 200 

 Hantverksteknik 5 – specialisering 50 

 Hantverksteknik 6a 100 

 Hantverksteknik 6b 50 

 Hår- och makeupstylist 2 200 

 Hår- och makeupstylist 3 200 

 Hår- och makeupstylist 4 200 

 Textil design 3 200 

 Textil design 4 200 

 Textil design 4 – specialisering 50 

 Textil design 5 200 
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 Textil design 5 – specialisering 50 

 Textil design 6a 100 

 Textil design 6b 50 

Hantverkskunskap Material 50 

 Miljö 50 

Historia Historia 1a2 50 

 Historia 2a 100 

 Historia 2b – kultur 100 

Inköp och logistik Inköp 1 100 

 Inköp 2 100 

Kemi Kemi 1 100 

Larm och säkerhetsteknik Larm-, övervaknings- och säkerhetssystem 100 

Manuell mönsterkonstruktion Mönsterkonstruktion 1 100 

 Mönsterkonstruktion 2 100 

Massage Massage 1 100 

 Massage 2 100 

Matematik Matematik 2a 100 

 Matematik 3b 100 

 Matematik 3c 100 

Medicin Medicin 1 150 

 Medicin 2 100 

Naturkunskap Naturkunskap 1a2 50 

 Naturkunskap 2 100 

Programmering Programmering 1 100 

Samhällskunskap Samhällskunskap 1a2 50 

 Samhällskunskap 2 100 

Service och bemötande Service och bemötande 1 100 

 Service och bemötande 2 100 

Svenska Svenska 2 100 

eller   

Svenska som andraspråk Svenska som andraspråk 2 100 

Tillämpad programmering Tillämpad programmering 100 

Utställningsdesign Utställningsdesign 1 100 

 Utställningsdesign 2 100 

 Utställningsdesign 3 100 

Växtkunskap Växtkunskap 1 100 

 Växtkunskap 2 100 
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Examensmål för hotell- och turismprogrammet 

Hotell- och turismprogrammet är ett yrkesprogram. Efter examen från programmet ska eleverna 

ha de kunskaper som behövs för att arbeta inom hotell-, konferens- och turismnäringen. Hotell- 

och turismprogrammet innehåller de kurser som krävs för att uppnå grundläggande behörighet till 

högskoleutbildning. 

Utbildningen kan leda till fortsatta studier på yrkeshögskola och högskola. 

Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper om service och bemötande, vilket är centralt inom 

branschen. Den ska också utveckla elevernas kunskaper i kommunikation, marknadsföring, 

försäljning och entreprenörskap. För att ge god service och möta gäster och kunder på ett 

yrkesmässigt sätt krävs kunskaper om människors behov och traditioner i olika situationer. Det 

handlar om att vara lyhörd och flexibel i mötet med gäster och kunder med olika förväntningar på 

service. Utbildningen ska därför ge eleverna möjlighet att diskutera och reflektera kring hur 

traditioner och etiska uppfattningar påverkar människor och deras efterfrågan på service. 

Eleverna ska också ges möjligheter att diskutera och reflektera kring sociala och kulturella frågor. 

Arbete inom branschen ställer höga krav på goda språkkunskaper och kunskaper om resmål och 

resvägar. Därför ska utbildningen ge eleverna möjligheter att utveckla dessa kunskaper. 

Utbildningen ska också utveckla elevernas förmåga att arbeta med planering, organisation och 

ekonomi. Dessutom ska den bidra till att utveckla elevernas förmåga att använda digital teknik 

som förekommer inom för utbildningen relevanta yrkesområden. Vidare ska utbildningen ge 

kunskaper om branschen, både nationellt och internationellt. Branschkunskap innefattar bland 

annat kunskaper om vilka aktörer som finns och deras roller, besöksnäringens bakgrund, 

nuvarande omfattning och framtida möjligheter, påverkan på miljön samt kunskaper om de lagar 

och andra bestämmelser som ska tillämpas inom området. Arbetsmiljö- och 

arbetsorganisationsfrågor ska ha en central plats i utbildningen för att förebygga arbetsskador 

och för att främja god hälsa. 

I yrkesrollen ingår att ta personligt ansvar och att handla med gott omdöme. Utbildningen ska 

utveckla elevernas förmåga att söka, analysera, kritiskt granska och värdera information samt 

informera andra både muntligt och skriftligt och med hjälp av olika medier. Eleverna ska också 

diskutera och reflektera över sitt eget lärande utifrån olika arbetsuppgifter och metoder och 

därigenom förbereda sig för fortsatt lärande i yrkeslivet och få en förståelse av verksamheten och 

yrkesrollen. 

Arbetsplatsförlagt lärande ska förekomma på alla yrkesprogram. Det arbetsplatsförlagda lärandet 

ska bidra till att eleverna utvecklar yrkeskunskaper och en yrkesidentitet samt förstår reflekterar 

över  yrkeskulturen och blir en del av yrkesgemenskapen på en arbetsplats. Det 

arbetsplatsförlagda lärandet kan också ge inblick i företagandets villkor. 

Examensmålet gäller för både skolförlagd utbildning och lärlingsutbildning. 

Hotell- och turismprogrammet har inga inriktningar men programmet ger möjlighet till 

specialisering inom ramen för programfördjupningen. Programmet ska ge eleverna fördjupade 
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kunskaper i service och bemötande samt förmåga att planera och genomföra olika typer av 

arrangemang. 

Hotell- och turismprogrammet kan leda till arbete inom besöksnäringens olika yrkesområden. På 

hotell kan man arbeta till exempel inom reception, konferens, våningsservice eller mässor och 

evenemang. Inom turism kan man arbeta till exempel med planering och genomförande av 

aktiviteter och upplevelser av olika slag, planering och försäljning av resor, eller turistinformation.  

Utbildningen kan leda till fortsatta studier på yrkeshögskola. 

 

Inriktningar 

Hotell- och turismprogrammet har två inriktningar. 

Inriktningen turism och resor ska ge kunskaper för arbete med turistinformation, organisation och 

planering av resor, aktiviteter och upplevelser av olika slag, till exempel natur- och kulturturism. I 

inriktningen betonas förmåga att informera samt förmåga att organisera och leda aktiviteter och 

resor. Dessutom betonas kunskaper om resmål och resvägar. Inriktningen kan till exempel leda 

till arbete med turistinformation och guidning, upplevelser och aktiviteter samt reseplanering, 

resebyråarbete och försäljning. 

Båda inriktningarna kan leda till fortsatta studier på yrkeshögskola. 

Mål för gymnasiearbetet 

Gymnasiearbetet ska visa att eleven är förberedd för det yrkesområde som gäller för den valda 

yrkesutgången. Det ska pröva elevens förmåga att utföra några vanligt förekommande 

arbetsuppgifter inom yrkesområdet. Gymnasiearbetet ska utföras på ett sådant sätt att eleven 

planerar, genomför och utvärderar sin uppgift. Gymnasiearbetet kan utformas så att det ger 

eleverna möjlighet att pröva sitt yrkeskunnande i företagsliknande arbetsformer. 
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Hotell- och turismprogrammet 

Kurser inom gymnasiegemensamma ämnen 

Ämne Kurs Poäng 

Engelska Engelska 5 100 

 Engelska 6 100 

Estetiska uttryck Estetiska uttryck 50 

Historia Historia 1a1 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 1 100 

 Svenska 21 100 

 Svenska 3 100 

eller   

Svenska som andraspråk Svenska som andraspråk 1 100 

 Svenska som andraspråk 22 100 

 Svenska som andraspråk 3 100 

Kurser inom programgemensamma ämnen 

Ämne Kurs Poäng 

Aktiviteter och värdskap Besöksnäringen 100 

Engelska Engelska 6 100 

Entreprenörskap Entreprenörskap 100 

Konferens och evenemang Konferens och evenemang 100 

Reception Logi 100 

Reseproduktion och 

marknadsföring Hållbar turism  100 

 Resmål och resvägar 100 

Service och bemötande Service och bemötande 1 100 

                                                      
1 Elever på hotell- och turismprogrammet får välja bort svenska 2 och svenska 3 
2 Elever på hotell- och turismprogrammet får välja bort svenska som andraspråk 2 och svenska som andraspråk 3 
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Inriktningar 

Hotell och konferens 

Ämne Kurs Poäng 

Konferens och evenemang Konferens 1 100 

Reception Reception 1 100 

Serveringskunskap Frukost och bufféservering 100 

Våningsservice Våningsservice 1 100 

Turism och resor 

Ämne Kurs Poäng 

Aktiviteter och värdskap Aktiviteter och upplevelser 100 

Reseproduktion och 

marknadsföring Hållbar turism 100 

 Marknadsföring och försäljning 100 

 Reseproduktion och försäljning 100 

Individuellt val (200 poäng) 

Gymnasiearbete (100 50 poäng) 
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Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet 

Ämne Kurs Poäng 

Administration Administration 1 100 

 Personaladministration 100 

Affärskommunikation Affärskommunikation 100 

Aktiviteter och värdskap Aktiviteter och upplevelser 100 

 Guide och reseledare 100 

 Turistbyråservice 100 

 Värdskap på resmålet 100 

Dryckeskunskap Drycker och ansvarsfull alkoholservering 100 

 Barteknik 100 

Eventteknik Eventteknik 100 

 Ljudproduktionsteknik 100 

 Ljus- och bildproduktionsteknik 100 

Företagsekonomi Entreprenörskap och företagande 100 

 Företagsekonomi 1 100 

Försäljning och kundservice Personlig försäljning 1 100 

 Telefon- och internetservice 100 

Konferens och evenemang Evenemang 100 

 Konferens 1 100 

 Konferens 2 100 

 Konferens 3 100 

 Rums- och konferensbokning 100 

Moderna språk Kinesiska 1 100 

 Kinesiska 2 100 

 Kinesiska 3 100 

 Kinesiska 4 100 

 Kinesiska 5 100 

 Kinesiska 6 100 

 Kinesiska 7 100 

 Moderna språk 1 100 

 Moderna språk 2 100 

 Moderna språk 3 100 

 Moderna språk 4 100 

 Moderna språk 5 100 

 Moderna språk 6 100 

 Moderna språk 7 100 

Naturguidning Naturguidning 1 100 

 Naturguidning 2 200 

Programmering Programmering 1 100 

Reception Reception 1 100 
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 Reception 2 100 

 Reception 3 100 

Reseproduktion och 

marknadsföring Hållbar turism 100 

 Marknadsföring och försäljning 100 

 Reseproduktion och försäljning 100 

Serveringskunskap Arrangemang 100 

 Frukost och bufféservering 100 

 Servering 1 100 

Service och bemötande Service och bemötande 2 100 

Svenska Retorik 100 

 Svenska 2 100 

Tillämpad programmering Tillämpad programmering 100 

Våningsservice Våningsservice 1 100 

 Våningsservice 2 100 

 Våningsservice 3 100 
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Examensmål för naturbruksprogrammet 

Naturbruksprogrammet är ett yrkesprogram. Efter examen från programmet ska eleverna ha de 

kunskaper som behövs för att arbeta inom naturbrukssektorn med djurvård, hästhållning, 

lantbruk, naturturism, skogsbruk eller trädgård. växter, djur, mark, vatten eller skog. Inom 

programmet ska eleverna också ges möjligheter att läsa kurser som förbereder för 

högskolestudier, främst inom dessa områden. inom naturvetenskap, främst med koppling till 

naturbruk. Naturbruksprogrammet innehåller de kurser som krävs för att uppnå grundläggande 

behörighet till högskoleutbildning. Inom programmet ska eleverna även ges möjlighet att läsa 

kurser som ger särskild behörighet för högskolestudier mot ovanstående områden. 

Utbildningen kan leda till fortsatta studier på yrkeshögskola eller högskola. 

Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper om och färdigheter i att bruka naturen. Naturbruk 

innefattar de olika verksamheter som nyttjar och förvaltar naturresurser. Det kan till exempel vara 

produktion av livsmedel, växtmaterial och träråvara. Andra verksamheter är till exempel natur- 

och landskapsvård, fiske och vattenbruk, arbete med djur, eller arbete med park- och 

trädgårdsmiljöer, verksamhet som syftar till naturupplevelser samt annat arbete med  samt 

försäljning av varor och tjänster inom naturbrukssektorn. Även verksamhet som syftar till 

rekreation och naturupplevelser ingår. 

Att bruka naturen på ett sätt som främjar hållbar utveckling och vårdar ekosystemen ställer krav 

på såväl biologiska och ekologiska som tekniska och ekonomiska kunskaper. Utbildningen ska 

utveckla elevernas förståelse av naturens mångfald och hur olika verksamheter använder och 

påverkar naturen och biologiska processer. I detta ingår också kunskaper om olika energiformer 

och om energiomsättning. Utbildningen ska ge eleverna möjligheter att kritiskt granska och 

reflektera över hur vi kan bruka naturen för en hållbar utveckling. För att utveckla naturbrukets 

olika verksamheter krävs innovativt tänkande, entreprenörskap och företagsamhet. Utbildningen 

ska därför ge eleverna möjlighet att utveckla dessa förmågor. Den ska också bidra till ett globalt 

perspektiv på naturbruket samt ge kunskaper om internationellt samarbete. 

Stora delar av yrkesområdet regleras i lagar och andra författningar. Utbildningen ska därför ge 

eleverna kunskaper om dessa bestämmelser. Arbetsmiljöfrågor ska ha en central plats i 

utbildningen för att förebygga arbetsskador och främja god hälsa. 

Med utgångspunkt i praktiskt arbete inom naturbrukets olika yrkesområden ska utbildningen 

utveckla elevernas förmåga att ta initiativ och lösa problem på ett ansvarsfullt sätt. Eleverna ska 

kunna planera och genomföra arbetsuppgifter samt bedöma arbetsresultat utifrån kvalitet, 

effektivitet och miljötänkande. Under utbildningen ska eleverna utveckla praktiska färdigheter som 

kopplas till förståelse och reflektion. Utbildningen ska ge eleverna möjlighet att ta ställning i etiska 

frågor och kunna omsätta sina ställningstaganden i praktisk handling. 

Naturbrukets olika yrkesområden ställer krav på kommunikation och samverkan med andra i olika 

sammanhang. Därför ska utbildningen bidra till elevernas kommunikations- och 

samarbetsförmåga. Genom att arbeta med språket i alla ämnen utvecklar eleverna sin förmåga 

att argumentera och uttrycka ståndpunkter samt att söka, sovra och bearbeta information. 
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Utbildningen skall också bidra till att eleverna utvecklar den digitala kompetens som krävs inom 

naturbrukets olika yrkesområden.  

Arbetsplatsförlagt lärande ska förekomma på alla yrkesprogram. Det arbetsplatsförlagda lärandet 

ska bidra till att eleverna utvecklar yrkeskunskaper och en yrkesidentitet samt förstår reflekterar 

över yrkeskulturen och blir en del av yrkesgemenskapen på en arbetsplats. Det 

arbetsplatsförlagda lärandet kan också ge inblick i företagandets villkor. 

Examensmålet gäller för både skolförlagd utbildning och lärlingsutbildning. 

Inriktningar 

Naturbruksprogrammet har sexfyra inriktningar. 

Inriktningen djurvård ska ge kunskaper om djur för olika ändamål, deras beteende och behov 

samt samspelet mellan djur och människa. I inriktningen ska eleverna utifrån ett vetenskapligt 

synsätt lära sig att arbeta yrkesmässigt med djur och att sköta djuranläggningar. Inriktningen 

betonar sambandet mellan tekniska och biologiska kunskaper för en god djurvård. I inriktningen 

betonas även smittskydd. Inriktningen kan leda till arbete inom djurens hälso- och sjukvård, med 

hundar, med djur för forskningsändamål, med djurparksdjur eller i zoohandel. och ekonomiska 

kunskaper för en god djurhållning. Inriktningen kan till exempel leda till arbete som hästskötare, 

arbete med hundar, arbete som djurskötare inom lantbruk eller arbete som djurvårdare. 

Inriktningen hästhållning ska ge kunskaper om hästar, hästars beteende och behov samt 

samspelet mellan häst och människa. I inriktningen ska eleverna lära sig att arbeta yrkesmässigt 

på ett säkert sätt med hästar och att sköta hästanläggningar. Inriktningen betonar sambandet 

mellan tekniska och biologiska kunskaper för en god hästhållning. Inriktningen kan leda till arbete 

som hästskötare med olika inriktning inom hästnäringen. 

Inriktningen lantbruk ska ge kunskaper om mark, växter, djur, ekonomi och teknik. Inriktningen 

betonar sambandet mellan biologiska, tekniska och ekonomiska kunskaper för god 

produktkvalitet samt för bevarande av miljövärden och biologisk mångfald. Centralt för arbete 

inom lantbruk är biologisk förståelse av markens, växternas och djurens livsprocesser. Arbete 

inom lantbruk ställer också krav på tekniskt kunnande och hantering och användning av teknisk 

utrustning. Inriktningen kan leda till arbete som djurskötare, maskinförare eller arbete med 

växtodling. Inriktningen ska också ge kunskaper om växternas betydelse för naturbruket, miljön 

och människors hälsa. I inriktningen betonas de biologiska sambanden som ligger till grund för 

olika verksamheter. Inriktningen ska ge kunskaper om produktion av varor och tjänster och om 

lantbrukets betydelse för landsbygdsutveckling samt miljö-, natur- och landskapsvård. 

Inriktningen kan till exempel leda till arbete med växtodling, lantbruksmaskiner, 

kombinationslantbruk eller landsbygdstjänster. 

Inriktningen naturturism ska ge kunskaper om naturen som en förnybar resurs och om hur 

hållbara naturupplevelser kan utvecklas och nyttjas inom naturturismen. I inriktningen ska 

eleverna lära sig att yrkesmässigt kunna guida och leda aktiviteter i naturen samt att sköta 

anläggningar och naturmiljöer för naturturism. Inriktningen betonar sambandet mellan tekniska, 

biologiska och företagsekonomiska kunskaper för god förvaltning av naturresurser och för god 
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kvalitet på produkter och tjänster. Arbete inom naturturism ställer krav på säker hantering och 

användning av teknisk utrustning samt kunskap om ansvarsfrågor och systematiskt 

säkerhetsarbete.  Vidare krävs förmåga att leda på ett kunnigt och serviceinriktat sätt i mötet med 

gäster och kunder. Inriktningen kan leda till arbete inom naturturismen såsom aktiviteter inom 

naturguidning, fiske och vattenvård, jakt och viltvård samt arbete inom därtill kopplad fackhandel.   

Inriktningen skogsbruk ska ge kunskaper om skogen som en förnybar och uthållig resurs. I 

inriktningen betonas tekniska, biologiska och ekonomiska kunskaper för en hög avkastning med 

bibehållen biologisk mångfald och med höga värden på produkter och tjänster. Inriktningen ska 

också ge kunskaper om skogens sociala värde och skogsbrukets påverkan på människans miljö. 

Arbete inom skogsbruk ställer höga krav på tekniskt kunnande och hantering och användning av 

teknisk utrustning. Inriktningen kan leda till arbete som skogsmaskinförare, 

skogsmaskinmekaniker eller skogsvårdare.  skogen för rekreation och upplevelser. Inriktningen 

kan till exempel leda till arbete som skogsmaskinförare, arbete med skogsmaskinservice eller 

med skogs-, vilt- och vattenvård. 

Inriktningen trädgård ska ge kunskaper om mark, växter, växtmiljöer och trädgårdens betydelse i 

samhället. I inriktningen betonas biologiska, tekniska och ekonomiska kunskaper för god kvalitet 

på produkter och tjänster. Kunskaper om växter är centralt för allt arbete inom 

trädgårdsbranschen. Arbete inom trädgård ställer också krav på tekniskt kunnande och hantering 

och användning av teknisk utrustning. Inriktningen kan leda till arbete med trädgårdsanläggning, 

skötsel av utemiljöer, odling på friland eller i växthus samt arbete inom därtill kopplad fackhandel. 

eller med trädgårdstjänster. 

Samtliga inriktningar kan leda till fortsatta studier på yrkeshögskola. 

Mål för gymnasiearbetet 

Gymnasiearbetet ska visa att eleven är förberedd för det yrkesområde som gäller för den valda 

yrkesutgången. Det ska pröva elevens förmåga att utföra några vanligt förekommande 

arbetsuppgifter inom yrkesområdet. Gymnasiearbetet ska utföras på ett sådant sätt att eleven 

planerar, genomför och utvärderar sin uppgift. Gymnasiearbetet kan utformas så att det ger 

eleverna möjlighet att pröva sitt yrkeskunnande i företagsliknande arbetsformer. 
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Naturbruksprogrammet 

Kurser inom gymnasiegemensamma ämnen 

Ämne Kurs Poäng 

Engelska Engelska 5 100 

 Engelska 61 100 

Estetiska uttryck Estetiska uttryck 50 

Historia Historia 1a1 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 1 100 

 Svenska 22 100 

 Svenska 3 100 

eller   

Svenska som andraspråk Svenska som andraspråk 1 100 

 Svenska som andraspråk 23 100 

 Svenska som andraspråk 3 100 

Kurser inom programgemensamma ämnen 

Ämne Kurs Poäng 

Biologi Biologi 1 100 

Entreprenörskap Entreprenörskap 100 

Naturbruk Naturbruk (Revideras) 200 

Inriktningar 

Djurvård  

Ämne Kurs Poäng 

Biologi – naturbruk  Djurens biologi  100 

Djur  Djuren i naturbruket   100 

 Djurhållning 100 

                                                      
1 Elever på naturbruksprogrammet får välja bort engelska 6 
2 Elever på naturbruksprogrammet får välja bort svenska 2 och svenska 3 
3 Elever på naturbruksprogrammet får välja bort svenska som andraspråk 2 och svenska som andraspråk 3 
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Djurvård inom djurens hälso- och 

sjukvård Djurvård inom djurens hälso- och sjukvård 1 100 

Djur Sällskapsdjur 1  100 

Hästhållning 

Ämne Kurs Poäng 

Biologi – naturbruk Djurens biologi 100 

Djur Djurhållning  100 

Fordon och redskap inom 

naturbruk Fordon och redskap 100 

Hästkunskap Hästkunskap 1 100 

 Hästkunskap 2 100 

Ridning och körning Ridning och körning 200 

Lantbruk  

Ämne Kurs Poäng 

Biologi – naturbruk Marken och växternas biologi  100 

Djur Djuren i naturbruket 100 

Fordon och redskap inom 

naturbruk Fordon och redskap 100 

Lantbruksdjur Lantbruksdjur 1 100 

Lantbruksmaskiner Lantbruksmaskiner 1 100 

Naturbrukets byggnader Byggnadsunderhåll 100 

Växtodling Växtodling 1 100 

Naturturism 

Ämne Kurs Poäng 

Biologi – naturbruk Marken och växternas biologi 100 

Motor- och röjmotorsåg Motor- och röjmotorsåg 1 100 

Naturturism Naturturism 1 (Ny)   100 

 Naturturism 2 (Ny) 100 

Skog, mark och vatten Mångbruk av skog 100 

Skogsmaskiner Terrängtransporter (Reviderad) 100 
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Skogsbruk 

Ämne Kurs Poäng 

Biologi – naturbruk Marken och växternas biologi 100 

Motor- och röjmotorsåg Motor- och röjmotorsåg 1 100 

Skog, mark och vatten Mångbruk av skog 100 

Skogsproduktion Skogsskötsel 1 100 

 Terrängtransporter  100 

Skogsmaskiner Virkeslära  100 

 Virkestransport med skotare 100 

Trädgård 

Ämne Kurs Poäng 

Biologi – naturbruk Marken och växternas biologi 100 

Fordon och redskap inom 

naturbruk Fordon och redskap 100 

Skötsel av utemiljöer Beskärning och trädvård 100 

 Skötsel av utemiljöer 100 

Trädgårdsanläggning Trädgårdsanläggning 1 100 

Trädgårdsodling Trädgårdsodling 1 100 

Växtkunskap Växtkunskap 1 100 

Individuellt val (200 poäng) 

Gymnasiearbete (100 50 poäng) 
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Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet 

Ämne Kurs Poäng 

Aktiviteter och värdskap Aktiviteter och upplevelser 100 

 Besöksnäringen 100 

Arkitektur Arkitektur – rum 100 

Biodling Biodling 100 

Biologi – naturbruk Bevarandebiologi 100 

 Biologi – naturbruk – specialisering 100 

 Djurens biologi 100 

 Marken och växternas biologi 100 

Design Design 1 100 

Djur Djur i zoohandel 200 

 Djur – specialisering 100 

 Djuren i naturbruket 100 

 Djurhållning 100 

 Sällskapsdjur 1 100 

 Sällskapsdjur 2 100 

Djur för forskningsändamål Djur för forskningsändamål 200 

Djurparksdjur Djurparksdjur 1 100 

 Djurparksdjur 2 100 

Djurvård inom djurens hälso- och 

sjukvård Djurvård inom djurens hälso- och sjukvård 1 100 

 Djurvård inom djurens hälso- och sjukvård 2 200 

Energiteknik Förnybar energi 100 

Fordon och redskap inom 

naturbruk Fordon och redskap 100 

Fysik Fysik 1b1 100 

Företagsekonomi Entreprenörskap och företagande 100 

 Företagsekonomi 1 100 

 Företagsekonomi 2 100 

Försäljning och kundservice Personlig försäljning 1 100 

 Servicekunskap 100 

Geografi Geografi 1 100 

Handel Handel – specialisering  100 

Hundkunskap Hundkunskap 1 100 

 Hundkunskap 2 100 

 Hundkunskap 3 100 

 Träning av hund 100 

Hygienkunskap Hygien 100 

Hästkunskap Hästkunskap 1 100 

 Hästkunskap 2 100 
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 Hästkunskap 3 100 

Kemi Kemi 1 100 

Lantbruksdjur Lantbruksdjur 1 100 

 Lantbruksdjur 2 100 

 Lantbruksdjur – specialisering 100 

Lantbruksmaskiner Lantbruksmaskiner 1 100 

 Lantbruksmaskiner 2 100 

Lastmaskiner och truckar inom 

naturbruk Lastmaskiner och truckar 100 

Livsmedels- och näringskunskap Livsmedels- och näringskunskap 1 100 

Matematik Matematik 2a 100 

 Matematik 3b 100 

 Matematik 3c 100 

Matlagningskunskap Matlagning 1 100 

Mobila arbetsmaskiner Grävmaskiner 200 

Motor- och röjmotorsåg Motor- och röjmotorsåg 1 100 

 Motor- och röjmotorsåg 2 100 

Natur- och landskapsvård Natur- och landskapsvård 100 

Naturbrukets byggnader Byggnadsunderhåll 100 

Naturguidning Guidning i naturbruksmiljöer 100 

 Naturguidning 1 100 

 Naturguidning 2 200 

Naturturism Naturturism 1 100 

 Naturturism 2 100 

 Naturturism 3 100 

Odling i växthus Odling i växthus 1 100 

 Odling i växthus 2 100 

 Odling i växthus – specialisering 100 

Pedagogik Aktivitetsledarskap 100 

 Kommunikation 100 

Programmering Programmering 1 100 

Ridning och körning Körning 1 100 

 Körning 2 100 

 Ridning 1 100 

 Ridning 2 100 

 Ridning och körning 200 

Service och bemötande Service och bemötande 100 

Serviceteknik – naturbruk Serviceteknik – naturbruk 1 100 

 Serviceteknik – naturbruk 2 100 

 Serviceteknik – naturbruk – specialisering 100 

Skog, mark och vatten Fiske och vattenvård 1 100 

 Fiske och vattenvård 2 200 

 Jakt och viltvård 1 100 
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 Jakt och viltvård 2 200 

 Jakt och viltvård – specialisering 100 

 Mångbruk av skog 100 

Skogsmaskiner Avverkningsmaskiner 100 

 Skogsmaskiner – specialisering 200 

 Småskalig skogsteknik 100 

 Terrängtransporter 100 

 Virkestransport med skotare 100 

Skogsproduktion Skogsskötsel 1 100 

 Skogsskötsel 2 100 

 Skogsskötsel – specialisering 100 

 Virkeslära 100 

 Virkesmätning 100 

Skötsel av utemiljöer Beskärning och trädvård 100 

 Skötsel av utemiljöer 100 

 Skötsel av utemiljöer – specialisering 100 

Svenska Svenska 2 100 

eller   

Svenska som andraspråk Svenska som andraspråk 2 100 

Tillämpad programmering Tillämpad programmering 100 

Travkunskap Trav 1 100 

 Trav 2 100 

Trädgårdsanläggning Trädgårdsanläggning 1 100 

 Trädgårdsanläggning 2 100 

 Trädgårdsanläggning – specialisering 100 

Trädgårdsmaskiner Trädgårdsmaskiner 100 

Trädgårdsodling Trädgårdsodling 100 

 Trädgårdsodling – grönsaker, frukt och bär 100 

 Trädgårdsodling – plantskoleväxter 100 

 Trädgårdsodling – specialisering 100 

Växtkunskap Växtkunskap 1 100 

 Växtkunskap 2 100 

Växtodling Odling av djurfoder 100 

 Växtodling 1 100 

 Växtodling 2 100 

 Växtodling – specialisering 100 
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Examensmål för restaurang- och livsmedelsprogrammet 

Restaurang- och livsmedelsprogrammet är ett yrkesprogram. Efter examen från programmet ska 

eleverna ha de kunskaper som behövs för att arbeta inom restaurang- och livsmedelssektorn, till 

exempel i restaurang, bageri och med färskvaror. Restaurang- och livsmedelsprogrammet 

innehåller de kurser som krävs för att uppnå grundläggande behörighet till högskolestudier. 

Utbildningen kan leda till fortsatta studier på yrkeshögskola och högskola. 

Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper inom de delar av restaurang- och 

livsmedelsbranschen där man arbetar nära kunderna med i första hand hantverksmässiga 

metoder, såväl traditionella som moderna. Den ska också utveckla elevernas kunskaper om och 

färdigheter i livsmedelsproduktion, matlagning och servering liksom deras kunskaper om måltiden 

som helhet. Måltiden som helhet är central i utbildningen eftersom de olika 

verksamhetsområdena samverkar för att skapa måltidsupplevelser. Oavsett om man till exempel 

bakar, arbetar i delikatessbutik eller på restaurang bidrar man till helheten. Utbildningen ska även 

ge kunskaper i arbetsmiljö, försäljning, service, hygien, näringslära, specialkoster och 

alkoholservering. 

Arbetet nära kunderna ställer krav på goda kunskaper i kommunikation och service. Utbildningen 

ska därför utveckla elevernas förmåga att bemöta kunder. Även kunskaper i exponering och 

skyltning av varor ska ingå i utbildningen. Kommunikation är en viktig del i ett fungerande 

lagarbete. Eftersom arbetet inom yrkesområdet i regel utförs av människor i samverkan ska 

utbildningen utveckla elevernas förmåga att samverka med andra, oavsett till exempel kön, 

kulturell bakgrund, ålder, position eller kompetens. Eleverna ska vidare utveckla förmågan att 

arbeta i grupp, ta initiativ, vara lyhörda, arbeta självständigt och kunna använda yrkets fackspråk. 

Utbildningen ska även utveckla elevernas förmåga att arbeta med planering, organisation och 

ekonomi. 

Branschen präglas av förändring och utveckling, vilket ställer krav på kreativitet och flexibilitet. 

Därför ska utbildningen förbereda eleverna för fortsatt lärande i yrkeslivet samt utveckla deras 

förmåga att se och förstå sin egen roll i verksamheten, och att diskutera och reflektera över sitt 

eget lärande utifrån olika arbetsuppgifter. Utbildningen ska utveckla elevernas ansvarskänsla, 

kvalitetsmedvetenhet och företagsekonomiska förståelse. Arbetsmiljöfrågor och frågor om 

arbetsorganisation ska ha en central plats i utbildningen för att förebygga arbetsskador och 

främja god hälsa. Utbildningen ska ge eleverna de kunskaper som behövs för att arbeta 

arbetsmiljöriktigt, säkert och i enlighet med lagar och andra bestämmelser inom yrkesområdet. 

Livsmedels- och restaurangbranschen har en stark internationell prägel. Därför ska kunskaper 

om livsmedel och måltider i andra kulturer ingå i utbildningen. Branschen är av tradition en del av 

en internationell arbetsmarknad. Utbildningen ska därför ge eleverna kännedom om arbete i 

andra länder och möjligheter till fördjupade studier i engelska. Branschen har dessutom en 

regional anknytning, med fokus på närliggande produktion och lokala traditioner, vilket ska 

återspeglas i utbildningen. 
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Branschen kännetecknas av många olika typer av företag. Oavsett om man är anställd eller driver 

eget företag krävs initiativförmåga, idérikedom och egen drivkraft. Därför ska utbildningen ge 

kunskaper om entreprenörskap och företagande. Utbildningen ska dessutom leda till en fördjupad 

förståelse av de etiska frågor som livsmedelshantering, försäljning och hållbar utveckling ställer. 

De etiska frågeställningarna ska även omfatta de tidigare stegen i produktionskedjan, som 

djurhållning, odling, transport och förädling. 

Arbetsplatsförlagt lärande ska förekomma på alla yrkesprogram. Det arbetsplatsförlagda lärandet 

ska bidra till att eleverna utvecklar yrkeskunskaper och en yrkesidentitet samt förstårreflekterar 

över   yrkeskulturen och blir en del av yrkesgemenskapen på en arbetsplats. Det 

arbetsplatsförlagda lärandet kan också ge inblick i företagandets villkor. 

Examensmålet gäller för både skolförlagd utbildning och lärlingsutbildning. 

Inriktningar 

Restaurang- och livsmedelsprogrammet har två inriktningar. 

Inriktningen bageri och konditori ska ge kunskaper framför allt för arbete inom den 

hantverksmässiga delen av dessa näringar. Den ska ge de kunskaper som behövs för såväl små- 

som storskalig verksamhet. Inriktningen kan till exempel leda till yrken som bagare eller konditor. 

Inriktningen färskvaror, delikatesser och catering ska ge kunskaper inom livsmedelsområdet, i 

syfte att sälja, och om måltiden och dess delar som råvaruval, tillagning, drycker, dukning och 

uppläggning. Inriktningen kan till exempel leda till yrken som matinformatör eller säljare med 

specialisering mot exempelvis matlagning, bageri eller konditori. 

Inriktningen kök och servering ska ge kunskaper inom matlagning i offentlig eller privat 

restaurangverksamhet, servering, försäljning av mat och dryck samt arbete inom besöksnäringen. 

Inriktningen kan till exempel leda till yrken som kock, kallskänka, servitris eller servitör. 

Båda inriktningarna kan leda till fortsatta studier på yrkeshögskola. 

 

Mål för gymnasiearbetet 

Gymnasiearbetet ska visa att eleven är förberedd för det yrkesområde som gäller för den valda 

yrkesutgången. Det ska pröva elevens förmåga att utföra några vanligt förekommande 

arbetsuppgifter inom yrkesområdet. Gymnasiearbetet ska utföras på ett sådant sätt att eleven 

planerar, genomför och utvärderar sin uppgift. Gymnasiearbetet kan utformas så att det ger 

eleverna möjlighet att pröva sitt yrkeskunnande i företagsliknande arbetsformer. 
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Restaurang- och livsmedelsprogrammet 

Kurser inom gymnasiegemensamma ämnen 

Ämne Kurs Poäng 

Engelska Engelska 5 100 

 Engelska 61 100 

Estetiska uttryck Estetiska uttryck 50 

Historia Historia 1a1 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 1 100 

 Svenska 22 100 

 Svenska 3 100 

eller   

Svenska som andraspråk Svenska som andraspråk 1 100 

 Svenska som andraspråk 23 100 

 Svenska som andraspråk 3 100 

Kurser inom programgemensamma ämnen 

Ämne Kurs Poäng 

Hygienkunskap Hygien 100 

Livsmedels- och näringskunskap Livsmedels- och näringskunskap 1 100 

Måltids- och branschkunskap 

Branschkunskap inom restaurang och 

livsmedel 100 

Service och bemötande Service och bemötande 1 100 

Inriktningar 

Bageri och konditori 

Ämne Kurs Poäng 

Bageri- och konditorikunskap Bageri 1 100 

                                                      
1 Elever på restaurang- och livsmedelsprogrammet får välja bort engelska 6 
2 Elever på restaurang- och livsmedelsprogrammet får välja bort svenska 2 och svenska 3 
3 Elever på restaurang- och livsmedelsprogrammet får välja bort svenska som andraspråk 2 och svenska som andraspråk 
3 
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 Choklad och konfektyr 100 

 Konditori 1 100 

Färskvaror, delikatess och catering 

Ämne Kurs Poäng 

Försäljning och kundservice Personlig försäljning 1 100 

 Personlig försäljning 2 100 

Livsmedels- och näringskunskap Livsmedels- och näringskunskap 2 100 

Mat och butik Mat och butik 1 100 

Mat och dryck i kombination Mat och dryck i kombination 100 

Service och bemötande Service och bemötande 2 100 

Kök och servering 

Ämne Kurs Poäng 

Mat och dryck i kombination Mat och dryck i kombination 100 

Matlagningskunskap Matlagning 1 100 

Serveringskunskap Servering 1 100 

Individuellt val (200 poäng) 

Gymnasiearbete (100 50 poäng) 
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Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet 

Ämne Kurs Poäng 

Aktiviteter och värdskap Aktiviteter och upplevelser 100 

 Besöksnäringen 100 

Bageri- och konditorikunskap Bageri 1 100 

 Bageri 2 200 

 Bageri 3 100 

 Bageri 4 100 

 Bageri – specialisering 100 

 Choklad och konfektyr 100 

 Konditori 1 100 

 Konditori 2 200 

 Konditori 3 100 

 Konditori 4 100 

 Konditori – specialisering 100 

Charkuterikunskap Charkuteri 1 100 

 Charkuteri 2 100 

 Charkuteri 3 200 

 Charkuteri 4 100 

 Charkuteri – specialisering 100 

Dryckeskunskap Barteknik 100 

 Drycker 100 

 Drycker och ansvarsfull alkoholservering 100 

 Drycker – specialisering 100 

Engelska Engelska 6 100 

Entreprenörskap Entreprenörskap 100 

Företagsekonomi Entreprenörskap och företagande 100 

 Företagsekonomi 1 100 

 Företagsekonomi 2 100 

Försäljning och kundservice Personlig försäljning 1 100 

 Personlig försäljning 2 100 

 Telefon- och internetservice 100 

Handel Affärsutveckling och ledarskap 100 

 Praktisk marknadsföring 1 100 

 Praktisk marknadsföring 2 100 

Konferens och evenemang Konferens och evenemang 100 

Ledarskap och organisation Ledarskap och organisation 100 

Livsmedels- och näringskunskap Livsmedels- och näringskunskap 2 100 

Mat och butik Mat och butik 1 100 

 Mat och butik 2 100 

 Mat och butik – specialisering 100 
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Mat och dryck i kombination Mat och dryck i kombination 100 

Matlagningskunskap Matlagning 1 100 

 Matlagning 2 200 

 Matlagning 3 200 

 Matlagning 4 200 

 Matlagning – specialisering 100 

 Specialkoster 100 

Moderna språk Kinesiska 1 100 

 Kinesiska 2 100 

 Kinesiska 3 100 

 Kinesiska 4 100 

 Kinesiska 5 100 

 Kinesiska 6 100 

 Kinesiska 7 100 

 Moderna språk 1 100 

 Moderna språk 2 100 

 Moderna språk 3 100 

 Moderna språk 4 100 

 Moderna språk 5 100 

 Moderna språk 6 100 

 Moderna språk 7 100 

Programmering Programmering 1 100 

Reception Logi 100 

Serveringskunskap Arrangemang 100 

 Frukost och bufféservering 100 

 Matsalshantverk 100 

 Servering 1 100 

 Servering 2 200 

 Servering – specialisering 100 

Service och bemötande Service och bemötande 2 100 

Styckningskunskap Finstyckning 100 

 Styckning 1 100 

 Styckning 2 100 

 Styckning 3 200 

 Styckning 4 100 

 Styckning – specialisering 100 

Tillämpad programmering Tillämpad programmering 100 
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Examensmål för bygg- och anläggningsprogrammet 

Bygg- och anläggningsprogrammet är ett yrkesprogram. Efter examen från programmet ska 

eleverna ha de kunskaper som behövs för att arbeta inom något av bygg- och 

anläggningsbranschens yrken, till exempel som anläggningsarbetare, anläggningsmaskinförare, 

byggnadsarbetare, byggnadsmålare eller plåtslagare. Bygg- och anläggningsprogrammet 

innehåller de kurser som krävs för att uppnå grundläggande behörighet till högskoleutbildning. 

Utbildningen kan leda till fortsatta studier på yrkeshögskola eller högskola. 

Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper om och färdigheter i byggnation och anläggning 

vid till exempel nyproduktion, ombyggnad och renovering. Eftersom bygg- och anläggningsarbete 

påverkar samhällets infrastruktur och de miljöer man vistas i ska utbildningen ge kunskaper om 

ett rationellt, säkert och miljömässigt hållbart byggande. Utbildningen ska också ge kunskaper om 

branschens olika yrken och arbetsprocesser samt om entreprenörskap och företagande, vilket 

ger en god grund för samverkan på arbetsplatsen och med kunder. 

Byggarbetsplatsen är föränderlig och arbetet sker både inomhus och utomhus. Dessutom 

förändras och utvecklas arbetsmetoder, material, verk-tyg och hjälpmedel. Detta ställer krav på 

ett flexibelt förhållningssätt och kontinuerligt lärande i arbetslivet. Utbildningen ska därför utveckla 

elevernas kreativitet och initiativförmåga. Den ska också bidra till att utveckla elevernas förmåga 

att använda digital teknik som förekommer inom för utbildningen relevanta yrkesområden. De ska 

kunna arbeta självständigt och tillsammans med andra. Arbetet ska genomföras på ett 

ergonomiskt, hälsosamt och säkert sätt för att förebygga förslitningar och andra arbetsskador. 

Utbildningen ska ge kunskaper om arbetsmiljöregler och säkerhetsbestämmelser. 

Bygg- och anläggningsbranschen hanterar stora ekonomiska värden. Arbetet genomförs utifrån 

kundens beställning och i enlighet med gällande lagar, föreskrifter och andra bestämmelser. 

Utbildningen ska därför ge eleverna kunskaper om och färdigheter i att planera, genomföra, 

dokumentera och kvalitetssäkra arbetet med tidsenliga metoder och hjälpmedel. Eleverna ska 

kunna välja, använda och vårda material, verktyg och maskiner med hänsyn till säkerhet samt 

miljö, kvalitet och ekonomi, både när det gäller produktions- och livscykelkostnader. Utbildningen 

ska även utveckla elevernas förmåga att lösa problem i det dagliga arbetet och att ta till vara 

erfarenheter av tidigare byggprojekt. 

Utbildningen ska utveckla elevernas förståelse av sin egen och yrkets betydelse i arbets- och 

samhällslivet. I samarbetet på arbetsplatsen och i kundrelationer ställs krav på 

kommunikationsförmåga och förståelse för andra människor och andra yrkesgrupper. Eleverna 

ska därför i alla ämnen arbeta med att utveckla sitt språk och få möjlighet att möta och diskutera 

olika perspektiv på människors livsvillkor i samhället. 

Arbetsplatsförlagt lärande ska förekomma på alla yrkesprogram. Det arbetsplatsförlagda lärandet 

ska bidra till att eleverna utvecklar yrkeskunskaper och en yrkesidentitet samt  förstårreflekterar 

över yrkeskulturen och blir en del av yrkesgemenskapen på en arbetsplats. Det 

arbetsplatsförlagda lärandet kan också ge inblick i företagandets villkor. 

Examensmålet gäller för både skolförlagd utbildning och lärlingsutbildning. 
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Inriktningar 

Bygg- och anläggningsprogrammet har fem inriktningar. 

Inriktningen anläggningsfordon ska ge kunskaper i markarbeten som schakt- och 

materialförflyttning inom väg- och ledningsarbete och ballast samt trafikkunskap. 

Inriktningen husbyggnad ska ge kunskaper i nybyggnation, renovering och ombyggnation av 

bostäder och lokaler samt även av broar och andra anläggningskonstruktioner. 

Inriktningen mark och anläggning ska ge kunskaper i markarbeten för vägar, järnvägar, 

husgrunder, ledningar, gröna ytor samt asfalt-, platt- och stenbeläggningar. 

Inriktningen måleri ska ge kunskaper i ny- och ommålning av invändiga och utvändiga ytor, 

uppsättning av olika väggbeklädnadsmaterial samt kunskaper om färgens estetiska och 

skyddande värden. 

Inriktningen plåtslageri ska ge kunskaper i byggnads- och ventilationsplåtslageri för att förse 

byggnader med ett yttre klimatskydd och ett fungerande inneklimat, i en kombination av design 

och teknisk funktion. 

Samtliga inriktningar kan leda till fortsatta studier på yrkeshögskola. 

Mål för gymnasiearbetet 

Gymnasiearbetet ska visa att eleven är förberedd för det yrkesområde som gäller för den valda 

yrkesutgången. Det ska pröva elevens förmåga att utföra några vanligt förekommande 

arbetsuppgifter inom yrkesområdet. Gymnasiearbetet ska utföras på ett sådant sätt att eleven 

planerar, genomför och utvärderar sin uppgift. Gymnasiearbetet kan utformas så att det ger 

eleverna möjlighet att pröva sitt yrkeskunnande i företagsliknande arbetsformer. 



Bilaga 14 – programstruktur för bygg- och anläggningsprogrammet 

 

Bygg- och anläggningsprogrammet 

Kurser inom gymnasiegemensamma ämnen 

Ämne Kurs Poäng 

Engelska Engelska 5 100 

 Engelska 61 100 

Estetiska uttryck Estetiska uttryck 50 

Historia Historia 1a1 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 1 100 

 Svenska 22 100 

 Svenska 3 100 

eller   

Svenska som andraspråk Svenska som andraspråk 1 100 

 Svenska som andraspråk 23 100 

 Svenska som andraspråk 3 100 

Kurser inom programgemensamma ämnen 

Ämne Kurs Poäng 

Bygg och anläggning Bygg och anläggning 1 200 

 Bygg och anläggning 2 200 

Inriktningar 

Anläggningsfordon  

Ämne Kurs Poäng 

Anläggningsförare Anläggningsförare 1 200 

 Anläggningsförare 2 200 

 Anläggningsförare 3 200 

 Anläggningsförare 4 200 

                                                      
1 Elever på bygg- och anläggningsprogrammet kan välja bort engelska 6 
2 Elever på bygg- och anläggningsprogrammet kan välja bort svenska 2 och svenska 3 
3 Elever på bygg- och anläggningsprogrammet kan välja bort svenska som andraspråk 2 och svenska som andraspråk 3 
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 Anläggningsförare – process 100 

Husbyggnad  

Ämne Kurs Poäng 

Husbyggnad Husbyggnad 1 100 

 Husbyggnad 2 200 

 Husbyggnad 3 – ombyggnad 200 

 Husbyggnadsprocessen 200 

Mark och anläggning  

Ämne Kurs Poäng 

Anläggning Anläggning 1 100 

 Anläggning 2 200 

 Anläggningsprocessen 200 

Måleri  

Ämne Kurs Poäng 

Måleri Måleri 1 200 

 Måleriprocessen 200 

Plåtslageri 

Ämne Kurs Poäng 

Plåtslageri Plåtslageri – grunder 100 

 Plåtslageriprocessen 200 

Ventilationsplåtslageri Ventilationsplåtslageri 1 100 

Individuellt val (200 poäng) 

Gymnasiearbete (100 50 poäng) 
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Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet 

Ämne Kurs Poäng 

Anläggning Anläggning 1 100 

 Anläggning 2 200 

 Anläggning – gröna ytor 200 

 Anläggning – ledningsbyggnad 200 

 Anläggning – stensättning 100 

 Anläggning – vägbyggnad 100 

 Anläggningsprocessen 200 

Arkitektur Arkitektur – hus 100 

 Arkitektur – rum 100 

Beläggning Beläggning 200 

 Beläggningsarbeten 100 

 Beläggningsmaskiner 100 

Berghantering Bergarbeten 200 

 Bergborrning 200 

 Bergmaskiner 100 

 Bergsprängning 200 

Betong Betong 1 – lågform och platta på mark 100 

 Betong 2 – väggar och pelare 100 

 Betong 3 – bärlag 100 

 Betong 4 – golv 100 

Cad Cad 1 50 

 Cad 2 50 

Design Design 1 100 

Elementmontering Elementmontering 100 

Entreprenörskap Entreprenörskap 100 

Fysik Fysik 1a 150 

Företagsekonomi Entreprenörskap och företagande 100 

 Företagsekonomi 1 100 

Golvläggning Golvläggning 1 100 

 Golvläggning 2 – våtrum 100 

 Golvläggning 3 – trä och laminat 200 

Husbyggnad Husbyggnad 1 100 

 Husbyggnad 2 200 

 Husbyggnad 3 – ombyggnad 200 

 Husbyggnadsprocessen 200 

Husbyggnad – specialyrken Specialyrken 1 100 

 Specialyrken 2 200 

 Specialyrken 3 200 

Hållbart samhälle Hållbart samhällsbyggande 100 



Bilaga 14 – programstruktur för bygg- och anläggningsprogrammet 

 

Järnvägsbyggnad Järnvägsbyggnad 1 100 

 Järnvägsbyggnad 2 200 

 Järnvägsbyggnad 3 200 

Lackeringsteknik Färg och dekorationslackering 100 

 Industriell lackering 200 

 Lackeringsteknik – applicering 100 

Matematik Matematik 2a 100 

Mobila arbetsmaskiner Grävmaskiner 200 

 Hjullastare 200 

Motor- och röjmotorsåg Motor- och röjmotorsåg 1 100 

Mur- och putsverk Mur- och putsverk 1 – grundmurar 100 

 Mur- och putsverk 2 – murverk 100 

 Mur- och putsverk 3 – puts 100 

Måleri Måleri 1 200 

 Måleri 2 200 

 Måleri 3 200 

 Måleri 4 200 

 Måleri 5 200 

 Måleri – dekorationstekniker 100 

 Måleri – äldre måleritekniker 100 

 Måleriprocessen 200 

Plåtslageri Plåtslageri – grunder 100 

 Plåtslageriprocessen 200 

Plåtslageriteknik Byggnadsplåtslageri 1 200 

 Byggnadsplåtslageri 2 200 

 Byggnadsplåtslageri 3 200 

 Byggnadsplåtslageri 4 200 

 Kulturplåtslageri 100 

 Lättbyggnadsteknik 200 

 Plåtslageri – svetstekniker 100 

Programmering Programmering 1 100 

Svenska Svenska 2 100 

eller   

Svenska som andraspråk Svenska som andraspråk 2 100 

Teknik Teknik 1 150 

Tillämpad programmering Tillämpad programmering 100 

Trä Bygga i trä 100 

 Timring 100 

 Trä 1 – stommar 100 

 Trä 2 – beklädnad 100 

 Trä 3 – montage 100 

Tätskikt våtrum Tätskikt våtrum 100 

Ventilationsplåtslageri Ventilationsisolering 200 
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 Ventilationsmontering 1 100 

 Ventilationsmontering 2 200 

 Ventilationsplåtslageri 1 100 

 Ventilationsplåtslageri 2 200 

 Ventilationsservice 100 

Ventilationsteknik Luftbehandling 100 

 Ventilationsteknik – injustering 100 
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Examensmål för el- och energiprogrammet 

El- och energiprogrammet är ett yrkesprogram. Efter examen från programmet ska eleverna ha 

de kunskaper som behövs för att arbeta med automatiserade produktionssystem, system för 

energi-, miljö- och vattenteknik eller dator- och kommunikationssystem, eller för att arbeta som 

elektriker inom eldistribution eller installation. El- och energiprogrammet innehåller de kurser som 

krävs för att uppnå grundläggande behörighet till högskoleutbildning. 

Utbildningen kan leda till fortsatta studier på yrkeshögskola och högskola. 

Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper i att försörja och bistå samhällsviktiga 

basfunktioner som produktion, installation och distribution av el-, energi- och vattensystem. Den 

ska därför ge kunskaper om el- och energiteknik och automation samt färdigheter i att utföra 

arbetsuppgifter inom dessa arbetsområden. Dator- och kommunikationsteknik och samhällets 

digitala infrastruktur ska också vara centralt inom utbildningen. 

Säkerhetsfrågor är av yttersta vikt för arbete inom de olika yrkesområdena. Utbildningen ska 

därför leda till att eleverna blir väl förtrogna med nationella och internationella överenskommelser 

om teknologi, informationssäkerhet, standarder, arbetssäkerhet och arbetsmiljö. 

Utbildningen ska träna eleverna i att göra medvetna val, exempelvis att kunna använda rätt 

material och verktyg samt att kunna planera och utvärdera en arbetsprocess. Utbildningen ska 

vidare leda till att eleverna förstår vikten av att kunna dokumentera och gå systematiskt till väga 

för att lösa problem. Allt el-, energi-, automations- och datortekniskt kunnande bygger på 

naturvetenskapliga principer. Att kunna utföra korrekta beräkningar är en förutsättning för 

yrkesutövningen. Utbildningen ska därför utveckla elevernas matematiska kunskaper. 

Utbildningen ska ge kunskaper om hur eleverna kan bidra till yrkets, företagets och samhällets 

utveckling såväl nationellt som lokalt. Internationaliseringen inom el-, energi-, automations- och 

datorbranscherna kräver förmåga att använda språk. Utbildningen ska ge eleverna möjligheter till 

fördjupade studier i engelska. 

I yrkeslivet kommer eleverna att möta olika människor och ansvara för att ett professionellt arbete 

utförs, ofta i samarbete med andra yrkesgrupper. Utbildningen ska därför utveckla elevernas 

förmåga att samarbeta med andra, bemöta kunder, ge service och att skickligt utföra arbete både 

på företag och i människors hem. Inom branscherna är både storföretag och enpersonsföretag 

vanliga. Utbildningen ska därför ge kunskaper om företagandets villkor, ekonomi samt direkt och 

indirekt miljöpåverkan. 

Arbetsmiljöfrågor ska ha en central plats i utbildningen för att förebygga arbetsskador och för att 

främja god hälsa. 

Arbetsplatsförlagt lärande ska förekomma på alla yrkesprogram. Det arbetsplatsförlagda lärandet 

ska bidra till att eleverna utvecklar yrkeskunskaper och en yrkesidentitet samt  reflekterar över 

förstår yrkeskulturen och blir en del av yrkesgemenskapen på en arbetsplats. Det 

arbetsplatsförlagda lärandet kan också ge inblick i företagandets villkor. 

Examensmålet gäller för både skolförlagd utbildning och lärlingsutbildning. 
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Inriktningar 

El- och energiprogrammet har fyra inriktningar. 

Inriktningen automation ska ge systemorienterade kunskaper i brytningen mellan elektroteknik, 

datorteknik samt drift- och underhållsteknik. Detta innebär att inriktningen ska utveckla elevernas 

förmåga att planera, installera och sätta automatiserade produktionssystem i drift. Inriktningen 

ska också utveckla elevernas förmåga att yrkesmässigt arbeta med underhållsarbete och 

felsökning i industriella anläggningar. Inriktningen kan leda till yrken som till exempel 

automationstekniker, processtekniker, industrielektriker och mekatroniker. 

Inriktningen dator- och kommunikationsteknik ska ge kunskaper i att yrkesmässigt installera, 

administrera, underhålla och reparera dator- och kommunikationssystem samt kunskaper om 

informationssäkerhet. Inriktningen ska också utveckla elevernas förmåga att arbeta med system 

för presentation av data, bild, ljud och interaktiva tekniker. Inriktningen kan leda till yrken som till 

exempel nätverkstekniker, teknisk säljare, supporttekniker och servicetekniker. 

Inriktningen elteknik ska ge kunskaper i att installera, underhålla och reparera elanläggningar, 

eldistributionsnät, larm samt tv- och datanät. Inriktningen kan leda till yrken som elektriker 

verksam inom installation eller eldistribution. Andra möjliga yrken är till exempel hisstekniker och 

larmtekniker. 

Inriktningen energiteknik ska ge kunskaper i att genomföra drift- och underhållsarbeten samt 

servicefunktioner inom energi-, miljö- och vattenteknikbranscherna samt processbaserade 

branscher. Inriktningen ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att arbeta med specialiserade 

funktioner i många olika yrken inom energi- och processbranscherna. Möjliga yrken är till 

exempel drift- och underhållstekniker, driftoperatör, vattenmiljötekniker och laborant. 

Samtliga inriktningar kan leda till fortsatta studier på yrkeshögskola. 

Mål för gymnasiearbetet 

Gymnasiearbetet ska visa att eleven är förberedd för det yrkesområde som gäller för den valda 

yrkesutgången. Det ska pröva elevens förmåga att utföra några vanligt förekommande 

arbetsuppgifter inom yrkesområdet. Gymnasiearbetet ska utföras på ett sådant sätt att eleven 

planerar, genomför och utvärderar sin uppgift. Gymnasiearbetet kan utformas så att det ger 

eleverna möjlighet att pröva sitt yrkeskunnande i företagsliknande arbetsformer. 
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El- och energiprogrammet 

Kurser inom gymnasiegemensamma ämnen 

Ämne Kurs Poäng 

Engelska Engelska 5 100 

 Engelska 61 100 

Estetiska uttryck Estetiska uttryck 50 

Historia Historia 1a1 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 1 100 

 Svenska 22 100 

 Svenska 3 100 

eller   

Svenska som andraspråk Svenska som andraspråk 1 100 

 Svenska som andraspråk 23 100 

 Svenska som andraspråk 3 100 

Kurser inom programgemensamma ämnen 

Ämne Kurs Poäng 

Dator- och kommunikationsteknik Datorteknik 1a 100 

Elektroteknik Elektromekanik 100 

Energiteknik Energiteknik 1 100 

Mekatronik Mekatronik 1 100 

Inriktningar 

Automation 

Ämne Kurs Poäng 

Ellära Praktisk ellära 100 

Mät-, styr- och reglerteknik Mät- och reglerteknik 100 

                                                      
1 Elever på el- och energiprogrammet kan välja bort engelska 6 
2 Elever på el- och energiprogrammet kan välja bort svenska 2 och svenska 3 
3 Elever på el- och energiprogrammet kan välja bort svenska som andraspråk 2 och svenska som andraspråk 3 
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 Mät- och styrteknik 100 

 Programmerbara styrsystem 100 

Dator- och kommunikationsteknik 

Ämne Kurs Poäng 

Dator- och kommunikationsteknik Dator- och nätverksteknik 100 

Elektronik Elektronik och mikrodatorteknik 100 

Installationsteknik Kommunikationsnät 1 100 

Nätverksteknik Nätverksteknik 100 

Elteknik  

Ämne Kurs Poäng 

Elektroteknik Elkraftteknik 100 

Ellära Praktisk ellära 100 

Installationsteknik Elinstallationer 200 

 Kommunikationsnät 1 100 

Energiteknik 

Ämne Kurs Poäng 

Driftsäkerhet och underhåll Avhjälpande underhåll 1 100 

Ellära Praktisk ellära 100 

Energiteknik Energiteknik 2 100 

 Förnybar energi 100 

Individuellt val (200 poäng) 

Gymnasiearbete (100 50 poäng) 
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Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet 

Ämne Kurs Poäng 

Automatiserade system Allmän automationsteknik 100 

 Avhjälpande och förebyggande underhåll 100 

Cad Cad 1 50 

 Cad 2 50 

Dator- och kommunikationsteknik Dator- och nätverksteknik 100 

 Datorsamordning och support 100 

 Digital kommunikationsteknik 100 

 Industriell informationsteknik 100 

 Multimediasystem 100 

Driftsäkerhet och underhåll Avhjälpande underhåll 1 100 

 Avhjälpande underhåll 2 100 

 Underhåll – driftsäkerhet 100 

 Underhåll – elteknik 100 

 Underhåll – hydraulik 100 

 Underhåll – hydraulik och pneumatik 100 

 Underhåll – lager och smörjteknik 100 

 Underhåll – mekatronik 100 

 Underhåll – pneumatik 100 

 Underhåll – produktionsmekanik 100 

 Underhåll – pumpteknik 100 

 Underhåll – transmissioner och uppriktning 100 

 Underhåll – vibrationsteknik 100 

Eldistributionsteknik Belysningsnät 100 

 Högspänningsnät 100 

 Lågspänningsnät 100 

 Nät- och transformatorstationer 100 

 Nätunderhållsarbete i stadsnät 100 

 Nätunderhållsarbete i vindkraftnät 100 

 

Nätunderhållsarbete på luftledningsnät 0,4–

24kV 100 

Elektronik Elektronik och mikrodatorteknik 100 

 Låg- och högfrekvenskretsar 100 

 Mikrodatortillämpningar 100 

Elektronikproduktion Elektronikproduktionsteknik 100 

 Provning och kontrollarbete 100 

Elektroniksystem – installation och 

underhåll Bild- och ljudanläggningar 100 

 Kontorstekniksystem 100 

 Trådlösa radiosystem 100 
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Elektroteknik Antenn- och kabel-TV-teknik 100 

 Data- och medianät 100 

 Elkraftteknik 100 

Ellära Ellära 1 100 

 Ellära 2 100 

 Praktisk ellära 100 

Elmotordrivsystem Elmotordrivsystem 100 

Elmätteknik Elmätteknik 1 100 

 Elmätteknik 2 100 

Energiteknik Energiteknik 2 100 

 Förnybar energi 100 

 Vatten- och processkemi 100 

Engelska Engelska 6 100 

Entreprenörskap Entreprenörskap 100 

Eventteknik Eventteknik 100 

 Ljudproduktionsteknik 100 

 Ljus- och bildproduktionsteknik 100 

Fastighetsautomation Fastighetsautomation 1 100 

 Fastighetsautomation 2 100 

Företagsekonomi Entreprenörskap och företagande 100 

Försäljning och kundservice Personlig försäljning 1 100 

 Servicekunskap 100 

 Telefon- och internetservice 100 

Gränssnittsdesign Gränssnittsdesign 100 

Hållbart samhälle Hållbart samhällsbyggande 100 

 Miljö- och energikunskap 100 

 Politik och hållbar utveckling 100 

Industriautomation Industriautomation 100 

 Robotteknik 100 

Installationsteknik Belysningsteknik 100 

 Elinstallationer 200 

 Elmotorstyrning 100 

 Kommunikationsnät 1 100 

 Kommunikationsnät 2 100 

 Kommunikationsnät 3 100 

Järnvägsteknik Allmän järnvägsteknik 100 

 Elteknik 300 

 Signalteknik 300 

Kemi Kemi 1 100 

Konstruktion Konstruktion 1 100 

Kraft- och värmeteknik Kraft- och värmeteknik 1 200 

 Kraft- och värmeteknik 2 200 

 Reservkraft 100 
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Larm och säkerhetsteknik Brandlarmssystem 100 

 CCTV-system 100 

 Inbrottslarmssystem 100 

 Larm-, övervaknings- och säkerhetssystem 100 

 Passersystem 100 

Marina elektroniksystem Marina elektroniksystem 100 

Matematik Matematik 2a 100 

 Matematik 3b 100 

 Matematik 3c 100 

Medicinsk teknik Elektromedicinsk teknik 100 

 Gas- och vätsketeknik 100 

 Radiologiska utrustningar 100 

Mekatronik Mekatronik 2 100 

Mät-, styr- och reglerteknik Distribuerade styrsystem 100 

 Mät- och reglerteknik 100 

 Mät- och styrteknik 100 

 Programmerbara styrsystem 100 

Naturkunskap Naturkunskap 1a2 50 

Nätverksteknik 

Administration av nätverks- och 

serverutrustning 100 

 Nätverksadministration 100 

 Nätverkssäkerhet 100 

 Nätverksteknik 100 

 Nätverksteknologier 100 

Processautomation Processdatorsystem 100 

 Processmätteknik 1 100 

 Processmätteknik 2 100 

 Processreglering 100 

Programmering Programmering 1 100 

 Programmering 2 100 

Sammanfogningsteknik Svets grund 100 

Support och servicearbete Kundmottagning och reservdelshantering 100 

 Service och reparationsarbete 100 

 Support och hemservice 100 

Teknik Teknik 1 150 

Tillämpad programmering Tillämpad programmering 100 

Vatten- och miljöteknik Dricksvatten 100 

 Rening av förorenat vatten 100 

 Vatten- och miljöteknik 200 

 Vattenreningens mikrobiologi 100 

Vattenkraftteknik Drift, underhåll, säkerhet och miljö 200 

 Generatorer och transformatorer 100 

 Hydraulik, kraftstationshydraulik och turbiner 100 
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 Kontrollanläggningar 200 

 Vattenkraftstationer 100 

Verktygs- och materialhantering Verktygs- och materialhantering 100 

Webbserverprogrammering 1 Webbserverprogrammering 1 100 

Webbserverprogrammering 2 Webbserverprogrammering 2 100 

Webbutveckling 1 Webbutveckling 1 100 

Webbutveckling 2 Webbutveckling 2 100 
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Examensmål för handels- och administrationsprogrammet 

Handels- och administrationsprogrammet är ett yrkesprogram. Efter examen från programmet 

ska eleverna ha de kunskaper som behövs för att arbeta inom handelsyrken som till exempel 

säljare, inköpare och butiksledare, eller inom administrativa yrken som till exempel personal-, 

ekonomi- och it-administratör. Handels- och administrationsprogrammet innehåller de kurser som 

krävs för att uppnå en grundläggande behörighet till högskolestudier. 

Utbildningen kan leda till fortsatta studier på yrkeshögskola och högskola. 

Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper om handel och administration, där service och 

kommunikation är centralt. Den ska också utveckla deras färdigheter i att utföra arbetsuppgifter 

inom yrkesområden som försäljning, inköp och varuflöden, service, ekonomiuppföljning och 

företagande. 

Handel omfattar försäljning och logistik, marknadsföring och produktkunskap, branschkunskap, 

kundservice och affärsutveckling i olika former. Administration omfattar administrativt arbete och 

organisation i företag och offentlig förvaltning, kommunikation, kundservice samt konferens- och 

receptionsarbete. Inom både handel och administration finns möjligheter att starta och driva 

företag och därför ska utbildningen utveckla elevernas kunskaper om entreprenörskap och eget 

företagande. 

Handel och administration förutsätter kontakter mellan människor och länder och det personliga 

mötet är viktigt. Utbildningen ska därför utveckla elevernas förmåga att möta människor i såväl 

affärs- som medarbetarrelationer. Eleverna ska få möjlighet att formulera och kommunicera 

synpunkter och budskap både muntligt och skriftligt samt med hjälp av olika medier. Utbildningen 

ska utveckla elevernas förmåga att söka, analysera och värdera information från olika branscher 

och områden. Den ska utveckla elevernas färdigheter i att använda digital teknik på ett 

situationsanpassat sätt. Utbildningen ska också ge eleverna möjligheter till fördjupade studier i 

engelska. 

Utbildningen ska ge kunskaper om arbetsrätt, arbetsmiljö och diskrimineringsfrågor i arbetslivet. 

Eleverna ska också få kunskaper om vilka faktorer som påverkar hälsa och välbefinnande. 

I yrkesrollen ingår att ta ett eget ansvar och handla med omdöme. Utbildningen ska utveckla 

elevernas förmåga att handla på ett etiskt sätt i sin kommande yrkesroll. Eleverna ska vidare 

utveckla förmågan att diskutera och reflektera över sitt eget lärande utifrån olika arbetsuppgifter 

och metoder och därigenom förbereda sig för fortsatt lärande i yrkeslivet och få en förståelse av 

verksamheten och yrkesrollen. Inom yrkesområdet ska eleverna även kunna diskutera och 

reflektera kring miljöaspekter och företagets roll i samhället. Genom att arbeta projektinriktat ska 

elevernas handlingsförmåga och företagsamhet utvecklas. 

Arbetsplatsförlagt lärande ska förekomma på alla yrkesprogram. Det arbetsplatsförlagda lärandet 

ska bidra till att eleverna utvecklar yrkeskunskaper och en yrkesidentitet samt reflekterar över 

förstår yrkeskulturen och blir en del av yrkesgemenskapen på en arbetsplats. Det 

arbetsplatsförlagda lärandet kan också ge inblick i företagandets villkor. 

Examensmålet gäller för både skolförlagd utbildning och lärlingsutbildning. 
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Inriktningar 

Handels- och administrationsprogrammet har två inriktningar. 

Inriktningen administrativ service ska ge fördjupade kunskaper för arbete med administrativa och 

organisatoriska arbetsuppgifter inom företag och offentlig förvaltning. Inriktningen kan leda till 

arbete inom till exempel personaladministration och organisation, kommunikation, ekonomi, 

konferens- och receptionsarbete eller kundservice. 

Inriktningen handel och service ska ge fördjupade kunskaper för arbete inom detalj- och 

partihandel. Inriktningen kan leda till arbete inom till exempel försäljning och marknadsföring, 

butikskommunikation, butiksledning, inköp och logistik eller kundservice. 

Båda inriktningarna kan leda till fortsatta studier på yrkeshögskola. 

Mål för gymnasiearbetet 

Gymnasiearbetet ska visa att eleven är förberedd för det yrkesområde som gäller för den valda 

yrkesutgången. Det ska pröva elevens förmåga att utföra några vanligt förekommande 

arbetsuppgifter inom yrkesområdet. Gymnasiearbetet ska utföras på ett sådant sätt att eleven 

planerar, genomför och utvärderar sin uppgift. Gymnasiearbetet kan utformas så att det ger 

eleverna möjlighet att pröva sitt yrkeskunnande i företagsliknande arbetsformer. 
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Handels- och administrationsprogrammet 

Kurser inom gymnasiegemensamma ämnen 

Ämne Kurs Poäng 

Engelska Engelska 5 100 

 Engelska 61 100 

Estetiska uttryck Estetiska uttryck 50 

Historia Historia 1a1 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 1 100 

 Svenska 22 100 

 Svenska 3 100 

eller   

Svenska som andraspråk Svenska som andraspråk 1 100 

 Svenska som andraspråk 23 100 

 Svenska som andraspråk 3 100 

Kurser inom programgemensamma ämnen 

Ämne Kurs Poäng 

Entreprenörskap Entreprenörskap 100 

Försäljning och kundservice Servicekunskap 100 

Handel 

Branschkunskap inom handel och 

administration 100 

Information och kommunikation Information och kommunikation 1 100 

Inriktningar 

Administrativ service 

Ämne Kurs Poäng 

Administration Administration 1 100 

                                                      
1 Elever på handels- och administrationsprogrammet kan välja bort engelska 6 
2 Elever på handels- och administrationsprogrammet kan välja bort svenska 2 och svenska 3 
3 Elever på handels- och administrationsprogrammet kan välja bort svenska som andraspråk 2 och svenska som 
andraspråk 3 
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Affärskommunikation Affärskommunikation 100 

Information och kommunikation Information och kommunikation 2 100 

 Intern och extern kommunikation 100 

Ledarskap och organisation Ledarskap och organisation 100 

Handel och service 

Ämne Kurs Poäng 

Försäljning och kundservice Personlig försäljning 1 100 

Handel Affärsutveckling och ledarskap 100 

 Praktisk marknadsföring 1 100 

Inköp och logistik Inköp 1 100 

Näthandel Näthandel 1 100 

Individuellt val (200 poäng) 

Gymnasiearbete (100 50 poäng) 
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Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet 

Ämne Kurs Poäng 

Administration Administration 1 100 

 Administration 2 100 

 Administration – specialisering 100 

 Personaladministration 100 

 Receptions- och konferensservice 100 

Affärskommunikation Affärskommunikation 100 

Aktiviteter och värdskap Besöksnäringen 100 

Dator- och kommunikationsteknik Datorteknik 1b 100 

Engelska Engelska 6 100 

Eventteknik Eventteknik 100 

Fastighetsförvaltning Fastighetsförvaltning 100 

Företagsekonomi Entreprenörskap och företagande 100 

 Företagsekonomi 1 100 

 Företagsekonomi 2 100 

 Marknadsföring 100 

 Redovisning 1 100 

 Redovisning 2 100 

Försäljning och kundservice Personlig försäljning 1 100 

 Personlig försäljning 2 100 

 Personlig försäljning 3 100 

 Telefon- och internetservice 100 

Godshantering Hantering av varor och gods 200 

Grafisk kommunikation Grafisk kommunikation 1 100 

Handel Handel – specialisering 100 

 Praktisk marknadsföring 1 100 

 Praktisk marknadsföring 2 100 

 Praktisk marknadsföring 3 100 

Hygienkunskap Hygien 100 

Information och kommunikation Information och kommunikation 2 100 

 Programhantering 100 

Inköp och logistik Inköp 2 100 

 Logistik 1 100 

 Logistik 2 100 

 Transport och spedition 100 

Konferens och evenemang Evenemang 100 

Lager och terminal Plocklagerhantering 100 

Ledarskap och organisation Ledarskap och organisation 100 

Mat och butik Mat och butik 1 100 

 Mat och butik 2 100 
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 Mat och butik – specialisering 100 

Matematik Matematik 2a 100 

Medier, samhälle och 

kommunikation Medier, samhälle och kommunikation 1 100 

Moderna språk Kinesiska 1 100 

 Kinesiska 2 100 

 Kinesiska 3 100 

 Kinesiska 4 100 

 Kinesiska 5 100 

 Kinesiska 6 100 

 Kinesiska 7 100 

 Moderna språk 1 100 

 Moderna språk 2 100 

 Moderna språk 3 100 

 Moderna språk 4 100 

 Moderna språk 5 100 

 Moderna språk 6 100 

 Moderna språk 7 100 

Näthandel Näthandel 1 100 

 Näthandel 2 100 

Programmering Programmering 1 100 

Svenska Retorik 100 

Svenska Svenska 2 100 

eller   

Svenska som andraspråk Svenska som andraspråk 2 100 

Tillämpad programmering Tillämpad programmering 100 

Utställningsdesign Utställningsdesign 1 100 

 Utställningsdesign 2 100 

 Utställningsdesign 3 100 

Webbutveckling 1 Webbutveckling 1 100 
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Examensmål för industritekniska programmet 

Industritekniska programmet är ett yrkesprogram. Efter examen från programmet ska eleverna ha 

de kunskaper som behövs för att arbeta inom områden som processinriktad eller maskinell 

materialbearbetning och produktframställning, driftsäkerhet och underhåll samt svetsning och 

annan sammanfogning. Industritekniska programmet innehåller de kurser som krävs för att uppnå 

grundläggande behörighet till högskoleutbildning. 

Utbildningen kan leda till fortsatta studier på yrkeshögskola och högskola. 

Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper inom industriell teknik och industriteknisk 

produktion. Den ska utveckla elevernas förmåga att använda utrustning, bearbeta material, 

hantera industritekniska processer samt arbeta med kvalitetssäkring för såväl produktion som 

färdig produkt. Utbildningen ska också ge eleverna kunskaper om helheten i den industriella 

verksamheten för att göra det möjligt för dem att delta såväl i produkt- och produktionsplanering 

som i själva produktionen. Industriprocesserna är i hög grad automatiserade och digitaliserade. 

Utbildningen ska därför bidra till förståelse av den logik som styr processerna samt utveckla 

elevernas förmåga att använda digital teknik. 

Inom området industriell teknik ska utbildningen ge kunskaper om sammanhangen i 

produktionsleden och produktionsutrustningens funktion, användning och skötsel samt om hur 

produktionen och tekniken påverkar människor och miljö. Inom området industriteknisk 

produktion ska utbildningen ge kunskaper om arbetets organisation, produktionsekonomi, 

resursanvändning samt systematiskt arbetsmiljöarbete. Eleverna ska få kunskaper om 

betydelsen av att i sitt arbete följa regler och arbeta kvalitets- och säkerhetsmedvetet samt 

noggrant. Utbildningen ska också ge kunskaper om hur en idé utvecklas till färdig produkt samt 

om produktens funktion och utveckling till dess den förstörs eller återvinns. 

Industriell produktion förutsätter råvaror och energi. Utbildningen ska leda till att eleverna får 

insikter om sina och företagens möjligheter att genom val av material, metod och teknik påverka 

förbrukningen av både råvaror och energi. 

Valen ska göras med hänsyn till såväl hållbar utveckling ur lokala och globala aspekter som 

företagsekonomi. 

Det industritekniska yrkesområdet förändras snabbt och därför ska utbildningen förbereda 

eleverna för fortsatt lärande i yrkeslivet. Ett företags överlevnad kan vara helt beroende av sin 

inre kreativa kraft att förändras. Utbildningen ska därför utveckla elevernas förmåga till 

problemlösning och stimulera dem att upptäcka innovativa möjligheter att skapa och möta 

förändringar. Genom att reflektera kring erfarenheter och resultat ska eleverna utveckla förmågan 

att planera, genomföra, dokumentera, utvärdera och utveckla arbetet såväl med som utan stöd av 

digitala verktyg. Samarbete med företag i regionen bidrar till utveckling av elevernas förståelse av 

företagandets villkor. Inom utbildningen ska eleverna också ges möjlighet att överväga eget 

företagande som alternativ till anställning. 

Industriell produktion utförs i regel av människor i samverkan. Det är därför viktigt att eleverna i 

utbildningen utvecklar kommunikationsförmåga och förståelse av vad samverkan betyder för 
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produktionen. Utbildningen ska utveckla elevernas förmåga att samverka med andra, oavsett till 

exempel kön, kulturell bakgrund, ålder, position eller kompetens, eftersom arbetsgrupper inom 

industrin ofta är heterogena. Eleverna ska vidare utveckla förmågan att i grupp ta initiativ, vara 

lyhörd, arbeta självständigt och kunna använda yrkets fackspråk. Många industrier har 

internationella kontakter med manualer och beskrivningar skrivna på engelska. Engelska är 

också i flera fall koncernspråk. Utbildningen ska därför ge eleverna möjligheter till fördjupade 

studier i engelska. 

Arbetsplatsförlagt lärande ska förekomma på alla yrkesprogram. Det arbetsplatsförlagda lärandet 

ska bidra till att eleverna utvecklar yrkeskunskaper och en yrkesidentitet samt  reflekterar 

överförstår yrkeskulturen och blir en del av yrkesgemenskapen på en arbetsplats. Det 

arbetsplatsförlagda lärandet kan också ge inblick i företagandets villkor. 

Examensmålet gäller för både skolförlagd utbildning och lärlingsutbildning. 

Inriktningar 

Industritekniska programmet har fyra inriktningar. 

Inriktningen driftsäkerhet och underhåll ska ge kunskaper om det strategiska och systematiska 

underhållets betydelse för utrustningars funktionalitet och en säker drift. Inriktningen kan leda till 

arbete med att analysera och säkerställa driften vid komplexa industrianläggningar samt arbete 

med dagligt underhåll av utrustningar och anläggningar. 

Inriktningen processteknik ska ge kunskaper om kemiska eller mekaniska industriprocesser, 

kvalitetskontroll samt styr- och reglerteknik. Inriktningen kan leda till arbete med att planera och 

sköta driften vid kemiska eller mekaniska anläggningar där arbetet också kan innefatta 

flödeskontroller, tillståndsbedömningar och kvalitetsbedömningar. 

Inriktningen produkt och maskinteknik ska ge kunskaper om hantering av verktyg och industriella 

utrustningar samt om hantering och bearbetning av ett visst material. Inriktningen kan leda till 

arbete som maskinoperatör, i vilket också bedömningar av produktens utformning och kvalitet är 

väsentliga. Inriktningen kan också leda till mer produktnära arbete som innefattar såväl design, 

konstruktion som produktion. 

Inriktningen svetsteknik ska ge kunskaper om och handlag med olika svetstekniker, 

plåtbearbetning och tillhörande arbetsmoment. Inriktningen kan leda till arbete som svetsare i 

många olika yrken där svetsning är efterfrågad. Det kan även leda till arbete som godkänd, 

internationell svetsare. 

Samtliga inriktningar kan leda till fortsatta studier på yrkeshögskola. 

Mål för gymnasiearbetet 

Gymnasiearbetet ska visa att eleven är förberedd för det yrkesområde som gäller för den valda 

yrkesutgången. Det ska pröva elevens förmåga att utföra några vanligt förekommande 

arbetsuppgifter inom yrkesområdet. Gymnasiearbetet ska utföras på ett sådant sätt att eleven 

planerar, genomför och utvärderar sin uppgift. Gymnasiearbetet kan utformas så att det ger 

eleverna möjlighet att pröva sitt yrkeskunnande i företagsliknande arbetsformer. 
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Industritekniska programmet 

Kurser inom gymnasiegemensamma ämnen 

Ämne Kurs Poäng 

Engelska Engelska 5 100 

 Engelska 61 100 

Estetiska uttryck Estetiska uttryck 50 

Historia Historia 1a1 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 1 100 

 Svenska 22 100 

 Svenska 3 100 

eller   

Svenska som andraspråk Svenska som andraspråk 1 100 

 Svenska som andraspråk 23 100 

 Svenska som andraspråk 3 100 

Kurser inom programgemensamma ämnen 

Ämne Kurs Poäng 

Industritekniska processer Industritekniska processer 1 100 

Människan i industrin Människan i industrin 1 100 

Produktionskunskap Produktionskunskap 1 100 

Produktionsutrustning Produktionsutrustning 1 100 

Inriktningar 

Driftsäkerhet och underhåll 

Ämne Kurs Poäng 

Driftsäkerhet och underhåll Avhjälpande underhåll 1 100 

 Underhåll – driftsäkerhet 100 

                                                      
1 Elever på industritekniska programmet kan välja bort engelska 6 
2 Elever på industritekniska programmet kan välja bort svenska 2 och svenska 3 
3 Elever på industritekniska programmet kan välja bort svenska som andraspråk 2 och svenska som andraspråk 3 
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 Underhåll – elteknik 100 

 Underhåll – lager och smörjteknik 100 

Processteknik 

Ämne Kurs Poäng 

Industritekniska processer Industritekniska processer 2 100 

Produktionskunskap Produktionskunskap 2 100 

Produktionsutrustning Produktionsutrustning 2 100 

 Produktionsutrustning 3 100 

Produkt och maskinteknik 

Ämne Kurs Poäng 

Datorstyrd produktion Datorstyrd produktion 1 100 

Produktionsutrustning Produktionsutrustning 2 100 

Produktutveckling Produktutveckling 1 100 

Svetsteknik 

Ämne Kurs Poäng 

Produktutveckling Produktutveckling 1 100 

Sammanfogningsteknik Kälsvets 1 100 

 Svets grund 100 

Tillverkningsunderlag Tillverkningsunderlag 1 100 

Individuellt val (200 poäng) 

Gymnasiearbete (100 50 poäng) 

  



Bilaga 20 – programstruktur för industritekniska programmet 

 

Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet 

Ämne Kurs Poäng 

Automatiserade system Allmän automationsteknik 100 

 Avhjälpande och förebyggande underhåll 100 

Bild Bild och form 1a1 50 

 Bild och form 1a2 50 

 Bild och form 1b 100 

 Form 100 

Biologi Biologi 1 100 

 Bioteknik 100 

Biologi – naturbruk Marken och växternas biologi 100 

Bygg och anläggning Bygg och anläggning 1 200 

 Bygg och anläggning 2 200 

Cad Cad 1 50 

 Cad 2 50 

Dator- och kommunikationsteknik Dator- och nätverksteknik 100 

 Datorteknik 1a 100 

 Datorteknik 1b 100 

 Digital kommunikationsteknik 100 

 Industriell informationsteknik 100 

Datorstyrd produktion Cad/cam 100 

 Datorstyrd produktion 1 100 

 Datorstyrd produktion 2 100 

 Datorstyrd produktion 3 100 

 Datorstyrd produktion 4 100 

 Datorstyrd produktion 5 100 

 Datorstyrd produktion 6 100 

Design Design 1 100 

 Design 2 100 

 Designmodeller 100 

Driftsäkerhet och underhåll Avhjälpande underhåll 1 100 

 Avhjälpande underhåll 2 100 

 Underhåll – driftsäkerhet 100 

 Underhåll – elteknik 100 

 Underhåll – hydraulik 100 

 Underhåll – hydraulik och pneumatik 100 

 Underhåll – lager och smörjteknik 100 

 Underhåll – mekatronik 100 

 Underhåll – pneumatik 100 

 Underhåll – produktionsmekanik 100 

 Underhåll – pumpteknik 100 
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 Underhåll – transmissioner och uppriktning 100 

 Underhåll – vibrationsteknik 100 

Elektronik Elektronik och mikrodatorteknik 100 

 Låg- och högfrekvenskretsar 100 

 Mikrodatortillämpningar 100 

Elektronikproduktion Elektronikproduktionsteknik 100 

 Provning och kontrollarbete 100 

Elektroteknik Elektromekanik 100 

 Elkraftteknik 100 

Elementmontering Elementmontering 100 

Ellära Ellära 1 100 

 Ellära 2 100 

 Praktisk ellära 100 

Energiteknik Energiteknik 1 100 

 Energiteknik 2 100 

 Förnybar energi 100 

Engelska Engelska 6 100 

Entreprenörskap Entreprenörskap 100 

Fordonsteknik Fordonsteknik – introduktion 200 

Fotografisk bild Fotografisk bild 1 100 

 Fotografisk bild 2 100 

 Fotografisk bild 3 100 

Fysik Fysik 1a 150 

 Fysik 2 100 

Företagsekonomi Entreprenörskap och företagande 100 

 Företagsekonomi 1 100 

 Företagsekonomi 2 100 

Grafisk kommunikation Grafisk illustration 100 

 Grafisk illustration i pixelgrafik 100 

 Grafisk illustration i vektorgrafik 100 

 Grafisk kommunikation 1 100 

 Grafisk kommunikation 2 100 

 Grafiska arbetsflöden och analysmodeller 100 

 Original, reproduktion och prepress 100 

Grafisk produktion Grafisk produktion 1 100 

 Grafisk produktion 2 100 

 Grafisk produktion 3 100 

 Grafisk produktion 4 100 

Husbyggnad Husbyggnad 1 100 

 Husbyggnad 2 200 

Hygienkunskap Hygien 100 

Hälsa Ergonomi 100 

Hållbart samhälle Miljö- och energikunskap 100 
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Industriautomation Industriautomation 100 

 Robotteknik 100 

Industriteknisk fördjupning Industriteknisk fördjupning 1 50 

 Industriteknisk fördjupning 2 50 

Industritekniska processer Industritekniska processer 2 100 

 Industritekniska processer 3 100 

 Industritekniska processer 4 100 

 Laboratorieteknik 200 

Installationsteknik Elinstallationer 200 

 Elmotorstyrning 100 

Kemi Kemi 1 100 

 Kemi 2 100 

Konstruktion Konstruktion 1 100 

 Konstruktion 2 100 

Lackeringsteknik Baskurs i lackering 300 

 Färg och dekorationslackering 100 

 Industriell lackering 200 

 Lackeringssystem 200 

 Lackeringsteknik för tunga fordon 200 

 Lackeringsteknik – applicering 100 

 Lackeringsteknik – introduktion 200 

 Produktionsflöden 100 

Ledarskap och organisation Ledarskap och organisation 100 

Livsmedels- och näringskunskap Livsmedels- och näringskunskap 1 100 

 Livsmedels- och näringskunskap 2 100 

Matematik Matematik 2a 100 

 Matematik 3b 100 

 Matematik 3c 100 

 Matematik 4 100 

Materialkunskap Materialkunskap 1 100 

 Materialkunskap 2 100 

Mekatronik Mekatronik 1 100 

 Mekatronik 2 100 

Människan i industrin Människan i industrin 2 100 

Mät-, styr- och reglerteknik Distribuerade styrsystem 100 

 Mät- och reglerteknik 100 

 Mät- och styrteknik 100 

 Programmerbara styrsystem 100 

Naturkunskap Naturkunskap 1a2 50 

 Naturkunskap 2 100 

Produktionskunskap Produktionskunskap 2 100 

Produktionsutrustning Industriell mätteknik – fördjupning 50 

 Industriell mätteknik – grund 50 
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 Interna transporter 50 

 Produktionsutrustning 2 100 

 Produktionsutrustning 3 100 

 Produktionsutrustning 4 100 

 Verktygskunskap 100 

Produktutveckling Produktutveckling 1 100 

 Produktutveckling 2 100 

Programmering Programmering 1 100 

 Programmering 2 100 

Sammanfogningsteknik Kälsvets 1 100 

 Kälsvets 2 100 

 Rörsvets 1 100 

 Rörsvets 2 100 

 Sammanfogning 100 

 Stumsvets 1 100 

 Stumsvets 2 100 

 Svets grund 100 

Skog, mark och vatten Mångbruk av skog 100 

Skogsproduktion Skogsskötsel 1 100 

Teknik Teknik 1 150 

 Teknik 2 100 

Tillverkningsunderlag Tillverkningsunderlag 1 100 

 Tillverkningsunderlag 2 100 

Tillämpad programmering Tillämpad programmering 100 

Trä Bygga i trä 100 

 Trä 1 – stommar 100 

 Trä 2 – beklädnad 100 

 Trä 3 – montage 100 
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Examensmål för vvs- och fastighetsprogrammet 

VVS- och fastighetsprogrammet är ett yrkesprogram. Efter examen från programmet ska 

eleverna ha de kunskaper som behövs för att arbeta inom sektorerna fastighet, kyl- och 

värmepump, ventilation samt VVS. Vvs- och fastighetsprogrammet innehåller de kurser som 

krävs för att uppnå grundläggande behörighet till högskoleutbildning. 

Utbildningen kan leda till fortsatta studier på yrkeshögskola och högskola. 

Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper i installation, felsökning, reparation, drift och 

underhåll samt förvaltning av fastigheter, tekniska anläggningar och system, som till exempel 

värme-, ventilations- och kylsystem. Den ska också ge eleverna kunskaper i reglerteknik och 

energioptimering av anläggningar samt utveckla deras förmåga till systemtänkande. Även 

planering, genomförande och dokumentation av arbetsuppgifter samt kvalitetssäkring och 

utvärdering av utförda uppdrag ska ingå i utbildningen. Utbildningen ska bidra till att utveckla 

elevernas förmåga att använda digital teknik som förekommer inom för utbildningen relevanta 

yrkesområden. Dessutom ska utbildningen ge eleverna kunskaper om arbetsmiljöregler och 

säkerhetsbestämmelser samt kännedom om nationella och internationella bestämmelser som 

gäller för yrket. 

Utbildningen ska öka elevernas miljömedvetenhet och utveckla deras förmåga att omsätta 

kunskaper om miljö, ekologi och resursanvändning i praktisk handling. Eleverna ska ges 

möjligheter att förstå hur effektiv energianvändning leder till en hållbar utveckling. Vid nybyggnad, 

omvandling av det befintliga byggnadsbeståndet, reparation, underhåll och installation krävs 

kunskaper om vilka system och produkter som är mest energieffektiva och hur man arbetar med 

mesta möjliga miljöhänsyn. 

Många arbetsuppgifter inom yrkesområdena innebär kontakter med entreprenörer, beställare och 

kunder. Det ställer krav på social förmåga och känsla för service. Därför ska utbildningen utveckla 

elevernas förmåga att kommunicera och samverka med andra människor och andra 

yrkesgrupper. Utbildningen ska också utveckla serviceförmåga, kvalitetsmedvetenhet och 

kreativitet. Utbildningen kan även förbereda för eget företagande inom området. 

Utbildningen ska utveckla elevernas förmåga att kritiskt granska och utvärdera det egna arbetet i 

relation till kvalitets- och säkerhetskrav. Färdighetsträning i yrket ska vara en väsentlig del av 

utbildningen och ska genomföras på ett sådant sätt att eleverna lär sig utföra uppgifter såväl 

självständigt som tillsammans med andra. Utbildningen ska även ge eleverna möjlighet att arbeta 

med både nya och beprövade material och arbetsmetoder. 

Arbetsplatsförlagt lärande ska förekomma på alla yrkesprogram. Det arbetsplatsförlagda lärandet 

ska bidra till att eleverna utvecklar yrkeskunskaper och en yrkesidentitet samt  reflekterar 

överförstår yrkeskulturen och blir en del av yrkesgemenskapen på en arbetsplats. Det 

arbetsplatsförlagda lärandet kan också ge inblick i företagandets villkor. 

Examensmålet gäller för både skolförlagd utbildning och lärlingsutbildning. 
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Inriktningar 

VVS- och fastighetsprogrammet har fyra inriktningar. 

Inriktningen fastighet ska ge fördjupade kunskaper om uppbyggnad av system i energitekniska 

anläggningar samt om funktioner hos system med tillhörande komponenter och den tekniska 

dokumentation som används i yrket. Den ska också ge fördjupade kunskaper i service, drift och 

underhåll samt utomhus- och inomhusmiljö. Inriktningen ska ge fördjupade kunskaper för att 

kunna kommunicera med beställare och kunder i olika boendemiljöer. Inriktningen kan leda till 

arbete som till exempel fastighetstekniker, fastighetsskötare och fastighetsvärd. 

Inriktningen kyl- och värmepumpsteknik ska ge fördjupade kunskaper i installation, service, drift 

och underhåll av olika anläggningar, till exempel isbanor, kyl- och frysdiskar och värmepumpar. 

Den ska ge grundläggande kunskaper om energioptimering och utveckla förmåga till 

systemtänkande. Inriktningen ska ge eleverna kunskaper om miljö och säkerhet, särskilt gällande 

hantering av köldmedier. Inriktningen kan leda till arbete som till exempel kylmontör eller 

kyltekniker inom bland annat fastighet och industri. 

Inriktningen ventilationsteknik ska ge fördjupade kunskaper i service, drift och underhåll samt 

mätning och injustering. Den ska ge fördjupade kunskaper om hur olika ventilationssystem 

fungerar samt hur man utför felsökning och åtgärdar fel med hjälp av rätt typ av utrustning och 

verktyg. Inriktningen ska utveckla förståelse av plan- och sektionsritningar för installationer, 

flödesscheman samt styr- och reglerscheman. Den ska också ge kännedom om vikten av 

fungerande ventilation för att uppnå god inomhusmiljö. Inriktningen kan leda till arbete som till 

exempel ventilationstekniker. 

Inriktningen VVS ska ge fördjupade kunskaper i installation, service och underhåll av till exempel 

värme- och sanitetssystem. Den ska ge eleverna kunskaper för att bygga system med givna 

funktioner och enligt gällande installationsregler och bygglagstiftning. Inriktningen ska även ge 

fördjupade kunskaper om energi- och miljöfrågor samt om säkerhet inom VVS-teknik. Inriktningen 

kan leda till arbete som till exempel montör inom områdena VVS, industrirör och isolering av 

tekniska installationer. 

Samtliga inriktningar kan leda till fortsatta studier på yrkeshögskola. 

Mål för gymnasiearbetet 

Gymnasiearbetet ska visa att eleven är förberedd för det yrkesområde som gäller för den valda 

yrkesutgången. Det ska pröva elevens förmåga att utföra några vanligt förekommande 

arbetsuppgifter inom yrkesområdet. Gymnasiearbetet ska utföras på ett sådant sätt att eleven 

planerar, genomför och utvärderar sin uppgift. Gymnasiearbetet kan utformas så att det ger 

eleverna möjlighet att pröva sitt yrkeskunnande i företagsliknande arbetsformer. 
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VVS- och fastighetsprogrammet 

Kurser inom gymnasiegemensamma ämnen 

Ämne Kurs Poäng 

Engelska Engelska 5 100 

 Engelska 61 100 

Estetiska uttryck Estetiska uttryck 50 

Historia Historia 1a1 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 1 100 

 Svenska 22 100 

 Svenska 3 100 

eller   

Svenska som andraspråk Svenska som andraspråk 1 100 

 Svenska som andraspråk 23 100 

 Svenska som andraspråk 3 100 

Kurser inom programgemensamma ämnen 

Ämne Kurs Poäng 

Ellära Praktisk ellära 100 

Systemkunskap Systemuppbyggnad 100 

 Värmelära 100 

Verktygs- och materialhantering Verktygs- och materialhantering 100 

Inriktningar 

Fastighet 

Ämne Kurs Poäng 

Elektroteknik Elkraftteknik 100 

Fastighetsförvaltning Fastighetsförvaltning 100 

                                                      
1 Elever på VVS- och fastighetsprogrammet kan välja bort engelska 6 
2 Elever på VVS- och fastighetsprogrammet kan välja bort svenska 2 och svenska 3 
3 Elever på VVS- och fastighetsprogrammet kan välja bort svenska som andraspråk 2 och svenska som andraspråk 3 
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Fastighetsservice Fastighetsservice – byggnader 100 

Kyl- och värmepumpsteknik 

Ämne Kurs Poäng 

Elektroteknik Elkraftteknik 100 

Kyl- och värmepumpsteknik Kyl- och värmepumpsteknik – grund 100 

 

Kyl- och värmepumpsteknik – miljö och 

säkerhet 100 

VVS 

Ämne Kurs Poäng 

VVS – installation Entreprenadteknik 100 

 Sanitetsteknik 1 100 

 VVS svets och lödning rör 100 

 Värmeteknik 1 100 

Ventilationsteknik 

Ämne Kurs Poäng 

Elektroteknik Elkraftteknik 100 

Ventilationsteknik Luftbehandling 100 

 Ventilationsteknik – injustering 100 

Individuellt val (200 poäng) 

Gymnasiearbete (100 50 poäng) 
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Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet 

Ämne Kurs Poäng 

Cad Cad 1 50 

 Cad 2 50 

Elektroteknik Elkraftteknik 100 

Elmätteknik Elmätteknik 1 100 

Energiteknik Energiteknik 1 100 

 Energiteknik 2 100 

Engelska Engelska 6 100 

Entreprenörskap Entreprenörskap 100 

Fastighetsautomation Fastighetsautomation 1 100 

 Fastighetsautomation 2 100 

Fastighetsförvaltning Fastighetsförvaltning 100 

 Fastighetskommunikation 100 

 Informationsteknik i fastighetsförvaltning 100 

Fastighetsservice Fastighetsservice – VVS 100 

 Fastighetsservice – byggnader 100 

 Fastighetsservice – elarbeten 100 

 Fastighetsservice – ytor 100 

Företagsekonomi Entreprenörskap och företagande 100 

 Företagsekonomi 1 100 

 Företagsekonomi 2 100 

Industrirör svets VVS VVS TIG-svetsning rör 100 

 VVS svets industrirör 200 

Industrirörteknik Industrirörteknik 1 100 

 Industrirörteknik 2 100 

 Industrirörteknik 3 200 

Kyl- och värmepumpsteknik 

Kyl- och värmepumpsteknik – 

energieffektivisering 100 

 Kyl- och värmepumpsteknik – grund 100 

 Kyl- och värmepumpsteknik – installation 200 

 

Kyl- och värmepumpsteknik – miljö och 

säkerhet 100 

 Kyl- och värmepumpsteknik – service 200 

Matematik Matematik 2a 100 

Mekatronik Mekatronik 1 100 

Mät-, styr- och reglerteknik Mät- och reglerteknik 100 

 Mät- och styrteknik 100 

 Programmerbara styrsystem 100 

Programmering Programmering 1 100 

Skötsel av utemiljöer Skötsel av utemiljöer 100 



Bilaga 22 – programstruktur för vvs- och fastighetsprogrammet 

 

 

Systemkunskap Injusteringsteknik 100 

Teknisk isolering Brand- och ljudisolering 200 

 Industriisolering 200 

 Kondensisolering 100 

 VVS-isolering 100 

 Ytbeklädnad – grund 200 

Tillämpad programmering Tillämpad programmering 100 

VVS – installation Entreprenadteknik 100 

 Sanitetsteknik 1 100 

 Sanitetsteknik 2 100 

 VVS gassvetsning rör 100 

 VVS svets och lödning rör 100 

 VVS-teknik 200 

 Värmeteknik 1 100 

 Värmeteknik 2 100 

Ventilationsteknik Luftbehandling 100 

 Luftbehandlingsanläggningar 200 

 Luftbehandlingssystem 200 

 Luftströmning 200 

 Ventilationsteknik – injustering 100 

Växtkunskap Växtkunskap – fastighetsskötsel 100 

Yttre miljö Yttre miljö – anläggningar 100 

 Yttre miljö – maskiner och verktyg 100 
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Examensmål för vård- och omsorgsprogrammet 

Vård- och omsorgsprogrammet är ett yrkesprogram. Efter examen från programmet ska eleverna 

ha de kunskaper som behövs för att arbeta inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. Vård- och 

omsorgsprogrammet innehåller de kurser som krävs för att uppnå grundläggande behörighet till 

högskoleutbildning. Inom programmet ska eleverna också även ges möjligheter att läsa kurser 

som förbereder ger särskild behörighet för högskolestudier inom ovanstående områden. inom 

främst dessa områden. 

Utbildningen kan leda till fortsatta studier på yrkeshögskola och högskola. 

Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper om och färdigheter i vård, omvårdnad och 

omsorg samt ge kunskaper om hälsa, ohälsa och funktionsnedsättning. Inom vård och omsorg 

arbetar man med att bevara eller återställa människors hälsa och stödja deras förmåga att 

utveckla sina resurser. Arbetet utgår från en människosyn som betonar människors lika värde, 

mänsklig värdighet, livskvalitet och välbefinnande. Utbildningen ska därför utveckla elevernas 

kunskaper om människan i olika åldrar ur biologiska, psykologiska, sociala, kulturella och 

existentiella aspekter vid hälsa, ohälsa och funktionsnedsättning. I yrkesutövningen kombineras 

kunskaper från olika ämnesområden som medicin, pedagogik, sociologi, psykologi och 

vårdvetenskap. Utbildningen ska därför leda till att eleverna utvecklar en helhetssyn på 

människan och förståelse av livsstilens betydelse för hälsan. 

Utbildningen ska utveckla elevernas förmåga att bemöta människor på ett yrkesmässigt sätt, 

kommunicera med respekt för individens integritet och ge människor möjlighet till delaktighet och 

inflytande. Eleverna ska också utveckla förståelse för människors olika behov och förutsättningar. 

Dessutom ska eleverna utveckla en förmåga att diskutera och ta ställning i etiska frågor som rör 

yrkesutövningen och att följa den etik som råder inom yrkesområdet. 

Stora delar av yrkesområdet regleras i lagar och andra författningar. Utbildningen ska därför ge 

eleverna kunskaper om dessa bestämmelser. 

Utbildningen ska utveckla elevernas förmåga till muntlig och skriftlig kommunikation, eftersom det 

skapar en grund för ett gott samarbete samt för att kunna ge korrekt och komplex information till 

patienter och andra brukare. Ett rikt och nyanserat språk är dessutom ett redskap för reflektion 

och lärande. Kunskaper i språk ökar möjligheterna att kommunicera med patienter och andra 

brukare samt att arbeta i andra länder. Utbildningen ska ge eleverna möjligheter till fördjupade 

studier i engelska. 

I vård och omsorg används it, digitala hjälpmedel och annan teknisk utrustning. Utbildningen ska 

därför bidra till att utveckla elevernas förmåga att använda digitaliseringens möjligheter inom för 

utbildningen relevanta yrkesområden. 

Utbildningen ska ge eleverna färdigheter i att utföra de arbetsuppgifter som förekommer inom 

området, såsom stöd och hjälp med personlig vård, medicintekniska uppgifter, hushållsuppgifter 

samt administrativa, sociala och socialpedagogiska uppgifter. Dessa arbetsuppgifter ska utföras 

på ett yrkesmässigt sätt, dvs. etiskt, estetiskt, hygieniskt, rehabiliterande eller habiliterande, 

ergonomiskt och hälsofrämjande. 
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Att identifiera, analysera och ta initiativ till att lösa problem i olika vård- och omsorgssituationer 

samt att se konsekvenser av handlingsalternativ är viktigt inom yrkesområdet. Därför ska 

utbildningen utveckla elevernas förmåga till detta liksom deras kreativitet, initiativförmåga och 

kvalitetsmedvetenhet. Utbildningen kan även förbereda för eget företagande inom området. 

Utbildningen ska också ge eleverna kunskaper om vårdens och omsorgens historiska utveckling. 

Med detta som grund och med stöd av aktuell forskning ska eleverna utveckla förmåga att kritiskt 

granska invanda rutiner och kunna föreslå förändringar som innebär ökad kvalitet inom 

verksamhetsområdet. 

Utbildningen ska ge kunskaper och insikter om arbetsmiljöns betydelse för fysisk, psykisk och 

social hälsa samt om hur man kan samverka för att skapa goda och jämlika arbetsförhållanden. 

Arbetsplatsförlagt lärande ska förekomma på alla yrkesprogram. Det arbetsplatsförlagda lärandet 

ska bidra till att eleverna utvecklar yrkeskunskaper och en yrkesidentitet samt förstår reflekterar 

över yrkeskulturen och blir en del av yrkesgemenskapen på en arbetsplats. Det 

arbetsplatsförlagda lärandet kan också ge inblick i företagandets villkor. 

Examensmålet gäller för både skolförlagd utbildning och lärlingsutbildning. 

Inriktningar 

Vård- och omsorgsprogrammet har inga inriktningar, men programmet ger möjlighet till 

specialisering inom ramen för programfördjupningen. 

Programmet kan leda till arbete inom hälso- och sjukvård samt inom socialtjänst. Inom hälso- och 

sjukvård kan man arbeta på till exempel sjukhus, vårdcentral eller i hemsjukvård. Inom 

socialtjänst kan man arbeta i till exempel särskilt boende, gruppbostad, daglig verksamhet, 

hemtjänst eller som personlig assistent. 

Utbildningen kan leda till fortsatta studier på yrkeshögskola. 

Mål för gymnasiearbetet 

Gymnasiearbetet ska visa att eleven är förberedd för det yrkesområde som gäller för den valda 

yrkesutgången. Det ska pröva elevens förmåga att utföra några vanligt förekommande 

arbetsuppgifter inom yrkesområdet. Gymnasiearbetet ska utföras på ett sådant sätt att eleven 

planerar, genomför och utvärderar sin uppgift. Gymnasiearbetet kan utformas så att det ger 

eleverna möjlighet att pröva sitt yrkeskunnande i företagsliknande arbetsformer. 
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Vård- och omsorgsprogrammet 

Kurser inom gymnasiegemensamma ämnen 

Ämne Kurs Poäng 

Engelska Engelska 5 100 

 Engelska 61 100 

Estetiska uttryck Estetiska uttryck 50 

Historia Historia 1a1 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 1 100 

 Svenska 2 100 

 Svenska 32 100 

eller   

Svenska som andraspråk Svenska som andraspråk 1 100 

 Svenska som andraspråk 2 100 

 Svenska som andraspråk 33 100 

Kurser inom programgemensamma ämnen 

Ämne Kurs Poäng 

Hälsa Hälsopedagogik 100 

Medicin Medicin 1 150 

Människan Etik och människans livsvillkor 100 

Psykiatri Psykiatri 1 100 

Psykologi Psykologi 1 50 

Samhällskunskap Samhällskunskap 1a2 50 

Specialpedagogik Specialpedagogik 1 100 

Svenska Svenska 2 100 

eller   

   

Svenska som andraspråk Svenska som andraspråk 2 100 

Vård och omsorg Vård- och omsorgsarbete 1 200 

 Vård- och omsorgsarbete 2 150 

                                                      
1 Eleverna på vård- och omsorgsprogrammet kan välja bort engelska 6 
2 Eleverna på vård- och omsorgsprogrammet kan välja bort svenska 3 
3 Eleverna på vård- och omsorgsprogrammet kan välja bort svenska som andraspråk 3 
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Individuellt val (200 poäng) 

Gymnasiearbete (100 50 poäng) 
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Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet 

Ämne Kurs Poäng 

Engelska Engelska 6 100 

Entreprenörskap Entreprenörskap 100 

Gerontologi och geriatrik Vård och omsorg vid demenssjukdom 100 

 Äldres hälsa och livskvalitet 200 

Hälsa Ergonomi 100 

 Kost och hälsa 100 

 Mental träning 100 

Hälsovård Barnhälsovård 100 

 Friskvård och hälsa 100 

 Komplementärmedicin 100 

 Kost, måltid och munhälsa 100 

It i vård och omsorg It i vård och omsorg 100 

Ledarskap och organisation Ledarskap och organisation 100 

Matematik Matematik 2a 100 

Medicin Medicin 2 100 

Människan Internationellt arbete 100 

Människans säkerhet Människans säkerhet 100 

Pedagogik i vård och omsorg Socialpedagogik 100 

 Vårdpedagogik och handledning 100 

Programmering Programmering 1 100 

Psykiatri Psykiatri 2 200 

 Rättspsykiatri 100 

 Samhällsbaserad psykiatri 100 

Psykologi Psykologi 2b 50 

Sjukvård Akutsjukvård 200 

 Barn- och ungdomssjukvård 200 

 Hemsjukvård 100 

 Palliativ vård 100 

 Räddningsmedicin 100 

Specialpedagogik Specialpedagogik 2 100 

Svenska Svenska 3 100 

eller   

Svenska som andraspråk Svenska som andraspråk 3 100 

Teknik i vård och omsorg Teknik i vård och omsorg 100 

Tillämpad programmering Tillämpad programmering 100 

Vård och omsorg specialisering Vård och omsorg – specialisering 50 
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Examensmål för yrkesdansarutbildningen 

Yrkesdansarutbildningen är en riksrekryterande särskild yrkesutbildning inom gymnasieskolan 

med egna examensmål. Den är en elitutbildning. Efter examen från utbildningen ska eleverna ha 

de kunskaper som behövs för att arbeta som dansare vid nationella och internationella scener där 

klassisk balett eller modern nutida dans används på tekniskt avancerad och konstnärligt hög nivå. 

Yrkesdansarutbildningen innehåller de kurser som krävs för att uppnå grundläggande behörighet 

till högskoleutbildning. 

Utbildningen kan leda till fortsatta studier på yrkeshögskola och högskola. 

 

Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper om och färdigheter i sceniskt framförande av 

dans. Det innebär daglig träning och att eleverna kontinuerligt ska förfina dansteknik, repetera 

koreografiskt material, lösa danstekniska och konstnärliga problem samt delta i sceniska 

produktioner.  

Scenisk erfarenhet är en central yrkeskunskap. Därför ska utbildningen ge eleverna scenisk 

erfarenhet och kunskaper om scenkonstens olika yrkesroller och hur dessa samverkar i en 

produktion. Utbildningen ska utveckla elevernas förmåga att ta eget ansvar, samarbeta och se sin 

roll som en del i en konstnärlig helhet. Det innebär också att utbildningen ska leda till att eleverna 

utvecklar förmåga att använda de koder och konventioner som används inom det sceniska 

området. Det innefattar såväl historiska kunskaper om äldre traditioner som samtida kunskaper 

inom dansområdet.  

Utvecklingen inom yrket kräver förmåga att dansa enligt både äldre och samtida repertoar samt 

att delta i konstnärliga processer med koreografer. Utbildningen ska därför utveckla elevernas 

förmåga till interpretation och stilkänsla för olika typer av repertoar samt förmåga att improvisera, 

vara kreativa, initiativrika och problemlösande i medskapande konstnärliga processer. 

Koreografier kan bestå av solo-, par- eller gruppdanser, och de kan vara historiska eller samtida. 

Utbildningen ska därför ge eleverna förmåga att anpassa dansteknik och konstnärligt uttryck till 

olika sammanhang och koreografiska förhållningssätt samt utveckla elevernas förmåga att arbeta 

både solistiskt och i ensemble.  

Utbildningen ska leda till att eleverna på en avancerad nivå utvecklar en hög dansteknisk kvalitet 

inom klassisk balett eller modern nutida dans. Det danstekniska området inom klassisk balett och 

modern nutida dans omfattar hela vidden av rörelser, stegkombinationer och rörelsekvaliteter 

som används inom yrkesområdet. Utbildningen ska utveckla elevernas danstekniska kvaliteter 

och konstnärliga uttryck i enlighet med både tradition och samtida utveckling. Eleverna ska även 

ges möjlighet att utveckla danstekniska och konstnärliga kunskaper enligt senaste forskning och 

utvecklingsarbete.  

Utbildningen ska ge eleverna förmåga att använda olika förhållningssätt till musik inom olika stilar 

och genrer, såväl historiska som samtida. Dans, konst och musik både speglar och deltar i 

skapandet av kulturella värderingar när det gäller exempelvis synen på kropp, genus och 

etnicitet, och eleverna ska ges förmåga att problematisera dessa när det gäller teknikträning, 
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gestaltningsarbete och färdiga koreografier. Utbildningen ska också ge eleverna kunskaper om 

hur konstnärliga uttrycksformer i olika sammanhang kan analyseras ur olika perspektiv. Eleverna 

ska även ges möjlighet att utveckla ett yrkesmässigt språkbruk.  

Kraven på eget ansvar är höga inom yrket. Individuell problemlösande feedback och coachning 

som inriktas mot utvecklingsmöjligheter är viktiga metoder för att utbildningen ska ge eleverna 

förmåga att, på det sätt yrket kräver, utvärdera och reflektera över sin egen kunskapsutveckling 

när det gäller kroppskännedom, dansteknik, gestaltningsarbete och sceniskt arbete. Utbildningen 

ska även ge eleverna kunskaper om hur kompletterande träningsmetoder kan stärka kroppen 

samt om hur hälsa, ergonomi och livsstil påverkar kroppen. Att arbeta med kroppen som 

konstnärligt uttryck innebär även höga krav på att hantera stress. Utbildningen ska därför ge 

eleverna förmåga att använda olika metoder för mental träning.  

I utbildningen ska eleverna ges möjlighet att samverka med andra konstnärliga uttrycksformer 

och med kunskapsområden där konstnärliga uttryck har en framträdande roll, som 

kulturvetenskap, historia och språk. Utbildningen ska ge eleverna kunskaper om juridiska och 

etiska frågor om yttrandefrihet och upphovsrätt i kulturutövande och i kommunikation med publik. 

Utbildningen ska också ge eleverna kunskaper om upphovsmäns och artisters rättigheter i 

digitala sammanhang.  

Arbetsplatsförlagt lärande ska förekomma på utbildningen. Det arbetsplatsförlagda lärandet ska 

bidra till att eleverna utvecklar yrkeskunskaper och en yrkesidentitet samt förstår reflekterar över 

yrkeskulturen och blir en del av yrkesgemenskapen på en arbetsplats. Det arbetsplatsförlagda 

lärandet ska också ge en inblick i det scenkonstnärliga arbetets villkor.  

  

Profiler 

Yrkesdansarutbildningen har två nationella profiler. Profilen klassisk balett kan leda till arbete 

som klassisk dansare. Profilen modern nutida dans kan leda till arbete som modern nutida 

dansare. 

Mål för gymnasiearbetet 

Gymnasiearbetet ska visa att eleven är förberedd för yrket som dansare. Det ska pröva elevens 

förmåga att utföra några vanligt förekommande arbetsuppgifter inom yrkesområdet. 

Gymnasiearbetet ska utföras på ett sådant sätt att eleven planerar, genomför och utvärderar sin 

uppgift. Gymnasiearbetet ska utformas så att det ger eleverna möjlighet att pröva sitt 

yrkeskunnande i sceniska sammanhang. 
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Yrkesdansarutbildningen 

Kurser inom gymnasiegemensamma ämnen 

Ämne Kurs Poäng 

Engelska Engelska 5 100 

 Engelska 61 100 

Estetiska uttryck Estetiska uttryck 50 

Historia Historia 1a1 50 

Matematik Matematik 1a 100 

Naturkunskap Naturkunskap 1a1 50 

Religionskunskap Religionskunskap 1 50 

Samhällskunskap Samhällskunskap 1a1 50 

Svenska Svenska 1 100 

 Svenska 22 100 

 Svenska 3 100 

eller   

Svenska som andraspråk Svenska som andraspråk 1 100 

 Svenska som andraspråk 23 100 

 Svenska som andraspråk 3 100 

Kurser inom programgemensamma ämnen 

Ämne Kurs Poäng 

Dansteknik för yrkesdansare Dansträning för yrkesdansare 100 

 Klassisk balett 1a 200 

 Klassisk balett 1b 200 

 Modern nutida dans 1a 200 

 Modern nutida dans 1b 200 

Dansteori Dansteori 100 

Konst och kultur Konstarterna och samhället 50 

Musik Musik för yrkesdansare 50 

                                                      
1 Elever på yrkesdansarutbildningen kan välja bort engelska 6 
2 Elever på yrkesdansarutbildningen kan välja bort svenska 2 och svenska 3 
3 Elever på yrkesdansarutbildningen kan välja bort svenska som andraspråk 2 och svenska som andraspråk 3 



Bilaga 26 – programstruktur för yrkesdansarutbildningen 

 

 

Profiler 

Kurser inom profilen Klassisk balett 

Profilgemensamma kurser 

Ämne Kurs Poäng 

Dansteknik för yrkesdansare Klassisk balett 1a 200 

 Modern nutida dans 1b 200 

Kurser inom profilen Modern nutida dans 

Profilgemensamma kurser 

Ämne Kurs Poäng 

Dansteknik för yrkesdansare Klassisk balett 1b 200 

 Modern nutida dans 1a 200 

Individuellt val (200 poäng) 

Gymnasiearbete (100 50 poäng) 
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Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet 

Ämne Kurs Poäng 

Dansgestaltning för yrkesdansare 

Dansimprovisation och komposition för 

yrkesdansare – profil klassisk balett 100 

 

Dansimprovisation och komposition för 

yrkesdansare – profil modern nutida dans 100 

 Pas de deux/partnering 100 

 Repertoar för yrkesdansare 100 

 Scenisk verksamhet för yrkesdansare 100 

Dansteknik för yrkesdansare Dansteknik – breddning 100 

 Klassisk balett 2 200 

 Klassisk balett 3 200 

 Modern nutida dans 2 200 

 Modern nutida dans 3 200 

Entreprenörskap Entreprenörskap 100 
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Examensmål för estetiska programmet 

Estetiska programmet är ett högskoleförberedande program. Efter examen från programmet ska 

eleverna ha kunskaper för högskolestudier inom främst de konstnärliga, humanistiska och 

samhällsvetenskapliga områdena. 

Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper i och om de estetiska uttrycksformerna och om 

människan i samtiden, i historien och i världen utifrån konstnärliga, kulturella och kommunikativa 

perspektiv. Estetik handlar om hur olika uttryck uppfattas av människans sinnen. Estetiken kan 

förstås som specifika konstformer likaväl som en del av kulturen, definierad som formerna för 

kommunikation, samexistens och gemensam förståelse mellan människor. Utbildningen ska ge 

eleverna möjlighet att arbeta skapande. Både individuellt och i samverkan med andra ska 

eleverna ges möjlighet att utveckla förmågan att kommunicera tankar och idéer med estetiska 

uttrycksmedel. Under utbildningen ska eleverna därför pröva såväl ett konstnärligt som ett 

vetenskapligt förhållningssätt. 

Centralt för utbildningen är att eleverna ska skapa, uppleva och tolka konst och kultur. Eleverna 

ska få möjlighet att reflektera över och öka sin förståelse av kvalitet och kommunikation genom 

diskussion om egna och andras arbeten. Utbildningen ska ge eleverna möjlighet att samverka 

med andra estetiska områden och med kunskapsområden där estetiken har en framträdande roll, 

som kulturvetenskap, historia, språk, teknikutveckling och kommunikation. 

Utbildningen ska ge eleverna allsidig träning i det estetiska hantverket. Eleverna ska ges 

möjlighet att utveckla både sina färdigheter och sin analytiska förmåga. Utbildningen ska också 

göra eleverna medvetna om juridiska och etiska frågor om yttrandefrihet och upphovsrätt i 

kulturutövande och i kommunikation med publik. Många kulturskapare tar uppdrag som egna 

företagare. Därför ska det finnas möjlighet för eleverna att utveckla kunskaper i entreprenörskap 

och företagande. 

Kreativitet, nyfikenhet, kommunikation, samspel samt förmåga till eget skapande och framförande 

ska vara centralt i utbildningen. Att ta ansvar för sitt arbete, hantera och värdera stora mängder 

information, belysa frågor ur olika perspektiv, hantera digitala verktyg och medier samt ha 

möjlighet att bredda och specialisera sitt kunnande ska finnas med i utbildningen som 

förberedelse för konstnärliga och vetenskapliga högskolestudier. 

Inriktningar 

Estetiska programmet har fem inriktningar. 

Inriktningen bild och formgivning ska ge fördjupade kunskaper i två- och tredimensionella 

bildframställningstekniker. Den ska utveckla elevernas förmåga att uttrycka sig och kommunicera 

visuellt samt att uppleva, tolka och reflektera över visuella uttryck ur olika perspektiv. Inriktningen 

ska ge kunskaper om det breda bildområdet samt dess tillämpningar och 

kombinationsmöjligheter i den mångskiftande visuella kulturen. Inriktningen ska dessutom ge 

möjlighet att fokusera på någon eller några delar av bildområdet. 
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Inriktningen dans ska ge fördjupade kunskaper i scenkonstnärlig dans. Den ska utveckla 

elevernas förmåga att gestalta och kommunicera med dans och förstå uttrycket som en del av 

olika sociala och kulturella sammanhang. Inriktningen betonar sambandet mellan dansteknik, 

skapande, scenisk verksamhet och hur man kan uppleva och tolka historisk och samtida dans ur 

olika perspektiv. Inriktningen ska ge möjlighet att fokusera på någon genre eller stil. 

Inriktningen estetik och media ska ge fördjupade kunskaper i digitala medier ur ett estetiskt 

perspektiv. Den ska utveckla elevernas förmåga att kommunicera med digitala verktyg. Ljud, 

bilder och berättande står i centrum. Inriktningen ska ge eleverna möjlighet att uppleva, tolka och 

reflektera över digitala uttryck ur olika perspektiv samt möta, använda och skapa digitala 

produkter. Inriktningen ska dessutom ge möjlighet att fokusera på något digitalt medium. 

Inriktningen musik ska ge fördjupade kunskaper i musik från olika tider och kulturer. Den ska 

utveckla elevernas musikutövande och konstnärliga skapande samt förmåga att uppleva och 

tolka musik ur olika perspektiv. Inriktningen ska ge möjlighet att fokusera på något musikområde. 

Inriktningen teater ska ge fördjupade kunskaper i teater ur olika perspektiv. Den ska utveckla 

elevernas förmåga att sceniskt gestalta och kommunicera samt att uppleva och tolka såväl andra 

elevers gestaltningar som professionella teaterföreställningar ur olika perspektiv. Inriktningen ska 

ge möjlighet att fokusera på något eller några av teaterns uttrycksområden. 

Mål för gymnasiearbetet 

Gymnasiearbetet ska visa att eleven är förberedd för högskolestudier inom i första hand det 

konstnärliga, humanistiska eller samhällsvetenskapliga området. Det ska utföras på ett sådant 

sätt att eleven planerar, genomför och utvärderar ett väl avgränsat arbete som utgår från centrala 

kunskapsområden inom programmet. Gymnasiearbetet ska redovisas antingen i en skriftlig 

rapport eller på annat lämpligt sätt utifrån arbetets innehåll kompletterat med en kortare skriftlig 

redogörelse. Gymnasiearbetet ska redovisas på ett sätt som efterliknar de redovisningsformer 

som förekommer inom för arbetet relevanta högskoleutbildningar. Redovisningen ska innehålla 

en beskrivning av arbetet på engelska. Eleven ska presentera och diskutera sitt arbete samt ge 

respons på andra gymnasiearbeteninför andra. 
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Estetiska programmet 

Kurser inom gymnasiegemensamma ämnen 

Ämne Kurs Poäng 

Engelska Engelska 5 100 

 Engelska 6 100 

Historia Historia 1b 100 

 Historia 2b – kultur 100 

Idrott och hälsa Idrott och hälsa 1 100 

Matematik Matematik 1b 100 

Naturkunskap Naturkunskap 1b 100 

Religionskunskap Religionskunskap 1 50 

Samhällskunskap Samhällskunskap 1b 100 

Svenska Svenska 1 100 

 Svenska 2 100 

 Svenska 3 100 

eller   

Svenska som andraspråk Svenska som andraspråk 1 100 

 Svenska som andraspråk 2 100 

 Svenska som andraspråk 3 100 

Kurser inom programgemensamma ämnen 

Ämne Kurs Poäng 

Estetisk kommunikation Estetisk kommunikation 1 100 

Konst och kultur Konstarterna och samhället 50 

Inriktningar 

Bild och formgivning 

Ämne Kurs Poäng 

Bild Bild 100 

 Bild och form 1b 100 

 Form 100 

 Bild och form – fördjupning1c 150 

Bildteori Bildteori 100 
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Dans 

Ämne Kurs Poäng 

Dansgestaltning Dansgestaltning 1 100 

 Dansgestaltning 1a 150 

Dansteknik Dansteknik 1 100 

 Dansteknik 2 100 

Dansteori Dansteori 100 

   

Estetik och media 

Ämne Kurs Poäng 

Digitalt skapande Digitalt skapande 1 100 

Medieproduktion Medieproduktion 1 100 

 Medieproduktion 2 100 

 Medieproduktion 2a – fördjupning 50150 

Medier, samhälle och 

kommunikation Medier, samhälle och kommunikation 1 100 

Musik 

Ämne Kurs Poäng 

Musik Ensemble med körsång 200 

Musikteori Gehörs- och musiklära 1 100 

Instrument eller sång  100 

 

Instrument eller sång – fördjupning Ensemble 

med körsång 1a 250 

Teater 

Ämne Kurs Poäng 

Teater Scenisk gestaltning 1 100 

 Scenisk gestaltning 2 100 

 Scenisk gestaltning 3 100 

 Scenisk gestaltning – fördjupning3a 50150 

 Teaterteori 100 
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Individuellt val (200 poäng) 

Gymnasiearbete (100 50 poäng) 
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Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet 

Ämne Kurs Poäng 

Animation Animation 1 100 

 Animation 2 100 

 Animation – specialisering 100 

Arkitektur Arkitektur – hus 100 

 Arkitektur – rum 100 

Bild Bild 100 

 Bild och form 1b 100 

 Bild och form – specialisering 100 

 Form 100 

Bildteori Bildteori 100 

Cirkus Akrobatik 100 

 Cirkus 1 100 

 Cirkus 2 100 

Dansgestaltning Dansgestaltning 1 100 

 Dansgestaltning 2 100 

 Dansimprovisation 100 

 Dansimprovisation och komposition 100 

 Koreografi 100 

 Repertoar 100 

Dansorientering Dansorientering 100 

Dansteknik Dansteknik 1 100 

 Dansteknik 2 100 

 Dansteknik 3 100 

 Dansteknik 4 100 

 Dansträning 100 

Dansteori Dansteori 100 

Design Design 1 100 

 Design 2 100 

Digitalt skapande Digitalt skapande 1 100 

 Digitalt skapande 2 100 

Engelska Engelska 7 100 

Entreprenörskap Entreprenörskap 100 

Estetisk kommunikation Estetisk kommunikation 2 100 

 Estetisk kommunikation 3 100 

Film- och tv-produktion Film- och tv-produktion 1 100 

 Film- och tv-produktion 2 100 

 Filmproduktion 100 

 Manus för film och tv 100 

 Tv-produktion 100 
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Filosofi Filosofi 1 50 

 Filosofi 2 50 

Formgivning Fackteckning och design 100 

 Formgivning 1 100 

 Formgivning 2 100 

 Formgivning 3 100 

 Textil färg och form 100 

Fotografisk bild Fotografisk bild 1 100 

 Fotografisk bild 2 100 

 Fotografisk bild 3 100 

 Fotografisk bild 4 100 

Företagsekonomi Entreprenörskap och företagande 100 

Grafisk kommunikation Grafisk illustration 100 

 Grafisk illustration i pixelgrafik 100 

 Grafisk illustration i vektorgrafik 100 

 Grafisk kommunikation 1 100 

 Grafisk kommunikation 2 100 

 Grafiska arbetsflöden och analysmodeller 100 

Gränssnittsdesign Gränssnitt 3D 100 

 Gränssnittsdesign 100 

Historia Historia 3 100 

Hälsa Mental träning 100 

Konst och kultur Film- och tv-kunskap 100 

 Kultur- och idéhistoria 100 

Ljudproduktion Film- och interaktiv ljudproduktion 100 

 Ljudproduktion 1 100 

 Ljudproduktion 2 100 

 Radioproduktion 100 

Matematik Matematik 2b 100 

 Matematik 3b 100 

 Matematik 4 100 

Mediekommunikation Journalistik, reklam och information 1 100 

 Journalistik, reklam och information 2 100 

 Textkommunikation 100 

Medieproduktion Medieproduktion 1 100 

 Medieproduktion 2 100 

Medier, samhälle och 

kommunikation Medier, samhälle och kommunikation 1 100 

 Medier, samhälle och kommunikation 2 100 

Moderna språk Kinesiska 1 100 

 Kinesiska 2 100 

 Kinesiska 3 100 

 Kinesiska 4 100 
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 Kinesiska 5 100 

 Kinesiska 6 100 

 Kinesiska 7 100 

 Moderna språk 1 100 

 Moderna språk 2 100 

 Moderna språk 3 100 

 Moderna språk 4 100 

 Moderna språk 5 100 

 Moderna språk 6 100 

 Moderna språk 7 100 

Musik Bruksspel och ackompanjemang 100 

 Ensemble 1 100 

 Ensemble 2 100 

 Ensemble med körsång 200 

 Ensembleledning och dirigering 100 

 Instrument eller sång 1 100 

 Instrument eller sång 2 100 

 Instrument eller sång 3 100 

 Körsång 1 100 

 Körsång 2 100 

 Musik 100 

 Musikimprovisation 100 

 Musikproduktion 1 100 

 Musikproduktion 2 100 

 Rytmik 100 

Musikteori Arrangering och komposition 1 100 

 Gehörs- och musiklära 1 100 

 Gehörs- och musiklära 2 100 

Naturkunskap Naturkunskap 2 100 

Pedagogiskt arbete Dramapedagogik 100 

 Skapande verksamhet 100 

Programmering Programmering 1 100 

Psykologi Psykologi 1 50 

 Psykologi 2a 50 

 Psykologi 2b 50 

Religionskunskap Religionskunskap 2 50 

 Religionskunskap – specialisering 100 

Samhällskunskap Samhällskunskap 2 100 

 Samhällskunskap 3 100 

Svenska Litteratur 100 

 Retorik 100 

 Skrivande 100 

Teater Dramatik och dramaturgi 100 



Bilaga 28 – programstruktur för estetiska programmet 

 

 

 Fysisk teater 100 

 Ljud och ljus 100 

 Regi 100 

 Röst 100 

 Scenisk gestaltning 1 100 

 Scenisk gestaltning 2 100 

 Scenisk gestaltning 3 100 

 Sceniskt karaktärsarbete 100 

 Sceniskt karaktärsarbete – text 100 

 Scenografi, mask och kostym 100 

 Teaterteori 100 

Tillämpad programmering Tillämpad programmering 100 

Träningslära Träningslära 1 100 

 Träningslära 2 100 

Visuell kommunikation Visuell kommunikation 100 

Webbutveckling 1 Webbutveckling 1 100 

Webbutveckling 2 Webbutveckling 2 100 
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Examensmål för humanistiska programmet 

Humanistiska programmet är ett högskoleförberedande program. Efter examen från programmet 

ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier inom främst humaniora men även inom 

samhällsvetenskap. 

Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper i humaniora. Inom humaniora studeras 

människan i samtiden och historien utifrån kulturella och språkliga perspektiv, lokalt och globalt, 

nationellt och internationellt. Utbildningen ska sätta människans skapande och tänkande i 

centrum och behandla kulturarv, samtida kultur och interkulturella frågor, liksom språk som 

kulturbärare. Centrala kunskapsområden är därför språk, litteratur, historia, kulturhistoria och 

filosofi. 

Språk och text intar en särställning och en språklig medvetenhet ska prägla utbildningen. Därför 

ska utbildningen utveckla elevernas språkliga säkerhet och kreativitet i tal och skrift samt deras 

förmåga att medvetet använda språket för kommunikation, reflektion och lärande i alla ämnen. 

Utbildningen ska ge eleverna redskap för att analysera och tolka olika typer av texter och talat 

språk på svenska och engelska inom programmets olika kunskapsområden. 

Utbildningen ska ge eleverna kunskaper om metoder för att formulera och besvara 

frågeställningar inom humaniora samt färdigheter i att urskilja fakta, värderingar och logiska 

resonemang i olika typer av källor. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att 

argumentera i tal och skrift, dra slutsatser och motivera sina ställningstaganden. Utbildningen ska 

också ge eleverna färdigheter i att använda digitala verktyg och medier för informationssökning, 

kommunikation och presentation och i att söka, sovra och bearbeta information från olika typer av 

material med källkritisk medvetenhet. 

Utbildningen ska bidra till att utveckla elevernas intresse för humaniora. Genom utbildningens 

betoning på människans tänkande och skapande ska eleverna ges möjlighet att reflektera över 

etiska och filosofiska frågeställningar, samt att utveckla humanistisk bildning och kunskaper som 

är betydelsefulla inom andra områden. Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla förmåga att 

ur olika perspektiv beskriva och tolka mänskligt handlande liksom att sätta sig in i och belysa 

olika sätt att tänka och uttrycka sig. 

Utbildningen ska utveckla elevernas samarbetsförmåga samt stimulera dem att se möjligheter 

och ta initiativ. Vidare ska utbildningen möjliggöra för eleverna att omsätta kunskaper i humaniora 

i handling genom möten, studiebesök, utbyten eller andra jämförbara praktiska moment. 

Utbildningen ska ge förutsättningar för eleverna att utveckla grunder i ett vetenskapligt 

förhållningssätt. Den ska även utveckla elevernas självständighet och ansvarstagande. 

Inriktningar 

Humanistiska programmet har två inriktningar. 

Inriktningen kultur ska ge fördjupade kunskaper i kultur och estetiska uttrycksformer, litteratur, 

filosofi och psykologi, samt visa hur kulturen påverkar människan och hur människan skapar 
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kultur. Inriktningen ska utveckla elevernas förmåga att beskriva, analysera och reflektera över 

olika kulturuttryck och egna kulturupplevelser ur olika perspektiv. 

Inriktningen språk ska ge fördjupade kunskaper i språk och belysa sambandet mellan språk, 

kultur och samhälle. Språk är en förutsättning för att verka i en globaliserad värld och ett 

internationellt perspektiv är därför centralt. Inriktningen ska visa värdet av att kunna flera språk 

och hur språkkunskaper förstärker varandra. 

Mål för gymnasiearbetet 

Gymnasiearbetet ska visa att eleven är förberedd för högskolestudier inom i första hand det 

humanistiska området. Det ska utföras på ett sådant sätt att eleven formulerar en frågeställning 

samt planerar, genomför och utvärderar ett väl avgränsat  större arbete som utgår från centrala 

kunskapsområden inom programmet. Gymnasiearbetet ska redovisas antingen i en skriftlig 

rapport eller på annat lämpligt sätt utifrån arbetets innehåll kompletterat med en kortare skriftlig 

redogörelse. i en skriftlig rapport med en kort sammanfattning på engelska eller valfritt modernt 

språk. Eleven ska presentera sitt arbete inför andra.och diskutera sitt arbete samt ge respons på 

andra gymnasiearbeten. 
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Humanistiska programmet 

Kurser inom gymnasiegemensamma ämnen (1150 poäng) 

Ämne Kurs Poäng 

Engelska Engelska 5 100 

 Engelska 6 100 

Estetiska uttryck Estetiska uttryck 50 

Historia Historia 1b 100 

 Historia 2b – kultur 100 

Idrott och hälsa Idrott och hälsa 1 100 

Matematik Matematik 1b 100 

Naturkunskap Naturkunskap 1b 100 

Religionskunskap Religionskunskap 1 50 

Samhällskunskap Samhällskunskap 1b 100 

Svenska Svenska 1 100 

 Svenska 2 100 

 Svenska 3 100 

eller   

Svenska som andraspråk Svenska som andraspråk 1 100 

 Svenska som andraspråk 2 100 

 Svenska som andraspråk 3 100 

   

Kurser inom programgemensamma ämnen  

 

Ämne Kurs Poäng 

Filosofi  Filosofi 1 100 

Moderna språk  200 

Människans språk Människans språk 1 100 

Inriktningar 

Kultur 

Ämne Kurs Poäng 

Filosofi Filosofi 2 50 

Konst och kultur Kultur- och idéhistoria 100 

 Samtida kulturuttryck 100 

Psykologi Psykologi 1 50 

Svenska Litteratur 100 
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Språk 

Ämne Kurs Poäng 

Latin – språk och kultur Latin – språk och kultur 1 100 

Språk  300 

Individuellt val (200 poäng) 

Gymnasiearbete (100 50 poäng) 
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Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet  

Ämne Kurs Poäng 

Affärskommunikation Affärskommunikation  100 

Aktiviteter och värdskap Besöksnäringen 100 

 Guide och reseledare 100 

Arkitektur Arkitektur – hus 100 

 Arkitektur – rum 100 

Bild Bild 100 

 Bild och form 1a1 50 

 Bild och form 1b 100 

Bildteori Bildteori 100 

Engelska Engelska 7 100 

Entreprenörskap Entreprenörskap 100 

Estetisk kommunikation Estetisk kommunikation 1 100 

 Estetisk kommunikation 2 100 

 Estetisk kommunikation 3 100 

Filosofi Filosofi 2 50 

Geografi Geografi 1 100 

Historia Historia 3 100 

Humanistisk och samhällsvetenskaplig 

specialisering 

Humanistisk och samhällsvetenskaplig 

specialisering 100 

Juridik Rätten och samhället 100 

Klassisk grekiska – språk och kultur Klassisk grekiska – språk och kultur 1 100 

 Klassisk grekiska – språk och kultur 2 100 

Konst och kultur Film- och tv-kunskap 100 

 Konstarterna och samhället 50 

 Kultur- och idéhistoria 100 

 Samtida kulturuttryck 100 

Latin – språk och kultur Latin – språk och kultur 1 100 

 Latin – språk och kultur 2 100 

 Latin – språk och kultur 3 100 

Matematik Matematik 2b 100 

 Matematik 3b 100 

 Matematik 4 100 

Mediekommunikation Journalistik, reklam och information 1 100 

 Textkommunikation 100 

Medier, samhälle och kommunikation Medier, samhälle och kommunikation 1 100 

Moderna språk Kinesiska 1 100 

 Kinesiska 2 100 

 Kinesiska 3 100 

 Kinesiska 4 100 
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 Kinesiska 5 100 

 Kinesiska 6 100 

 Kinesiska 7 100 

 Moderna språk 1 100 

 Moderna språk 2 100 

 Moderna språk 3 100 

 Moderna språk 4 100 

 Moderna språk 5 100 

 Moderna språk 6 100 

 Moderna språk 7 100 

Modersmål Modersmål 1 100 

 Modersmål 2 100 

 Modersmål – aktiv tvåspråkighet 100 

Människans språk Människans språk 2 100 

Naturkunskap Naturkunskap 2 100 

Pedagogik Kommunikation 100 

 Lärande och utveckling 100 

 Människors miljöer 100 

 Pedagogiskt ledarskap 100 

Pedagogiskt arbete Dramapedagogik 100 

Programmering Programmering 1 100 

Psykologi Psykologi 1 50 

 Psykologi 2a 50 

 Psykologi 2b 50 

Religionskunskap Religionskunskap 2 50 

 Religionskunskap – specialisering 100 

Reseproduktion och marknadsföring Hållbar turism 100 

 Resmål och resvägar 100 

Samhällskunskap Internationella relationer 100 

 Samhällskunskap 2 100 

 Samhällskunskap 3 100 

Sociologi Etnicitet och kulturmöten 100 

 Sociologi 100 

 Ungdomskulturer 100 

Språk specialisering Språk specialisering – retorik 1a 50 

 Språk specialisering – retorik 1b 100 

 Språk specialisering – skrivande 100 

Svenska Litteratur 100 

 Retorik 100 

 Skrivande 100 

Svenskt teckenspråk för hörande   

Teater Dramatik och dramaturgi 100 

 Teaterteori 100 
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Tillämpad programmering Tillämpad programmering 100 

Visuell kommunikation Visuell kommunikation 100 
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Examensmål för ekonomiprogrammet 

Ekonomiprogrammet är ett högskoleförberedande program. Efter examen från programmet ska 

eleverna ha kunskaper för högskolestudier inom främst ekonomi, juridik och andra 

samhällsvetenskapliga områden.  

Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper i samhällsekonomi, företagsekonomi, 

entreprenörskap och juridik. Samhällsekonomi handlar om hur samhällets resurser används på 

bästa sätt för att tillgodose människors behov. Företagsekonomi utgår från företagens perspektiv 

och ska tillsammans med entreprenörskap utveckla kunskaper som krävs för att starta och driva 

företag. Inom juridiken behandlas det svenska rättssystemet samt lagar och andra författningar 

som styr eller påverkar företag, organisationer och privatliv. Utbildningen ska också utveckla 

elevernas kunskaper om hur människor tänker, känner och handlar. Sådana kunskaper i 

psykologi är viktiga vid beslut och bedömningar inom både ekonomi och juridik. 

De ekonomiska sambanden i världen är komplexa och förändringar som sker inom ett område får 

ofta konsekvenser inom ett helt annat. Utbildningen ska därför utveckla elevernas kunskaper om 

ekonomiska förhållanden i samhället, om länders olika förutsättningar för handel samt om 

grunderna för internationella sammanslutningar och avtal. Den ska även ge kunskaper om villkor 

för en hållbar utveckling, såväl ur miljösynpunkt som ekonomiskt och socialt. Vid studier i 

ekonomi är historisk kunskap central. Därför ska utbildningen utveckla elevernas historiska 

kunskaper så att de förstår nutiden och kan resonera kring orsakssamband och följder av olika 

beslut. 

Utbildningen ska vidare ge kunskaper om företagens roll i samhällsutvecklingen, lokalt, regionalt, 

nationellt och globalt. Den ska även belysa det juridiska och moraliska ansvar som följer av 

företagande. Innehåll och arbetsformer ska främja elevernas kreativitet och förmåga att 

samarbeta, ta ansvar och omsätta idéer i praktisk handling. I utbildningen ska eleverna ges 

möjlighet att praktiskt få pröva företagande. 

Utbildningen ska ge förutsättningar för eleverna att utveckla grunder i ett vetenskapligt 

förhållningssätt samt träning i att söka, sovra, analysera och värdera information utifrån främst 

samhällsekonomiska, företagsekonomiska och juridiska frågeställningar. Utbildningen ska 

utveckla såväl elevernas förmåga att resonera ur individens, företagets och samhällets perspektiv 

som deras förmåga att dra slutsatser och argumentera för sina ställningstaganden. För att 

beskriva och förklara ekonomiska och juridiska företeelser i samhället ska utbildningen ge 

eleverna kunskaper i att använda centrala begrepp, teorier och modeller. Utbildningen ska också 

utveckla elevernas förmåga att strukturera och presentera sina resultat enligt vetenskapliga 

normer och anpassat till målgrupp. Alla ämnen inom utbildningen ska bidra till att utveckla 

elevernas språkliga förmåga och till att digital teknik används som ett redskap för 

informationssökning, presentation och kommunikation. 
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Inriktningar 

Ekonomiprogrammet har två inriktningar. 

Inriktningen ekonomi ska ge kunskaper inom företagsekonomiska områden som redovisning, 

kalkylering, marknadsföring samt ledarskap och organisation. Inriktningen ska också ge 

färdigheter i att starta och driva ett företag. 

Inriktningen juridik ska ge kunskaper om rättsordningens betydelse i ett demokratiskt samhälle 

och hur den påverkas av internationell rätt. Inriktningen ska utveckla elevernas förmåga att 

analysera och bedöma juridiska problem med hjälp av rättskällor och juridiska metoder. 

Mål för gymnasiearbetet 

Gymnasiearbetet ska visa att eleven är förberedd för högskolestudier inom i första hand det 

ekonomiska eller juridiska området. Det ska utföras på ett sådant sätt att eleven formulerar en 

frågeställning samt planerar, genomför och utvärderar ett väl avgränsat större arbete som utgår 

från centrala kunskapsområden inom programmet. Gymnasiearbetet ska redovisas antingen i en 

skriftlig rapport eller på annat lämpligt sätt utifrån arbetets innehåll kompletterat med en kortare 

skriftlig redogörelse. sammanfattning på engelska. Eleven ska presentera och diskutera sitt 

arbete inför andra.samt ge respons på andra gymnasiearbeten. 



Bilaga 32 – programstruktur för ekonomiprogrammet 

 

Ekonomiprogrammet 

Kurser inom gymnasiegemensamma ämnen 

Ämne Kurs Poäng 

Engelska Engelska 5 100 

 Engelska 6 100 

Estetiska uttryck Estetiska uttryck 50 

Historia Historia 1b 100 

Idrott och hälsa Idrott och hälsa 1 100 

Matematik Matematik 1b 100 

 Matematik 2b 100 

Naturkunskap Naturkunskap 1b 100 

Religionskunskap Religionskunskap 1 50 

Samhällskunskap Samhällskunskap 1b 100 

 Samhällskunskap 2 100 

Svenska Svenska 1 100 

 Svenska 2 100 

 Svenska 3 100 

eller   

Svenska som andraspråk Svenska som andraspråk 1 100 

 Svenska som andraspråk 2 100 

 Svenska som andraspråk 3 100 

Kurser inom programgemensamma ämnen 

Ämne Kurs Poäng 

Företagsekonomi Företagsekonomi 1 100 

Juridik Privatjuridik 100 

Moderna språk  100 

Psykologi Psykologi 1 50 

Inriktningar 

Ekonomi 

Ämne Kurs Poäng 

Företagsekonomi Entreprenörskap och företagande 100 

 Företagsekonomi 2 100 

Matematik Matematik 3b 100 
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Juridik 

Ämne Kurs Poäng 

Filosofi Filosofi 1 50 

Juridik Affärsjuridik 100 

 Rätten och samhället 100 

Psykologi Psykologi 2a 50 

Individuellt val (200 poäng) 

Gymnasiearbete (100 50 poäng) 
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Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet 

Ämne Kurs Poäng 

Engelska Engelska 7 100 

Entreprenörskap Entreprenörskap 100 

Filosofi Filosofi 1 50 

 Filosofi 2 50 

Företagsekonomi Entreprenörskap och företagande 100 

 Företagsekonomi 2 100 

 Företagsekonomi – specialisering 100 

 Marknadsföring 100 

 Redovisning 2 100 

Geografi Geografi 1 100 

 Geografi 2 100 

Grafisk kommunikation Grafisk kommunikation 1 100 

Historia Historia 2a 100 

 Historia 3 100 

Humanistisk och 

samhällsvetenskaplig 

specialisering 

Humanistisk och samhällsvetenskaplig 

specialisering 100 

Hållbart samhälle Politik och hållbar utveckling 100 

Juridik Affärsjuridik 100 

 Rätten och samhället 100 

Ledarskap och organisation Ledarskap och organisation 100 

Matematik Matematik 3b 100 

 Matematik 4 100 

Mediekommunikation Textkommunikation 100 

Medier, samhälle och 

kommunikation Medier, samhälle och kommunikation 1 100 

Moderna språk Kinesiska 1 100 

 Kinesiska 2 100 

 Kinesiska 3 100 

 Kinesiska 4 100 

 Kinesiska 5 100 

 Kinesiska 6 100 

 Kinesiska 7 100 

 Moderna språk 1 100 

 Moderna språk 2 100 

 Moderna språk 3 100 

 Moderna språk 4 100 

 Moderna språk 5 100 

 Moderna språk 6 100 
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 Moderna språk 7 100 

Naturkunskap Naturkunskap 2 100 

Programmering Programmering 1 100 

Psykologi Psykologi 2a 50 

 Psykologi 2b 50 

Religionskunskap Religionskunskap 2 50 

 Religionskunskap – specialisering 100 

Samhällskunskap Internationell ekonomi 100 

 Internationella relationer 100 

 Samhällskunskap 3 100 

Sociologi Etnicitet och kulturmöten 100 

 Sociologi 100 

Svenska Litteratur 100 

 Retorik 100 

 Skrivande 100 

Tillämpad programmering Tillämpad programmering 100 
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Examensmål för naturvetenskapsprogrammet 

Naturvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program. Efter examen från 

programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier inom främst naturvetenskap, 

matematik och teknik men även inom andra områden.  

Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper om sammanhang i naturen, om livets villkor, om 

fysikaliska fenomen och skeenden och om kemiska processer. Inom biologi, fysik och kemi 

beskrivs omvärlden i modeller som utvecklas i ett samspel mellan experiment och teori. 

Utbildningen ska också utveckla elevernas kunskaper om matematik. Matematik är ett eget ämne 

med sin särart, och det är även ett hjälpmedel vars begrepp och symbolspråk används för att 

utforma modeller i avsikt att förstå och analysera samband inom andra ämnesområden. 

Utbildningen ska stimulera elevernas nyfikenhet och kreativitet samt deras förmåga till analytiskt 

tänkande.  

Genom utbildningen ska eleverna utveckla ett naturvetenskapligt förhållningssätt. Det innefattar 

förmåga till kritiskt tänkande, logiska resonemang, problemlösning och systematiska iakttagelser. 

Eleverna ska därför ges möjlighet att utveckla en förmåga att värdera olika typer av källor och 

kunna skilja på påståenden som bygger på vetenskaplig respektive icke-vetenskaplig grund. 

Förståelse av naturvetenskap bygger på ett samspel mellan teori och praktisk erfarenhet. 

Experiment, laborationer, fältstudier och andra jämförbara praktiska moment ska därför vara 

centrala inslag i utbildningen.  

Utbildningen ska innehålla ett idéhistoriskt perspektiv vilket innebär att naturvetenskapens idéer 

och teorier studeras som delar i ett historiskt förlopp. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla 

intresse för naturvetenskapliga frågeställningar och de ska få ta del av aktuella forskningsrön 

inom relevanta områden. Utbildningen ska ge förståelse av hur naturvetenskap och 

samhällsutveckling ömsesidigt har påverkat och påverkar varandra och särskilt belysa 

naturvetenskapens roll i frågor om hållbar utveckling. Eleverna ska också ges möjlighet till etiska 

diskussioner om naturvetenskapens roll i samhället.  

Språket är ett redskap för kommunikation men också för reflektion och lärande. Utbildningen ska 

därför utveckla elevernas förmåga att argumentera och att uttrycka sig i avancerade skriv- och 

talsituationer med anknytning till naturvetenskap och matematik. Eleverna ska även kunna förstå, 

läsa och skriva om samt diskutera grundläggande naturvetenskap på engelska.  

Inom naturvetenskap och matematik sker datainsamling och beräkningar samt modellering i 

huvudsak med datorstöd. Förmågan att söka, sovra, bearbeta och tolka information samt att 

tillägna sig ny teknik är viktig för naturvetare och matematiker. Utbildningen ska därför ge god 

vana att använda modern teknik och utrustning.  

Utbildningen ska främja elevernas ansvarstagande och samarbetsförmåga samt stimulera dem 

att se möjligheter, försöka lösa problem, ta initiativ och omsätta idéer i praktisk handling. 

Inriktningar 

 Naturvetenskapsprogrammet har två inriktningar. 
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Inriktningen naturvetenskap ska ge fördjupade kunskaper inom biologi, fysik, kemi och 

matematik. Inriktningen naturvetenskap och samhälle ska ge kunskaper inom naturvetenskap, 

samhällskunskap och geografi. 

Mål för gymnasiearbetet 

Gymnasiearbetet ska visa att eleven är förberedd för högskolestudier inom i första hand det 

naturvetenskapliga eller matematiska området. Det ska utföras på ett sådant sätt att eleven 

formulerar en frågeställning samt planerar, genomför och utvärderar ett väl avgränsat större 

arbete som utgår från centrala kunskapsområden inom programmet. Gymnasiearbetet ska 

redovisas i antingen en skriftlig rapport eller på annat lämpligt sätt utifrån arbetets innehåll 

kompletterat med en kortare skriftlig redogörelse. med en kort sammanfattning på engelska. 

Eleven ska presentera sitt arbete inför andra.och diskutera sitt arbete muntligt samt ge respons 

på andra gymnasiearbeten. 
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Naturvetenskapsprogrammet 

Kurser inom gymnasiegemensamma ämnen 

Ämne Kurs Poäng 

Engelska Engelska 5 100 

 Engelska 6 100 

Estetiska uttryck Estetiska uttryck 50 

Historia Historia 1b 100 

Idrott och hälsa Idrott och hälsa 1 100 

Matematik Matematik 1c 100 

 Matematik 2c 100 

 Matematik 3c 100 

Religionskunskap Religionskunskap 1 50 

Samhällskunskap Samhällskunskap 1b 100 

Svenska Svenska 1 100 

 Svenska 2 100 

 Svenska 3 100 

eller   

Svenska som andraspråk Svenska som andraspråk 1 100 

 Svenska som andraspråk 2 100 

 Svenska som andraspråk 3 100 

Kurser inom programgemensamma ämnen 

Ämne Kurs Poäng 

Biologi Biologi 1 100 

Fysik Fysik 1a 150 

Kemi Kemi 1 100 

Moderna språk  100 

Inriktningar 

Naturvetenskap 

Ämne Kurs Poäng 

Biologi Biologi 2 100 

Fysik Fysik 2 100 

Kemi Kemi 2 100 

Matematik Matematik 4 100 
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Naturvetenskap och samhälle 

Ämne Kurs Poäng 

Geografi Geografi 1 100 

Samhällskunskap Samhällskunskap 2 100 

Ett naturvetenskapligt ämne  100 

Individuellt val (200 poäng) 

Gymnasiearbete (100 50poäng) 
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Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet 

Ämne Kurs Poäng 

Biologi Biologi 2 100 

 Bioteknik 100 

Dator- och kommunikationsteknik Dator- och nätverksteknik 100 

 Datorteknik 1a 100 

Engelska Engelska 7 100 

Entreprenörskap Entreprenörskap 100 

Filosofi Filosofi 1 50 

 Filosofi 2 50 

Fysik Fysik 2 100 

 Fysik 3 100 

Företagsekonomi Entreprenörskap och företagande 100 

Geografi Geografi 1 100 

 Geografi 2 100 

 Geografiska informationssystem 100 

Historia Historia 2a 100 

 Historia 3 100 

Humanistisk och 

samhällsvetenskaplig 

specialisering 

Humanistisk och samhällsvetenskaplig 

specialisering 100 

Hållbart samhälle Hållbart samhällsbyggande 100 

 Miljö- och energikunskap 100 

 Politik och hållbar utveckling 100 

Kemi Kemi 2 100 

Konst och kultur Kultur- och idéhistoria 100 

Konstruktion Konstruktion 1 100 

 Konstruktion 2 100 

Matematik Matematik 4 100 

 Matematik 5 100 

 Matematik – specialisering 100 

Moderna språk Kinesiska 1 100 

 Kinesiska 2 100 

 Kinesiska 3 100 

 Kinesiska 4 100 

 Kinesiska 5 100 

 Kinesiska 6 100 

 Kinesiska 7 100 

 Moderna språk 1 100 

 Moderna språk 2 100 

 Moderna språk 3 100 
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 Moderna språk 4 100 

 Moderna språk 5 100 

 Moderna språk 6 100 

 Moderna språk 7 100 

Naturvetenskaplig specialisering Naturvetenskaplig specialisering 100 

Programmering Programmering 1 100 

 Programmering 2 100 

Psykologi Psykologi 1 50 

 Psykologi 2a 50 

 Psykologi 2b 50 

Religionskunskap Religionskunskap 2 50 

 Religionskunskap – specialisering 100 

Samhällskunskap Internationell ekonomi 100 

 Internationella relationer 100 

 Samhällskunskap 2 100 

 Samhällskunskap 3 100 

Svenska Litteratur 100 

 Retorik 100 

 Skrivande 100 

Teknik Teknik 1 150 

 Teknik 2 100 

 Teknik – specialisering 100 

Tillämpad programmering Tillämpad programmering 100 

Träningslära Träningslära 1 100 

 Träningslära 2 100 

Webbserverprogrammering Webbserverprogrammering 1 100 

 Webbserverprogrammering 2 100 

Webbutveckling Webbutveckling 1 100 

 Webbutveckling 2 100 
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Examensmål för samhällsvetenskapsprogrammet 

Samhällsvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program. Efter examen från 

programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier inom ett brett samhällsvetenskapligt 

område. 

Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper om samhällsförhållanden i Sverige och världen i 

övrigt, om samspelet mellan individ och samhälle samt om hur människors livsvillkor varierar över 

tid och rum. I detta ingår kunskaper om människor som individer, som gruppmedlemmar och som 

deltagare i en samhällsgemenskap, samt om samhällens strukturer, verksamheter och funktioner. 

Utbildningen ska behandla frågor om bland annat demokrati, kommunikation, etik, genus och 

miljö. Utbildningen ska även ge eleverna förståelse av hur olika faktorer påverkar möjligheterna 

att bygga ett hållbart samhälle. 

Utbildningen ska också behandla makt ur ekonomiska, sociala och politiska aspekter. I detta 

ingår studier av faktorer som kan påverka och förklara det som sker i samhället alltifrån den 

lokala till den globala nivån. Utbildningen ska ge ett historiskt perspektiv för att eleverna med 

hjälp av det förflutna ska förstå förhållanden i dagens samhälle och orientera sig inför framtida 

samhällsförändringar. 

Utbildningen ska behandla mediernas och informationsteknikens förutsättningar och möjligheter. 

Eleverna ska därför ges möjlighet att utveckla dels kunskaper om kommunikation och om hur 

åsikter och värderingar uppkommer, dels färdigheter i att kommunicera och presentera sina 

kunskaper, bland annat med hjälp av digitala verktyg och medier. 

Utifrån studier av samhällsfrågor ska utbildningen ge eleverna möjlighet att utveckla ett 

vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt. I detta ingår att kunna avgöra om påståenden är 

grundade på fakta och att kunna urskilja värderingar i olika typer av källor. Utbildningen ska 

därför utveckla elevernas förmåga att söka, sovra och bearbeta information med källkritisk 

medvetenhet. 

Utbildningen ska utveckla elevernas vetenskapliga medvetenhet genom att de får formulera och 

utreda frågeställningar och pröva att tillämpa teorier och metoder som används inom 

samhällsvetenskapen. Eleverna ska ges möjlighet att diskutera lösningar på 

samhällsvetenskapliga problem och motivera ställningstaganden med väl grundade argument. 

Utbildningen ska utveckla elevernas förmåga att skriva, läsa, tolka och förstå olika typer av texter 

inom utbildningens olika kunskapsområden. Eleverna ska också ges möjlighet att uttrycka sig i 

varierande skriv- och talsituationer på framför allt svenska och engelska. 

Utbildningen ska utveckla elevernas samarbetsförmåga, kreativitet, självständighet, 

ansvarstagande och förmåga att se möjligheter, ta initiativ och omsätta idéer i praktisk handling. 

Utbildningen ska också ge förutsättningar för eleverna att utveckla ett tvärvetenskapligt 

förhållningssätt. 

Inriktningar 

Samhällsvetenskapsprogrammet har tre inriktningar. 
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Inriktningen beteendevetenskap ska ge kunskaper om människors utveckling, socialisation och 

samspel i olika sammanhang. I inriktningen ska eleverna fördjupa sin förståelse av människors 

agerande som individer samt som deltagare i grupper, organisationer och samhällen ur olika 

perspektiv. Inriktningen ska även ge kunskaper om kommunikation, lärande och ledarskap samt 

utveckla elevernas förmåga att tillämpa metoder som används inom samhällsvetenskapen. 

Inriktningen medier, information och kommunikation ska ge kunskaper om mediernas roll i 

samhället och hur man kan använda sig av medieteknik för att förmedla budskap på ett 

intresseväckande sätt. I inriktningen ska eleverna studera journalistik, information och reklam och 

praktiskt få pröva textens, bildens och ljudets kommunikativa möjligheter. Eleverna ska få 

utveckla både praktiska och teoretiska kunskaper i olika interaktiva kommunikationsformer. 

Inriktningen ska ge eleverna möjlighet att undersöka hur media påverkar människor individuellt 

och i grupp när det gäller till exempel åsikts- och opinionsbildning och hur vår 

omvärldsuppfattning formas. 

Inriktningen samhällsvetenskap ska ge kunskaper om samhällsstrukturer och om människors 

livsvillkor utifrån individ-, grupp- och samhällsnivå. I inriktningen ska eleverna bredda och 

fördjupa sin förståelse av samhällsfrågor genom att tolka och förklara företeelser och 

sammanhang. Inriktningen ska också utveckla elevernas förmåga att tillämpa metoder som 

används inom samhällsvetenskapen. 

Mål för gymnasiearbetet 

Gymnasiearbetet ska visa att eleven är förberedd för högskolestudier inom i första hand det 

samhällsvetenskapliga området. Det ska utföras på ett sådant sätt att eleven formulerar en 

frågeställning samt planerar, genomför och utvärderar ett väl avgränsat större arbete som utgår 

från centrala kunskapsområden inom programmet. Gymnasiearbetet ska redovisas antingen i en 

skriftlig rapport , eller i relevanta fall i en medieproduktion eller på annat lämpligt sätt utifrån 

arbetets innehåll kompletterat med en kortare skriftlig redogörelse. Rapporten eller den skriftliga 

redogörelsen ska innehålla en kort sammanfattning på engelska.  Eleven ska presentera sitt 

arbete inför andra. och diskutera sitt arbete samt ge respons på andra gymnasiearbeten. 
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Samhällsvetenskapsprogrammet 

Kurser inom gymnasiegemensamma ämnen 

Ämne Kurs Poäng 

Engelska Engelska 5 100 

 Engelska 6 100 

Estetiska uttryck Estetiska uttryck 50 

Historia Historia 1b 100 

Idrott och hälsa Idrott och hälsa 1 100 

Matematik Matematik 1b 100 

 Matematik 2b 100 

Naturkunskap Naturkunskap 1b 100 

Religionskunskap Religionskunskap 1 50 

Samhällskunskap Samhällskunskap 1b 100 

Svenska Svenska 1 100 

 Svenska 2 100 

 Svenska 3 100 

eller   

Svenska som andraspråk Svenska som andraspråk 1 100 

 Svenska som andraspråk 2 100 

 Svenska som andraspråk 3 100 

Kurser inom programgemensamma ämnen 

Ämne Kurs Poäng 

Filosofi Filosofi 1 50 

Moderna språk  200 

Psykologi Psykologi 1 50 

Inriktningar 

Beteendevetenskap 

Ämne Kurs Poäng 

Ledarskap och organisation Ledarskap och organisation 100 

Pedagogik Kommunikation 100 

Psykologi Psykologi 2a 50 

Samhällskunskap Samhällskunskap 2 100 

Sociologi Sociologi 100 
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Medier, information och kommunikation 

Ämne Kurs Poäng 

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 

Ämne Kurs Poäng 

Geografi Geografi 1 100 

Historia Historia 2a 100 

Religionskunskap Religionskunskap 2 50 

Samhällskunskap Samhällskunskap 2 100 

 Samhällskunskap 3 100 

Individuellt val (200 poäng) 

Gymnasiearbete (100 50 poäng) 
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Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet 

Ämne Kurs Poäng 

Animation Animation 1 100 

 Animation 2 100 

Bild Bild 100 

 Bild och form 1a1 50 

 Bild och form 1b 100 

 Form 100 

Biologi Biologi 1 100 

Digitalt skapande Digitalt skapande 1 100 

 Digitalt skapande 2 100 

Engelska Engelska 7 100 

Entreprenörskap Entreprenörskap 100 

Film- och tv-produktion Film- och tv-produktion 1 100 

 Film- och tv-produktion 2 100 

 Filmproduktion 100 

 Manus för film och tv 100 

 Tv-produktion 100 

Filosofi Filosofi 2 50 

Fotografisk bild Fotografisk bild 1 100 

 Fotografisk bild 2 100 

 Fotografisk bild 3 100 

Geografi Geografi 1 100 

 Geografi 2 100 

 Geografiska informationssystem 100 

Grafisk kommunikation Grafisk illustration 100 

 Grafisk illustration i pixelgrafik 100 

 Grafisk illustration i vektorgrafik 100 

 Grafisk kommunikation 1 100 

 Grafisk kommunikation 2 100 

 Grafiska arbetsflöden och analysmodeller 100 

Gränssnittsdesign Gränssnittsdesign 100 

Historia Historia 2a 100 

 Historia 3 100 

Humanistisk och 

samhällsvetenskaplig 

specialisering 

Humanistisk och samhällsvetenskaplig 

specialisering 100 

Hållbart samhälle Hållbart samhällsbyggande 100 

 Miljö- och energikunskap 100 

 Politik och hållbar utveckling 100 

Juridik Rätten och samhället 100 
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Konst och kultur Film- och tv-kunskap 100 

 Konstarterna och samhället 50 

 Kultur- och idéhistoria 100 

 Samtida kulturuttryck 100 

Ledarskap och organisation Ledarskap och organisation 100 

Ljudproduktion Film- och interaktiv ljudproduktion 100 

 Ljudproduktion 1 100 

 Ljudproduktion 2 100 

 Radioproduktion 100 

Matematik Matematik 3b 100 

 Matematik 4 100 

Mediekommunikation Journalistik, reklam och information 1 100 

 Journalistik, reklam och information 2 100 

 Textkommunikation 100 

Medieproduktion Medieproduktion 1 100 

 Medieproduktion 2 100 

Medier, samhälle och 

kommunikation Medier, samhälle och kommunikation 1 100 

 Medier, samhälle och kommunikation 2 100 

Moderna språk Kinesiska 1 100 

 Kinesiska 2 100 

 Kinesiska 3 100 

 Kinesiska 4 100 

 Kinesiska 5 100 

 Kinesiska 6 100 

 Kinesiska 7 100 

 Moderna språk 1 100 

 Moderna språk 2 100 

 Moderna språk 3 100 

 Moderna språk 4 100 

 Moderna språk 5 100 

 Moderna språk 6 100 

 Moderna språk 7 100 

Musik Musikproduktion 1 100 

 Musikproduktion 2 100 

Naturkunskap Naturkunskap 2 100 

Pedagogik Barns lärande och växande 100 

 Kommunikation 100 

 Lärande och utveckling 100 

 Människors miljöer 100 

 Pedagogiskt ledarskap 100 

Programmering Programmering 1 100 

Psykologi Psykologi 2a 50 
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 Psykologi 2b 50 

Religionskunskap Religionskunskap 2 50 

 Religionskunskap – specialisering 100 

Samhällskunskap Internationell ekonomi 100 

 Internationella relationer 100 

 Samhällskunskap 2 100 

 Samhällskunskap 3 100 

Sociologi Etnicitet och kulturmöten 100 

 Sociologi 100 

 Ungdomskulturer 100 

Svenska Litteratur 100 

 Retorik 100 

 Skrivande 100 

Tillämpad programmering Tillämpad programmering 100 

Utställningsdesign Utställningsdesign 1 100 

 Utställningsdesign 2 100 

Visuell kommunikation Visuell kommunikation 100 

Webbutveckling Webbutveckling 1 100 

 Webbutveckling 2 100 
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Examensmål för teknikprogrammet 

Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program. Efter examen från programmet ska 

eleverna ha kunskaper för högskolestudier inom främst teknik- och naturvetenskap men även 

inom andra områden.  

Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper om och färdigheter i teknik och teknisk utveckling. 

Den ska också belysa teknikens roll i samspelet mellan människa och natur med hänsyn till 

hållbar utveckling. Vidare ska utbildningen utveckla elevernas kunskaper om fysik, kemi och 

matematik med fokus på tekniska processer. I teknik ska eleverna undersöka, beskriva och 

systematisera olika egenskaper hos tekniska objekt och processer. I fysik och kemi ska eleverna 

undersöka, beskriva och systematisera olika företeelser i naturen samt göra kopplingar till 

tekniska processer. Matematik är inom teknikområdet ett språk och ett redskap för att förstå, 

uttrycka och analysera sammanhang. Alla ämnen inom utbildningen ska bidra till att utveckla 

elevernas förmåga att använda digital teknik, särskilt som ett redskap för teknik och teknisk 

utveckling.  

Det tekniska kunskapsområdet omfattar hur teknik formas och ständigt förändras. Utbildningen 

ska visa sambanden mellan de olika delarna i teknikutvecklingsprocesser och bidra till att 

eleverna förstår hela kedjan i utveckling av teknik i ett hållbart samhälle. Teknikutveckling innebär 

att analysera behov, utveckla en idé, designa, konstruera, producera, använda, sälja och 

återvinna.  

Utbildningen ska bygga på ett etiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till teknik och ett kritiskt, 

kreativt och konstruktivt tänkande ska främjas. I utbildningen ska eleverna ges möjlighet att 

utveckla förmåga att söka, sovra och bearbeta information med källkritisk medvetenhet. 

Utbildningen ska också innehålla kreativa och problemlösande arbetsformer samt ge 

förutsättningar för eleverna att utveckla ett tvärvetenskapligt förhållningssätt. Teori och praktisk 

tillämpning ska samverka och utbildningen ska ge eleverna kunskaper om och färdigheter i att 

samarbeta med andra. Eftersom utveckling av teknik ofta sker i projektarbetsform, ska 

utbildningen ge kunskaper om projektarbete och färdigheter i att arbeta i projekt såväl enskilt som 

i grupp. Centralt för teknikutveckling är att analysera, modellera, simulera, rimlighetsbedöma, 

utveckla, se samband, dra slutsatser och argumentera utifrån resultatet. Utbildningen ska därför 

utveckla elevernas förmåga att analysera och förstå tekniska system.  

Utbildningen ska vidareutveckla elevernas kommunikativa förmågor i tal, skrift och visualisering. 

Det innebär bland annat att förmedla synpunkter, förklara sammanhang och dokumentera samt 

använda uttrycksformer anpassade till olika målgrupper och att förstå kommunikationens 

specifika roll inom teknikområdet. Utbildningen ska ge kunskaper om interaktiva och digitala 

medier för att eleverna till exempel ska kunna presentera tekniskt innehåll och framställa 

modeller. Utbildningen ska ge eleverna kunskaper om och färdigheter i engelska i en teknisk 

kontext, så att de kan utveckla sin kommunikativa förmåga och därmed ta del av teknik och 

teknikutveckling.  

Entreprenörskap och företagande är delar i processer där teknik utvecklas och ska därför ingå i 

utbildningen. Utbildningen ska uppmuntra eleverna att utveckla nya och kreativa lösningar, såväl 
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med som utan digital teknik, för att skapa och möta förändringar. Den ska tydliggöra hur 

utvecklingen av produkter och tjänster lokalt och globalt kan ske på ett hållbart sätt.  

Utbildningen ska utgå från både kvinnors och mäns erfarenheter i förhållande till teknikområdet 

och ska ge kunskaper om hur föreställningar och traditioner styr uppfattningar om manligt och 

kvinnligt. Eleverna ska även utveckla förståelse av människors olika förutsättningar i förhållande 

till teknik och teknikutveckling. Utbildningen ska ge förståelse av hur teknisk utveckling och 

samhällsutveckling ömsesidigt har påverkat och påverkar varandra. Den ska också förklara hur 

dåtidens teknik har påverkat vår tid och hur vår tids teknik kan komma att påverka framtiden. 

Inriktningar 

Teknikprogrammet har fem inriktningar. 

Inriktningen design och produktutveckling ska ge kunskaper om och färdigheter i design och 

produktutveckling där datorstyrd design samt konstruktion är centrala. Den ska också behandla 

designprocess och designmetodik. 

Inriktningen informations- och medieteknik ska ge kunskaper om och färdigheter i informations-, 

kommunikations- och medieteknik. Den ska behandla datorkommunikation, programmering, 

digital media, webbutveckling samt dator- och kommunikationsteknik. 

Inriktningen produktionsteknik ska ge kunskaper om och färdigheter i produktion och företagande. 

Den ska behandla automation och hur produktionslinjer styrs samt ge produktionskunskaper inom 

olika områden. 

Inriktningen samhällsbyggande och miljö ska ge kunskaper om och färdigheter i 

samhällsbyggande, miljö och arkitektur. Den ska behandla byggande och miljöfrågor ur ett brett 

perspektiv, såväl tekniskt, ekologiskt och estetiskt som ekonomiskt och socialt. 

Inriktningen teknikvetenskap ska ge kunskaper om och färdigheter i teknikvetenskapens 

arbetsmetoder och verktyg för matematisk modellering, simulering, styrning och reglering. Den 

ska fördjupa kunskaper om teknik, matematik och fysik. 

Mål för gymnasiearbetet 

Gymnasiearbetet ska visa att eleven är förberedd för högskolestudier inom i första hand det 

tekniska området. Det ska utföras på ett sådant sätt att eleven formulerar en frågeställning samt 

planerar, genomför och utvärderar ett väl avgränsat större arbete som utgår från centrala 

kunskapsområden inom programmet. Gymnasiearbetet ska redovisas antingen i en skriftlig 

rapport eller på annat lämpligt sätt  med relevanta verktyg och medier utifrån arbetets innehåll 

kompletterat med en kortare skriftlig redogörelse. Rapporten eller den skriftliga redogörelsen ska 

innehålla en kort sammanfattning på engelska. Eleven ska presentera sitt arbete inför andraoch 

diskutera sitt arbete samt ge respons på andra gymnasiearbeten. 
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Teknikprogrammet 

Kurser inom gymnasiegemensamma ämnen 

Ämne Kurs Poäng 

Engelska Engelska 5 100 

 Engelska 6 100 

Estetiska uttryck Estetiska uttryck 50 

Historia Historia 1a1 50 

Idrott och hälsa Idrott och hälsa 1 100 

Matematik Matematik 1c 100 

 Matematik 2c 100 

 Matematik 3c 100 

Religionskunskap Religionskunskap 1 50 

Samhällskunskap Samhällskunskap 1b 100 

Svenska Svenska 1 100 

 Svenska 2 100 

 Svenska 3 100 

eller   

Svenska som andraspråk Svenska som andraspråk 1 100 

 Svenska som andraspråk 2 100 

 Svenska som andraspråk 3 100 

Kurser inom programgemensamma ämnen 

Ämne Kurs Poäng 

Fysik Fysik 1a 150 

Kemi Kemi 1 100 

Teknik Teknik 1 150 

Inriktningar 

Design och produktutveckling 

Ämne Kurs Poäng 

Bild Bild och form 1a1 50 

Cad Cad 1 50 

Design Design 1 100 

Konstruktion Konstruktion 1 100 
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Informations- och medieteknik 

Ämne Kurs Poäng 

Dator- och kommunikationsteknik Dator- och nätverksteknik 100 

Programmering Programmering 1 100 

Webbutveckling Webbutveckling 1 100 

Produktionsteknik 

Ämne Kurs Poäng 

Mekatronik Mekatronik 1 100 

Produktionskunskap Produktionskunskap 1 100 

Produktionsutrustning Produktionsutrustning 1 100 

Samhällsbyggande och miljö 

Ämne Kurs Poäng 

Arkitektur Arkitektur – hus 100 

Hållbart samhälle Hållbart samhällsbyggande 100 

Samhällsbyggande Byggnadsverk 100 

Teknikvetenskap 

Ämne Kurs Poäng 

Fysik Fysik 2 100 

Matematik Matematik 4 100 

Teknik Teknik 2 100 

Individuellt val (200 poäng) 

Gymnasiearbete (100 50 poäng) 
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Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet 

Ämne Kurs Poäng 

Animation Animation 1 100 

Arkitektur Arkitektur – hus 100 

 Arkitektur – rum 100 

Bild Bild 100 

 Bild och form 1a1 50 

 Bild och form 1a2 50 

 Bild och form 1b 100 

 Form 100 

Biologi Biologi 1 100 

 Biologi 2 100 

 Bioteknik 100 

Cad Cad 1 50 

 Cad 2 50 

 Cad 3 50 

Dator- och kommunikationsteknik Dator- och nätverksteknik 100 

 Datorteknik 1a 100 

 Digital kommunikationsteknik 100 

Datorstyrd produktion Cad/cam 100 

 Datorstyrd produktion 1 100 

 Datorstyrd produktion 2 100 

Design Design 1 100 

 Design 2 100 

 Designmodeller 100 

Digitalt skapande Digitalt skapande 1 100 

 Digitalt skapande 2 100 

Driftsäkerhet och underhåll Underhåll – driftsäkerhet 100 

Elektronik Elektronik och mikrodatorteknik 100 

 Mikrodatortillämpningar 100 

Ellära Ellära 1 100 

 Ellära 2 100 

Energiteknik Energiteknik 1 100 

Engelska Engelska 7 100 

Entreprenörskap Entreprenörskap 100 

Eventteknik Eventteknik 100 

 Ljudproduktionsteknik 100 

 Ljus- och bildproduktionsteknik 100 

Fartygsteknik Lasthantering och passagerarsäkerhet 100 

Film- och tv-produktion Film- och tv-produktion 1 100 

Filosofi Filosofi 1 50 
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 Filosofi 2 50 

Flygyrkesteknik Aerodynamik 100 

Fotografisk bild Fotografisk bild 1 100 

Fysik Fysik 2 100 

 Fysik 3 100 

Företagsekonomi Entreprenörskap och företagande 100 

Geografi Geografi 1 100 

 Geografiska informationssystem 100 

Grafisk kommunikation Grafisk kommunikation 1 100 

Gränssnittsdesign Gränssnitt 3D 100 

 Gränssnittsdesign 100 

Historia Historia 1a2 50 

 Historia 2a 100 

Hållbart samhälle Hållbart samhällsbyggande 100 

 Miljö- och energikunskap 100 

 Politik och hållbar utveckling 100 

Industriautomation Robotteknik 100 

Industritekniska processer Industritekniska processer 1 100 

 Industritekniska processer 2 100 

 Laboratorieteknik 200 

Kemi Kemi 2 100 

Konst och kultur Kultur- och idéhistoria 100 

Konstruktion Konstruktion 1 100 

 Konstruktion 2 100 

Ledarskap och organisation Ledarskap och organisation 100 

Ljudproduktion Ljudproduktion 1 100 

 Ljudproduktion 2 100 

Matematik Matematik 4 100 

 Matematik 5 100 

 Matematik – specialisering 100 

Medicinsk teknik Elektromedicinsk teknik 100 

 Gas- och vätsketeknik 100 

 Radiologiska utrustningar 100 

Medieproduktion Medieproduktion 1 100 

 Medieproduktion 2 100 

Mekatronik Mekatronik 1 100 

Moderna språk Kinesiska 1 100 

 Kinesiska 2 100 

 Kinesiska 3 100 

 Kinesiska 4 100 

 Kinesiska 5 100 

 Kinesiska 6 100 

 Kinesiska 7 100 
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 Moderna språk 1 100 

 Moderna språk 2 100 

 Moderna språk 3 100 

 Moderna språk 4 100 

 Moderna språk 5 100 

 Moderna språk 6 100 

 Moderna språk 7 100 

Musik Musikproduktion 1 100 

 Musikproduktion 2 100 

Människan i industrin Människan i industrin 1 100 

 Människan i industrin 2 100 

Mät-, styr- och reglerteknik Mät- och reglerteknik 100 

 Mät- och styrteknik 100 

 Programmerbara styrsystem 100 

Naturvetenskaplig specialisering Naturvetenskaplig specialisering 100 

Nätverksteknik Nätverksadministration 100 

 Nätverksteknik 100 

 Nätverksteknologier 100 

Pedagogik Kommunikation 100 

 Pedagogiskt ledarskap 100 

Processautomation Processmätteknik 1 100 

 Processreglering 100 

Produktionskunskap Produktionskunskap 1 100 

 Produktionskunskap 2 100 

Produktionsutrustning Produktionsutrustning 1 100 

 Produktionsutrustning 2 100 

Produktutveckling Produktutveckling 1 100 

 Produktutveckling 2 100 

Programmering Programmering 1 100 

 Programmering 2 100 

Psykologi Psykologi 1 50 

 Psykologi 2a 50 

Religionskunskap Religionskunskap 2 50 

Samhällsbyggande Byggnadsverk 100 

Samhällskunskap Samhällskunskap 2 100 

Sammanfogningsteknik Svets grund 100 

Svenska Litteratur 100 

 Retorik 100 

 Skrivande 100 

Systemkunskap Systemuppbyggnad 100 

Teater Ljud och ljus 100 

Teknik Teknik 2 100 

 Teknik – specialisering 100 
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Tillämpad programmering Tillämpad programmering 100 

Visuell kommunikation Visuell kommunikation 100 

Webbserverprogrammering Webbserverprogrammering 1 100 

 Webbserverprogrammering 2 100 

Webbutveckling Webbutveckling 1 100 

 Webbutveckling 2 100 
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