
TIPS PÅ ATT TA ETT BRA BESLUT 

INFÖR GYMNASIET! 



TA REDA PÅ VAD SOM FINNS! 

 Ta dig tid att läsa 
igenom de olika 
gymnasieprogrammen 

 Markera de som verkar 
intressanta vid första 
anblick. 

 Om du är helt osäker på 
vad du vill göra, välj ut 
ett par 
yrkesförberedande, 
såväl som 
studieförberedande 

 Ta nu reda på vilka 

utav de programmen 

du valt ut som finns 

på den ort du vill 

studera på. Kanske 

finns flera skolor med 

programmet, kanske 

finns det inte alls. 

 

Gymnasieprogram Vad finns på orten? 



TA REDA PÅ VAD DU VILL! 

 Vad tycker du om att göra 
på fritiden? 

 Vad brukar du och dina 
kompisar prata om? 

 Vad drömde du om att bli 
när du var liten, och varför 
drömde du om det? 

 Vilka ämnen tycker du är 
roligast i skolan? Vilka är 
tråkigast? 

 Föredrar du att själv skapa, 
vara kreativ och hitta på 
saker, eller tycker du om att 
läsa, lära och ta reda på 
fakta? 

 Föredrar du grupparbeten, 
eller att arbeta på egen 
hand?  

 Föredrar du att arbeta med 
kroppen och händerna, eller 
att ta det lugnt och läsa? 

 Föredrar du tydliga 
riktlinjer från läraren om 
vad som ska bli gjort, eller 
gillar du när du får 
bestämma mer själv? 

 Föredrar du en liten skola 
med få elever, eller en stor 
skola med många elever? 

 

 

Intressen Arbetssätt 



NU VET DU: 

 Läs poängplanerna 
noggrant på de 
program du funderar 
på. Vet du inte vad 
kurserna betyder, 
eller har några övriga 
frågor – Fråga! Syv, 
föräldrar, lärare eller 
gymnasieskolan 
svarar gärna! 

 Fråga elever på  

 

 Jämför programmen med 
dina svar kring intressen 
och arbetssätt. Stämmer 
de överens? Om inte, vad 
var det som gjorde att du 
funderade på det 
programmet ändå? Hur 
tänker du nu när du 
märker att det inte 
stämmer överens? 

 Vilka program stämmer 
bäst överens och vilka 
stämmer sämst överens? 

Vilka program som finns, som verkar 
intressanta, där du vill studera. 

Vilka intressen du har, och 
vilket arbetssätt du föredrar. 



GÖR EN PLUS OCH MINUS LISTA NÄR DU HAR 

VALT UT TVÅ PROGRAM SOM DU TYCKER 

VERKAR BÄST 

 +Högskoleförberedande 

 +Företagsekonomi – 

spännande! 

 +Får kunskap om 

företagande och bra grund 

för både studier och 

arbete. 

 -Har svårt för matte. 

 -Ingen praktik. 

 +Mycket praktik. 

 +Stor möjlighet att 
påverka min egen 
utbildning (700 poäng i 
valbara 
programfördjupningar) 

 +Får kunskap om 
försäljning och företagande 

 +Inte lika mycket matte 

 -Ej högskoleförberedande 
(men kan välja till kurser 
som gör mig behörig) 

Tex: Ekonomiprogrammet 
Tex: Handel- och 
administrationsprogrammet 



TITTA PÅ LISTAN 

 Vilket program fick flest plus? 

 Vilket fick flest minus? 

 Vad säger din magkänsla? 

 Också viktigt är att du känner att du klarar av det 
valda gymnasieprogrammet. Har du svårt att sitta 
still och plugga är kanske yrkesförberedande program 
ett bättre val, eller tvärtom!  

 

Fortfarande osäker? 

Skugga, besök Öppet Hus, prata med SYV, snacka med 
elever och lärare som går/jobbar där. Fråga varför de är 
nöjda/inte nöjda. Ta reda på så mycket som möjligt, 
innan du bestämmer dig!  

 

 

 

 


