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Detta är gymnasieskolan 
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18 nationella program = 60 inriktningar 

12 yrkesprogram +  

6 högskoleförberedande program 

 Programmen omfattar 2.500 poäng 



Yrkesprogram 

Barn- och fritidsprogrammet 

Bygg- och anläggningsprogrammet 

El- och energiprogrammet 

Fordons och transportprogrammet 

Handels- och administrationsprogrammet 

Hantverksprogrammet 

Hotell- och turismprogrammet 

Industritekniska programmet 

Naturbruksprogrammet 

Restaurang- och livsmedelsprogrammet 

VVS- och fastighetsprogrammet 

Vård- och omsorgsprogrammet 

 

Gymnasial lärlingsutbildning 
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Detta är ett yrkesprogram 

Gymnasiegemensamma ämnen, 600 p 

 
Karaktärsämnen, 1.600 p 

 
Individuellt val, 200 p  

Gymnasiearbete, 100 p 

Arbetsplatsförlagt lärande – APL 

TOTALT: 
2.500 
POÄNG 
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Ämnen på yrkesprogram 

Yrkesexamen = Grundläggande behörighet till yrkeshögskolan 

Rätt att läsa kurser som ger grundläggande behörighet till högskolan 

 

Gymnasiegemensamma  
ämnen, 600 p 

Engelska, historia, idrott och hälsa, 
matematik, naturkunskap, 
religionskunskap, samhällskunskap, 
svenska/svenska som andraspråk 

  

Karaktärsämnen, 1.600 p 

Programgemensamma kurser 

Inriktningar 

Programfördjupningar – 
yrkesutgångar 
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APL = Arbetsplatsförlagt lärande 

Arbetsplatsförlagt lärande = APL 

Minst 15 veckor av utbildningen 

Görs vanligtvis under flera olika perioder 

Eleven lär sig mer om arbetslivet 

genom att vara ute på en eller flera 

arbetsplatser utanför skolan. 
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Lärlingsutbildning på yrkesprogram 

Erbjuds i vissa kommuner 

Minst halva studietiden på en  
eller flera arbetsplatser 
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Behörighet (krav på förkunskaper) för  

Yrkesprogram 

Lägst betyget E i svenska  

eller svenska som andraspråk,  

engelska och matematik  

+ 5 andra ämnen. 

 

8 

Dispens engelska 
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Högskoleförberedande program 

Ekonomiprogrammet 

Estetiska programmet 

Humanistiska programmet 

Naturvetenskapsprogrammet 

Samhällsvetenskapsprogrammet 

Teknikprogrammet 
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Detta är ett högskoleförberedande program 

Gymnasiegemensamma ämnen,  1.100 p/1.150 p/1.250 p 

Karaktärsämnen, 950 p/1.050 p/1.100 p 

Individuellt val, 200 p 

 Gymnasiearbete, 100 p 

TOTALT: 
2.500 
POÄNG 
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Ämnen på högskoleförberedande program 

Högskoleförberedande examen =  

Grundläggande behörighet till högskolan 

Karaktärsämnen 
950 p/1.050 p/1.100 p 

Programgemensamma kurser 

Inriktningar 

Programfördjupningar 
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Gymnasiegemensamma ämnen  
1.100 p/1.150 p/1.250 p 

Engelska, historia, idrott och hälsa, 
matematik, naturkunskap, 
religionskunskap, samhällskunskap, 
svenska/svenska som andraspråk 

  



Ekonomiprogrammet  
Humanistiska programmet 
Samhällsvetenskapsprogrammet: 
Lägst betyget E i geografi, historia,  
religion och samhällskunskap  
+ 5 andra ämnen 

 

Naturvetenskapsprogrammet 
Teknikprogrammet: 
Lägst betyget E i biologi, fysik och kemi  
+ 6 andra ämnen 

 

Lägst betyget E i svenska eller svenska som andraspråk,  
engelska och matematik + 9 andra ämnen 

Estetiska programmet: 

Inga krav på vilka 9 ämnen som ska ingå 

Dispens engelska 
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Behörighet (krav på förkunskaper) för  

Högskoleförberedande program 



Betyg, meritvärde och urval 

OBS! Du som läser moderna 
språk som språkval och har lägst 
betyget E får räkna med detta 
som ett 17:e betyg. 

Eleverna tas in i tur och ordning. 
Högst meritvärde kommer in först. 
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Lägg ihop poängen för dina 16 eller 17 högsta betyg.  
Detta är ditt meritvärde. 

A = 20 p 

B = 17,5 p 

C = 15 p 

D = 12,5 p 

E = 10 p 

F = 0 p 



Sista dag att göra ansökan på webben 

eller lämna ansökan till skolan 

Preliminärt antagningsbesked 

Sista dag att göra omval  

Slutantagningen klar 

– besked med posten och/eller på webben 
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Ansökan och antagning 



Barn- och fritidsprogrammet 
Ledarskap och människokunskap 

INRIKTNINGAR:  

Fritid och hälsa 

Pedagogiskt arbete 

Socialt arbete 

Kunskap om hur vi människor lär oss och utvecklas 

Planera och leda aktiviteter 

BF 

YRKESPROGRAM 
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Bygg- och anläggningsprogrammet  
Hus och vägar 

INRIKTNINGAR:  

Anläggningsfordon 

Husbyggnad   

Mark och anläggning 

Måleri 

Plåtslageri 

Arbeta självständigt och vara händig 

Hantera maskiner och verktyg 

Sinne för färg och form 

BA 

YRKESPROGRAM 
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Ekonomiprogrammet 
Ekonomi och juridik 

INRIKTNINGAR:  

Juridik 

Ekonomi 

Samhällsekonomi, företagsekonomi, entreprenörskap och juridik 

Förbereder för högskolestudier inom främst ekonomi, juridik  
och andra samhällsvetenskapliga områden 

EK 

HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE 
PROGRAM 

17 



El- och energiprogrammet 
Ellära, energi, elektronik och datorkunskap 

INRIKTNINGAR:  

Automation 

Dator- och  
kommunikationsteknik 

Elteknik 

Energiteknik 

Datorer och datornätverk 

Förstå ritningar och instruktionsböcker 

Effektiv energiteknik 

EE 

YRKESPROGRAM 
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Estetiska programmet 
Utveckla dig genom konstnärligt skapande 

INRIKTNINGAR:  

Bild och formgivning 

Dans 

Estetik och media 

Musik 

Teater 

Grunderna inom olika konstformer 

Förbereder för högre studier inom främst de  
konstnärliga, humanistiska och samhällsvetenskapliga områdena  

ES 

Inriktningar i år 1  
Antagningsprov och intervjuer 
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HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE 
PROGRAM 



Fordons- och transportprogrammet 
Fordonsteknik och transporter 

INRIKTNINGAR:  

Godshantering 

Karosseri och lackering 

Lastbil och mobila maskiner 

Personbil 

Transport 

Service och reparation av fordon 

Felsökning med hjälp av datorer  

Transporter och logistik 

FT 

YRKESPROGRAM 
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Handels- och administrationsprogrammet 
Handel, ekonomi och administration 

INRIKTNINGAR:  

Administrativ service 

Handel och service 

Försäljningsteknik, service och administration 

Hur företag fungerar 

Datorer och informationsteknik 

 

HA 

YRKESPROGRAM 
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Hantverksprogrammet 
Händighet och smak 

INRIKTNINGAR:  

Finsnickeri 

Florist 

Frisör 

Textil design 

Övriga hantverk 

Händig, konstnärligt inriktad och målmedveten  

Materialkunskap och ekonomi  

 

HV 

YRKESPROGRAM 
 

Inriktningar i år 1 
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Hotell- och turismprogrammet 
Service och kommunikation 

INRIKTNINGAR:  

Hotell och konferens 

Turism och resor 

Förstå andra människors önskemål och behov 

Marknadsföring och försäljning 

 

HT 

YRKESPROGRAM 
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Humanistiska programmet 
Kultur och språk 

INRIKTNINGAR:  

Kultur 

Språk 

Människan som kulturell varelse 

Största möjligheten att läsa moderna språk 

Förbereder för studier inom främst humaniora, 
men även inom samhällsvetenskap  

HU 

24 

HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE 
PROGRAM 



Industritekniska programmet 
Modern teknik och hantverkskunnande 

INRIKTNINGAR:  

Driftsäkerhet och  
underhåll 

Processteknik 

Produkt och maskinteknik 

Svetsteknik 

Tillverkning, underhåll och kvalitetskontroll 

Datorer och avancerade styrsystem  

 

IN 

YRKESPROGRAM 
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Inriktningar i år 1 



Naturbruksprogrammet 
Djur och natur 

INRIKTNINGAR:  

Djur 

Lantbruk 

Skog 

Trädgård 

Växter och djur 

Samspelet människan – naturen 

 

NB 

YRKESPROGRAM 
 

Inriktningar i år 1 
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Naturvetenskapsprogrammet 
Matematik och naturvetenskap 

INRIKTNINGAR:  

Naturvetenskap 

Naturvetenskap  
och samhälle 

Matematik, fysik, kemi och biologi  

Pröva och undersöka 

Förbereder för högre studier inom främst naturvetenskap och teknik 

NA 

27 

HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE 
PROGRAM 



Restaurang- och livsmedelsprogrammet 
God mat och gott bröd 

INRIKTNINGAR:  

Bageri och konditori 

Färskvaror, delikatess  
och catering 

Kök och servering 

Laga mat, servera och baka 

Näringslära, råvaror, hygien och ekonomi 

RL 

YRKESPROGRAM 
 

28 



Samhällsvetenskapsprogrammet 
Samhället, media och människan 

INRIKTNINGAR:  

Beteendevetenskap 

Medier, information 
och kommunikation 

Samhällsvetenskap 

Svenska, moderna språk och olika samhällsorienterande ämnen 

Beteendevetenskap, ledarskap och media 

Förbereder för studier inom ett brett samhällsvetenskapligt område  

SA 
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HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE 
PROGRAM 



Teknikprogrammet 
Teknik och kreativitet 

INRIKTNINGAR:  

Design och produktutveckling 

Informations- och medieteknik 

Produktionsteknik 

Samhällsbyggande och miljö 

Teknikvetenskap 

Produktutveckling och utformning 

Val av tekniker, verktyg och material 

Förbereder för högskolestudier inom främst teknik och naturvetenskap 

 

TE 
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HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE 
PROGRAM 



VVS- och fastighetsprogrammet 
Praktisk energianvändning och VVS 

INRIKTNINGAR:  

Fastighet 

Kyl- och  
värmepumpsteknik 

Ventilationsteknik 

VVS 

Kunskap om energianvändning och miljö 

Värme- och kylteknik 

VVS ger arbete inom byggbranschen 

VF 

YRKESPROGRAM 
 

31 



Vård- och omsorgsprogrammet 
Kropp och själ 

INRIKTNINGAR:  

Inga nationella  
inriktningar 

Människors behov av omvårdnad och omsorg 

Vanliga sjukdomar och hur de kan botas 

 

VO 

YRKESPROGRAM 
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Introduktionsprogram 
För dig som inte är behörig 

Preparandutbildning 

Programinriktat  
individuellt val 

Yrkesintroduktion 

Individuellt alternativ 

Språkintroduktion 

Du kan få praktisera. 

Du får hjälp att bli behörig till och klara av ett nationellt gymnasieprogram  
eller att komma ut och arbeta eller studera vidare på annat håll.  

IM 
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Språk i gymnasieskolan 

Du kan välja språkkurser inom individuellt val och 
programfördjupningar. Detta gäller för många program. 
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Moderna språk 

100 poäng 
På Ekonomiprogrammet + 
Naturvetenskapsprogrammet 

200 poäng  
På Humanistiska programmet + 
Samhällsvetenskapsprogrammet 

500 poäng  
På Humanistiska programmet  
om du läser inriktningen Språk 

En gemensam kursplan för 
grundskola + gymnasieskola 

Det finns 7 kurser 
1 kurs = 100 poäng 
 

Engelska 

Engelska 5 = 100 poäng  
På samtliga program 

Engelska 6 = 100 poäng 
På högskoleförberedande program  
+ Hotell- och turismprogrammet 
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För dig som har annat  
modersmål än svenska 

Nationellt program 

Undervisning på ditt modersmål 

Studiehandledning på ditt modersmål 

Svenska som andraspråk 

 

Andra möjligheter 

Språkintroduktion 



Du ansöker både till: 
Specialidrottsförbund (olika datum) 
Gymnasieskolan (som alla andra) 

Du behöver bli antagen både till din idrott och 
ditt program för att få läsa utbildningen. 

 

Idrott och studier 
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Riksidrottsgymnasier = RIG 

Nationellt godkänd idrottsutbildning = NIU  

Kurser i ämnet specialidrott – lokala idrottsutbildningar 



Särskilda förkunskapskrav 

Annat urval – urvalsprov 

Andra möjligheter 
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International Baccalaureate – IB 

Riksrekryterande utbildningar 

Spetsutbildningar 

Estetiska spetsutbildningar 

Särskilda varianter inom  
nationellt program – frisök 



Att söka till annan ort 

Frisök  
Du kan på annan ort söka: 

− Nationellt program (även om det finns på hemorten) 

− Särskilda varianter 

− Nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU) 

MEN du kommer i andra hand. 
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Om hemorten saknar det nationella program  
eller den nationella inriktning du vill gå 

Fristående gymnasieskolor 

Riksrekryterande utbildningar 
Spetsutbildningar 
Estetiska spetsutbildningar 
International Baccalaureate − IB  
Riksidrottsgymnasier (RIG) 



Studieekonomi 
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För samtliga: 

Studiebidrag 

 

Detta måste du söka: 

Extra tillägg 

Inackorderingstillägg 



Gymnasieexamen på Yrkesprogram 
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Yrkesexamen 

Du måste ha betyg i kurser som omfattar 2.500 p 

Du måste ha lägst betyget E på kurser som omfattar minst 2.250 p 

Du måste ha lägst betyget E i kurserna svenska/ 
svenska som andraspråk 1, engelska 5 och  
matematik 1 

Du måste ha lägst betyget E på kurser inom de  
programgemensamma karaktärsämnena som  
omfattar minst 400 p 

Du måste ha betyget E på ditt gymnasiearbete 
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Gymnasieexamen på  
Högskoleförberedande program 

Högskoleförberedande examen 

Du måste ha betyg i kurser som omfattar 2.500 p 

Du måste ha lägst betyget E på kurser som omfattar minst 2.250 p 

Du måste ha lägst betyget E i kurserna svenska/svenska som 
andraspråk 3, engelska 6 och matematik 1 

Du måste ha betyget E på ditt gymnasiearbete 



Fortsatta studier efter gymnasieskolan 

 Yrkeshögskola 

 Kommunal vuxenutbildning 

 Folkhögskola 

 Studier utomlands 
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 Högskola 



Behörighet till Högskolan 

Det är större chans att komma in om du är 
behörig direkt på din gymnasieexamen. 
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Grundläggande behörighet 
högskoleförberedande examen 
eller yrkesexamen – svenska/svenska som andra språk 2 och 3 + engelska 6  

Särskild behörighet 
Områdesbehörigheter 

Meritkurser kan ge sammanlagt 2,5 poäng i extra meritpoäng 
− Engelska (max 1,0 meritpoäng) 
− Matematik (max 1,5 meritpoäng) 
− Moderna språk (max 1,5 meritpoäng) 



Grundläggande behörighet 
yrkesexamen eller högskoleförberedande examen 

Yrkesutbildningar med både praktik och teori 

Behörighet till Yrkeshögskolan 
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Valet gäller dig och din framtid.  
Välj inte något  "bara" för att en kompis gör det. 

Vänta inte med ditt val till sista dagen.  
Det är bra att ha tid att bearbeta och ”smälta” sitt beslut. 

Ta hjälp och prata med personer i din omgivning   
(studie- och yrkesvägledare, lärare, föräldrar, släktingar och vänner). 

När det väl är dags att välja ska avgörandet ligga hos dig själv.  
Det är din framtid det gäller! 

 

Tänk på! 
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