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Programväljaren vill på ett objektivt, sakligt och lättill-
gängligt sätt informera om gymnasieskolan. Katalogen 
används av studie- och yrkesvägledare i arbetet med att 
informera elever och föräldrar om den nationella gym-
nasieskolan och alla dess program. Programväljaren kan 
ses som ett läromedel och i katalogen förekommer ingen 
reklam eller liknande.

UNIKT BILDARKIV
På Tremedia anlitar vi en egen fotograf och har byggt upp 
ett unikt bildarkiv som på ett tydligt sätt illustrerar verk-
samhet både från skolan och eventuella framtida arbets-
platser. Bilderna i kombination med Programväljarens 
texter om de olika gymnasieprogrammen ger en tydlig 
beskrivning av de olika utbildningarna.

GENUSMEDVETEN STUDIEVÄGLEDNING
Programväljaren vill främja en genusmedveten studie- och 
yrkesvägledning och visa på ett mångkulturellt arbetsliv. 
Genom att visa personer i icke könsstereotypa yrkesrol-
ler vill Programväljaren utmana såväl den sökande som 
vägledarens föreställningar om arbete och utbildning 
med utgångspunkt i hur dessa styrs av såväl genus som 
ursprung. Texterna är skrivna med ett rakt och enkelt 
språk som är lätt att förstå. 

ALLMÄNNA SIDOR 
Programväljarens allmänna sidor tar upp det som är viktigt 
för alla att veta. Vi koncentrerar oss på de viktigaste och 
mest centrala begreppen som program, inriktningar, lär-
lingsutbildning, gymnasiepoäng, ämnen, kurser, antagning 
och behörighet till gymnasieskolan. Vi visar också på hur 
valet av program och kurser kan påverka möjligheterna till 
fortsatta studier.

PROGRAMÖVERSIKT
Programöversikten är ett uppslag på två sidor som varit 
mycket uppskattat och legat till grund för många samtal 
och diskussioner. Här presenteras kort fattat huvudinnehål-
let i samtliga nationella program. Även i år kan du beställa 
Programöversikten som en affisch.

RIKSREKRYTERANDE UTBILDNINGAR
Kapitlet om programmen avslutas med information om 
riksrekryterande utbildningar, IB, spetsutbildningar och 
andra utbildningar som eleverna kan söka oavsett var de 
bor.

SLUTKAPITEL
I slutet av Programväljaren finns information om möjlig-
heterna till fortsatta studier efter gymnasieskolan. Vi tar 
bland annat upp begrepp som grundläggande och särskild 
behörighet, områdesbehörigheterna och meritpoäng. 

ALLT OM GYMNASIESKOLAN

PROGRAMVÄLJAREN 
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HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE PROGRAM

I gymnasieskolan finns 18 nationella program och 6 av 

dessa är högskoleförberedande program. Programmen 

har utformats för att ge en god grund för fortsatta studier 

efter gymnasieskolan. 

FORTSATTA STUDIER

De högskoleförberedande programmen förbereder dig för fort-

satta studier på högskolor och universitet.

Du läser kurser i många olika ämnen och denna bredd ger dig 

en allmänbildning som du har stor nytta av i både studier och 

arbete. Undervisningen är också upplagd på ett sätt som påmin-

ner om högskolans sätt att arbeta. Du får lära dig att planera dina 

studier inför mer omfattande uppgifter som ska göras enskilt 

eller i grupp.

Du får också särskild behörighet till många utbildningar på hög-

skolan, vilket är en stor fördel när du söker. Programmen ger 

dig också de största möjligheterna att få extra poäng för olika 

meritkurser när du söker till högskolan.

Du kan förutom högskolan även gå vidare till andra former av 

studier. Det finns utbildningar inom yrkeshögskolan som (trots 

namnet) riktar sig även till dig som läst dessa program. Det 

finns utbildningar vid kompletterande skolor, folkhögskolor, 

med mera. Läs mer på sidorna 92–94.

HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE  

EXAMEN
En gymnasieexamen är beviset för att du klarat av din gymnasie-

utbildning. För dig som läser ett högskoleför beredande program 

kallas denna examen högskoleförberedande examen.

Kraven för att få en högskoleförberedande examen  

är följande:

– 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, 2, 3, engelska 5, 6 och matematik 1

– Du måste ha betyget E på ditt gymnasiearbete

Denna examen ger dig grundläggande behörighet till  

högskolan.

>> Ekonomiprogrammet

>> Estetiska programmet

>> Humanistiska programmet

>> Naturvetenskapsprogrammet

>> Samhällsvetenskapsprogrammet 

Teknikprogrammet

HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE PROGRAM
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HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE PROGRAM

GYMNASIEGEMENSAMMA  

ÄMNEN 1.100 p–1.250 p

– Svenska/svenska som andraspråk, 300 p

– Engelska, 200 p

– Matematik, 100/200/300 p

– Idrott och hälsa, 100 p

– Historia, 50/100/200 p

– Samhällskunskap, 100/200 p

– Religionskunskap, 50 p

– Naturkunskap, 100 p

KARAKTÄRSÄMNEN 950 p–1.100 p

– Programgemensamma ämnen

– Inriktningskurser

– Programfördjupningar

GYMNASIEARBETE 100 p

INDIVIDUELLT VAL 200 p

Kommunerna har rätt att ge de sökande en så kallad 

INRIKTNINGSGARANTI. Det innebär att de sökande 

redan från början garanteras en plats på en viss inriktning 

på ett nationellt program. Detta gäller även om du söker en 

särskild variant.

Du kan dessutom välja mellan olika kurser inom de så kallade 

PROGRAMFÖRDJUPNINGARNA. Vilka dessa är beror på 

vilket program du läser. Du kan på så sätt rikta in dina studier mot 

ett område som intresserar dig eller läsa kurser som ger dig särskild 

behörighet eller fler merit poäng när du söker till högskolan.

KARAKTÄRSÄMNENA är olika för varje program. De 

bestämmer vad som är speciellt för programmet och gör det  

annorlunda än de andra programmen.

Alla högskoleförberedande program är delat i INRIKTNINGAR. 

Varje inriktning har ett antal kurser i olika ämnen som är gemen-

samma. Du väljer ofta inriktning inför år 2, med undantag för det 

Estetiska programmet där du oftast väljer inriktning direkt till år 1.

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN är gemensamma för 

samtliga program. Du som läser ett högskoleförberedande program 

läser flera kurser i dessa ämnen och får på så sätt grundläggande 

behörighet till högskolan. Antalet kurser du läser i de olika ämnena 

beror på vilket högskoleförberedande program du väljer.

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN läser samtliga elever 

inom ett program.

Inom INDIVIDUELLT VAL får du själv bestämma vilka ämnen/

kurser du vill läsa. Läs mer på sidan 5.

Alla elever inom gymnasieskolan ska göra en större självständig 

arbets uppgift, ett GYMNASIEARBETE som omfattar 100 poäng. 

Läs mer på sidan 5.

KURSPLAN FÖR HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE PROGRAM

TOTALT 2.500 POÄNG
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YRKESPROGRAM
I gymnasieskolan finns 18 nationella program och 12 av dessa är yrkesprogram. Dessa program förbereder dig för ett yrkesliv och för fortsatta studier. 

ARBETSPLATSFÖRLAGT  LÄRANDE, APL
Arbetsplatsförlagt lärande, APL, innebär att utbildningen flyttas från skolan till ett eller flera företag/arbetsplatser under ett antal veckor. Du får möta kunniga yrkesmänniskor som delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter. Du lär dig sådant som är lättare att lära sig på en arbetsplats än i skolan. 

Var du gör din APL beror naturligtvis på vilket program, vil-ken inriktning eller vilka kurser som du läser i skolan. APL ska omfatta minst 15 veckor av studietiden.

LÄRLINGSUTBILDNING
I många kommuner kan du söka till en lärlingsutbildning. Det innebär att du studerar på ett yrkesprogram men är ute på en eller flera arbetsplatser minst halva tiden räknat från när lärlingsutbild-ningen börjar. Du ska få samma kunskaper som de elever som läser i skolan. Lärlingsutbildningen innebär alltså inte att du går en annan utbildning, utan enbart att du lär dig på ett annat sätt. Du kommer till skolan för att läsa de gymnasiegemensamma ämnena och för att läsa de mer teoretiska kunskaperna som du behöver i ditt yrke.

Det skiljer sig mellan kommunerna hur många platser man har och inom vilka program. Kommunen kan ibland ordna lärlings-platser inom program och inriktningar som inte finns på kommu-nens gymnasieskolor. Du kan också få fördjupa dig mot ett spe-ciellt yrke där skolan inte kan anordna en skolförlagd utbildning.Du kan söka gymnasial lärlingsanställning på det företag där du gör din APL. Det kan öka möjligheterna till anställning efter gymnasieskolan. Du kan också ansöka om lärlingsersättning från CSN. Det är ett bidrag som ska täcka vissa kostnader under din APL. Läs mer om lärlingsersättning på sid 9.

YRKESEXAMEN
En gymnasieexamen är beviset för att klarat av din gym-nasieutbildning. För dig som läser ett yrkesprogram kallas denna examen yrkesexamen.
Kraven för att få en yrkesexamen är följande:– 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
Denna examen ger dig behörighet till yrkeshögskolan.

>> 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  

YRKESPROGRAM
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YRKESHÖGSKOLAN
Yrkesexamen ger dig behörighet till yrkeshögskolan. Där finns utbildningar med en blandning av yrkeskunskap och teoretiska studier.

BEHÖRIGHET TILL HÖGSKOLANInom samtliga program finns det några kurser i allmänna ämnen som skolorna MÅSTE erbjuda sina elever. Du som läser ett yrkesprogram har alltid rätt att läsa de kurser som ger dig grundläggande behörighet till högskolan. 
Du behöver läsa fler kurser i de gymnasiegemensamma ämnena för att få grundläggande behörighet till högskolan. Skolan ska erbjuda dig möjlig-heten att läsa de kurser som du saknar. 
För de flesta yrkesprogram är det följande kurser som gäller: Svenska/svenska som andraspråk 2 och 3 (100 + 100 p) samt engelska 6 (100 p). Vilka kurser som gäller för varje yrkesprogram läser du om under respektive programsidor. 

Du kan skaffa dig grundläggande behörighet på alla yrkesprogram inom ramen för de 2.500 poängen. Var noga då du väljer kurser om du siktar på fortsatta studier.

Kommunerna har rätt att ge de sökande en så kallad INRIKTNINGSGARANTI. Det innebär att de sökande redan från början garanteras en plats på en viss inriktning på ett nationellt program. Detta gäller även om du söker en särskild variant eller lärlingsut-bildning.

Du kan dessutom välja mellan olika kurser inom PROGRAMFÖRDJUPNINGARNA. På yrkesprogrammen kan du välja paket av kurser riktade mot olika yrken eller yrkesområden. 

De YRKESINRIKTADE KARAKTÄRSÄMNENA – yrkesäm-nena – är olika för varje program. Det är dessa kurser som ger dig din yrkesutbildning.

Programmen har INRIKTNINGAR. Varje inriktning har ett antal kurser i olika ämnen som är gemensamma. Du väljer ofta inrikt-ning inför år 2, men det finns undantag.

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN läser samtliga elever inom ett program. 

Inom INDIVIDUELLT VAL får du själv bestämma vilka ämnen/kurser du vill läsa. Läs mer på sidan 5.

Alla elever inom gymnasieskolan ska göra en större självständig arbets uppgift, ett GYMNASIEARBETE som omfattar 100 poäng. Läs mer på sidan 5. 

GYMNASIEGEMENSAMMA  ÄMNEN 600 p
– Svenska/svenska som andraspråk, 100 p– Engelska, 100 p
– Matematik, 100 p
– Idrott och hälsa, 100 p
– Historia, 50 p
– Samhällskunskap, 50 p
– Religionskunskap, 50 p
– Naturkunskap, 50 p

YRKESINRIKTADE  
KARAKTÄRSÄMNEN 1.600 p
Programgemensamma ämnen
Inriktningskurser
Programfördjupningar

GYMNASIEARBETE 100 p
INDIVIDUELLT VAL 200 p

TOTALT 2.500 POÄNG

KURSPLAN FÖR YRKESPROGRAM
GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN är gemensamma för samtliga yrkesprogram. 

ANDRA ALTERNATIV
Du kan också söka folkhögskolans utbildningar, konst- och kulturutbildningar med mera. Läs mer på sidorna 92–94 och vid varje program.

PROGRAM
VÄLJAREN

Allt om gymnasieskolan
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SIDAN 1 
presenterar programmen  
översiktligt och visar vilka  
inriktningar som finns. Här finns 
även rubrikerna ”För dig som…” 
och ”Du lär dig…”

21

FÖR DIG SOM…

vill arbeta inom något av de många yrken som finns inom 

bygg- och anläggningsbranschen. Du kan exempelvis utbilda 

dig till anläggningsförare, byggnadsträarbetare (snickare), 

betongarbetare, byggnadsmålare, byggnadsplåtslagare, glas-

tekniker, golvläggare, murare eller väg- och anläggningsar-

betare.

Efter gymnasieskolan är det vanligt att arbeta som lärling för 

att få mångsidig yrkesträning och bli skicklig som byggnads-

arbetare. 21

DU LÄR DIG…

till exempel snickeri, anläggningsarbete, att köra anläggnings-

fordon, målning, plåtslageri och betongarbeten. I yrkesteorin 

kommer du att läsa ritningar samt lära dig egenskaper hos olika 

material. Alla ämnen är viktiga! Har du inte lägst betyg E från 

alla kurser som ingår i programmet, även i de gymnasiegemen-

samma ämnena, blir det problem att få arbete med lärlingsavtal 

efter utbildningen.

Du måste kunna arbeta självständigt och vara händig, ha sinne 

för färg och form och inte vara rädd för höjder eller obekväma 

arbetsförhållanden.

YRKESPROGRAM

BYGG- OCH  

ANLÄGGNINGSPROGRAMMET BA

>> Anläggningsfordon

>> Husbyggnad

>> Mark och anläggning

>> Måleri

>> Plåtslageri

INRIKTNINGAR
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EFTER GYMNASIESKOLAN

Inom branschen finns företag av alla storlekar. En del byggnadsarbetare bor och 

arbetar borta under veckorna och reser bara hem till helgerna. Det finns också möj-

ligheter att söka arbete utomlands.

Nya material och nya sätt att arbeta kräver att byggnadsarbetaren lär sig nya tekniker 

och arbetsuppgifter. Utvecklingen går mot att de som arbetar med husbyggnad får 

flera arbetsuppgifter inom sitt yrkesområde och får arbeta med både mureri, snickeri 

och betongarbeten. 

Efter gymnasieskolan har du en lärlingsperiod som omfattar 2.000–4.000 timmar (2–3 

år). Under tiden är du anställd med lön enligt ett lärlingsavtal. Det är först när du gjort 

din tid som lärling som du är färdigutbildad och får fullt betalt. 

FORTSATTA STUDIER

Du blir behörig att söka yrkeshögskolan. Där finns yrkesutbildningar inom olika områ-

den som innehåller både teori och praktik.

Om du vill få grundläggande behörighet till högskolan måste du läsa de tre kurserna 

svenska/svenska som andraspråk 2 och 3 och engelska 6. Kursen svenska/svenska som 

andraspråk 2 kan skolan erbjuda dig att läsa inom programfördjupningarna och kur-

serna engelska 6 och svenska/svenska som andraspråk 3 kan du läsa inom individuellt 

val. Du kan även läsa någon eller några av dessa kurser som utökat program.

Du kan också behöva komplettera med kurser i fysik, kemi och matematik om du vill 

söka en teknisk utbildning, till exempel en ingenjörsutbildning. 

Du kan läsa mer om fortsatta studier på sidorna 92–94. Där finns till exempel informa-

tion om antagningsreglerna till högskolan. 

INRIKTNINGAR,  

400–900 P

ANLÄGGNINGSFORDON, 900 P

– Anläggningsförare – process, 100 p

– Anläggningsförare 1, 200 p

– Anläggningsförare 2, 200 p

– Anläggningsförare 3, 200 p

– Anläggningsförare 4, 200 p

HUSBYGGNAD, 700 P

– Husbyggnadsprocessen, 200 p

– Husbyggnad 1, 100 p

– Husbyggnad 2, 200 p

– Husbyggnad 3 – ombyggnad, 200 p

MARK OCH ANLÄGGNING, 500 P

– Anläggningsprocessen, 200 p

– Anläggning 1, 100 p

– Anläggning 2, 200 p

MÅLERI, 400 P

– Måleriprocessen, 200 p

– Måleri 1, 200 p

PLÅTSLAGERI, 400 P

– Plåtslageriprocessen, 200 p

– Plåtslageri – grunder 1, 100 p

– Ventilationsplåtslageri 1, 100 p

GYMNASIE GEMENSAMMA  

ÄMNEN, 600 P

– Engelska 5, 100 p

– Historia 1a1, 50 p

– Idrott och hälsa 1, 100 p

– Matematik 1a, 100 p

– Naturkunskap 1a1, 50 p

– Religionskunskap 1, 50 p

– Samhällskunskap 1a1, 50 p

– Svenska/svenska som  

 andraspråk 1, 100 p

PROGRAMGEMENSAMMA  

ÄMNEN, 400 P

– Bygg och anläggning 1, 200 p

– Bygg och anläggning 2, 200 p

INRIKTNINGAR, 400–900 P

PROGRAMFÖRDJUPNINGAR, 

300–800 p

GYMNASIEARBETE, 100 P

INDIVIDUELLT VAL, 200 P

TOTALT: 

2.500 POÄNG

PROGRAMFÖRDJUPNINGAR, 300–800 P

Skolan kan erbjuda dig kurser inom följande ämnen:

Anläggning, arkitektur, beläggning, berghantering, betong, Cad, design, 

elementmontering, entreprenörskap, fysik, företagsekonomi, golvläggning, 

husbyggnad, husbyggnad – specialyrken, hållbart samhälle, järnvägs-

byggnad, lackeringsteknik, matematik, mobila arbetsmaskiner, motor- 

och röjmotorsåg, mur- och putsverk, måleri, plåtslageri, plåtslageriteknik, 

svenska/svenska som andraspråk, teknik, trä, tätskikt våtrum, ventilations-

plåtslageri, ventilationsteknik

EXEMPEL PÅ YRKESUTGÅNGAR

= paket av kurser riktade mot olika yrkesområden

ANLÄGGNINGSFORDON 

Anläggningsmaskinförare

Anläggning – ledningsbyggnad, 

anläggning – vägbyggnad

HUSBYGGNAD 

Betongarbetare

Betong 1–3

Glastekniker

Specialyrken 1–3

Golvläggare

Golvläggning 1–3

Murare

Mur- och putsverk 1–3

Träarbetare 

Trä 1–3

Håltagare, plattsättare, stenmontör, 

ställningsbyggare, takmontör, 

undertaksmontör

Specialyrken 1 och 2

MARK OCH ANLÄGGNINGAR 

Beläggningsarbetare 

Anläggning – stensättning,  

beläggning, beläggningsarbeten,  

beläggningsmaskiner,

hjullastare

Bergarbetare 

Bergarbeten, bergborrning, 

bergsprängning, bergmaskiner

Järnvägstekniker 

Järnvägsbyggnad 1–3, hjullastare

 

Väg- och anläggningsarbetare  

(väg och infrastruktur) 

Anläggning – ledningsbyggnad,  

anläggning – vägbyggnad, 

grävmaskiner, hjullastare

Väg- och anläggningsarbetare  

(gaturum och parker) 

Anläggningar – gröna ytor, 

anläggningar – ledningsbyggnad, 

anläggningar – stensättning

MÅLERI 

Byggnadsmålare 

Måleri 2–4

PLÅTSLAGERI 

Byggnadsplåtslagare

Byggnadsplåtslageri 1–3

Ventilationsplåtslagare 

Ventilationsmontering 1 och 2,  

ventilationsplåtslageri 2,  

ventilationsservice

KURSER SOM SKA ERBJUDAS INOM INDIVIDUELLT VAL, 200 P 

– Engelska 6, 100 p*

– Svenska/svenska som andraspråk 2, 100 p*

– Svenska/svenska som andraspråk 3, 100 p*

– Kurser inom idrott och hälsa

– Någon/några estetiska kurser

*Dessa kurser ger dig grundläggande behörighet till högskolan. Kursen 

svenska/svenska som andraspråk 2 kan skolan även erbjuda dig inom 

programfördjupningarna.

STUDIEVÄGSKODER
BYGG- OCH  

ANLÄGGNINGSPROGRAMMET – BA

Inriktningar:

Anläggningsfordon – BAANL

Husbyggnad – BAHUS

Mark och anläggning – BAMAR

Måleri – BAMAL

Plåtslageri – BAPLA

VAL
Du väljer inriktning

Detta val sker vanligtvis inför år 2.

Du väljer kurser inom program-

fördjupningarna

Du kan ofta välja mellan olika paket av kurser 

riktat mot skilda yrken.

Du väljer kurser inom det  

individuella valet

Vissa skolor vill att du gör dessa val redan 

inför år 1, men det vanligaste är att du får 

göra valet inför år 2. Vilka kurser och ämnen 

du kan välja mellan skiljer sig från skola till 

skola. Du kan alltid välja de kurser som ger 

dig grundläggande behörighet till högskolan.

SIDAN 4 
innehåller information om möjligheterna efter gymnasieskolan, till  
exempel information om möjligheterna inom högskolan och yrkes högskolan. 
Här finns även information om vad som krävs för att få grundläggande behörig-
het på yrkesprogrammen.

På denna sida finns även de val som eleven gör innan och under gymnasie-
tiden samt detaljerad information om studievägskoder för såväl program som 
inriktningar.

Längs ner på sidan finns en tabell över gymnasiegemensamma och program-
gemensamma ämnen, kurser inom respektive inriktning, programfördjupningar 
samt kurser inom individuellt val. Här finns även en uppställning med exempel 
på yrkesutgångar.

LEVERANS VECKA 34
Om du vill ha leverans i samband med utgivningen  
behöver vi ha din beställning senast torsdag 15 juni.

Mejla din beställning till order@tremedia.se eller  
beställ via www.tremedia.se

FYRA SIDOR PER PROGRAM 

SIDAN 2 beskriver det som är  gemensamt för alla och hur det 
är att vara elev på programmet. 
Här finns också en Tänk på!-spalt 
direkt riktad till eleverna.

SIDAN 3  ger en utförlig beskrivning av programmets  

inriktningar och de möjligheter som finns inom 

programfördjupningen – vilka yrken, yrkesområden 

eller studier som programmet kan leda till. 
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HUS OCH ANLÄGGNING
Programmet innehåller många olika yrkesutbildningar som har gemensamt 

att du gör din del av arbetet i ett bygg- eller anläggningsprojekt, till exempel 

vid nyproduktion, ombyggnad och renovering.

Samtliga elever får en gemensam grund. Du får pröva på att mura och armera 

och att utföra betong-, trä-, måleri-, plåt- och anläggningsarbeten. Detta hjäl-

per dig att välja inriktning och specialisering men kunskaper inom flera olika 

områden kan även underlätta för dig att få arbete efter utbildningen.

I yrkesteorin lär du dig bland annat skyddsföreskrifter, yrkesräkning, mätteknik, 

grundläggande ritningsläsning och olika material och verktyg.

Du får också kunskaper om arbetsmiljöfrågor och hur du ska arbeta för att 

undvika skador och olyckor.LAGARBETE MED ANSVAROavsett vilken inriktning du väljer arbetar du ofta i lag med andra elever. Du 

ska kunna följa ritningar och instruktioner. Du får lära dig bygga säkert, miljö-

mässigt och rationellt. Ansvar och självständighet är viktigt för alla som arbetar 

inom byggbranschen.
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TÄNK PÅ!
Du bör vara händig och noggrann
Även samarbetsvilja och kreativitet är viktigt. 

Alla byggyrken kräver att du kan läsa och förstå 

instruktioner och ritningar, göra beräkningar och 

tolka mätresultat.”Dåligt” väder och höga höjder
Du får räkna med att arbeta ute även under vin-

tern liksom i regnväder. En hel del arbete måste 

utföras på höga höjder. Du får inte ha anlag för 

svindel eller krampsjukdomar.Lösningsmedel, tunga lyft och  
obekväma arbetsställningar
Om du har problem med rygg, knän eller aller-

gier bör du tala med skolhälsovården. Under 

utbildningen får du lära dig arbeta så att du und-

viker yrkesskador.
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ANLÄGGNINGSFORDON
Du får lära dig köra de fordon som används 

vid byggen och anläggningsarbeten. Här ingår 

grunderna om markarbeten och trafikkunskap. 

Du lär dig hantera olika jordförflyttande anlägg-

ningsmaskiner som till exempel grävmaskin, last-

maskin och väghyvel. Du får tekniska kunskaper 

om maskinerna och deras speciella användnings-

områden. Det är också viktigt att kunna trafiksä-

kerhet och miljöpåverkan.Du kan välja kurser inom programfördjupningar 

som lär dig mer om lednings- och vägbyggnad.

Exempel på yrken: Anläggningsmaskinförare.
HUSBYGGNADDenna inriktning innehåller många möjligheter 

till specialisering.Inom byggnadsträ kommer du att lära dig alla 

slags snickeriarbeten som förekommer vid bygg-

nation. 
Inom betongteknik får du arbeta med att arme-

ra, gjuta och efterbehandla betong samt att 

montera färdiga betongelement. Som murare 

arbetar du med att mura fasader och öppna spi-

sar, sätta kakel samt lägga golvplattor. Du kom-

mer också att mura upp och putsa väggar.
Du kan fördjupa dig genom att välja kurser inom 

betongkonstruktioner, CAD, mur- och putsverk, 

träkonstruktioner eller olika specialyrken.
Exempel på yrken: Betongarbetare, glastekniker, golvläggare, mura-

re, träarbetare (snickare), olika specialyrken som 

håltagare, plattsättare, stenmontör, ställnings-

byggare, takmontör och undertaksmontör.

ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE
Minst 15 veckor av utbildningstiden är arbetsplatsförlagt lärande, 

APL. Du får vanligtvis göra APL under flera olika perioder. Du 

får komma ut på nybyggen, verkstäder, anläggningsarbeten eller 

renoveringar och får följa arbetsplatsens tider. Du får praktiskt 

tillämpa de kunskaper du lärt dig i skolan.

PLÅTSLAGERIDu lär dig byggnadsplåtslageri, ventilationsteknik, svetsning och lödning. 

Du får tillverka plåtdetaljer för olika ändamål och montera dessa. Här ingår även 

att kunna metoder som används för att sammanfoga och skära i metaller. 

Byggnadsplåtslagaren tillverkar ofta olika typer av plåtdetaljer från plan plåt som 

sedan monteras. Det kan vara huvar, bleck och rännor för tätning och garnering 

eller avledning av vatten. Du får också lära dig att lägga plåttak.

Utbildar du dig till ventilationsplåtslagare får du tillverka och montera plåttrummor 

och andra delar till ventilationssystem. 
Exempel på yrken: Byggnadsplåtslagare, ventilationsplåtslagare.

SÄRSKILDA  VARIANTERSkolor har rätt att ansöka om att få starta så 

kallade särskilda varianter. Det är inriktningar 

som avviker från de nationella inriktningarna, 

till exempel inom bergteknik (bergspräng-

ning) och järnvägsteknik. Dessa varianter 

kan ha egna behörighetskrav och egna antag-

ningsbestämmelser. De kan även vara riksre-

kryterande, vilket innebär att du kan söka 

dem oavsett var du bor.Du kan läsa mer om detta på sidan 91.

MARK OCH  ANLÄGGNINGEtt anläggningsprojekt kan vara en park, 

en väg, en tunnel men också ett ledningsnät 

för dränering, telekommunikation eller fjärr-

värme. 
Du lär dig olika markarbeten som görs före 

och efter ett bygge. Det kan handla om mark-

arbeten för husgrunder, ledningsnät eller 

anläggning av parker och trädgårdar. Här 

ingår kunskaper om olika materials hållfast-

het, packningsförmåga, dräneringsegenskaper 

med mera.
Du har många möjligheter till fördjupning 

mot områden som berghantering, gaturum 

och parker, trädgårdsanläggningar och väg-

arbeten.
Exempel på yrken: Beläggningsarbetare, bergarbetare, järnvägs-

tekniker, väg- och anläggningsarbetare.MÅLERIDu får lära dig mycket om färger och olika 

material, var och hur man använder dem 

och att blanda och nyansera färger. Spack-

ling, slipning och annat underarbete är en 

del i undervisningen. Inom byggnadsmåleri kommer du att måla 

fasader, fönster och betonggrunder utom-

hus. Du målar lister, tak, väggar och snick-

erier inomhus. Du kommer också att få sätta 

upp tapeter och andra väggbeklädnader och 

kanske spänna tak, lära dig äldre målningstek-

niker och dekorativt måleri. Exempel på yrken: Byggnadsmålare.

LÄRLINGSUTBILDNINGI vissa kommuner kan du läsa programmet som 

lärlingsutbildning. Du är då ute i arbetslivet minst 

halva studietiden räknat från det läsår lärlingsutbild-

ningen börjar. Du måste själv ta reda på vad som 

erbjuds på de gymnasieskolor dit du söker. Du kan 

läsa mer om lärlingsutbildning på sidan 12.
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BYGG- OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET

1 ex. 120 kr/ex

2–9 ex. 98 kr/ex

10–49 ex. 71 kr/ex

50–199 ex. 59 kr/ex

200–799 ex. 49 kr/ex

800– 40 kr/ex

PRIS

Samtliga priser exkl. moms och frakt

v. 34



Samtliga priser exkl. moms och frakt

Det finns gymnasieskolor som erbjuder utbildningar för elever som 
bor inom en kommun eller region. Men det finns också utbildningar 
som riktar sig till elever i hela landet. Här fungerar Riksväljaren som 
ett utförligt referensmaterial för alla studie- och yrkesvägledare.

Riksväljaren är en katalog som presenterar samtliga utbildningar som 
eleverna kan söka oavsett var det bor.

På Tremedia går vi direkt ut till alla utbildningsanordnare som är med 
i Riksväljaren och begär in information. Vi kontrollerar tillstånd och 
granskar alla uppgifter som publiceras. 

RIKSVÄLJAREN INNEHÅLLER INFORMATION OM:
– Riksrekryterande utbildningar
– Fristående gymnasieskolor
– International Baccalaureate
– Spetsutbildningarna
– Riksrekryterande idrottsgymnasier + en förteckning  
 över de nationellt godkända idrottsutbildningarna.

För varje utbildning/skola finns en kortfattad beskrivning, en  
eventuell bild samt de viktigaste kontaktuppgifterna. 

OBS! Levereras separat vecka 42.

RIKSREKRYTERANDE UTBILDNINGAR

RIKSVÄLJAREN

1 595 kr/ex

2–4 498 kr/ex

5– 450 kr/ex

Tremedia har tagit fram en broschyr och en PowerPoint-
presentation om gymnasiesärskolan. Broschyren och presentatio-
nen har använts och uppskattats av många studie- och yrkesväg-
ledare ute på skolorna. Materialet har även använts inom skolan 
för att informera övrig skol personal om gymnasiesärskolan.

BROSCHYREN
Broschyren omfattar 16 sidor och presenterar gymnasie sär skolan. 
Den är tryckt i A4-format och kan delas ut till föräldrar och elever.

Språket är rakt och enkelt och broschyren innehåller en mängd illus-
trativa fotografier. Varje program presenteras på en sida och broschy-
ren innehåller även sidor med allmän information.

BROSCHYR OCH POWERPOINT-PRESENTATION

GYMNASIESÄRSKOLAN

PRIS

1 ex  90 kr/ex

2–9 ex  69 kr/ex

10– ex  57 kr/ex

PowerPoint 555 kr/st

PRIS

LÄSÅRET 2018/2019
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ISBN: 978-91-976307-4-0

RIKSVÄLJAREN INNEHÅL-
LER: 

– Utbildningar med riksrekrytering

– Spetsutbildningar

– Estetiska spetsutbildningar

– International Baccalaureate

– Idrottsgymnasier

– Fristående gymnasieskolor
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GYMNASIESÄRSKOLAN

EN SKOLA ANPASSAD FÖR DIG

L Ä S Å R E T 2 0 1 8 / 2 0 1 9

POWERPOINT-PRESENTATION
Du kan med fördel kombi-
nera broschyren med denna 
PowerPoint-presentationen. 
För varje program finns två 
bilder. En bild med foton 
och allmän information om 
programmet och en bild 
med en fullständig översikt 
för samtliga ämnen och  
kurser. 

Leverans vecka 34  
(samtidigt som Programväljaren)

Digital leverans av PowerPoint = fraktfritt

v. 42

v. 34



Under flera år har Programväljaren haft ett uppskattat 
uppslag med en sammanställning över samtliga gymna-
sieprogram. 

Programöversikten finns att beställa som en affisch med 
måtten 70 x 100 cm. Skillnaden från förra årets affisch är att  
utformningen följer samma linje som årets Programväljare.

AFFISCHEN INNEHÅLLER FÖLJANDE KOLUMNER: 
Program, Inriktningar, Programgemensamma kurser,  
Du lär dig… samt Efter gymnasieskolan. 

Det finns även en ruta längst ner som ger information om  
behörighet till gymnasieskolan, både för yrkesprogram och  
högskoleförberedande program.

PROGRAMÖVERSIKT

AFFISCH ”GYMNASIESKOLAN”RIKSVÄLJAREN

GYMNASIESÄRSKOLAN

295 kr/st 

Leverans vecka 34  
(samtidigt som Programväljaren)

PRIS
BEHÖRIGHET 
TILL GYMNASIESKOLAN

YRKESPROGRAM

Lägst betyget E i svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik + 5 andra ämnen.

HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE PROGRAM

Lägst betyget E i svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik + 9 andra ämnen.
Om du väljer Ekonomi-, Humanistiska eller Samhällsvetenskapsprogrammet måste ämnena geografi, historia, religion och samhällskunskap ingå i dessa 9 ämnen.
Om du väljer Naturvetenskaps- eller Teknikprogrammet måste ämnena biologi, kemi och fysik ingå i dessa 9 ämnen.
Om du väljer det Estetiska programmet finns inga krav på vilka 9 ämnen som ska ingå.
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PROGRAM INRIKTNINGAR PROGRAMGEMENSAMMA KURSER DU LÄR DIG… EFTER GYMNASIESKOLAN

BARN- OCH FRITIDS-
PROGRAMMET

YRKESPROGRAM

Ledarskap och människokunskap

• Fritid och hälsa
• Pedagogiskt arbete  
• Socialt arbete

Hälsopedagogik • Kommunikation •  
Lärande och utveckling • Människors  
miljöer • Naturkunskap 1a2 • Pedago-
giskt ledarskap • Samhällskunskap 1a2 • 
Svenska/svenska som andraspråk 2

hur vi människor lär oss olika saker och hur vi 
utvecklas. Du får lära dig att leda aktiviteter 
för både barn och vuxna.

Exempel på yrkesutgångar: 
Bad/sporthallspersonal, barnskötare, elevassistent, personal inom idrotts- och  
fritids anläggningar, personlig assistent, personlig tränare, stöd och service inom 
funktionshinder området, väktare  

BYGG- OCH  
ANLÄGGNINGSPROGRAMMET

YRKESPROGRAM

Hus och vägar

• Anläggningsfordon
• Husbyggnad
• Mark och anläggning
• Måleri
• Plåtslageri

Bygg och anläggning 1 och 2 till exempel snickeri, anläggningsarbete, att 
köra anläggningsfordon, målning, plåtslageri 
och betongarbeten.

Exempel på yrkesutgångar: 
Anläggningsmaskinförare, beläggningsarbetare, bergarbetare, betongarbetare,  
byggnadsmålare, byggnadsplåtslagare, glastekniker, golvläggare, håltagare,  
järnvägstekniker, murare, plattsättare, stenmontör, ställningsbyggare, takmontör,  
trä arbetare, undertaksmontör, ventilationsplåtslagare, väg- och anläggningsarbetare 

EKONOMIPROGRAMMET

HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE PROGRAM

Ekonomi och juridik

• Ekonomi
• Juridik

Företagsekonomi 1 • Moderna språk •  
Privatjuridik • Psykologi 1

grunderna i samhällsekonomi, företags-
ekonomi, entreprenörskap och juridik.

Programmet är riktat mot högskole studier inom främst ekonomi, juridik och andra  
samhällsvetenskapliga områden.

EL- OCH  
ENERGIPROGRAMMET

YRKESPROGRAM

Ellära, elektronik, energi och  
datorkunskap

• Automation
• Dator- och 
 kommunikationsteknik
• Elteknik
• Energiteknik

Datorteknik 1a • Elektromekanik •  
Energiteknik 1 • Mekatronik 1

grunderna inom ellära, elteknik, elektronik, 
energiteknik och styrteknik. Det är viktigt att 
kunna läsa och förstå ritningar och instruk-
tionsböcker.

Exempel på yrkesutgångar: 
Automationstekniker – fastighet/industri/process, distributionselektriker,  
driftoperatör – allmän/kraft- och värmeteknik/vatten- och miljöteknik,  
elektronikproduktionstekniker, hemservicetekniker, industrielektriker,  
installationselektriker, järnvägstekniker – el och signal, nätverkstekniker  

ESTETISKA PROGRAMMET

HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE PROGRAM

Utveckla dig genom  
konstnärligt skapande

• Bild och formgivning
• Dans
• Estetik och media
• Musik
• Teater

Estetisk kommunikation 1 • 
Konstarterna och samhället

att teckna, måla och skulptera, arbeta digi-
talt, utöva musik, dansa eller spela teater. Du 
ska känna till olika former av konst och får 
utveckla din egen kreativitet och skaparglädje.

Du får en grundläggande konstnärlig utbildning samtidigt som du  
förbereds för högre studier inom främst de konstnärliga, humanistiska  
och samhällsvetenskapliga områdena.

FORDONS - OCH  
TRANSPORTPROGRAMMET

YRKESPROGRAM
 

Fordonsteknik och transporter

• Godshantering
• Karosseri och lackering
• Lastbil och mobila  maskiner
• Personbil
• Transport

Fordons- och transportbranschens villkor 
och arbetsområden • Fordonsteknik –  
introduktion

hur fordon fungerar och lär dig att hitta fel, 
reparera och utföra service på olika fordon. 
Även hur man transporterar gods och  
människor och hur man hanterar gods på 
lager och i terminaler.

Exempel på yrkesutgångar: 
Billackerare, bilskadereparatör, bussförare, lagerarbetare, lastbilsförare,  
lastbilsmekaniker, maskinmekaniker, personbilsmekaniker, terminalarbetare  

HANDELS- OCH ADMINISTRA-
TIONSPROGRAMMET

YRKESPROGRAM

Handel, ekonomi och administration

• Administrativ service
• Handel och service

Branschkunskap inom handel och  
administration • Entreprenörskap •  
Information och kommunikation 1 •  
Servicekunskap 

försäljningsteknik, service och administration. 
Du ska känna till hur företag och förvaltningar 
är uppbyggda och fungerar.

Exempel på yrkesutgångar: 
Butikskommunikatör/merchandiser, butikssäljare, ekonomiassistent, exponerings- och 
utställningsdesigner, företagssäljare, handlare, inköpare, it-administratör, kommunikatör, 
kundservice och reception, ledare i butik, logistiker, marknads assistent, marknadsförare, 
näthandlare, order administratör, personalassistent, projektadministratör, redovisnings-
assistent, speditör, säljsupport, varumottagare  

HANTVERKSPROGRAMMET 

YRKESPROGRAM

Kreativitet, skapande och stil

• Finsnickeri
• Florist
• Frisör
• Textil design
• Övriga hantverk

Entreprenörskap • Hantverk –  
introduktion • Tradition och utveckling 

ett speciellt yrke som kräver att du är  
händig, konstnärligt inriktad och att du  
har ett intresse utöver det vanliga.

Exempel på yrkesutgångar: 
Båtbyggare, bössmakare, florist, frisöraspirant, glasblåsare, guldsmed, hovslagare,  
hudterapeut, hår- och makeupstylist, inköpsassistent, inredningssnickare, juvelsfattare, 
kakelugnsmakare, keramiker, låssmed, möbelsnickare, sadelmakare, silversmed,  
skomakare, smed, sotare, sömmerska, tapetserare, textil och konfektion, timmerman,  
trä- och byggvaruhandel, urmakare

HOTELL- OCH  
TURISM PROGRAMMET 

YRKESPROGRAM

Service och kommunikation

• Hotell och konferens
• Turism och resor

Besöksnäringen • Engelska 6 •  
Entreprenörskap • Konferens och  
evenemang • Logi • Resmål och resvägar 
• Service och bemötande 1

att kommunicera med andra människor, 
marknadsföring och försäljning samt att  
kunna tänka nytt och kreativt. Ge god service 
till alla människor oavsett exempelvis ålder 
och nationalitet.

Exempel på yrkesutgångar: 
Aktiviteter och upplevelser, bokning och försäljning, guidning,  
konferens, reception, turistinformation, våningsservice

HUMANISTISKA  
PROGRAMMET 

HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE PROGRAM

Kultur och språk

• Kultur
• Språk

Filosofi 1 • Moderna språk •  
Människans språk 1

Utbildningen sätter människans skapande 
och tänkande i centrum och ger dig de största 
möjligheterna att läsa kurser i moderna språk.

Programmet är riktat mot studier på högskolan främst inom humaniora  
(till exempel filosofi, historia, språk samt litteraturvetenskap) och samhälls vetenskap. 

INDUSTRITEKNISKA  
PROGRAMMET 

YRKESPROGRAM

Modern teknik och hantverkskunnande

• Driftsäkerhet och  underhåll
• Processteknik
• Produkt och  maskinteknik
• Svetsteknik

Industritekniska processer 1 • Människan i 
industrin 1 • Produktionskunskap 1 •  
Produktionsutrustning 1

att arbeta med tillverkning, driftsäkerhet, 
underhåll och svetsning. Du får även lära dig 
till exempel distribution och lagerhållning.

Exempel på yrkesutgångar: 
Automationsmekaniker, CNC-operatör metall/trä, gjutare, industrilackerare,  
internationell svetsare, laboratorietekniker inom kemisk industri,maskinoperatör,  
maskinsnickare, originalare, processoperatör, produktionstekniker, reprooperatör,  
servicemekaniker, stentekniker, svetsare, sågverksoperatör, tryckare,  
underhållsmekaniker, verkstadssnickare, verktygsmakare

INTRODUKTIONSPROGRAM

FÖR DIG SOM INTE ÄR BEHÖRIG

Du står i centrum

• Preparandutbildning
• Programinriktat individuellt val
• Yrkesintroduktion
• Individuellt alternativ
• Språkintroduktion

Du kan läsa de kurser som ger dig  
behörighet till ett nationellt program inom 
gymnasie skolan. Du kan också få praktisera 
på en arbetsplats eller få yrkeskunskaper i 
skolan som hjälper dig att få ett arbete.

de kunskaper du behöver för att klara av ett 
nationellt program inom gymnasieskolan eller 
någon annan utbildning.  

Du läser vidare på gymnasieskolan eller annan utbildning, men kan också  
söka arbete.

NATURBRUKSPROGRAMMET 

YRKESPROGRAM

Djur och natur

• Djur
• Lantbruk
• Skog
• Trädgård

Biologi 1 • Entreprenörskap • Naturbruk mycket om olika växter och djur och om  
samspelet mellan människan och naturen. Du 
får även goda kunskaper om vår miljö.

Exempel på yrkesutgångar: 
Arbete med hundar, djurskötare inom lantbruk, djurvårdare, hästskötare med inriktning mot 
ridning eller trav, jakt och viltvård, landsbygdstjänster, lantbruk – djur/maskiner/växter och 
djur/växtodling, naturguidning, skogsmaskinförare, skogsmaskinservice, skogsvårdare, sköt-
sel av utemiljöer, trädgårdsanläggning, trädgårdsodling – friland/växthus, trädgårdstjänster

NATURVETENSKAPS-
PROGRAMMET

HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE PROGRAM

Matematik och naturvetenskap

• Naturvetenskap
• Naturvetenskap  och samhälle

Biologi 1 • Fysik 1a • Kemi 1 •  
Moderna språk

främst matematik, fysik, kemi och biologi, 
men läser även kurser i många andra ämnen. 
Du kan få kombinera kunskaperna inom 
naturvetenskap med kunskaper inom geografi 
och samhällskunskap

Programmet ger dig de största möjligheterna till fortsatta studier inom  
högskolan och är särskilt lämplig för dig som vill läsa vidare inom de  
naturvetenskapliga eller tekniska områdena. 

RESTAURANG- OCH  
LIVSMEDELSPROGRAMMET

YRKESPROGRAM

Vällagad mat och gott bröd

• Bageri och konditori
• Färskvaror, delikatesser
 och catering
• Kök och servering

Branschkunskap inom restaurang och  
livsmedel • Hygien • Livsmedels-  
och näringskunskap 1 • Service och  
bemötande 1

laga mat, servera, baka och göra konditori-
varor som choklad och konfektyrer.

Exempel på yrkesutgångar: 
Bagare och konditor, butikssäljare inom färskvaror och delikatess, kock,  
servitris/servitör  

SAMHÄLLSVETENSKAPS-
PROGRAMMET

HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE PROGRAM

Samhället, media och människan

• Beteendevetenskap
• Medier, information och
 kommunikation
• Samhällsvetenskap

Filosofi 1 • Moderna språk • Psykologi 1 främst svenska, moderna språk och olika  
samhällsorienterande ämnen. Du har också 
möjlighet att fördjupa dig inom beteende-
vetenskap och media.

Programmet är riktat mot studier på högskolan inom ett brett samhällsvetenskapligt område.

TEKNIKPROGRAMMET

HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE PROGRAM

Teknik och kreativitet

• Design och produktutveckling
• Informations- och medieteknik
• Produktionsteknik
• Samhällsbyggande och miljö
• Teknikvetenskap

Fysik 1a • Kemi 1 • Teknik 1 om produktutveckling och utformning, val  
av tekniker, verktyg och material. Du läser 
även kurser i matematik, fysik och kemi och 
kan välja att lära dig mer om design och 
medieteknik.

Programmet är riktat mot studier på högskolan inom främst teknik  
och naturvetenskap. Du kan även söka ett fjärde yrkesförberedande år.

VVS- OCH  
FASTIGHETSPROGRAMMET

YRKESPROGRAM

Praktisk energianvändning och VVS

• Fastighet
• Kyl- och värmepumpsteknik
• Ventilationsteknik
• VVS

Praktisk ellära • Systemuppbyggnad •  
Värmelära • Verktygs- och material-
hantering

arbeta med service, underhåll, installation, 
drift och produktion inom energiområdet. Du 
ska hantera utrustning som används för att 
värma upp fastigheter och andra lokaler, för 
att kyla eller värma livsmedel med mera.

Exempel på yrkesutgångar: 
Fastighetsskötare, fastighetstekniker, fastighetsvärd,  
industrirörmontör, isoleringsmontör, kylmontör, VVS-montör, ventilationstekniker

VÅRD- OCH  
OMSORGSPROGRAMMET

YRKESPROGRAM

Hälsa, vård och omsorg

Inga nationella inriktningar Etik och människans livsvillkor •  
Hälso pedagogik •  Medicin 1 •  
Psykiatri 1 • Psykologi 1 • Samhälls-
kunskap 1a2 • Special pedagogik 1 •  
Svenska/svenska som andraspråk 2 • 
Vård- och omsorgsarbete 1 och 2

mycket om hur vi människor fungerar och 
vilka behov vi kan ha av omvårdnad och 
omsorg. Du får även kunskap om hur kroppen 
är uppbyggd, om vanliga sjukdomar och hur 
de kan förebyggas eller botas.

Exempel på yrkesutgångar: 
Funktionshinderområdet, hälso- och sjukvård, psykiatri, äldreomsorg

GYMNASIESKOLAN 

Samtliga priser exkl. moms och frakt

Jobbkort innehåller 110 kort och levereras i en spellåda. Kortleken 
kan användas av vägledaren vid individuella samtal, vid grupp-
samtal och vid informationstillfällen i klassmiljö. Korten är tänkta 
att användas i t.ex. en vägledningssituation och målet är att de 
ska inspirera och ge exempel på det stora utbudet som finns på 
arbetsmarknaden. 

Även mentorer kan med fördel använda korten vid utvecklingssamtal 
när det gäller att inspirera elever och prata om framtiden. Kortleken 
kan även användas av andra i olika sammanhang där man kan behöva 
verktyg för att öppna upp samtal och skapa diskussion kring framtid 
och arbetsliv.

ETT KORT KAN VISA PÅ FLERA YRKEN
Ett kort ska kunna representera flera olika yrken. Exempelvis kan 
ett av korten föreställa någon som arbetar med något inom vården 
och detta kort kan då representera en mängd olika yrken som t.ex. 
sjuksköterska, läkare, undersköterska eller personal inom hemtjäns-
ten. Jobbkorten täcker de vanligast förekommande yrkeskategorierna 
men även andra yrken som är intressanta, speciella eller populära.

GENUSMEDVETEN STUDIEVÄGLEDNING
Korten vill främja en genusmedveten studie- och yrkesvägledning 
och visa på ett mångkulturellt arbetsliv. Genom att visa personer i 
icke könsstereotypa yrkesroller vill korten utmana såväl den sökan-
de som vägledarens föreställningar om arbete och utbildning med 
utgångspunkt i hur dessa styrs av såväl genus som ursprung.

NYHET!

JOBBKORT

545 kr/st 

Lagervara med  
leverans inom en vecka

PRIS

v. 34

Nu!

Exempelkort
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Programstrukturer är tänkt som ett referensmaterial för dig som är studie- och 
yrkesvägledare. Du kan använda den vid vägledningssamtal med elever och för-
äldrar. Du kan fritt kopiera och dela ut de sidor som eleverna visar extra stort 
intresse för. Varje program presenteras på en till två sidor med fullständiga upp-
gifter om ämnen, kurser, inriktningar och programfördjupningar. 

ÖVERSKÅDLIG SAMMANSTÄLLNING

PROGRAMSTRUKTURER

FÖR ÅRSKURS 9

PRESENTATION PROGRAMVÄLJAREN
Presentation Programväljaren är en PowerPoint-serie som omfattar 45 bilder. 
Du får hjälp att på ett enkelt och överskådligt sätt presentera gymnasieskolan. 
Varje Program presenteras med fotografier och text. I år har presentationen fått 
ny utformning som följer årets Programväljares grafik. 

FÖR ÅRSKURS 7 OCH 8

PLANERA DITT GYMNASIEVAL
Planera ditt gymnasieval är en PowerPoint-serie som presenterar gymnasieskolan 
på ett sätt som passar elever i år 7 och 8. Presentationen består av 11 bilder och 
tanken är att du som arbetar med vägledning ska kunna använda presentations-
serien när du har ett inledande möte om elevernas stundande gymnasieval. 

165 kr/st 
Leverans vecka 34 (samtidigt som Programväljaren)

PowerPoint    495 kr/st 
Leverans vecka 34 (samtidigt som Programväljaren) 
Presentationen levereras digitalt = fraktfritt.

PowerPoint    475 kr/st
Leverans vecka 34 (samtidigt som Programväljaren) 
Presentationen levereras digitalt = fraktfritt.

PRIS

PRIS

PRIS

1STRUKTURER ÖVER GYMNASIESKOLANS  

SAMTLIGA NATIONELLA PROGRAM

PROGRAMSTRUKTURER
L Ä S Å R E T 2 0 1 8 / 2 0 1 9

© Tremedia 2017 

ALLT OM GYMNASIESKOLAN 
 

DIGITAL VERSION ELLER DVD-SKIVA

FILMEN OM GYMNASIESKOLAN
Filmen om gymnasieskolan kan nu levereras som digital version eller DVD-
skiva. Filmen är cirka 25 minuter lång och har både svensk och engelsk textning. 
Inga förändringar har gjorts från förra årets film. Filmen levereras digitalt som 
streamad nedladdning eller som en DVD-film. Var noga att ange vilken version 
du önskar när du beställer. På www.tremedia.se ser du en 3 minuter lång trailer.

PowerPoint    995 kr/st
Leverans vecka 34 (samtidigt som Programväljaren)

OBS! Önskar du tidigare leverans så låt oss veta!  
Vi kan leverera filmen omgånede om du vill.  
Digital version = fraktfritt.
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