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Programväljaren är en katalog helt och hållet fri från reklam och andra ekonomiska intressen och den används av studie- och yrkesvägledare och elever över
hela Sverige. Årets texter är uppdaterade enligt alla beslut om förändringar som
gäller från och med läsåret 2021/2022.

VÄL JAREN

På Tremedia lägger vi mycket av vår arbetstid på att hålla oss ajour med
allt som händer när det gäller utbildningar i Sverige. Programväljaren
innehåller alltid alla de senaste uppgifterna och vår ambition är att Programväljarens texter i kombination med alla foton ska ge eleverna en
saklig, korrekt och inspirerande information som kan hjälpa dem att
göra väl underbyggda val till gymnasieskolan.
Just nu arbetar vi på Tremedia för fullt med att ta fram årets Programväljare och alla de arbetsmaterial, PowerPoint-serier och affischer
som kompletterar katalogen. Läs mer om Programväljaren och andra
produkter i den broschyr som följer med detta utskicket eller på
www.tremedia.se.

Könsneutral och mångkulturell
Vi lägger idag extra fokus på att Programväljaren ska främja en genus
medveten studie- och yrkesvägledning och visa på ett mångkulturellt
arbetsliv. Genom att visa personer i icke könsstereotypa yrkesroller
vill vi utmana föreställningar om arbete och utbildning med utgångspunkt i hur dessa styrs av såväl genus som ursprung.

Allt om gymnasie

skolan

Omslag och layout
Det nya Programväljaromslaget för året är precis klart. I år har vi valt att inte ha någon
klar anknytning till skolans värld när det gäller omslagsbilden utan istället vill vi förmedla en känsla och göra ett intryck hos eleverna. Inlagans grafiska formgivning är också
omarbetad även om vi tror att de flesta som tidigare använt Programväljaren i sitt arbete
känner igen sig.

Programväljarkollen – ett quiz om gymnasieskolan
Programväljarkollen är ett quiz som eleverna kan göra online. Det bygger på det vi tidigare kallade ”Elevarbetsfoldern”, som kunde skrivas ut och delas ut till eleverna. Vår
tanke är att Programväljarkollen ska användas på ungefär samma sätt av elever som
vill förbereda sig och öka sina möjligheter att göra ett väl underbyggt gymnasieval. Quizet innehåller både text- och bildfrågor med svarsalternativ. För dig som vill fortsätta
använda Elevarbetsfoldern så kommer vi att uppdatera även denna inför hösten.
Läs mer om Programväljarkollen på sidan 4!

Vad händer i framtiden?
Utredningar att hålla koll på
Läs mer på sidan 2

Förändringar

på åtta yrkesprogram
Läs mer på sidan 3

iGlappet
Att stödja människor
på deras karriärresa
Läs mer på sidan 5

Följ oss på Facebook
och prenumerera på E-nytt kostnadsfritt
Läs mer på www.tremedia.se | facebook.com/tremediaAB |
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Tips! Att spara!
Särskild behörighet
till högskolan
Läs mer på sidan 6–7
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Vad händer i framtiden?

Utredningar att hålla koll på
Utredningen om elevers
möjligheter att nå
kunskapskraven
I juli 2017 beslutade regeringen att tillsätta Tommy Lagergren som särskild
utredare med uppdrag att kartlägga skolornas stöd- och elevhälsoarbete. I uppdraget ingår att lämna förslag på bättre
förutsättningar för elever så att de når
de kunskapskrav som minst ska uppnås.
Uppdraget har i omgångar förlängts av
ytterligare tilläggsdirektiv och med tiden
blivit mer omfattande.

Betygsutredningen
I april 2018 tillsatte regeringen Betygsutredningen i syfte att främja elevernas kunskapsutveckling och att betygen bättre ska spegla elevernas kunskaper. Jörgen Tholin utsågs
som ansvarig utredare med uppdrag att bland annat:
– Ta fram modell för ämnesbetyg i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan och analysera hur modellen hänger samman med vuxenutbildningen.
– Undersöka hur kompensatoriska inslag ska börja användas i de skolformer som har
betyg.
– Föreslå sätt att visa en elevs kunskapsutveckling när kunskapsnivån inte leder till
godkänt betyg.
– Undersöka om utredningens förslag har konsekvenser för behörighet till utbildning
på högskola och yrkeshögskola.
– Ta hänsyn till att förslagen inte leder till betygsinflation.
– Ta reda på om det behövs ytterligare insatser för att undvika betygsinflation.
Du kan följa utredningen på www.facebook.com/betygsutredningen2018/

Kortfattat ska utredaren:
– Peka på brister i skolornas stödarbete
och föreslå förbättringar.
– Analysera hur elevhälsoarbetet kan
utvecklas och ge förslag på insatser som
ger ett mer aktivt och välfungerande
elevhälsoarbete som stärker dess kompensatoriska roll.
– Analysera möjligheten att överklaga
beslut om att inte flytta upp elev till närmast högre årskurs.
– Undersöka möjligheten om en garanti
för tidiga stödinsatser i grundsärskolan.
– Föreslå skollagsändringar om att
elever inte ska vara uppdelade efter kön
i undervisning och utbildning.

Utredningen ska redovisas den 29 maj 2020.

– Analysera vilka insatser som kan
användas för att stärka särskolan.

Utredningen om hur fler elever ska bli
behöriga till gymnasieskolan

– Analysera hur elever kan få bättre
stödinsatser kopplat till lärmiljö och
grupptillhörighet.

Skolmisslyckanden är dyrt för samhället och ännu dyrare för eleverna som inte klarar
skolan. Därför är det avgörande att elever får de stöd de behöver för att bli behöriga till
gymnasiet. I februari 2020 utsågs Anna Westerholm som särskild utredare med uppdrag
att ge förslag på förbättrade förutsättningar för elever som riskerar att inte bli behöriga
till gymnasieskolans nationella program. Hon ska också föreslå hur nyanlända elever
i grundskolan och gymnasieskolan ska få mer undervisningstid för att klara skolan.

Kortfattat ska utredaren:
– Ge svar på vilka skolformer och årskurser som bör kunna få läxhjälpsgaranti.
– Ge svar på om målgruppen elever som får stöd i form av prioriterad timplan och
utökad timplan ska utvidgas.
– Ge svar på vilka elever som kan vara skyldiga att delta i lovskola.
– Föreslå hur förlängd skolplikt ska utformas för nyanlända elever som inte är behöriga till ett nationellt program.
– Föreslå hur nyanlända elever (som omfattas av förslaget om förlängd skolplikt) som
går i grundskolan och på ett introduktionsprogram ska ges mer undervisningstid
genom kortare sommarlov.
Utredningen ska redovisas senast den 12 april 2021
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– Analysera tillgång till elevhälsa och
förtydliga vad som är en acceptabel lägstanivå.
– Föreslå hur det kan göras obligatoriskt
att till en myndighet lämna uppgifter
om antalet skolläkare, skolsköterskor,
psykologer och kuratorer som finns i
förhållande till antalet elever.
– Föreslå alternativa namn på skolformerna grundsärskola och gymnasiesärskola.
– Föreslå vem som ska fatta beslut för
en elev på individuella programmet vad
gäller omfattningen av elevens studier
och fördelningen av undervisningstimmar per ämnesområde.
Utredningens resultat ska slutredovisas
den 28 februari 2021
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Tremedia bevakar

Förändringar på åtta yrkesprogram
Regeringen och Skolverket har beslutat om förändringar på åtta
yrkesprogram i gymnasieskolan. I stora drag handlar det om förändringar av inriktningar, ämnen och kurser. När detta skrivs finns ännu
inga beslut om nya förslag på yrkesutgångar.

S

yftet med förändringarna är en anpassning av utbildningarna efter elevernas efterfrågan och utifrån arbetslivets behov. Förslagen i Gymnasieutredningens betänkande ligger till grund för de beslutade förändringarna på de
åtta yrkesprogrammen och förändringarna ska börja tillämpas
från och med 1 juli 2021.

Barn- och fritidsprogrammet
Inriktningarna Pedagogiskt arbete och Socialt arbete slås samman till den nya inriktningen Pedagogiskt och socialt arbete.
Ändringarna tillämpas från och med HT 2021.

Fordons- och transportprogrammet
Inriktningen Godshantering tas bort med anledning av att alltför
få valt att läsa inriktningen. Kurserna inom inriktningen flyttas
till programfördjupningen. Ändringarna tillämpas från och med
HT 2021.

Hotell- och turismprogrammet
Programmets inriktningar Hotell och konferens och Turism
och resor slås samman, vilket innebär att programmet blir utan
inriktningar. Ändringen tillämpas från och med HT 2021.

Hantverksprogrammet

Naturbruksprogrammet
Inriktningen Djur delas upp in i inriktningarna Djurvård respektive Hästhållning. Dessutom tillkommer den nya inriktningen
Naturturism samt att inriktningen Skog byter namn till Skogsbruk. Programmet ökar därmed från fyra till sex inriktningar och
ändringarna ska tillämpas från och med HT 2021.

Restaurang- och livsmedelsprogrammet
Inriktningen Färskvaror, delikatesser och catering tas bort med
motiveringen att väldigt få skolor i landet erbjuder inriktningen.
Kurserna inom inriktningen flyttas till programfördjupningen.
Ändringarna tillämpas från och med HT 2021.

VVS- och fastighetsprogrammet
Inriktningen Ventilationsteknik byter namn till Ventilation och
ökar från 300 till 500 poäng. Dessutom görs en del ämnes- och
kursändringar i de programgemensamma ämnena samt på
inriktningsnivå. Ändringarna tillämpas från och med HT 2021.

Vård- och omsorgsprogrammet
De programgemensamma ämnena ökas från 1100 poäng till
1400 poäng. Förändringen av programstrukturen innebär att
sju ämnen tillkommer, fem ämnen revideras och fem av dagens
ämnen tas bort och dess innehåll flyttas till något eller några av
de nya ämnena. Förändringarna på utbildningen ska göra det
möjligt att nå kompetenskraven för arbete som undersköterska.
Ändringarna tillämpas från och med HT 2021.

Inriktningen Frisör byter namn till Frisör, barberare och hår- och
makeupstylist. Ändringarna genomförs för att tillgodose branschens önskemål och kommer kunna tillämpas från och med
HT 2021.

E-vägledning

Digitala Jobbkort
Digitala Jobbkort är en digitalisering av kortleken Jobbkort och
innehåller 110 numrerade bilder/fotografier på människor inom vitt
skilda arbetsområden.

J

obbkorten kan användas av vägledaren vid e-vägledning
och tänkta att användas vid vägledning på distans. Målet
är att de ska inspirera och ge exempel på det stora utbudet som finns på arbetsmarknaden. De kan även användas för
att väcka frågor om vad vissa yrken innebär, skapa diskussion
kring yrken och arbetsmarknad. Även mentorer kan med fördel använda bilderna vid utvecklingssamtal när det gäller att
inspirera elever och prata om framtiden.

Handledning
Till de digitala Jobbkorten medföljer en handledning som
beskriver hur du kan använda dem. Handledningen kan du
ladda ner på tremedia.se.
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Leverans omgående
För pris och beställning se sista sidan.
Läs mer om Jobbkort på www.tremedia.se
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Gör quizet på www.programvaljaren.se!

Quiz inför gymnasievalet

Programväljarekollen
När gymnasievalet ska göras har eleverna ett stort antal gymnasieutbildningar att välja bland. Och i samband med valet ska en mängd
information bearbetas och sorteras. Det kan upplevas svårt – man
kan lätt gå vilse i all information som ges och alla beslut som ska tas.

F

ör att underlätta har vi gjort ett kostnadsfritt quiz för alla
som ska söka till gymnasiet. Vi kallar det Programväljarkollen och det innehåller frågor som eleverna kan börja
fundera på långt innan valet ska göras. Du och dina elever hittar
quizet på www.programvaljaren.se.

Programväljarkollen förbereder eleverna
Vår tanke är att Programväljarkollen ska användas av elever som
vill förbereda sig och öka sina möjligheter att göra ett väl underbyggt gymnasieval. Quizet innehåller både text- och bildfrågor
med svarsalternativ. Man gör frågorna, kollar resultatet och funderar på framtiden.

Digitalt och tillgängligt
Programväljarkollen kan öppnas och besvaras i dator, mobil eller
surfplatta. Frågorna är indelade i olika avsnitt som du enkelt kan
förflytta dig emellan och avslutningsvis finns en funktion för att
mejla ditt quizresultat och de rätta svaren till dig själv. Du kan
även välja att bara visa resultaten utan att mejla dem till dig
själv direkt i webbläsaren. Frågorna passar de som närmar sig
gymnasievalet, dvs. alla elever på högstadiet och deras föräldrar.

Det fina med Programväljarkollen är att:
• Elever i olika åldrar kan successivt börja bekanta sig med
gymnasieskolan och alla program.
• Elever får möjlighet att sätta sig in i olika valmöjligheter.
• Elever får träna sig i att ta ställning till framtida utbildning
och yrke.
• Elever får öva sig i att ta beslut.
• Elever kan utveckla sin kompetens i väl underbyggda val.
• Elever kan få en bild av gymnasieskolans verksamhet och
eventuella framtida yrken.
• Quizet finns tillgängligt dygnet runt och kan göras när det
passar. Du hittar det på www.programvaljaren.se.
• Frågorna är nationellt gångbara och uppdateras vid beslut
på nationell nivå.

Stärk elevernas valkompetens –

Filmen Choice & Brainy möter framtiden
Filmen ”Choice & Brainy möter framtiden” bygger på boken med
samma namn. Tillsammans med avsnitten levereras uppdragbilder
samt en utförlig lärarhandledning (20 sidor) i pdf-format. Avsnitten
leveras som streamad version genom nedladdning digitalt.

Filmen består av 8 avsnitt à cirka 10 minuter och här får eleverna
träffa den unga tjejen Choice som plötsligt en dag träffar figuren
Brainy, som ger henne olika uppdrag varje dag. Uppdragens syfte
är att ge Choice en bild över arbetslivet och omvärlden, nu och i
framtiden. Choice och eleverna får arbeta med att kartlägga sig
själva och sin omgivning ur ett SYV-perspektiv.
De olika avsnitten heter:

1. Kom vi letar jobb! (Du ser avsnittet på www.tremedia.se)
2. Testa nya saker
3. Din superkraft
4. Varför?
5. Vad gör du om 20 år?
6. Alla dessa val!
7. Hisspitch
8. Vi ses!

på

nitt 1 a.se
s
v
a
Se remedi
.t
www

Choice & Brainy är ursprungligen utformat för elever på mellanstadiet och ligger helt i linje med Skolverkets intention utifrån
styrdokument och läroplan.
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Pris: 995 kr/skollicens exkl. moms. Leverans digitalt omgående
Läs mer och se avsnitt 1 på www.tremedia.se
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iGlappet är en publikation som är helt i färg och upptryckt i A4-fomat. Den är skriven av Leif Andergren och syftet med boken är att stödja och inspirera dig som
arbetar med människor som befinner sig i glappet mellan det tidigare och det nya
på sin karriärresa.

B

oken kan användas som ett praktiskt arbetsmaterial för samtal och
andra aktiviteter i ditt arbete. Den presenterar tankar, idéer och
förslag till samtals- och karriärutvecklingsstöd och metoder i form
av aktiviteter och figurer som är kraftfulla. Bästa stödet och hjälpen ger
materialet när det används flexibelt och anpassat till den aktuella individen
och situationen.
ISBN: 978-

91-98454

0-4-8
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och lyssnar och bekräftar
er individen
du vilka drivkraft
återkoppling på det r 7
tera. Därefter frågar
gått ger du positiv
dessa
kommen
betydelse
att
utan
vilken
r
lyssnar
och ni diskutera
viden sagt. Individen
vad du uppfattat
veckling.
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Ägget – det finns inget
fritt

NUTID

DRÖMMAR & VISIONER

www.andergren.se

Tidigare

• www.tremedia.se

Figur 8
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Figur: Systemteori

arbetsmarknad
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arbetslivskunskap
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förmåga
media

ålder

personlighet
etnicitet

I molnet kan individen
skriva in sina drömmar
och sina framtidstankar.
önskningar.
Där är plats för visioner
och
I ”Värderingar och drivkrafter”
finns plats för värderingar
och annat som individen
få en positiv karriärutvec
ser som viktigt för att
kling.
Skalan underst är tänkt
att vara en plats för de
aktiviteter som utförts
komma vidare i karriärutvec
och
de
som planeras utföras för
klingen.
att
Notera särskilt att det
bör vara individen som
skriver och visualiserar.
huvudregel har som alla
Denna, som kan betecknas
regler undantag. Undantaget
som
här kan vara att du skriver
lämna över pennan till
lite i början för att sedan
individen. Ni kan se Bryggan
som ett gemensamt arbetsmater
ial.

TID

1

historiska
trender
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trosuppfattning
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arbetsblad (Andergren)

sexuell läggning

funktionsvariation

FRAM

VÄRDERINGAR & DRIVKRA

DÅTID

hälsa

Figur: Bryggan – ett

arbetsplats

självuppfattning

anlag

globalisering

fysisk status
intressegrupp

färdigheter

socioekonomisk
status

OMGIVANDE
SOCIALA SYSTEM
Figur: Systemteorin (Patton

Del 3: Aktiviteter och figurer i karriärutvecklingsarbetet
för att individen ska förstå sin nuvarande situation och
dess orsaker, öka sitt karriärkunnande, se sina framtida
möjligheter och agera

politiska beslut

kön/genus

skolor

L
och bes everans omgåe
tällning
nde
se s
Läs mer
på www ista sidan.
.tremed
ia.se

Del 2: Metoder för arbete med individens karriärutveckling

karriärval

ligheten;
Att uppleva verk sök, en uppgift…
praktik, studiebe
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Del 1: Begreppen glapp i karriären och karriärkunnande

Drivkrafter

arbetsblad

DERGR

Så här är boken upplagd

Du: Berätta varför.
jag vill bestämma.
Individen: För att
bestämma?
Du: Varför vill du
blir rätt.
då vet jag att det
Individen: Därför
dig att det blir rätt.
det är viktigt för
inget annat.
Du: Berätta varför
vad vi ska göra och
i ett jobb där vi gör
jag
är
Individen: Då

Bryggan – individens

DERGREN

Psykologen Mark

För att komma fram
vara lämplig:

mtalsmetod.

LEIF AN

ar

Arbetsvärdering

Fem frågor

LEIF AN

Arbetsmaterial: Här finns några figurer som du kan använda i karriärsamtalen. Du kan kopiera dessa fritt och
de är utformade för att kunna anteckna på. iGlappet är är
en publikation till för dig som arbetar med att stödja och
inspirera människor i deras karriärutveckling.

& McMahon)

www.andergren.se • www.tremedia

.se
www.andergren.se • www.tremedia

.se
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Exempelsidor

Figur
er

Bokens aktiviteter

Bokens figurer

I anslutning till bokens aktiviteter finns kommentarer och förslag på
användning. Det ger dig möjligheten att följa dessa, inspireras av dem
eller själv utforma och jobba med aktiviteterna som du själv finner
lämpligast.

För att underlätta individens förståelse av och kunnande
om sig själv och omvärlden innehåller boken en mängd
figurer. Flera av dessa är figurer om teorier som ger förklaringar till olika aspekter av människors karriärutveckling.

Aktiviteterna handlar om att uppmuntra individen att tänka och
reflektera med syftet att individen ska förstå och öka sitt kunnande
om sin karriärutveckling. När du upptäcker att individen inte vet så
mycket om sig själv och om omvärlden bör du uppmuntra individens
lärande. Ditt arbetssätt ger individen möjlighet att öka sitt kunnande
om sig själv och om omvärlden.

Grundtanken är att du använder bokens figurer i samtalen med individen eller i grupper med flera individer. Visa
figuren, förklara och låt sedan individen reflektera innan ni
diskuterar vilken betydelse den har för individens fortsatta
karriärutveckling. Låt därefter individen bestämma vad den
behöver göra för att karriärutvecklingen ska bli positiv. Ett
bra grundläggande redskap i ditt karriärutvecklingsarbete
är arbetsbladet ”Bryggan”.

Det hela handlar om att utmana individen till att stanna upp, att se
mer och bättre ta vara på sina möjligheter. Flera av dessa möjligheter
har hittills varit gömda och inte tillgängliga för individens medvetande.
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Nya föreskrifter för särskild behörighet

6

Yrkesexamina

Särskild behörighet

Agronomexamen

Alt 1: Ma 3b eller 3c och Nk 2 (Bi 1 + Fy 1a eller 1b1 + 1b2 + Ke 1) och Sh 1b eller 1a1 + 1a2
Alt 2: Bi 2 och Fy 1a eller 1b1 + 1b2 och Ke 2 och Ma 4

Apotekarexamen

Bi 2 och Fy 2 och Ke 2 och Ma 4

Arbetsterapeutexamen

Ma 2a eller 2b eller 2c och Nk 2 (Bi 1 + Fy 1a eller 1b1 + 1b2 + Ke 1) och Sh 1b eller 1a1 + 1a2

Arkitektexamen

Ma 3b eller 3c och Nk 2 (Fy 1a eller 1b1 + 1b2 + Ke 1) och Sh 1b eller 1a1 + 1a2

Audionomexamen

Ma 2a eller 2b eller 2c och Nk 2 (Bi 1 + Fy 1a eller 1b1 + 1b2 + Ke 1) och Sh 1b eller 1a1 + 1a2

Biomedicinsk analytikerexamen

Bi 2 och Fy 1a eller 1b1 + 1b2 och Ke 2 och Ma 3b eller 3c

Brandingenjörsexamen

Fy 2 och Ke 1 och Ma 4

Civilekonomexamen

Alt 1: Ma 3b eller 3c och Sh 1b eller 1a1 + 1a2
Alt 2: Ma 3b eller 3c och Sh 1b eller 1a1 + 1a2 och Moderna språk – aktuellt språk 3

Civilingenjörsexamen

Alt 1: Fy 2 och Ke 1 och Ma 4
Alt 2: Fy 2 och Ke 1 och Ma 4 och Moderna språk – aktuellt språk 3
Alt 3: Bi 1 och Fy 2 och Ke 2 och Ma 4

Dietistexamen

Ma 2a eller 2b eller 2c och Nk 2 (Bi 1 + Fy 1a eller 1b1 + 1b2 + Ke 1) och Sh 1b eller 1a1 + 1a2

Djursjukskötarexamen

Ma 2a eller 2b eller 2c och Nk 2 (Bi 1 + Fy 1a eller 1b1 + 1b2 + Ke 1) och Sh 1b eller 1a1

Fysioterapeutexamen

Idrott och hälsa 1 och Ma 2a eller 2b eller 2c och Nk 2 (Bi 1 + Fy 1a eller 1b1 + 1b2 + Ke 1) och
Sh 1b eller 1a1 + 1a2

Förskollärarexamen och
Grundlärarexamen inr. fritidshem

Nk 1b eller 1a1 + 1a2 (Bi 1+ Fy 1a eller 1b1 + 1b2 + Ke 1)
och Sh 1b eller 1a1 + 1a2

Grundlärarexamen med inr. förskoleklass och åk
1-3, och grundlärarexamen med inr. åk 4-6

Ma 2a eller 2b eller 2c och Nk 1b eller 1a1 + 1a2 (Bi 1 + Fy 1a eller 1b1 + 1b2 + Ke 1) och Sh
1b eller 1a1 + 1a2

Hippologexamen

Ma 2a eller 2b eller 2c och Nk 2 (Bi 1 + Fy 1a eller 1b1 + 1b2 + Ke 1) och Sh 1b eller 1a1

Hortonomexamen

Bi 2 och Fy 1a eller 1b1 + 1b2 och Ke 2 och Ma 4

Högskoleingenjörsexamen

Fy 2 och Ke 1 och Ma 3c

Juristexamen

Hi 1b eller 1a1 + 1a2 och Sh 1b eller 1a1 + 1a2

Jägmästarexamen

Bi 2 och Fy 1a eller 1b1 + 1b2 och Ke 2 och Ma 4

Landskapsarkitektexamen

Ma 3b eller 3c och Nk 2 (Bi 1 + Fy 1a eller 1b1 + 1b2 + Ke 1) och Sh 1b eller 1a1 + 1a2

Landskapsingenjörsexamen

Ma 2a eller 2b eller 2c och Nk 2 (Bi 1 + Fy 1a eller 1b1 + 1b2 + Ke 1) och Sh 1b eller 1a1

Lantmästarexamen

Ma 2a eller 2b eller 2c och Nk 2 (Bi 1 + Fy 1a eller 1b1 + 1b2 + Ke 1) och Sh 1b eller 1a1

Logopedexamen

Ma 2a eller 2b eller 2c och Nk 2 (Bi 1 + Fy 1a eller 1b1 + 1b2 + Ke 1) och Sh 1b eller 1a1 + 1a2

Läkarexamen

Bi 2 och Fy 2 och Ke 2 och Ma 4

Optikerexamen

Ma 2a eller 2b eller 2c och Nk 2 (Bi 1 + Fy 1a eller 1b1 + 1b2 + Ke 1)

Ortopedingenjörsexamen

Fy 2 och Ke 1 och Ma 3c

Psykologexamen

Ma 2a eller 2b eller 2c och Sh 1b eller 1a1 + 1a2

Receptarieexamen

Bi 2 och Fy 1a eller 1b1 + 1b2 och Ke 2 och Ma 4

Röntgensjuksköterskeexamen

Ma 2a eller 2b eller 2c och Nk 2 (Bi 1 + Fy 1a eller 1b1 + 1b2 + Ke 1) och Sh 1b eller 1a1 + 1a2

Sjukhusfysikerexamen

Bi 1 och Fy 2 och Ke 2 och Ma 4

Sjuksköterskeexamen

Ma 2a eller 2b eller 2c och Nk 2 (Bi 1 + Fy 1a eller 1b1 + 1b2 + Ke 1) och Sh 1b eller 1a1 + 1a2

Sjöingenjörsexamen

Fy 1b1 eller 1a och Ma 3b eller 3c

Sjökaptensexamen

Fy 1b1 eller 1a och Ma 3b eller 3c

Skogsmästarexamen

Ma 2a eller 2b eller 2c och Nk 2 (Bi 1 + Fy 1a eller 1b1 + 1b2 + Ke 1) och Sh 1b eller 1a1

Skogsteknikerexamen

Ma 2a eller 2b eller 2c och Nk 2 (Bi 1 + Fy 1a eller 1b1 + 1b2 + Ke 1) och Sh 1b eller 1a1

Socionomexamen

Ma 2a eller 2b eller 2c och Sh 1b eller 1a1 + 1a2

Studie- och yrkesvägledarexamen

Sh 1b eller 1a1 + 1a2

Tandhygienistexamen

Ma 2a eller 2b eller 2c och Nk 2 (Bi 1 + Fy 1a eller 1b1 + 1b2 + Ke 1) och Sh 1b eller 1a1 + 1a2

Tandläkarexamen

Bi 2 och Fy 2 och Ke 2 och Ma 4

Tandteknikerexamen

Ma 2a eller 2b eller 2c och Nk 2 (Bi 1 + Fy 1a eller 1b1 + 1b2 + Ke 1) och Sh 1b eller 1a1 + 1a2

Trädgårdsingenjörsexamen

Ma 2a eller 2b eller 2c och Nk 2 (Bi 1 + Fy 1a eller 1b1 + 1b2 + Ke 1) och Sh 1b eller 1a1

Veterinärexamen

Bi 2 och Fy 2 och Ke 2 och Ma 4

ANDRA KRAV Universitet och högskolor kan för vissa utbildningar ha andra krav för särskild behörighet.

Universitets- och högskolerådet (UHR) har beslutat om nya föreskrifter för särskild behörighet till högskoleutbildningar
som leder till yrkesexamen. Särskild behörighet paketerad i områdesbehörigheter gäller fram till den 1 juni 2022, och
därefter gäller särskild behörighet enligt UHR:s nya föreskrifter. Här ser du tabeller över de nya föreskrifterna.
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Ämneslärarexamen gymnasiet
Dans och Teater

Sh 1b eller 1a1 + 1a2

Filosofi och Juridik

Hi 1b eller 1a1 + 1a2 och Sh 1b eller 1a1 + 1a2

Företagsekonomi

Ma 3b eller 3c och Sh 1b eller 1a1 + 1a2

Grekiska

Klassisk grekiska – språk och kultur 2 och Sh 1b
eller 1a1 + 1a2

Latin

Latin – språk och kultur 2 och Sh 1b eller 1a1 + 1a2

Naturkunskap

Ma 3b eller 3c och Nk 2 (Bi 1 + Fy 1a eller 1b1 + 1b2 + Ke 1) och Sh 1b eller 1a1 + 1a2

Psykologi

Ma 2a eller 2b eller 2c och Sh 1b eller 1a1 + 1a2

Teknik

Fy 2 och Ma 4 och Sh 1b eller 1a1 + 1a2

Ämneslärarexamen gymnasiet och grundskolans Åk 7-9
Bild, Engelska, Musik och Svenska/Svenska
som andraspråk

Sh 1b eller 1a1 + 1a2

Biologi

Bi 2 och Ke 1 och Ma 3b eller 3c och Sh 1b
eller 1a1 + 1a2

Fysik

Fy 2 och Ma 4 och Sh 1b eller 1a1 + 1a2

Geografi

Ma 2a eller 2b eller 2c och Sh 1b
eller 1a1 + 1a2

Historia och religion

Hi 1b eller 1a1 + 1a2 och Sh 1b eller 1a1 + 1a2

Idrott och hälsa

Idrott och hälsa 2 eller motsvarande kunskaper och Ma 2a eller 2b eller 2c och Nk 2 (Bi 1 + Fy
1a eller 1b1 + 1b2 + Ke 1) och Sh 1b eller 1a1 + 1a2

Kemi

Bi 1 och Ke 2 och Ma 4 och Sh 1b eller 1a1 + 1a2

Matematik

Ma 4 och Sh 1b eller 1a1 + 1a2

Moderna språk

Moderna språk – aktuellt språk 3
och Sh 1b eller 1a1 + 1a2

Modersmål

Modersmål 2 eller motsvarande kunskaper och Sh 1b eller 1a1 + 1a2

Samhällskunskap

Ma 2a eller 2b eller 2c och Sh 2

Teckenspråk

Sh 1b eller 1a1 + 1a2 och Svenskt teckenspråk för hörande 3 eller motsvarande kunskaper

Ämneslärarexamen grundskolans Åk 7-9
Hem- och konsumentkunskap och slöjd

Sh 1b eller 1a1 + 1a2

Teknik

Ma 3b eller 3c och Nk 2 (Bi 1 + Fy 1a eller 1b1 + 1b2 + Ke 1) och Sh 1b eller 1a1 + 1a2

Särskild behörighet
– nu även som affisch

Leverans omgående
För pris och beställning se sista sidan.
Läs mer på www.tremedia.se

Nu kan du beställa de nya föreskrifterna för särskild behörighet till
högskoleutbildningar som leder till yrkesexamen som affisch i formatet 50x70 cm.

F

ör varje yrkesexamensutbildning kan du enkelt se vilken
särskild behörighet uttryckt i kurser som man ska ha läst
och ha godkänt betyg i. Dessutom innehåller affischen
även en ruta med motsvarandebedömningar.
Områdesbehörigheter gäller fortfarande för de som idag vill
söka en högskoleutbildning som leder till yrkesexamen som
startar innan den första juni 2022. Efter detta datum kommer
områdesbehörigheter tas bort och ersättas av nya föreskrifter
för särskild behörighet.
Affischen är tryckt på ett papper med hög kvalitet och extra lack.
Även om någon skriver med spritpenna så går detta att ta bort
med diskmedel.
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PRODUKTER GYMNASIESKOLAN

PREL. LEVERANSTID

Programväljaren
läsåret 2021/2022

vecka 34

1 ex.
2–9 ex.
10–49 ex.
50–199 ex.
200–799 ex.
800–

139 kr/ex
112 kr/ex
74 kr/ex
64 kr/ex
54 kr/ex
42 kr/ex.

Riksväljaren DIGITAL läsåret 2021/2022

vecka 39

Levereras digitalt

395 kr per skola/licens

Affisch GYMNASIESKOLAN

vecka 34

70 x 100 cm

365 kr/ex.

Programstrukturer

vecka 34

Presentation Programväljaren

vecka 34

PowerPoint – Levereras digitalt

495 kr/licens

Planera ditt gymnasieval

vecka 34

PowerPoint – Levereras digitalt

475 kr/licens

Jobbkort

lagervara

110 kort med ”jobbfoton”

545 kr/kortlek

Digitala Jobbkort

lagervara

Pdf-fil – Levereras digitalt

295 kr/licens

Gymnasiesärskolan broschyr

vecka 34

1 ex.
2–9 ex.
10– 49 ex.
50–100 ex.

105 kr/ex
72 kr/ex
59 kr/ex
51 kr/st

Gymnasiesärskolan PowerPoint

vecka 34

PowerPoint – Levereras digitalt

555 kr/licens.

iGlappet – att stödja människor på deras karriärresa

lagervara

av Leif Andergren

295 kr/ex.

Choice & Brainy möter framtiden

lagervara

1 ex.
2–9 ex.
10– 49 ex.
50–199 ex.
200–799 ex.

198 kr/ex.
155 kr/ex.
95 kr/ex.
75 kr/ex.
63 kr/ex.

TOLV teorier (häfte 28 sidor)

lagervara

1 ex.
2–9 ex.
10– 49 ex.
50–100 ex.

155 kr/ex.
100 kr/ex.
79 kr/ex.
71 kr/ex.

lagervara

av Leif Andergren

445 kr/ex.

lagervara

av Leif Andergren

375 kr/ex.

Samtala

lagervara

av Leif Andergren

475 kr/ex.

Active Engagement, ny upplaga

lagervara

av Norman E. Amundson

558 kr/ex.

Hope-Filled Engagement

lagervara

av Poehnell och Amundson

558 kr/ex.

WATCH

lagervara

av Sigurðadóttir, Birgisdóttir
och Jónsdóttir

375 kr/ex.

Jobbkortsaffisch

lagervara

70 x 100 cm

365 kr/ex

Särskild behörighet till högskolan

lagervara

50 x 70 cm

375 kr/ex.

Utbildningsvägar

lagervara

50 x 70 cm

375 kr/ex.

Affisch Gymnasieskolan

lagervara

70 x 100 cm

365 kr/ex.

Beställ
innan
15/6 för
leverans vid
utgivning

Vill du ha
snabb
leverans?

PRIS (exkl. moms och frakt)

165 kr/ex

BÖCKER

Vägledarens val
Vägleda

Fler
produkter
hittar du på
tremedia.se

AFFISCHER

Tryck och distribution: Exakta 2020. Med reservation för eventuella felaktigheter.

Beställ på www.tremedia.se eller mejla din beställning till order@tremedia.se

Porto betalt
Porto payé
Sverige

Samliga priser exkl. moms och frakt

AVS.

TREMEDIA
Katrinedalsgatan 13 A
504 51 Borås

LEVERANSVILLKOR
För lagervara sker leverans normalt inom en vecka. Övriga produkter levereras vecka 34 respektive vecka 39. Endast moms och fraktkostnad tillkommer på
angivna priser. Betalning skall ske mot faktura per 30 dagar netto. Efter förfallodatum debiteras högsta tillåtna dröjsmålsränta enligt räntelagen. Tremedia förbehåller sig rätten att vägra leverans samt ikläder sig inga skadeståndsskyldigheter för felaktigheter i materialet eller skador uppkomna därav. Produkter behäftade
med produktionstekniska fel skall omgående reklameras skriftligt för, enligt köparens önskemål, ersättningsleverans eller kreditering.
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