PROGRAM

Med mera

LÄSÅRET 2021/2022

VÄLJAREN
DAGS ATT
BESTÄLLA!
Mejla din beställning
till order@tremedia.se eller
läs mer och beställ på
www.tremedia.se

ALLT OM GYMNASIESKOLAN

PROGRAMVÄLJAREN
Programväljaren vill på ett objektivt, sakligt och lättillgängligt sätt informera om gymnasieskolan. Katalogen
används av studie- och yrkesvägledare i arbetet med
att informera elever och föräldrar om gymnasieskolan
och alla dess program. Programväljaren kan ses som ett
läromedel och i katalogen finns ingen reklam eller annan
marknadsföring.
AKTUELL OCH UPPDATERAD INFORMATION

Årets texter är uppdaterade enligt alla beslut om förändringar som gäller från och med läsåret 2021/2022.
UNIKT BILDARKIV

På Tremedia har vi byggt upp ett unikt bildarkiv som på
ett tydligt sätt illustrerar verksamhet både från skolan och
eventuella framtida arbetsplatser.
GENUSMEDVETEN STUDIEVÄGLEDNING

Programväljaren vill främja en genusmedveten studieoch yrkesvägledning och visa på ett mångkulturellt arbetsliv. Genom att visa personer i icke könsstereotypa yrkesroller utmanas föreställningar om arbete och utbildning
med utgångspunkt i hur dessa styrs av såväl genus som
ursprung.
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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,
lärlingsutbildning, gymnasiepoäng, ämnen, kurser, antagning och behörighet till gymnasieskolan. Vi visar också
på hur valet av program och kurser kan påverka möjlig
heterna till fortsatta studier.
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Programöversikten är ett uppslag på två sidor som varit
mycket uppskattat och legat till grund för många samtal
och diskussioner. Här presenteras kortfattat huvud
innehållet i samtliga nationella program. Även i år kan du
beställa Programöversikten som en affisch.
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Ger ditt program
SAMMA ÄMNEN
PROGRAMGEMEN
på programmet.
– Läser alla elever
SER
INRIKTNINGSKUR
sin karaktär.
– Ger din inriktning
(undantag finns).
inriktning för år 2
– Du väljer oftast
UPNINGAR
PROGRAMFÖRDJ
mot olika yrken
av kurser riktade
paket
välja
kan
– Du
eller yrkesområden.
större självständig
Alla elever gör en
gymnasiearbete.
arbetsuppgift – ett

a vilka
Här får du själv bestämm
vill läsa.
ämnen/kurser du

Totalt 2.500 poäng
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• Ekonomiprogram
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• Estetiska program
met
• Humanistiska program

12
met
• Naturvetenskapsprogram
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• Samhällsvetenska
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• Teknikprogramme
t

Kursplan för högskoleförbereda

Kraven för att få en
högskoleförberedande
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är följande:
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p
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Denna examen ger dig
grundläggande behörighet
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högskolan.

FORTSATTA STUDIER

De högskoleförberedande
programmen förbereder
dig för fortsatta 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
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kompletterande skolor,
folkhögskolor,
med mera. Läs mer på
sidorna 92–95.
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1100–1250 poäng

HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE EXAMEN

En gymnasieexamen är
beviset för att du klarat
av din gymnasieutbildning. För dig som
läser ett högskoleförberedande
program
kallas denna examen högskoleför
beredande examen.

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

GYMNASIEGEMENSAMMA

ÄMNEN

Gemensamma för
alla program.
Du som läser ett högskolef
örberedande
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.
• Svenska/svenska som
andraspråk, 300 p
• Engelska, 200 p
• Matematik, 100/200/3
00 p
• Idrott och hälsa, 100
p
• Historia, 50/100/20
0p
• Samhällskunskap, 100/200
p
• Religionskunskap, 50
p
• Naturkunskap, 100
p

100 poäng
200 poäng

950–1100 poäng

RIKSREKRYTERANDE UTBILDNINGAR

I slutet av Programväljaren finns information om möjlig
heterna till fortsatta studier efter gymnasieskolan.
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PROGRAMÖVERSIKT

SLUTKAPITEL

YRKESEXAMEN

1.600 poäng

ALLMÄNNA SIDOR

YRKESHÖGSKdigOLAN
behörigh et till
grundläg gande

YRKESPROGRAM

nde program

KARAKTÄRSÄMNEN

Olika för varje program.
Ger ditt program sin
karaktär.
PROGRAMGEMENSAMM
A ÄMNEN
– Läser alla elever på
ett visst program
INRIKTNINGSKURSER
– Är gemensamma och
alla elever på en viss
inriktning läser dessa.
– Vanligast att du väljer
inriktning till år 2.
– Till Estetiska programme
t väljer du inriktning till
år 1.
PROGRAMFÖRDJUPNIN
GAR
– Är kurser du kan välja.
Vilka du kan välja beror
på vilket program du läser.
– Du kan rikta in dina
studier på ett område
som
intresserar dig.
– Ger dig möjlighet att
läsa kurser som ger dig
särskild behörighet eller
fler meritpoäng när du
söker till högskolan.

GYMNASIEARBETE

INDIVIDUELLT VAL

Alla elever gör en större
självständig
arbetsuppgift – ett gymnasiear
bete.

Här får du själv bestämma
vilka
ämnen/kurser du vill läsa.

Totalt 2.500 poäng
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presenterar programmen
översiktligt och visar vilka
inriktningar som finns. Här finns
även rubrikerna ”För dig som…”
och ”Du lär dig…”
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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.
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SÄRSKILDA

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.
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innehåller information om möjligheterna efter gymnasieskolan, till
exempel information om möjligheterna inom högskolan och yrkeshögskolan.
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1 ex.

139 kr/ex

2–9 ex.

112 kr/ex

10–49 ex.

74 kr/ex

50–199 ex.

64 kr/ex

200–799 ex.

54 kr/ex

LEVERANS VECKA 34
Om du vill ha leverans i samband med utgivningen
behöver vi ha din beställning senast torsdag 14 juni.
Mejla din beställning till order@tremedia.se eller
beställ via www.tremedia.se

Samtliga priser exkl. moms och frakt

NU I DIGITAL FORM

RIKSVÄLJAREN
Förra året var första gången som Riksväljaren kom ut i digital
form. Denna lösenordsbaserade onlinepublikation ger dig tillgång
till de senaste uppgifterna enligt officiella beslut och skolornas
förändringar.

I Riksväljaren finns utbildningar som eleverna kan söka oavsett
var det bor. Att Riksväljaren nu är en digital onlinelösning gör att
vi kan revidera uppgifter kontinuerligt, vilket ger dig som studieoch yrkesvägledare tillgång till ständigt aktuell information.
Vid beställing får du ett licensbrev för din skola som innehåller
ett lösenord som du och dina elever kan använda för att logga
in. När du loggar in första gången kan du be din enhet att spara
lösenordet så blir du automatiskt inloggad nästa gång.
I RIKSVÄLJAREN HITTAR DU:

–
–
–
–
–

Riksrekryterande utbildningar
Fristående gymnasieskolor
International Baccalaureate
Spetsutbildningarna
Riksrekryterande idrottsgymnasier + en förteckning
över de nationellt godkända idrottsutbildningarna.

För varje utbildning/skola finns en kortfattad beskrivning,
de viktigaste kontaktuppgifterna samt länk till skolans webbplats.

v.39

IS

PR

395 kr per skola/licens
OBS! Digital = fraktfritt

BROSCHYR OCH POWERPOINT-PRESENTATION

GYMNASIESÄRSKOLAN
Tremedia har tagit fram en broschyr och en PowerPoint
presentation som presenterar gymnasiesärskolan. Materialet är
utformat för att användas vid presentation för elever och föräldrar
men kan även med fördel användas för att informera om skolformen för övrig skolpersonal.
BROSCHYREN

Broschyren omfattar 16 sidor och är tryckt i A4-format.
Språket är rakt och enkelt och broschyren innehåller en mängd
illustrativa fotografier. Varje program presenteras på en sida och
broschyren innehåller även sidor med allmän information.
POWERPOINT-PRESENTATION

Du kan med fördel
kombinera broschyren med
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

IS

PR

1 ex
2–9 ex
10– ex

105 kr/ex
72 kr/ex
59 kr/ex

PowerPoint

555 kr/st

Samtliga priser exkl. moms och frakt

v.34

PROGRAMÖVERSIKT

AFFISCH GYMNASIESKOLAN
_

Under flera år har Programväljaren haft ett uppskattat
uppslag med en sammanställning över samtliga
gymnasieprogram.

Programöversikten finns att beställa som en affisch med
måtten 70 x 100 cm. Affischen är uppdaterad enligt de
senaste nationella besluten och 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.
v.34

IS

365 kr/st

PR

Leverans vecka 34
(samtidigt som Programväljaren)

NU ÄVEN DIGITAL!

Massor med möjligheter!

JOBBKORT

Vilket jobb
passar dig?
Lägg grunden för din framtid.

© Tremedia 2018
Foto: Tremedia, Shutterstock och Adobe Stock

Jobbkort innehåller 110 kort och levereras i en spellåda. Nytt för i
år är att du även kan beställa Jobbkort som digitalt verktyg. Som
komplement till kortleken finns även en affisch som innehåller
ungefär hälften av bilderna i korleken. Affischen har formatet 70
x 100 cm.

Kortleken kan användas av vägledaren vid individuella samtal, vid
gruppsamtal och vid informationstillfällen i klassmiljö. Tillsammans med Jobbkorten levereras en handledning.
NU ÄVEN I DIGITAL VERSION

Årets nyhet är att du kan nu även kan beställa Jobbkort i en digital
version som passar för t.ex. distansvägledning. Korten är de samma
som i den fysiska kortleken med skillnaden att de här är numrerade
för att underlätta kommunikationen vid distansvägledning.
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 hemtjänsten. Jobbkorten täcker de vanligast förekommande yrkeskategorierna men även andra yrken som är intressanta, speciella eller
populära.
GENUSMEDVETEN STUDIEVÄGLEDNING

Korten och affischen vill främja en genusmedveten studie- och
yrkesvägledning och visa på ett mångkulturellt arbetsliv.

Nu!

P

RIS

Jobbkort

545 kr/st

Digitala Jobbkort 295 kr/st
Jobbkortsaffisch

365 kr/st

Lagervara med leverans inom en vecka
Samtliga priser exkl. moms och frakt

PROGRAMSTRUKTURER
Programstrukturer är tänkt som ett referensmaterial för dig som är studie- och
yrkesvägledare. Du kan använda den vid vägledningssamtal med elever och
föräldrar. 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 uppgifter om ämnen, kurser, inriktningar och programfördjupningar.
IS

PR

v.34

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

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.

IS

PR

PowerPoint

495 kr/st

v.34

Leverans vecka 34 (samtidigt som Programväljaren)
Presentationen levereras digitalt = fraktfritt.

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 årskurs 7 och 8. Presentationen består av 11
bilder och tanken är att du som arbetar med vägledning ska kunna använda
presentationsserien när du har ett inledande möte om elevernas stundande
gymnasieval.
IS

PR

PowerPoint

475 kr/st

Leverans vecka 34 (samtidigt som Programväljaren)

v.34

Samtliga priser exkl. moms och frakt

Presentationen levereras digitalt = fraktfritt.

AFFISCHER 50X70 CM

SÄRSKILD BEHÖRIGHET & UTBILDNINGSVÄGAR
Affischen Särskild behörighet visar på ett överskådligt sätt den särskilda
behörighet som kommer gälla för högskoleutbildningar som leder till yrkesexamen och som börjar efter den 1 juni 2022.
Affischen Utbildningsvägar bygger på Skolverkets information om det
svenska utbildningssystemet. Affischen ger en tydlig bild av vad man kan
välja för att ta sig vidare. Se fler affischer på www.tremedia.se.
IS

PR

375 kr/st
Lagervara med leverans inom en vecka

Nu!

TREMEDIA I BORÅS AB • Katrinedalsgatan 13A • 501 12 Borås
Tel. 033-29 31 40 • www.tremedia.se • order@tremedia.se
Reservation för eventuella felaktigheter. Tryck: Exakta 2020. Omslagsbild: Shutterstock

Mejla din beställning till order@tremedia.se eller läs mer och beställ på www.tremedia.se

ÖVERSKÅDLIG SAMMANSTÄLLNING

