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ALLT OM GYMNASIESKOLAN

PROGRAMVÄLJAREN
Programväljaren vill på ett objektivt, sakligt och lättillgängligt sätt informera och inspirera 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.

Läsåret 2022/2023

VÄLJAREN

AKTUELL OCH UPPDATERAD INFORMATION

Årets texter är uppdaterade enligt alla beslut om förändringar som gäller från och med läsåret 2022/2023.
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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du klarat av din
är beviset för att
kallas
En gymnasi eexamen
ett yrkesprogram
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gar, konst- och kulturutfolkhögskolans utbildnin och vid varje program.
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KURSPLAN FÖR HÖGSKOLEF

ÖRBEREDANDE PROGRAM

Högskoleförberedand
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med mera. Läs mer på
sidorna 92–95.
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1100–1250 poäng

e 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
Gemensamma för alla
program.

ÄMNEN

Du som läser ett högskoleför
beredande
program läser flera kurser
i dessa ämnen
och får på så sätt grundlägga
nde behörighet
till högskolan.
Antalet kurser du läser
i de olika ämnena
beror på vilket högskoleför
beredande
program du väljer.

950–1100 poäng

RIKSREKRYTERANDE UTBILDNINGAR

– 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

GYMNASIEARBETE

INDIVIDUELLT VAL

KARAKTÄRSÄMNEN
Olika för varje program.
Ger ditt program sin karaktär.
Programgemensam
ma 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.
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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.

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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MNEN

Olika för varje program
sin yrkeskaraktär.
Ger ditt program
amma ämnen
Programgemens
på programmet.
– Läser alla elever

ningar
Programfördjup
mot olika
av kurser riktade
– Du kan välja paket
åden.
yrken eller yrkesomr

100 poäng

HÖGSKOLEFÖRBERED
ANDE PROGRAM

I gymnasieskolan finns
18 nationella program
och 6 av
dessa är högskoleför
beredande program.
Programmen
har utformats för att
ge en god grund för
fortsatta studier
efter gymnasieskolan.

Andra alternativ

Kursplan för yrkespro

g

Programöversikten är ett uppslag på två sidor som
varit mycket uppskattat och legat till grund för många
samtal och diskussioner. Här presenteras kortfattat
huvudinnehållet i samtliga nationella program. Även
i år kan du beställa Programöversikten som en affisch
se sidan 4.

kurser
är det följande

2 och 3 (100 + 100
som andraspråk
för
Svenska/svenska
kurser som gäller
6 (100 p). Vilka
p) samt engelska
respektive proläser du om under
varje yrkesprogram
gramsidor.
et på alla
grundläggande behörigh
Du kan skaffa dig
poängen. Var
ramen för de 2.500
studier.
yrkesprogram inom
du siktar på fortsatta
om
kurser
väljer
noga då du

Lärlingsutbildnin

PROGRAMÖVERSIKT

I slutet av Programväljaren finns information om
möjligheterna till fortsatta studier efter gymnasie
skolan.

behörigh et till
dig grundläg gande
Yrkesexa men ger
gar med en blandDär finns utbildnin
yrkeshögskolan.
och teoretiska studier.
ning av yrkeskunskap

yrkesprogram.
12 av dessa är
a program och
studier.
finns 18 nationell
och för fortsatta
I gymnasieskolan
för ett yrkesliv
förbereder dig
Dessa program

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 möjligheterna till fortsatta studier.

SLUTKAPITEL

Yrkeshögskolan

M

YRKESPROGRA

1.600 poäng

ALLMÄNNA SIDOR

600 poäng
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SIDAN

SIDAN 1
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SIDAN 4
innehåller information om möjligheterna efter gymnasieskolan, till
exempel information om möjligheterna inom högskolan och yrkeshögskolan.
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.
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FILMEN OM GYMNASIESKOLAN

PROGRAMVÄLJARFILMEN
Tremedia har nu initierat ett samarbete med en byrå som fått
uppdraget att tillsammans med Tremedia producera en helt ny
och uppdaterad film som presenterar gymnasieskolan.

Programväljarfilmen kommer att vara cirka 20-25 minuter
lång och innehålla en presentation av samtliga nationella
program samt annan allmän information.
FILMEN OM
GYMNASIESKOLAN

DIGITAL

HELT NY!

TREMEDIA
2021
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v. 37

1375 kr per skola/licens
Levereras digitalt = fraktfritt
Preliminär leverans vecka 37

I studion kommer två programledare och en expert/syv att
lotsa tittaren genom hela filmen. Varje program kommer att
presenteras med filmer från skolor och arbetsplatser. Efter
detta kommer det att rulla bilder från samtliga inriktningar
med speaker som berättar om respektive inriktning. Detta
kommer även att kompletteras med grafiska element som
kommer in i bild med t.ex. text för inriktningsnamn. Allt
för att öka förståelsen och betona det som är extra viktigt.
Programmen kommer att presenteras några stycken åt
gången. Dessa avsnitt med program kommer sedan att varvas med ett antal avsnitt med allmän information. Filmen
visar hur gymnasieskolan ser ut idag och lyfter fram bredden och mängden utbildningar som finns. Vi vill skapa en
positiv och inspirerande bild av gymnasieskolan och vara
informativa på ett intressant men ändå sakligt sätt. Allt
material i filmen kommer att vara inspelat 2021.
Programväljarfilmen kommer att levereras digitalt som en
streamad version. På grund av pandemin kan inspelningen
av filmen bli förskjuten. Vi reserverar oss för eventuella förseningar.

PROGRAMÖVERSIKT

AFFISCH GYMNASIESKOLAN
_
GYMNASIESKOLAN

LÄSÅRET 2022/2023

PROGRAM

INRIKTNINGAR

PROGRAMGEMENSAMMA KURSER

DU LÄR DIG…

EFTER GYMNASIESKOLAN

BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET

• Fritid och hälsa
• Pedagogiskt och
socialt arbete

Hälsopedagogik • Kommunikation •
Lärande och utveckling • Människors
miljöer • Naturkunskap 1a2 • Pedagogiskt ledarskap • Samhällskunskap 1a2
• Svenska 2/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
fritidsanläggningar, personlig assistent, personlig tränare, stöd och service inom
funktionshinderområdet, väktare.

• 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,
träarbetare, undertaksmontör, ventilationsplåtslagare, väg- och anläggningsarbetare.

• Ekonomi
• Juridik

Företagsekonomi 1 • Moderna språk •
Privatjuridik • Psykologi 1

grunderna i samhällsekonomi, företagsekonomi, entreprenörskap och juridik.

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

• 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 instruktionsböcker.

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.

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

Estetisk kommunikation 1 •
Konstarterna och samhället

att teckna, måla och skulptera, arbeta
digitalt, 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.

• 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.

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

Inga nationella inriktningar

Affärsutveckling och ledarskap •
Branschkunskap inom handel • Entreprenörskap • Handel och hållbar utveckling
• Information och kommunikation 1 •
Inköp 1 • Personlig försäljning 1 • Praktisk
marknadsföring 1 • Servicekunskap

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

Exempel på yrkesutgångar:
Kundtjänstbiträde, marknadsassistent, säljassistent,
personalassistent, redovisningsassistent, butikssäljare, företagssäljare,
inköpsassistent, lagerarbetare.

• Finsnickeri
• Florist
• Frisör, barberare och
hår- och makeupstylist
• 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:
Barberare, båtbyggare, bössmakare, florist, frisöraspirant, glasblåsare,
guldsmed, hår- och makeupstylist, inköpsassistent, inredningssnickare,
juvelsfattare, kakelugnsmakare, keramiker, möbelsnickare, sadelmakare, silversmed, skomakare, smed, sotare, sömmerska, tapetserare, textil och konfektion,
timmerman, trä- och byggvaruhandel, urmakare.

Inga nationella inriktningar

Besöksnäringen • Engelska 6 •
Entreprenörskap • Hållbar turism •
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:
Aktivitets- och eventvärd, konferensvärd, mötes- och eventplanerare, receptionist,
turistinformation, våningsservice.

• 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.

• 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, servicemekaniker, underhållsmekaniker, industrilackerare,
laboratorietekniker inom kemisk industri, låssmed, processoperatör - kemi, CNCoperatör metall, CNC-operatör trä, gjutare, maskinsnickare, sågverksoperatör,
verktygsmakare, internationell svetsare, svetsare.

• Programinriktat val
• Yrkesintroduktion
• Individuellt alternativ
• Språkintroduktion

Du kan läsa de kurser som ger dig behörighet till ett nationellt program inom gymnasieskolan. 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.

• Djurvård
• Hästhållning
• Lantbruk
• Naturturism
• Skogsbruk
• 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 hund, djurens hälso- och sjukvård, forskningsdjur,
hästskötare – ridning eller trav, växtodling, lantbruksmaskiner, naturguidning,
fiske- och vattenvård, jakt- och viltvård, skogsvårdare, skogsmaskinförare,
skogsmaskinservice, trädgårdsarbetare.

• 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.

• Bageri och konditori
• Kök och servering

Branschkunskap inom restaurang och
livsmedel • Hygien • Livsmedelsoch näringskunskap 1 • Service och
bemötande 1

laga mat, servera, baka och göra konditorivaror som choklad och konfektyrer.

Exempel på yrkesutgångar:
Bagare, kallskänka, kock, konditor, servitris eller servitör.

• 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 beteendevetenskap och media.

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

• 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.

• Fastighet
• Kyl- och värmepumpsteknik
• Ventilation
• VVS

Elkraftteknik • Systemuppbyggnad •
Värmelära • Verktygs- och materialhantering

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:
Fastighetstekniker, kyl- och värmepumpsmontör, ventilationsmontör, VVS-montör,
industrirörmontör, isoleringsmontör.

Anatomi och fysiologi 1 och 2 • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 och 2
• Gerontologi och geriatrik • Hälso- och
sjukvård 1 och 2 • Omvårdnad 1 och 2 •
Psykiatri 1 och 2 • Psykologi 1 • Samhällskunskap 1a2 • Social omsorg 1 och 2 •
Svenska 2/ svenska som andraspråk 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:
Arbete på vårdavdelning inom somatisk och psykiatrisk vård, arbete på
vårdcentral, arbete inom hemsjukvård, arbete på särskilt boende, arbete på
ett gruppboende, arbete i daglig verksamhet, arbete inom socialpsykiatri,
arbete inom hemtjänsten, arbete som personlig assistent.

YRKESPROGRAM

Ledarskap och människokunskap
BYGG- OCH
ANLÄGGNINGSPROGRAMMET
YRKESPROGRAM

Hus och vägar
EKONOMIPROGRAMMET
HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE PROGRAM

Ekonomi och juridik
EL- OCH ENERGIPROGRAMMET
YRKESPROGRAM

Ellära, elektronik, energi och
datorkunskap
ESTETISKA PROGRAMMET
HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE PROGRAM

Bild, form, dans, media,
musik och teater
FORDONS- OCH
TRANSPORTPROGRAMMET
YRKESPROGRAM

Fordonsteknik och transporter
FÖRSÄLJNINGS- OCH
SERVICEPROGRAMMET
YRKESPROGRAM

Försäljning, kundservice och
entreprenörskap
HANTVERKSPROGRAMMET
YRKESPROGRAM

Kreativitet, skapande och stil

HOTELL- OCH
TURISMPROGRAMMET
YRKESPROGRAM

Service och kommunikation
HUMANISTISKA
PROGRAMMET
HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE PROGRAM

Kultur och språk
INDUSTRITEKNISKA
PROGRAMMET
YRKESPROGRAM

Modern teknik och
hantverkskunnande
INTRODUKTIONSPROGRAM
FÖR DIG SOM INTE ÄR BEHÖRIG

Du står i centrum

NATURBRUKSPROGRAMMET
YRKESPROGRAM

Djur och natur

NATURVETENSKAPSPROGRAMMET
HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE PROGRAM

Matematik och naturvetenskap
RESTAURANG- OCH
LIVSMEDELSPROGRAMMET
YRKESPROGRAM

Restaurang och bageri
SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET
HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE PROGRAM

Samhället, media och människan
TEKNIKPROGRAMMET
HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE PROGRAM

Teknik och kreativitet

VVS- OCH
FASTIGHETSPROGRAMMET
YRKESPROGRAM

Praktisk energianvändning och VVS
VÅRD- OCH
OMSORGSPROGRAMMET

Inga nationella inriktningar

YRKESPROGRAM

Hälsa, vård och omsorg

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

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

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.

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.
© Tremedia 2021
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385 kr/st
Leverans vecka 34
(samtidigt som Programväljaren)

20 FYSISKA KORT ELLER DIGITAL VERSION

PROGRAMVÄLJARKORT
Programväljarkort är en ny produkt som kan beställas som 20
fysiska kort i A4-format eller som digitalt verktyg.

Varje kort representerar ett nationellt gymnasieprogram
och innehåller 5-7 fotografier, som visar på yrken och studiemiljöer som på ett tydligt och inspirerande sätt visar upp
programmets innehåll och vad det kan leda till. Många foton
finns även med i Programväljaren, vilket skapar igenkänning.
Korten kan användas av vägledaren vid individuella samtal,
vid gruppsamtal och vid informationstillfällen i klassmiljö.
Genom valet av personer som är med på fotona vill korten
utmana konventionella könsmönster och på ett tydligt sätt
representera alla grupper i samhället.
FYSISKA KORT

Programväljarkort innehåller 20 kort i ett väl tilltaget
A4-format som levereras i en slitstark förpackning. Korten har en lackad yta som gör att den kan användas under
många år. Korten innehåller ingen text och alla kort har
samma baksida.
DIGITALA PROGRAMVÄLJARKORT

Digitala Programväljarkort passar dig som arbetar med distansvägledning. Kortens utseende är de samma som i den
fysiska kortleken och levereras som numrerad pdf-fil.

v. 34
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Programväljarkort

545 kr/st

Digitala Programväljarkort

325 kr/st

Leverans vecka 34
(samtidigt som Programväljaren)

ÖVERSKÅDLIG SAMMANSTÄLLNING

PROGRAMSTRUKTURER

Programstrukturer består av 28 sidor i A4 format och 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.
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165 kr/ex
Leverans vecka 34
(samtidigt som Programväljaren)
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Samtliga priser exkl. moms och frakt
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I DIGITAL FORM

RIKSVÄLJAREN

Riksväljaren.se

På www.riksväljaren.se hittar du information om landets alla riksrekryterande utbildningar och alla gymnasieskolor med riksintag.
Denna lösenordsbaserade onlinepublikation ger dig tillgång till
de senaste uppgifterna enligt officiella beslut och skolornas förändringar.

Läsåret 2020/2021

2022/2023:

I Riksväljaren finns utbildningar som eleverna kan söka oavsett var de bor. Att Riksväljaren nu är en digital onlinelösning gör att vi kan revidera uppgifter kontinuerligt, vilket
ger dig som studie- och yrkesvägledare tillgång till ständigt
aktuell information.
Vid beställning 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 välja att
spara lösenordet så du blir inloggad automatiskt nästa gång.
I RIKSVÄLJAREN HITTAR DU:

–
–
–
–
–

Riksrekryterande utbildningar
Fristående gymnasieskolor
International Baccalaureate
Spetsutbildningarna
Riksrekryterande idrottsgymnasier + en förteckning
över de nationellt godkända idrottsutbildningarna.
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v. 37

395 kr per skola/licens
Leverans vecka 37

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

Levereras digitalt = fraktfritt

BROSCHYR OCH POWERPOINT-PRESENTATION

GYMNASIESÄRSKOLAN
Tremedia har tagit fram en broschyr och en
PowerPointpresentation 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.

023
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Läsåret
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BROSCHYR

Broschyren omfattar 16 sidor och är
tryckt i A4-format.

GYMNASIESÄRSKOLAN

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.

1

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.

is
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v. 34

1 ex
2–9 ex
10– ex

110 kr/ex
75 kr/ex
60 kr/ex

PowerPoint

555 kr per skola/licens

Leverans vecka 34 (samtidigt som Programväljaren)
6

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.
Läsåret 2022/2023

ÖPPEN PRESENTATION

Presentationen är helt ”öppen” och du har själv möjlighet
att göra ändringar och tillägg.

VÄLJAREN

HANDLEDNING

Tillsammans med presentationen får du en utförlig handledning som ger bakgrundsinformation kring vad som kan
vara viktigt att ta upp i samband med de olika bilderna.
Handledningen finns även att ladda ner på www.tremedia.se.

ALLT OM GYMNASIESKOLAN
© Tremedia 2021
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PowerPoint

495 kr per skola/licens

Leverans vecka 34
(samtidigt som Programväljaren)

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. Tanken är att du som arbetar med vägledning
ska kunna använda presentationsserien när du har ett inledande möte om elevernas stundande gymnasieval.
Presentationen består av 11 bilder med följande rubriker:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Planera ditt gymnasieval
Valet
Ett gymnasieprogram
18 nationella program
Yrkesprogram
Högskoleförberedande program
Behörighet: Yrkesprogram
Behörighet: Högskoleförberedande program
Betyg och urval
Andra alternativ + För dig som inte är behörig
(Introduktionsprogram)
• Tänk på!
v. 34
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Levereras digitalt = fraktfritt

PowerPoint

475 kr per skola/licens

Leverans vecka 34
(samtidigt som Programväljaren)

Samtliga priser exkl. moms och frakt
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KORTLEK, DIGITAL OCH AFFISCH

JOBBKORT
Jobbkort kan beställas som en kortlek eller som digitalt verktyg.
Som komplement till kortleken finns även en affisch som innehåller ungefär hälften av bilderna i kortleken.

Jobbkort innehåller fotografier på människor inom vitt skilda
arbetsområden. På de flesta fotografierna utför personerna en
för arbetet ”typisk” arbetsuppgift. Vissa kort innehåller symboler/verktyg eller annat som på ett tydligt sätt representerar
arbetet. Tillsammans med Jobbkort levereras en konkret
handledning med exempel på hur kortleken kan användas.
GENUSMEDVETEN STUDIEVÄGLEDNING

Korten och affischen vill främja en genusmedveten studieoch yrkesvägledning och visa på ett mångkulturellt arbetsliv.
KORTLEK

Kortleken innehåller 110 kort och levereras i en spellåda.
Den kan användas av vägledaren vid individuella samtal, vid
gruppsamtal och vid informationstillfällen i klassmiljö.
DIGITALA JOBBKORT

Digitala Jobbkort passar dig som arbetar med distansvägledning. Korten är de samma som i den fysiska kortleken.
AFFISCHEN

Affischen har formatet 70x100 cm och kan med fördel
kombineras med kortleken.

Massor med möjligheter!

Vilket jobb
passar dig?
Lägg grunden för din framtid.

is
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Jobbkort

545 kr/st

Digitala Jobbkort

325 kr/st

Jobbkortsaffisch

365 kr/st

Lagervara med leverans inom en vecka

KORTLEK FÖR YNGRE BARN

RÄVKORT
Rävkort består av 36 kort i formatet 105x148 mm och vänder sig
till dig som vill arbeta med studie- och yrkesvägledning redan i
förskolan, på lågstadiet samt mellanstadiet. På ett lekfullt och
pedagogiskt sätt väcker du tankar på jobb och arbetsliv hos barnen du arbetar med.

Korten föreställer en mängd illustrerade rävar i olika jobb
situationer. Vi har valt att gestalta yrken/jobb genom djur
denna gången för att göra vägledningen könsneutral samtidigt som vi tror att djur på ett bra sätt kan fånga barnens
uppmärksamhet. Som komplement till korten levereras en
handledning som kan ge tips och idéer på hur kortleken
kan användas.
NU!
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Rävkort

545 kr/st

Lagervara med leverans inom en vecka

© Tremedia 2018
Foto: Tremedia, Shutterstock och Adobe Stock

NU!

SYV-KONCEPT FÖR MELLANSTADIET
CHOICE & BRAINY MÖTER FRAMTIDEN

”Choice & Brainy möter framtiden” är ett nytt koncept för studieoch yrkesvägledning på mellanstadiet och består av en bok och
en film med 8 olika avsnitt. Boken och filmen är gjorda för att
kunna fungera var för sig men kan med fördel kombineras.

Konceptet är unikt och gör att du får in vägledningen i
undervisningen på ett roligt och kreativt sätt. Konceptet
ligger helt i linje med Skolverkets intention utifrån styrdokument och läroplan.
LÄRORIK VÄGLEDNING PÅ ETT KUL SÄTT

Konceptet bygger på anammade vägledningsteorier, som du
kan läsa om i medföljande teorianknytning. Teorierna får liv
genom en berättelse som på ett fantasifullt och inpirerande
sätt fångar elevernas intresse. I varje kapitel i boken och varje
avsnitt i filmen får eleverna nosa på framtiden genom lärorika
uppdrag om arbetslivet, omvärlden och jaget.
VILKA ÄR CHOICE OCH BRAINY?

Choice är en tjej som går på mellanstadiet. En dag dyker
det upp en liten figur som heter Brainy, som ifrågasätter allt
och ger Choice en massa uppdrag att utföra från den ena
dagen till den andra. Till en början är Choice ganska irriterad på Brainy men efter ett tag börjar hon bli nyfiken och
förstå. Hon börjar se olika jobb i sin omgivning, utmana
sig själv att göra nya saker och våga misslyckas. Hon börjar
dessutom ställa frågan VARFÖR – om allt.
BOKEN

Efter varje kapitel i boken kommer det sidor med uppdrag
för läsaren/eleven. Uppdragen bygger på vägledningsteorier och bottnar i Choice upplevelser. Vid varje uppdrag
finns en fråga och sedan plats med rader, kreativa rutor och
grafiska element där eleven kan skriva.
FILMEN

Filmen bygger på boken och tillsammans med filmen levereras uppdragbilder samt en pedagoghandledning. Avsnitten leveras digitalt som streamad version.

Filmen består av 8 avsnitt à cirka 10 minuter, som bygger
på bokens kapitelindelning.
KAPITEL/AVSNITT

Konceptet innehåller 8 kapitel/avsnitt:
1. Kom vi letar jobb!
2. Testa nya saker
Se exempel på
3. Din superkraft
kapitel och filmavsnitt
4. Varför?
5. Vad gör du om 20 år?
på tremedia.se
6. Alla dessa val!
7. Hisspitch
8. Vi ses!
PEDAGOGISK HANDLEDNING

Du kan kostnadsfritt ladda ner en pedagogisk handledning
till både boken och handledningen som är enkel att följa
och som ger dig konkreta tips om hur du och dina elever
kan arbeta med boken.
Handledningen, teorianknytningen samt förankring i läroplanen kan du redan nu ladda ner på www.tremedia.se. Här
hittar du även exempelkapitel och avsnitt.
NU!
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Boken Choice & Brainy
1 ex.
198 kr/ex
2–9 ex
158 kr/ex
10–49 ex.
98 kr/ex
50–199 ex.
77 kr/ex
200–799 ex.
65 kr/ex
800 ex. eller fler 57 kr/ex
Filmen Choice & Brainy
1175 kr per skola/licens
Lagervaror med leverans inom en vecka

Samtliga priser exkl. moms och frakt
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BOK OCH ONLINEKURS AV LEIF ANDERGREN

iGLAPPET

BOKEN

FILMEN

Boken iGlappet har underrubriken ”Att stödja människor på
deras karriärresa” och kan användas som ett praktiskt arbetsmaterial för samtal och andra aktiviteter i arbetet med studie- och
yrkesvägledning.

”iGlappet och sen” är en digital utbildning av Leif Andergren.
Utbildningen bygger på boken ”iGlappet – Att stödja människor
på deras karriärresa”.

iGlappet är en publikation (64 sidor) som är helt i färg och
upptryckt i A4-format. Den är skriven av Leif Andergren.

Syftet med kursen är att stödja och inspirera dig som arbetar
med människor som befinner sig i glappet mellan det tidigare och det nya på sin karriärresa.

I boken presenteras tankar, idéer och förslag till samtalsoch 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.

Kursen är tänkt för din egen fortbildning men kan också
med fördel användas som underlag för exempelvis en studiecirkel med kollegor där var och en tittar på sin egen
dator, läsplatta eller smartphone och därefter samlas för
erfarenhetsutbyte.

SÅ HÄR ÄR BOKEN UPPLAGD

Del 1: Begreppen glapp i karriären och karriärkunnande
Del 2: Metoder för arbete med individens karriärutveckling
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
Arbetsmaterial:
I slutet av boken finns arbetsblad som du kan använda i
karriärsamtalen. Du kan kopiera dessa sidor fritt och de är
utformade för att kunna anteckna på.
NU!
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Boken iGlappet
1 ex. – 295 kr/ex.
iGlappet och sen – Onlinekurs
1695 kr per skola/licens
1 bok per licens ingår i onlinekursen
Lagervara med leverans inom en vecka
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15 AVSNITT

Utbildningen består av 15 avsnitt med skiftande längd. Tillsammans tar avsnitten cirka 100 minuter att gå igenom.
Avsnitten har rubrikerna:
• Introduktion
• Källor
• Glapp
• Begränsningar och hinder blir möjligheter
• Gör olika!
• Mina modeller
• Grupper
• En övning med karriärhjulet
Se exempel
• Insikts- och lärandestegen
på filmavsnitt
• Tillfälligheter och slump
på
tremedia.se
• Multiverktyget, det är du
• Framtiden
• Att komma loss
• Bryggan
• Lite coaching, avslutning/utvärdering
BOKEN PÅ KÖPET

För varje licens ingår ett exemplar av boken iGlappet. Var
noga med att ange leveransadress för boken i din beställning! Fraktkostnad tillkommer på fakturan.

AFFISCH 50X70 CM

FRAMTID OCH VAL

Detta är en affisch som är tänkt att inspirera till tankar kring val och framtid.
Den kan sättas upp inne på studie- och yrkesvägledarekontoret eller i anslutning
till detta. Affischen är snyggt utformad och allmänt hållen när det gäller innehållet och den bygger på Norman Amundsons ”karriärhjul”. Om du sätter upp
den inne på kontoret kan den även fungera som en utgångspunkt för samtal
kring val och framtid.
is
Pr

285 kr/st

NU!

Lagervara med leverans inom en vecka

AFFISCH 50X70 CM

CAREERSHIP THEORY

I grund och botten är detta en illustration av en vägledningsteori om karriärval och karriärutveckling baserad på Hodkinson m.fl. teori i Leif Andergrens
tappning.
Man kan använda affischen för att förklara karriärutveckling och hur det går
till. Den sökande kan utgå från sin egen situation och föreställa sig resvägar
till sitt drömyrke.
is

Pr

285 kr/st

NU!

Lagervara med leverans inom en vecka

AFFISCH 50X70 CM

SÄRSKILD BEHÖRIGHET
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.
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375 kr/st

NU!

Lagervara med leverans inom en vecka

Fler boktitlar hittar du
på www.tremedia.se
Samtliga priser exkl. moms och frakt
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Beställ på www.tremedia.se eller mejla din beställning till order@tremedia.se

PRODUKTER

LEVERANSTID

Programväljaren
läsåret 2022/2023

PRIS (exkl. moms och frakt)

vecka 34

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

145 kr/ex.
114 kr/ex.
76 kr/ex.
66 kr/ex.
56 kr/ex.
44 kr/ex.

Filmen om gymnasieskolan

prel. vecka 37

Levereras streamad digitalt

1375 kr per skola/licens

Affisch GYMNASIESKOLAN

vecka 34

70 x 100 cm

385 kr/ex.

Programväljarkort, 20 kort

vecka 34

20 A4-kort med programbilder

545 kr/st.

Programväljarkort DIGITAL

vecka 34

Pdf-fil – Levereras digitalt

325 kr/st.

Programstrukturer

vecka 34

28 sidor

165 kr

Riksväljaren DIGITAL läsåret 2022/2023

vecka 37

Levereras digitalt

395 kr per skola/licens

Gymnasiesärskolan broschyr

vecka 34

1 ex.
2–9 ex.
10– 49 ex.

110 kr/ex.
75 kr/ex.
60 kr/ex.

Gymnasiesärskolan PowerPoint

vecka 34

PowerPoint – Levereras digitalt

555 per skola/licens

Presentation Programväljaren

vecka 34

PowerPoint – Levereras digitalt

495 kr per skola/licens

Planera ditt gymnasieval

vecka 34

PowerPoint – Levereras digitalt

475 kr per skola/licens

Jobbkort

lagervara

110 kort med ”jobbfoton”

545 kr/kortlek

AFFISCH Jobbkort

lagervara

70 x 100 cm

365 kr/ex.

DIGITALA Jobbkort

lagervara

Pdf-fil – Levereras digitalt

325 kr per skola/licens

Rävkort

lagervara

36 kort med yrkesillustrationer

545 kr/st.

BOKEN Choice & Brainy

lagervara

1 ex.
2–9 ex
10–49 ex.
50–199 ex.

198 kr/ex.
158 kr/ex.
98 kr/ex.
77 kr/ex.

FILMEN Choice & Brainy

lagervara

Levereras streamad digitalt

1175 kr per skola/licens

BOKEN iGlappet

lagervara

64 sidor

295 kr/st.

ONLINEKURS iGlappet och sen

lagervara

Levereras streamad digitalt

1695 kr/användarlicens

AFFISCH Framtid och val

lagervara

50 x 70 cm

285 kr/st.

AFFISCH Careership theory

lagervara

50 x 70 cm

285 kr/st.

AFFISCH Särskild behörighet till högskolan

lagervara

50 x 70 cm

375 kr/ex.

TOLV teorier (häfte 28 sidor)

lagervara

av Leif Andergren

155 kr/ex.

Vägleda

lagervara

av Leif Andergren

375 kr/ex.

Samtala

lagervara

av Leif Andergren

475 kr/ex.

Samtal i socialt arbete

lagervara

av Leif Andergren

375 kr

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.

Vill du
ha snabb
leverans?

Beställ
innan
17/6 för
leverans vid
utgivning

Se pris i högre
upplaga på
tremedia.se

Samliga priser exkl. moms och frakt. Digital leverans = fraktfritt!

B

Porto betalt
Porto payé
Sverige

Tryck och distribution: Eskils Tryckeri 2021. Med reservation för eventuella felaktigheter.

AVS.

TREMEDIA
Katrinedalsgatan 13 A
504 51 Borås

LEVERANSVILLKOR För lagervara sker leverans normalt inom en vecka. Övriga produkter levereras angiven vecka. 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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