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Planera ditt gymnasieval
Vem är jag? Vad vill jag?
Starka sidor, intressen och värderingar, drömyrke
Vilka alternativ finns?
Yrkesprogram eller högskoleförberedande? Läs, gör studie- och
skolbesök, prata med din omgivning och din studie- och yrkesvägledare.

ETT GYMNASIEPROGRAM

Gymnasiegemensamma ämnen:
Engelska, historia, idrott och hälsa, matematik,
naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap,
svenska/svenska som andraspråk
Karaktärsämnen:
Speciella kurser och ämnen för det enskilda programmet. Det som gör programmet olikt andra
program.
Gymnasiearbete
Individuellt val ger möjlighet att själv välja vad du
vill läsa (om det finns på din gymnasieskola).
Alla program (utom Försäljnings- och serviceprogrammet, Hotell- och turismprogrammet och
Vård- och omsorgsprogrammet) har
inriktningar.

YRKESPROGRAM:

Barn- och fritidsprogrammet
Bygg- och anläggningsprogrammet
El- och energiprogrammet
Fordons-och transportprogrammet
Försäljnings- och serviceprogrammet
Hantverksprogrammet
Hotell- och turismprogrammet
Industritekniska programmet
Naturbruksprogrammet
Restaurang- och livsmedelsprogrammet
VVS- och fastighetsprogrammet
Vård- och omsorgsprogrammet

HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE PROGRAM:
Ekonomiprogrammet
Estetiska programmet
Humanistiska programmet
Naturvetenskapsprogrammet
Samhällsvetenskapsprogrammet
Teknikprogrammet

BEHÖRIGHET (krav på förkunskaper):

Yrkesprogram
Lägst betyget E i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik + 5 andra ämnen.
Högskoleförberedande program
Lägst betyget E i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik + 9 andra ämnen
Ekonomiprogrammet
Humanistiska programmet
Samhällsvetenskapsprogrammet:
Lägst betyget E i geografi, historia, religion och
samhällskunskap + 5 andra ämnen
Estetiska programmet:
Inga krav på vilka 9 ämnen som ska ingå
Naturvetenskapsprogrammet
Teknikprogrammet:
Lägst betyget E i biologi, fysik och kemi + 6 andra
ämnen

BETYG, MERITVÄRDE OCH URVAL

Lägg ihop poängen för dina 16 eller 17 högsta
betyg. Detta blir ditt meritvärde.
A = 20 p
B = 17,5		
C = 15 p
D = 12,5 p
E = 10 p
OBS! Du som läser moderna språk som
språkval och har lägst betyget E får räkna
detta som ett 17:e betyg. Eleverna tas in i tur
och ordning. Högst betyg kommer in först.

FÖR DIG SOM INTE ÄR BEHÖRIG
Introduktionsprogram

TÄNK PÅ!

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

