
Detta är gymnasieskolan

1

18 nationella program = 60 inriktningar

12 yrkesprogram +

6 högskoleförberedande program

+ Programfördjupningar

Programmen omfattar 2.500 poäng



Betyg, meritvärde och urval

OBS! Du som läser moderna 
språk som språkval och har lägst 
betyget E får räkna med detta 
som ett 17:e betyg.

Eleverna tas in i tur och ordning.
Högst meritvärde kommer in först.
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Lägg ihop poängen för dina 16 eller 17 högsta betyg. 
Detta är ditt meritvärde.

A = 20 p

B = 17,5 p

C = 15 p

D = 12,5 p

E = 10 p

F = 0 p

A i alla ämnen är alltså
17 * 20 = 340 poäng, 
E i alla ämnen är alltså 
17*10=170p 



Åk 9

YrkesprogramHögskoleförberedande program

Högskola/universitetsutbildning 
Yrkeshögskola ca 2-6år
Folkhögskola

Komvux



Valet består av 4 delar

• 1 Program

• 2 Inriktning

• 3 Skola

• 4 Programfördjupning
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Yrkesprogram

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 Gymnasial lärlingsutbildning
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Behörighet (krav på förkunskaper) för 

Yrkesprogram

Lägst betyget E i svenska 

eller svenska som andraspråk, 

engelska och matematik 

+ 5 andra ämnen.

Men, konkurens=högre poäng
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Yrkesprogrammen är:

• Praktiska och yrkesspecifika

• APL 15veckor

• Yrkesexamen - Leder till yrke – ( Men en måste ibland arbeta ett visst antal timmar 
(ca 1600) efter examen för att bli 100% färdig. Ex elektriker då har en 
lärlingsanställning med lägre lön en period)

• OBS; Yrkesprogram ger inte automatiskt grundläggandebehörighet till vidarestudier. 

- Om du vill plugga vidare på ex universitet 
måste du välja till Svenska 2+3 och Engelska 6 för att ha grundläggande rätt att studera vidare. För fler 
utbildningar krävs dock lite mer (särskild behörighet)



Ämnen på yrkesprogram

Yrkesexamen = Grundläggande behörighet till yrkeshögskolan

Rätt att läsa kurser som ger grundläggande behörighet till högskolan

Gymnasiegemensamma 
ämnen, 600 p

Engelska, historia, idrott och hälsa, 
matematik, naturkunskap, 
religionskunskap, samhällskunskap, 
svenska/svenska som andraspråk

Karaktärsämnen, 1.600 p

Programgemensamma kurser

Inriktningar

Programfördjupningar –
yrkesutgångar
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APL = Arbetsplatsförlagt lärande

Arbetsplatsförlagt lärande = APL

Minst 15 veckor av utbildningen

Görs vanligtvis under flera olika perioder

Eleven lär sig mer om arbetslivet 

genom att vara ute på en eller flera 

arbetsplatser utanför skolan.

9



Lärlingsutbildning på yrkesprogram

Erbjuds på vissa program.
Minst halva studietiden på en 
eller flera arbetsplatser 

Utbildningen leder till samma
yrkesexamen som ett skolförlagt 

yrkesprogram
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Högskoleförberedande program

Ekonomiprogrammet

Estetiska programmet

Humanistiska programmet

Naturvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet

Teknikprogrammet 
+ Några varianter ex IB el Bioteknik
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Ekonomiprogrammet 
Humanistiska programmet 
Samhällsvetenskapsprogrammet:
Lägst betyget E i geografi, historia, 
religion och samhällskunskap 
+ 5 andra ämnen

• Men om konkurens=Högre poäng

Naturvetenskapsprogrammet 
Teknikprogrammet:
Lägst betyget E i biologi, fysik och kemi 
+ 6 andra ämnen

Lägst betyget E i svenska eller svenska som andraspråk, 
engelska och matematik + 9 andra ämnen

Estetiska programmet:

Inga krav på vilka 9 ämnen som ska ingå
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Behörighet (krav på förkunskaper) för 

Högskoleförberedande program



Vad leder ett högskoleförberedande 
program till?
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Eleven blir förberedd att studera vidare

Tanken är att eleven efter 

gymnasieskolans tre år fortsätter att 

studera på Universitet, Högskola, 

folkhögskola, yrkeshögskola mm.



IntroduktionsprogramFör dig som inte är behörig

INRIKTNINGAR: 

Programinriktat 
val

Yrkesintroduktion

Individuellt alternativ

Språkintroduktion

Du kan få praktisera.

Du får hjälp att bli behörig till och klara av ett nationellt gymnasieprogram 
eller att komma ut och arbeta eller studera vidare på annat håll. 

IM
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Hur många val är det bra 
att göra?
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- Så många 

som behövs! 

5, 10, 15?



Du ansöker både till:
Specialidrottsförbund &
gymnasieskolan (som alla andra) 
Du behöver bli antagen både till din idrott och ditt program för att få 
läsa utbildningen.

15 oktober 2020  Sista ansökningsdag för ansökan till:

Friidrott NIU + RIG

RIG 15/10:

Bandy, Brottning, Curling, Golf, Handboll, Motorsport, Orientering,  Rodd, Tennis, 

Triathlon

1 december 2020 Sista ansökningsdag för att göra idrottslig ansökan till NIU  

övriga idrotter

10 februari 2021 Sista ansökningsdag för idrottslig ansökan till LIU

Idrott och studier
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Riksidrottsgymnasier = RIG

Nationellt godkänd idrottsutbildning = NIU 

Kurser i ämnet specialidrott = LIU, Lokala idrottsutbildningar



Att söka till annan ort

Frisök 
Du kan på annan ort söka:

− Nationellt program (även om det finns på hemorten)

− Särskilda varianter

− Nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU)

MEN du kommer i andra hand
(gäller dock ej om du söker till en friskola.)
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Om hemorten saknar det nationella program 
eller den nationella inriktning du vill gå

Fristående gymnasieskolor

Riksrekryterande utbildningar
Spetsutbildningar
Estetiska spetsutbildningar
International Baccalaureate − IB 
Riksidrottsgymnasier (RIG)



22 januari - Ansökningsperioden startar

15 februari  - Sista dag för ansökan till gymnasieskolan

26 februari Sista dag att lämna in underskriven kvittens till Linn

April Preliminärt antagningsbesked hittar du på:
https://gymnasievalet.uppsala.se

1–15 maj Omvalsperiod

juli 
Sommarskola – för elever som ej blivit behöriga – OBS första 2 veckorna efter skolavslutningen
Slutligt antagningsbesked kommer bara via internet till samtliga sökande.  Glöm inte att skicka in ditt svar
till Gymnasieantagningen.

augusti 
• Reservantagning till lediga platser och eventuell antagning av
efteranmälda. Även den som blivit antagen till ett lägre val kan bli
erbjuden plats på högre val om man valt att stå kvar som reserv.
•Den som inte inställer sig till utbildningen inom tre dagar förlorar
sin plats

• Om du fortfarande inte blivit antagen – kontakta Linn eller gymnasieantagningen 0771-727001 
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Ansökan och antagning (preliminära datum)

https://gymnasievalet.uppsala.se/

