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Det svenska utbildningssystemet

• Obligatorisk grundskola från åk 1-9

• Svensk grundskola och gymnasie är 
gratis.

• Efter grundskolan studerar i gott 
som alla elever vidare till gymnasie 
skolan som är treårig och frivillig.



Många övergångar



Väl underbyggt val

• Viktigt att men har genomfört 
gymnasieskolan och att man har 
fått ut en gymnasieexamen.

• Stor betydelse när man sedan 
ska söka ett arbete längre fram.



Vad kan jag, vad vill jag

• www.jobbafrisk.se

• Kan jag arbeta med allt? Eller var som helst?



Valkompetens – kunskapen om hur man fattar 
beslut utifrån alla olika alternativ.



Vad påverkar ett val



Samla, sortera 
och värdera 
information

• Stort informationsflöde som 
behöver värderas och prioriteras

• Vad finns det för alternativ?
• Läs, upplev och våga fråga

• Sammanfatta, värdera och 
prioritera

• Gör en lista med för- och nackdelar

• Prata med din studie- och 
yrkesvägledare

• individuell vägledning



Vad vi 
arbetar med 
och pratar 
om
under året 
man går i 
nian

• Praktik v 45 ABC v 46 DEF

• Gymnasie information på klasstiden v 40-43

• Digitalt föräldramöte pp läggs ut på Nyboskolans
hemsida 

• Valkompetens -något varje elev behöver utveckla och 
som sker genom elevens egna aktiviteter och 
tillsammans med andra i vardagen

• Öppet Husaktiviteter. https://utbildningskaraborg.se/

• Möjligheten för att vara med en dag eller halvdag på ett 
specifikt gy program finns



•Stegen i antagningsprocessen 



Utbildning skaraborg



Gymnasieprogrammen

Det finns 18 nationella program

6 Högskoleförberedande program:
• Ger grundläggande behörighet till 

högre studier
• Är studieförberedande

12 Yrkesprogram:
• Kan ge grundläggande behörighet

till högskolan (Sv 2, Sv 3 och Eng 
6)

• Innehåller APL (ArbetsPlatsförlagt
Lärande) om minst 15 veckor

• Är yrkesförberedande – Du ”får” 
en yrkesroll 



YRKESFÖRBEREDANDE PROGRAM

• FÖRBEREDER TILL ETT YRKE 
ELLER VIDARE STUDIER

BA Bygg- och anläggningsprogrammet

BF Barn- och fritidsprogrammet

EE El- och energiprogrammet

FT Fordons- och transportprogrammet

FS Försäljning – service programmet

HT Hotell- och turismprogrammet

HV Hantverksprogrammet

IN Industritekniska programmet

NB Naturbruksprogrammet

RL Restaurang- och 
livsmedelsprogrammet

VF VVS- och fastighetsprogrammet

VO Vård- och omsorgsprogrammet



BEHÖRIGHET TILL ETT YRESPROGRAM

• MINST E 
• SVENSKA /SVENSKA SOM 

ANDRASPÅK.
• MATEMATIK
• ENGELSKA
• MERITVÄRDE
• KONKURENSKRAFT

• MERITVÄRDE /KONKURENS



Högskoleförberedande program
• FÖRBERDER FÖR VIDARE STUDIER EK Ekonomiprogrammet*

ES Estetiska programmet+
HU Humanistiska  programmet*
NA Naturvetenskapsprogrammet*
SA

Samhällsvetenskapsprogrammet*
TE Teknikprogrammet+

• Moderna språk ingår i programmet som 
obligatorisk kurs

+ Moderna språk kan väljas till via de 
individuella valen



BEHÖRIGHET TILL HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE 
PROGRAM.
• svenska/svenska som andra 

språk
• engelska
• matematik 

Plus godkänt betyg i ytterligare 9 
ämnen, det vill säga 12 ämnen 
totalt.

Konkurrenskraften/meritvärde?



Gymnasiets uppbyggnad

Gymnasie-
gemensamma 

ämnen

Program-
gemensamma 

ämnen
Inriktning

Individuellt val
Program-

fördjupning
Gymnasie-

arbete

GYMNASIEEXAMEN

Ämnen  Kurser = 2500p
Gymnasiegemensamma ämnen:
Ämnen som alla gymnasieelever läser. 

Programgemensamma ämnen: 
Ämnen som alla elever på ett specifikt program läser. De ger 
programmet dess prägel.
Inriktning: Finns på alla program utom Vård- och 
omsorgsprogrammet.
Skolorna erbjuder olika fördjupningar utefter samhällets 

behov.
Programfördjupning: 
Den ska ge utrymme för specialisering inom programmets 
karaktär.
Individuellt val: Möjlighet för eleven att välja utifrån intresse 
baserat på utbud av kurser. Yrkesprogrammen ska erbjuda 
kurser som krävs för grundläggande högskolebehörighet. 
Gymnasiearbete: Arbete som sammanfattar utbildningen på 
programmet. Gymnasiearbetet måste vara godkänt för att 
eleven ska få examen.



Kurser och 
poäng

Under elevens tre år på gymnasiet läses 2500 poäng. 

2500 poäng – Ungefär lika med 2500 timmar

Antalet poäng per kurs varierar.
T ex: Ma 1a, 100 p, Religionskunskap 1, 50p.

Matematik 1a och 2a läses idag av de elever som går yrkesutbildningar 
på gymnasiet men ger även behörighet på universitets/högskolenivå till 
vissa program och kurser.

Matematik 1b, 2b och 3b läses av de som vill inrikta sig mot 
samhällskunskap och ekonomi.

Matematik 1c, 2c och 3c om eleven vill studera vidare inom 
naturvetenskap och teknik.

Du måste ha godkänt i föregående kurs innan du kan påbörja nästa.
Du får betyg efter varje avslutad kurs. Du kan alltså få flera betyg i t ex. 
matematik



Introduktionsprogrammen

Saknas behörighet för 
nationellt program erbjuds:

Individuellt alternativ (IMI) 
• Språkintroduktion (IMSPR)
• Söka till gymnasiet till och med det år man 

fyller 19 år



Betyg och meritvärde

Meritvärde = summan av 16 (eller 17*) betygen.

*Moderna språk utgör 17:e betyg och höjer upp 
meritvärdet från 320 poäng till maximalt 340 poäng

A = 20p
B = 17,5p
C = 15p
D = 12,5p
E = 10p
F= 0p
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Idrott på Gymnasiet

• Rig = Riksrekryterande 
idrottsutbildning.

• Niu = Nationellt godkänd 
idrottsutbildning

• Liu = Lokal godkänd 
idrottsutbildning



Riksrekryterande idrottsutbildning RIG

• Du söker på samma villkor i hela 
landet

• Du elitsatsar på din idrott
• Ansökan gör du via ditt 

specialidrottsförbund.

• Tänk på antagning tiderna.
• Gör två sökningar ett till  själva 

idrotten och en till program.



Nationellt godkänd idrottsutbildning NIU

• Är lokal eller regionalt
• Är en gymnasieutbildning med 

tydlig elit idrottskaraktär

• Utbildningen sker i samarbete 
mellan skolan och ett 
specialförbund.

• Man gör två ansökningar
• Tänk på antagningstiderna



Lokal idrotts utövning 

• Det söker man via sitt 
individuella val till sitt gymnasie 
program.

• Man låser in 200 p av hela 2500p



INFORMATION OM RIG,NIU OCH LIU

• FINNS PÅ 

• WWW.UTBILDNINGSKARABORG.SE



Länktips

https://utbildningskaraborg.se/
Lokal antagningsstatistik i vårt sökområde Skaraborg

Info om ansökning
Hitta gymnasieutbildningar

https://utbildningsguiden.skolverket.se/
Skolverkets utbildningsguide

Här hittar du tips och fakta om gymnasievalet.

https://www.framtidsvalet.se/
Här finns information, tester och inspiration kring studieval.



Behöver ni stöd eller har frågor?
Kontakta mej på telefon/sms eller mail.

Efwa Lidén Studie- och yrkesvägledare

0504 -18227/0725995261
efwa.liden@tibro.se


