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Ditt gymnasieval
– Inför gymnasievalet 2021



Inställd gymnasiemässa
• i vanliga fall brukar en gymnasiemässa anordnas för er som ska välja 

gymnasieutbildning

• i år är inte detta möjligt på grund av coronapandemin

• mässan har många besökare och det medför att det blir svårt att 
garantera säkerhetsavstånden mellan besökarna

• istället ger vi alla elever som ska göra ett gymnasieval den här 
informationen på era skolor.
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Om gymnasieskolan
• frivillig skolform

• ska ge en god grund för personlig utveckling 
och aktivt deltagande i samhällslivet

• ska förbereda dig för att kunna arbeta 
med ett yrke eller för att fortsätta studera. 



Klicka på cirkeln i bilden eller på länken nedan, 
båda leder vidare till webbsidan 
Om gymnasieskolan på uppsala.se

https://www.uppsala.se/skola-och-forskola/gymnasieskola/hitta-och-ansok/hitta-gymnasieutbildningar-och-skolor/sa-fungerar-gymnasieskolan/#om-gymnasieskolan
https://www.uppsala.se/skola-och-forskola/gymnasieskola/hitta-och-ansok/hitta-gymnasieutbildningar-och-skolor/sa-fungerar-gymnasieskolan/


Alla gymnasieprogram innehåller
• gymnasiegemensamma ämnen

• programgemensamma ämnen

• inriktningar

• programfördjupningar

• individuellt val

• gymnasiearbete
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obligatoriska kurser

väljer vad du vill läsa



Urval görs på ditt meritvärde
Det kan bli konkurrens om en 
plats på gymnasiet och då måste 
det göras ett urval. Urvalet görs 
på ditt meritvärde. 

Du räknar ut ditt meritvärde 
genom att göra om dina 
bokstavsbetyg till siffror.

6

Du summerar dina 16 bästa betyg 
och om du läser ett modernt 
språk lägger du till det som ämne 
nummer 17. Du kan som mest få 
meritvärdet 340 poäng.

A=20
B=17,5
C=15
D=12,5
E=10
F=0
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Behörighet till  
gymnasieskolan



Behörighet till gymnasieskolan
Du måste vara behörig för att bli antagen till gymnasieskolans 
nationella program. Det betyder att du måste ha godkända betyg från 
grundskolan i vissa ämnen. 

Programmen kräver olika behörigheter.

Är du inte behörig till ett nationellt program kan du studera på ett 
introduktionsprogram.
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Klicka på cirkeln i bilden eller på länken nedan, 
båda leder vidare till webbsidan 
Om behörighet på uppsala.se

https://www.uppsala.se/skola-och-forskola/gymnasieskola/hitta-och-ansok/hitta-gymnasieutbildningar-och-skolor/sa-fungerar-gymnasieskolan/#behorighet
https://www.uppsala.se/skola-och-forskola/gymnasieskola/hitta-och-ansok/hitta-gymnasieutbildningar-och-skolor/sa-fungerar-gymnasieskolan/#behorighet


Behörighetskrav för yrkesprogram
• engelska

• matematik

• svenska eller svenska som andraspråk

• minst fem andra valfria ämnen
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Behörighetskrav för 
estetiska programmet
• engelska

• matematik

• svenska eller svenska som andraspråk

• minst nio andra valfria ämnen
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Behörighetskrav för naturvetenskaps-
programmet och teknikprogrammet
• engelska

• matematik

• svenska eller svenska som andraspråk

• kemi

• biologi

• fysik

• minst sex andra valfria ämnen
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Behörighetskrav för samhällsvetenskaps-
programmet, ekonomiprogrammet och 
humanistiska programmet
• engelska

• matematik

• svenska eller svenska som andraspråk

• samhällskunskap

• geografi

• religionskunskap

• historia

• minst fem andra valfria ämnen
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Behörighet till vidare studier
• Alla gymnasieprogram kan ge grundläggande behörighet för vidare 

studier.

• Grundläggande behörighet för högskole-studier från ett 
yrkesprogram får du om du tar din yrkesexamen samt väljer kurserna 
engelska 6 och Svenska eller Svenska som andraspråk (SVA) 2 och 3 
(med godkända betyg).

• Skolverkets utbildningsguide har mer information om behörigheter 
till högskola och yrkeshögskola.
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https://utbildningsguiden.skolverket.se/gymnasieskolan/gymnasievalet/det-ar-inte-sant-bara-for-att-alla-sager-det#h-Ombehorighettillhogskolan


Kraven för en 
högskoleförberedande examen
Betyg i kurser som omfattar 2500 poäng varav godkända betyg i 2250 
poäng. I de godkända betygen ska ingå:

• engelska 5, 6

• matematik 1b eller 1c

• svenska eller svenska som andraspråk 1, 2, 3

• gymnasiearbete
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Ansökan
och antagning
Du kan söka många alternativ men glöm inte att rangordna dina val. 
Det val du har som nummer ett ska vara det du allra helst vill gå på.



Klicka på cirkeln i bilden eller på länken nedan, 
båda leder vidare till webbsidan 
Om antagning på uppsala.se

https://www.uppsala.se/skola-och-forskola/gymnasieskola/hitta-och-ansok/hitta-gymnasieutbildningar-och-skolor/ansokan-antagning-och-tidplan/
https://www.uppsala.se/skola-och-forskola/gymnasieskola/hitta-och-ansok/hitta-gymnasieutbildningar-och-skolor/ansokan-antagning-och-tidplan/


Inloggningsuppgifter
• för att ansöka till gymnasiet behöver du inloggningsuppgifter till ett 

system som heter Dexter 

• de skickas ut i december till skolans studie- och yrkesvägledare som 
sen skickar vidare till dig 

• när du registrerat dina val skriver du ut en kvittens som du 
undertecknar och lämnar in till studie- och yrkesvägledaren

• spara dina inloggningsuppgifter, samma inloggning ska användas vid 
eventuellt omval i maj.
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Tidplan
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21 januari-15 
februari

Sök gymnasium

April

Preliminärt 
antagningsbesked

29 april-15 maj

Omvalsperiod

1 juli

Slutliga 
antagningsbeskedet

2-14 juli

Svara på 
antagningsbeskedet

20 juli-9 augusti

Dexter är öppet för 
ändringar
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Yrkesprogram



Om yrkesprogram
• På ett yrkesprogram utbildar du dig till ett yrke eller för fortsatta 

studier.

• Du kan välja att läsa ett yrkesprogram till största delen på skolan. Det 
är en skolförlagd utbildning. Du gör då minst 15 veckor av 
utbildningen ute på en arbetsplats.

• Lärlingsutbildning är ett annat sätt att läsa ett yrkesprogram. Du gör 
minst hälften av utbildningen på en eller flera arbetsplatser.
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Gymnasial lärlingsutbildning
Det är möjligt att gå ett nationellt yrkesprogram i lärlingsform på 
gymnasiet. 

Det innebär att du ”läser” en stor del av dina yrkeskurser ute på APL 
(praktik) på en eller flera arbetsplatser under din gymnasietid. Du får 
samma kunskaper och examen som de elever som läser 
yrkesprogrammet inne i skolan.
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Gymnasial lärlingsutbildning
Lärlingsutbildningen innebär alltså att du går en alternativ 
utbildningsform, jämfört med den traditionella skolförlagda, och lär dig 
i en annan miljö och på ett annat sätt. 

På skolan läser du de gymnasiegemensamma ämnena och eventuellt 
vissa delar av yrkeskurserna som du behöver i ditt yrke.
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Yrkesprogram
Barn- och fritidsprogrammet, BF

Bygg- och anläggningsprogrammet, BA

El- och energiprogrammet, EE

Fordons- och transportprogrammet, FT

Handels- och 
administrationsprogrammet, HA

Hantverksprogrammet, HV
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Hotell- och turismprogrammet, HT

Industritekniska programmet, IN

Naturbruksprogrammet, NB

Restaurang- och 
livsmedelsprogrammet, RL

VVS- och fastighetsprogrammet, VF

Vård- och omsorgsprogrammet, VO



Klicka på cirkeln i bilden eller på länken nedan, 
båda leder vidare till webbsidan 
Om yrkesprogram på uppsala.se

https://www.uppsala.se/skola-och-forskola/gymnasieskola/hitta-och-ansok/hitta-gymnasieutbildningar-och-skolor/yrkesprogram/
https://www.uppsala.se/skola-och-forskola/gymnasieskola/hitta-och-ansok/hitta-gymnasieutbildningar-och-skolor/yrkesprogram/#om-yrkesprogram
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Högskoleförberedande 
program



Om högskoleförberedande program
• Högskoleförberedande program är en grund för fortsatta studier på 

universitet, högskolor och yrkeshögskolor. 

• Du läser mer av de gymnasiegemensamma ämnena och 
examensmålen betonar vetenskaplighet. 

• Utöver grundläggande behörighet kan det ställas krav på att du har 
läst specifika kurser. 
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Högskoleförberedande program
Ekonomiprogrammet, EK

Estetiska programmet, ES

Humanistiska programmet, HU

International Baccalaureate Diploma Programme, IB

Naturvetenskapsprogrammet, NA

Samhällsvetenskapsprogrammet, SA

Teknikprogrammet, TE

28



Klicka på cirkeln i bilden eller på länken nedan, 
båda leder vidare till webbsidan 
Om högskoleförberedande program på uppsala.se

https://www.uppsala.se/skola-och-forskola/gymnasieskola/hitta-och-ansok/hitta-gymnasieutbildningar-och-skolor/hogskoleforberedande-program/
https://www.uppsala.se/skola-och-forskola/gymnasieskola/hitta-och-ansok/hitta-gymnasieutbildningar-och-skolor/hogskoleforberedande-program/


30

Introduktionsprogram



Introduktionsprogram
För dig som saknar fullständiga betyg från grundskolan och därmed är 
obehörig till nationella program finns fyra introduktionsprogram:

• individuellt alternativ, IMA

• programinriktat alternativ, IMV

• språkintroduktion, IMS

• yrkesintroduktion, IMY
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Klicka på cirkeln i bilden eller på länken nedan, 
båda leder vidare till webbsidan 
Om introduktionsprogram på uppsala.se

https://www.uppsala.se/skola-och-forskola/gymnasieskola/hitta-och-ansok/hitta-gymnasieutbildningar-och-skolor/introduktionsprogram/
https://www.uppsala.se/skola-och-forskola/gymnasieskola/hitta-och-ansok/hitta-gymnasieutbildningar-och-skolor/introduktionsprogram/#om-introduktionsprogrammen
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Idrottsutbildningar



Idrottsutbildningar på gymnasiet
För elever som vill kombinera gymnasiestudier med idrott finns tre olika 
möjligheter: 

• riksidrottsgymnasium (RIG)

• nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) 

• lokal idrottsutbildning (LIU)

RIG har riksrekrytering medan NIU och LIU har lokal/regional antagning.
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Idrottslig ansökan + programansökan
RF SISU Uppland har i uppdrag att samordna de idrottsliga 
utbildningarna på gymnasiet i Uppsala kommun.

På rsisu.se/Uppland finns information om ansökningsdatum samt vilka 
idrotter som finns att välja mellan på gymnasieskolorna och de olika 
programmen. Observera att det är andra datum som gäller för den 
idrottsliga ansökan och programansökan. 

För att kunna kombinera dina studier med idrott måste du göra en 
idrottslig ansökan och en programansökan.
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https://www.rfsisu.se/Uppland/Viarbetarmed/Idrottochstudier/


Klicka på cirkeln i bilden eller på länken nedan, 
båda leder vidare till webbsidan 
Om idrottsutbildningar på uppsala.se

https://www.uppsala.se/skola-och-forskola/gymnasieskola/hitta-och-ansok/hitta-gymnasieutbildningar-och-skolor/idrottsutbildningar/
https://www.uppsala.se/skola-och-forskola/gymnasieskola/hitta-och-ansok/hitta-gymnasieutbildningar-och-skolor/idrottsutbildningar/
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Utforska skolor
Nu ska du enskilt surfa in på uppsala.se/gymnasieutbildningar
och prova på att söka efter något program som du är intresserad av. 

Sök dig vidare till en specifik skola och utforska dess webbplats.

Tidsåtgång ca 15 minuter

https://www.uppsala.se/skola-och-forskola/gymnasieskola/hitta-och-ansok/hitta-gymnasieutbildningar-och-skolor/
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Information  från 
Skolverket



Nio myter om gymnasiet
Skolverket har listat de nio vanligaste myterna, 
fördomarna och missförstånden om ditt 
gymnasieval. 

Gå igenom myterna på följande sidor och se vilka 
du känner igen. 

Hur vet du när det är en myt, fördom eller missuppfattning? 
– Det är när alla nickar okej, utan att veta varför.
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https://www.skolverket.se/getFile?file=3819


Myt 1: Gymnasievalet avgör din framtid
Nej, det är bara ett val av grundutbildning
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Myt 2: Det är viktigt att hitta en skola 
där man passar in
Nej, det viktiga är att följa sitt intresse
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Myt 3: Välj ett högskoleförberedande
program så håller du alla dörrar öppna
Nja, valfriheten är minst lika stor med ett yrkesprogram
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Myt 4: Du ska inte kasta bort dina betyg 
på en yrkesutbildning
Nej, det är aldrig bortkastat att gå en yrkesutbildning
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Myt 5: På ett yrkesprogram får du
ju ingen högskolebehörighet
Jo, alla kan få högskolebehörighet!
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Myt 6: Efter gymnasiet 
är det svårt att få jobb
Nej, efter ett yrkesprogram har du oftast lätt att få jobb
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Myt 7: Vill du jobba utomlands, ska du ju 
inte gå ett yrkesprogram
Jo, efter ett yrkesprogram kan du jobba överallt!
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Myt 8: Yrkesprogrammen passar för dem 
som inte vill plugga
Nej, yrkesprogram ställer också krav
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Myt 9: Lärlingsutbildning är till för såna 
som inte klarar nån annan utbildning
Nej, tvärtom är lärlingsutbildning krävande
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Det är inte sant, 
bara för att alla säger det! 
Våga välja gymnasieutbildning efter ditt intresse 
(filmens längd 0:30 min)
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Film om gymnasievalet från Skolverket
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Längd på filmen: ca 18 minuter
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Avslutande tips



Vanliga föreställningar om gymnasievalet
Föräldrar, syskon och kompisar kommer med råd och åsikter om vad du 
ska välja för att välja rätt. 

Råden stämmer inte alltid. Om du lyssnar för mycket på andras åsikter 
finns en risk att du gör ett val som blir rätt för andra, men inte för dig.

Läs igenom frågeställningarna om gymnasievalet på denna sida och 
se vilka du känner igen. Kom ihåg: Det är inte alltid sant, bara för att 
många säger det
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https://utbildningsguiden.skolverket.se/gymnasieskolan/gymnasievalet/det-ar-inte-sant-bara-for-att-alla-sager-det#h-Vanligaforestallningaromgymnasievalet


Tips att tänka på inför valet
• Utgå från dig själv! Vänner, familj och andra viktiga personer i ditt liv 

kan såklart dela sina tankar med dig men det är du som ska gå 
gymnasiet och därför är det viktigt att du väljer någonting som passar 
just dig.

• Läs på! Läs om de olika programmen och de olika skolorna med hjälp 
av uppsala.se/gymnasieutbildningar

• Titta på poängplanerna för de olika programmen på 
uppsala.se/gymnasieutbildningar, där ser du tydligt hur mycket och 
vad du studerar. 
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https://www.uppsala.se/skola-och-forskola/gymnasieskola/hitta-och-ansok/hitta-gymnasieutbildningar-och-skolor/
https://www.uppsala.se/skola-och-forskola/gymnasieskola/hitta-och-ansok/hitta-gymnasieutbildningar-och-skolor/


Samlade länkar med mer information
• Hitta gymnasieutbildningar och skolor på uppsala.se

(denna information ersätter gymnasiekatalogen som gavs ut i tryckt form)

• Om gymnasieskolan på Skolverkets utbildningsguide

• Om yrkeshögskolan

• Om lärlingsersättning (sök på lärlingsersättning)

• studera.nu

• Om idrottslig ansökan
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https://www.uppsala.se/skola-och-forskola/gymnasieskola/hitta-och-ansok/hitta-gymnasieutbildningar-och-skolor/
https://utbildningsguiden.skolverket.se/gymnasieskolan/om-gymnasieskolan
https://www.yrkeshogskolan.se/om-yrkeshogskolan/ansokan-och-antagning/
http://www.csn.se/
http://www.studera.nu/
rsisu.se/Uppland



