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Programmen
I den nya gymnasieskolan finns 18 nationella program; 12 yrkesprogram och
6 högskoleförberedande program. I den här trycksaken presenteras programmen
i form av intervjuer med Skolverkets undervisningsråd, som arbetat fram ämnesplaner, kurser och examensmål tillsammans med experter inom olika områden.

Bygg- och anläggningsprogrammet, BA
konjunkturberoende eftersom alla elever som gått inriktningen har en bredare utbildning säger Skolverkets undervisningsråd för programmet, Helene Moquist.
Ett annat nytt och viktigt område är miljömässigt hållbart byggande.

Ny processkurs parallellt

Bygg- och anläggningsprogrammet tar över efter dagens byggprogram. Det finns nu fem inriktningar på
programmet. Den nya inriktningen är för anläggnings
maskinförare.
En annan nyhet är en yrkesutgång mot järnvägsbyggnad,
som finns inom inriktningen mark och anläggning. Utbildningen för järnvägstekniker har kommit till på förslag från
dåvarande Banverket.

Gemensam inriktning för husbyggare
Inom inriktningen husbyggnad finns ett antal olika yrkesutgångar, som träarbetare, murare, golvläggare, betongarbetare och specialyrken. Men branschen ville att eleverna
skulle ha en gemensam grund innan de specialiserar sig.
– Det gör att alla får en bättre förståelse för arbetet på
byggarbetsplatsen. Men det gör också utbildningen mindre
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I alla inriktningar finns det en processkurs, som är tänkt att
löpa parallellt med övriga kurser i karaktärsämnena. Processkursen behandlar frågor om lagar och regler, om hållbar
utveckling och branschens roll för en sådan utveckling.
Den behandlar också arbetsförhållanden, riskbedömningar
och andra frågor som inte har med själva yrkesfärdigheten
att göra.
Genom att kursen löper parallellt med de andra kurserna kan eleverna exempelvis få läsa om och diskutera hur
man gör riskbedömningar samtidigt som de i den parallella
färdighetskursen faktiskt gör riskbedömningarna. Det räcker inte att vara en bra hantverkare. Man måste också känna
till lagar och regler och många andra frågor kring yrket.
Hälsa och arbetsmiljö genomsyrar programmet
Eleverna får lära sig att arbeta på ett ergonomiskt och
säkert sätt. Därför är detta ett viktigt innehåll i samtliga
karaktärsämnen.
Det kritiska tänkandet kring attityder och värderingar är
ett annat område som inte har direkt med yrkesfärdigheten
att göra. I det nya programmet får eleverna möjlighet att
diskutera normer och värderingar på arbetsplatsen och andra liknande frågor.

Ventilation finns i två program
I arbetet med bygg- och anläggningsprogrammet och VVSoch fastighetsprogrammet har Skolverket övervägt hur man
ska hantera ventilationsutbildningen. Slutresultatet är att
det nu finns sådana utbildningar inom båda programmen
och att man har en del gemensamma kurser. Men det finns
ändå en tydlig skillnad mellan programmens ventilationsutbildningar, påpekar Helene Moquist.
– Inom bygg- och anläggningsprogrammet får eleverna
lära sig olika plåtslageritekniker till exempel tillverkning
och montering. Driftsättning, injustering och fortsatt skötsel och underhåll av befintlig anläggning ligger däremot
på VVS- och fastighetsprogrammet. Men visst överlappar
utbildningarna varandra en del. I arbetslivet kan det ju vara
samma person som utför båda sysslorna, så det går inte att
ha vattentäta skott.

Fakta om bygg- och anläggningsprogrammet
Det nya bygg- och anläggningsprogrammet ska liksom
alla andra yrkesprogram ge eleven en grundläggande yrkesutbildning.
Inom bygg- och anläggningsprogrammet kan eleven
välja mellan fem inriktningar:
ger kunskap om schakt- och
materialförflyttning inom väg- och ledningsarbete samt
trafikkunskap. Exempel på yrke:
Anläggningsmaskinförare

Anläggningsfordon

•

Husbyggnad ger kunskaper i nybyggnation, renovering
och ombyggnation av bostäder och lokaler samt även av
broar och andra anläggningskonstruktioner. Exempel på
yrkesutgångar:
Golvläggare
Murare
Träarbetare

•
•
•

ger kunskaper i markarbeten för
vägar, järnvägar, husgrunder, ledningar, gröna ytor samt
asfalt-, platt- och stenbeläggningar. Exempel på yrkesutgångar:
Beläggningsarbetare
Järnvägstekniker
Väg- och anläggningsarbetare

Mark och anläggning

•
•
•

Måleri ger kunskaper i ny- och ommålning av invändiga
och utvändiga ytor, uppsättning av olika väggbeklädnadsmaterial samt kunskaper om färgens estetiska och skyddande värden. Exempel på yrkesutgångar:
Byggnadsmålare

•

ger kunskaper i plåtslageri i en kombination
av design och teknisk funktion för att förse byggnader med
klimatskydd och fungerande inneklimat. Exempel på yrkesutgångar:
Byggnadsplåtslagare
Ventilationsplåtslagare

Plåtslageri

•
•

Valmöjligheter
Utöver de obligatoriska ämnena och kurserna kan huvudmän profilera utbildningen inom programfördjupningen och det individuella valet. Det finns inom byggoch anläggningsprogrammet ett stort antal ämnen och
kurser inom programfördjupningen som huvudmän kan
sätta samman till kurspaket efter samråd med det lokala
programrådet.
De kurser eleven läser inom programfördjupningen kan
som på alla yrkesprogram leda till en yrkesutgång. Det betyder att eleven efter examen ska vara anställningsbar inom
valt yrkesområde.
Även om programmet i första hand syftar till arbete
inom angivna yrken, finns möjlighet för vidareutbildning
såväl inom yrkeshögskolan som inom universitet och högskolor.
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För grundläggande behörighet till universitet och högskolor behöver eleven utöver en yrkesexamen ha godkända
betyg i svenska eller svenska som andraspråk 2 och 3 samt
engelska 6. Dessa kurser kan eleven läsa som individuellt
val eller som utökat program.

Poängutrymmet för bygg- och anläggningsprogrammet
fördelar sig så här:
Gymnasiegemensamma ämnen 600 poäng
Programgemensamma karaktärsämnen 400 poäng
Inriktningar 400–900 poäng
Programfördjupningar 300–800 poäng
Individuellt val 200 poäng
Gymnasiearbete 100 poäng
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Barn- och fritidsprogrammet, BF
Barn- och fritidsprogrammet är ett program som har en
motsvarighet med samma namn i dagens gymnasieskola.
Delar av det gamla programmet är kvar men mycket nytt
har tillkommit, som till exempel friskvård. Det nya barnoch fritidsprogrammet lägger också större vikt vid de vetenskapliga grunderna i ämnena.

Friskvård helt nytt område
Under arbetet med programmet identifierades flera olika
yrkesutgångar inom friskvårdsområdet. Dessutom sammanföll den gamla friskvårdsinriktningen till stor del med
fritidsinriktningen så därför slogs de samman till en inriktning; fritid och hälsa.
Funktionshinder är ytterligare ett område där det finns
flera yrkesutgångar.
– Kunskapsinnehållet skiljer sig inte så mycket från det
tidigare programmet, men är sorterat på ett annat sätt. De
vetenskapliga grunderna i ämnena är synligare nu, till exempel när det gäller pedagogisk teori, medan tillämpningen
ligger i särskilda kurser. Vi har velat tydliggöra att verksamheten inom området vilar på en vetenskaplig grund,
säger Thomas Rotter, undervisningsråd på Skolverket med
ansvar för programmet.

Massör kräver
eftergymnasiala kompletteringar
En annan fråga som dök upp i arbetet var om massageterapi var en tänkbar yrkesutgång.
Det går att komma en bra bit på vägen mot ett yrke som
massör. Vill man bli det är barn- och fritidsprogrammet
definitivt ett bra program att gå. Men det behövs kompletteringar för att kunna bli certifierad.

Process i branschen
mot tydligare kunskapskrav
Skolverket har strävat efter att hålla isär innehållet i de pedagogiska, sociala, och fritidsrelaterade kunskapsområdena
tydligare än i det tidigare programmet.
Skolverket har samrått med branschen när det gäller att
rikta det nya programmet mot tydliga yrken, som till exempel väktare, personlig assistent, barnskötare, elevassistent,
idrottsplatspersonal och personlig tränare.
– Det händer mycket hos branscherna och i arbetslivet
när det gäller att etablera tydliga kunskapskrav för sina
yrken, säger Thomas Rotter.
Denna pågående process innebär också att det kan komma till nya yrkesutgångar i framtiden.
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Programmet är i grunden ett yrkesprogram med ett antal
exemplifierade yrkesutgångar men ger samtidigt möjligheter att uppnå grundläggande högskolebehörighet inom
programmets ram. En kurs i svenska och en kurs i engelska
saknas men de kan eleven läsa inom programfördjupningen
respektive det individuella valet. Möjlighet till särskild behörighet finns också inom programfördjupningen.

Fakta om barn- och fritidsprogrammet
Det nya barn- och fritidsprogrammet ska liksom alla andra
yrkesprogram ge eleven en grundläggande yrkesutbildning.
Inom barn- och fritidsprogrammet kan eleven välja mellan tre inriktningar.
ger kunskaper om människors fritid
och om olika fritids- och friskvårdsverksamheter samt om
människors hälsa och hälsofrämjande arbete. Exempel på
yrken:
Bad- och simanläggningspersonal
Idrottsplatspersonal
Personlig tränare

Fritid och hälsa

•
•
•

ger kunskaper om barns och ungas
utveckling, lärande, behov och rättigheter samt om olika
pedagogiska verksamheter. Exempel på yrken:
Barnskötare
Elevassistent

Valmöjligheter
Utöver de obligatoriska ämnena och kurserna kan huvudmän profilera utbildningen inom programfördjupningen
och det individuella valet. Det finns inom barn- och fritidsprogrammet ett stort antal ämnen och kurser inom programfördjupningen som huvudmän kan sätta samman till
kurspaket efter samråd med det lokala programrådet.
De kurser eleven läser inom programfördjupningen kan
som på alla yrkesprogram leda till en yrkesutgång. Det betyder att eleven efter examen ska vara anställningsbar inom
valt område.
Även om programmet i första hand syftar till jobb inom
angivna yrken, finns möjlighet för vidareutbildning såväl
inom yrkeshögskolan som inom universitet och högskolor.
För grundläggande behörighet till universitet och högskolor behöver eleven utöver en yrkesexamen ha godkända
betyg i svenska eller svenska som andraspråk 2 och 3 samt
engelska 6. Svenska eller svenska som andraspråk 2 ingår i
de programgemensamma karaktärsämnena. Övriga kurser
kan eleven läsa inom programfördjupningen, som individuellt val eller som utökat program.

Pedagogiskt arbete

•
•

ger kunskaper om sociala processer och
förhållanden och om socialpolitiska områden för att lära sig
hur man bemöter människor i olika situationer. Exempel
på yrken:
Väktare
Personlig assistent
Arbete med funktionshindrade inom boende och
daglig verksamhet

Socialt arbete

•
•
•
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Poängutrymmet för barn- och fritidsprogrammet
fördelar sig så här:
Gymnasiegemensamma ämnen 600 poäng
Programgemensamma karaktärsämnen 700 poäng
Inriktningar 300 poäng
Programfördjupningar 600 poäng
Individuellt val 200 poäng
Gymnasiearbete 100 poäng

Ekonomiprogrammet, EK
Det nya ekonomiprogrammet ger en bred förberedelse för
alla samhällsvetenskapliga utbildningar. Samtidigt skiljer
det sig på flera sätt från samhällsvetenskapsprogrammet
som det härstammar från.
– Det har utkristalliserast ett program som ger en bred
utbildning inom samhällsvetenskap med fokus på samhällsekonomi, företagsekonomi och juridik. Programmet ger en
god förberedelse för fortsatta studier, säger Barbro Tärnvik,
ansvarig för programmet.

Flexibel struktur
Det nya ekonomiprogrammet kommer att erbjuda en flexibel struktur med två inriktningar, en mot ekonomi och en
mot juridik. Det ger skolorna möjlighet att utforma sina
egna profiler.

Utrymme för mycket matematik
Entreprenörskap ska finnas med på olika sätt i alla program. Ekonomiprogrammet är ett av de program som har
särskilda kurser i entreprenörskap, där ämnet finns väldigt
naturligt.
Skolorna måste fundera på vad det faktiskt innebär för
undervisningen och se till att entreprenörskap kommer in
i utbildningen på ett bra sätt – till exempel hur eleverna lär
sig dra igång projekt och ta vara på sin kreativitet.
När det gäller matematik har en fråga varit hur mycket
som ska vara obligatoriskt på programmet. Det kan komma att finnas vissa relevanta högre utbildningar som kommer att ha matematik 3 som behörighetskrav.
Målet för programmet är att eleven ska kunna bli behörig för de utbildningar programmet riktar sig mot matematik 3 ingår därför som en obligatorisk kurs i inriktningen
ekonomi. Dessutom finns matematik 3 och 4 med i programfördjupningen.

Lika men ändå olika
Alla som går ekonomiprogrammet får lära sig grunderna i
ekonomi och juridik. Företagsekonomi och juridik, liksom
entreprenörskap är viktiga profilämnen och samhällsekonomi är ett viktigt moment inom ämnet samhällskunskap.
Det finns möjligheter att lägga in en hel del språk i programmet för den skola som vill. Psykologi ingår som ett
programgemensamt karaktärsämne.

Fakta om ekonomiprogrammet
Ekonomiprogrammet ska förbereda elever för högskolestudier, i första hand inom ekonomi och juridik men även inom
andra samhällsvetenskapliga områden.
Ekonomiprogrammet har två inriktningar:
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Ekonomi ger kunskaper inom företagsekonomins olika
kunskapsområden som redovisning, kalkylering, marknadsföring samt ledarskap och organisation. Inriktningen ger
också färdigheter i att starta, driva och utveckla företag.

ger kunskaper om rättsstatens betydelse i ett demokratiskt samhälle samt utvecklar elevens förmåga att
identifiera, tolka och tillämpa relevanta rättsregler på konkreta situationer.

Juridik

Valmöjligheter
Utöver de obligatoriska ämnena och kurserna kan huvudmän profilera utbildningen inom programfördjupningen
och det individuella valet. Det finns inom ekonomiprogrammet ett stort antal ämnen och kurser inom programfördjupningen som huvudmän kan sätta samman till kurspaket.
Inom programfördjupningen finns fördjupande kurser
inom ekonomi och juridik, men även i andra ämnen som
till exempel filosofi, geografi, naturkunskap, sociologi, psykologi, språk och mediekommunikation.

Poängutrymmet för ekonomiprogrammet
fördelar sig så här:
Gymnasiegemensamma ämnen 1250 poäng
Programgemensamma karaktärsämnen 350 poäng
Inriktningar 300 poäng
Programfördjupningar 300 poäng
Individuellt val 200 poäng
Gymnasiearbete 100 poäng
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El- och energiprogrammet, EE
El- och energiprogrammet är ett nytt yrkesprogram. Det är
ett program med tydliga inriktningar och yrkesutgångar.
Under arbetet med det nya programmet utreddes behovet av en inriktning mot automation. Skolverket fick i uppdrag att utreda behovet av en sådan inriktning och på vilket
program den i så fall skulle finnas.
– Det som kom fram vid utredningen var att det finns
ett stort behov av sådan kompetens inom yrken som till exempel instrumenttekniker och processautomationstekniker,
säger Paula Starbäck, det undervisningsråd på Skolverket
som är ansvarigt för utformningen av det nya programmet.

Vill öppna fler dörrar
Under arbetet skapades fyra nya kurser till de programgemensamma ämnena.
– Vi ville ge eleverna en försmak av alla de olika inriktningarna, säger Paula Starbäck. Men vi ville också ge en lite
bredare bas, något som vi hoppas ska öppna fler dörrar för
eleverna, inte minst mentalt.

Beröringspunkter med VVS
Behovet av bred kompetens gör att det är svårt att undvika
att program överlappar varandra. El- och energiprogrammet har många beröringspunkter till exempel med VVSoch fastighetsprogrammet. Ett exempel på det är värmedistribution.
Vissa kurser på el- och energiprogrammet överlappar
också kurser på teknikprogrammet. Men eftersom det nya
teknikprogrammet är tydligt högskoleförberedande så är
ändå skillnaden dem emellan rätt tydlig.
Energiprogrammet har försvunnit och en del av det är nu
en egen inriktning inom el- och energiprogrammet. Paula
Starbäck berättar att det egentligen finns två vägar inom
inriktningen energiteknik. Den ena vägen leder mot vatten-

och miljöteknik med branscher som vattenverk, reningsverk
och andra anläggningar. Branscher som kan ha ett behov
av att anställa tekniker som kan hantera anläggningar för
både dricksvatten och förorenat vatten. Den andra vägen
leder mot kraft och värme, där branscherna kan vara kommunala kraft- och värmeverk, men även vattenkraftverk och
kärnkraftverk. Även vindkraft är en tänkbar bransch, men
där kan det krävas någon form av vidareutbildning. Det kan
även gälla mer avancerade yrken som kärnkraftstekniker.

Tydliga branschkrav
Engelskan har varit ett krav från branschen. Eleverna behöver det för att kunna läsa till exempel manualer och instruktioner på engelska.
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– Vi vill också öppna för lokala lösningar inom programmet, säger Paula Starbäck. Eleverna som har gått programmet måste ha rätt kompetens för att vara anställningsbara i
sin region, och det är svårt att idag säga exakt vilka kompetenser som kommer att behövas.

Nya yrken
Programgruppen har genomgående förändrat yrkesutgångarna efter branschens önskemål för att göra eleverna som går
ut anställningsbara. Det har även dykt upp en hel del nya
yrkesutgångar, som till exempel hemtroniker.
– Flera av dem är nya yrken och små idag. Men vi har
lyssnat på branschen, som säger att de behöver personer
med gymnasieutbildning med denna bakgrund. Järnvägstekniker finns också som yrke. Tidigare fanns den bara som
lokal variant på vissa orter.

Fakta om el- och energiprogrammet
Det nya el- och energiprogrammet ska liksom alla andra
yrkesprogram ge eleven en grundläggande yrkesutbildning.
Inom el- och energiprogrammet kan eleven välja mellan
fyra inriktningar:
ger systemkunskaper i ämnena elektroteknik,
datorteknik samt drift- och underhållsteknik. Inriktningen
utvecklar elevernas förmåga att installera och sköta automatiserade produktionssystem. Exempel på yrken:
Fastighetsautomation
Industriautomation
Processautomation
Automation

•
•
•

ger kunskaper i att
installera, administrera, underhålla och reparera dator- och
kommunikationssystem. Vidare ger inriktningen kunskaper
om informationssäkerhet, system för presentation av data,
bild, ljud och interaktiva tekniker. Exempel på yrken:

Dator- och kommunikationsteknik
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• Elektronikproduktionstekniker
• Hemservicetekniker
• Nätverkstekniker
ger kunskaper i att installera, underhålla och reparera elanläggningar, eldistributionsnät, larm samt tv- och
datanät. Exempel på yrken:
Distributionselektriker
Installationselektriker
Industrielektriker

Elteknik

•
•
•

ger kunskaper i att genomföra drift- och
underhållsarbeten samt specialiserade servicefunktioner
inom energi-, miljö- och vattenteknikbranscherna samt
processbaserade branscher. Exempel på yrken:
Driftoperatör, allmän
Driftoperatör, vatten- och miljöteknik
Driftoperatör, kraft- och värmeteknik
Energiteknik

•
•
•

Valmöjligheter
Utöver de obligatoriska ämnena och kurserna kan huvudmän profilera utbildningen inom programfördjupningen
och det individuella valet. Det finns inom el- och energiprogrammet ett stort antal ämnen och kurser inom programfördjupningen som huvudmän kan sätta samman till
kurspaket efter samråd med det lokala programrådet.
De kurser eleven läser inom programfördjupningen kan
som på alla yrkesprogram leda till en yrkesutgång. Det betyder att eleven efter examen ska vara anställningsbar inom
valt område.
Även om programmet i första hand syftar till jobb inom
angivna yrkesutgångar, finns möjlighet för vidareutbildning såväl inom yrkeshögskolan som inom universitet och
högskolor.

För grundläggande behörighet till universitet och högskolor behöver eleven utöver en yrkesexamen ha godkända
betyg i svenska eller svenska som andraspråk 2 och 3 samt
engelska 6. Dessa kurser kan eleven läsa inom programfördjupningen, som individuellt val eller som utökat program.

Poängutrymmet för el- och energiprogrammet
fördelar sig så här:
Gymnasiegemensamma ämnen 600 poäng
Programgemensamma karaktärsämnen 400 poäng
Inriktningar 400–500 poäng
Programfördjupningar 700–800 poäng
Individuellt val 200 poäng
Gymnasiearbete 100 poäng
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Estetiska programmet, ES
specifika ämneskunskaper eleverna behöver skiljer sig mellan lärosätena och mellan ämnesdisciplinerna.
– Estetiska programmet ger möjlighet för skolorna att
profilera sig mot studier för exempelvis blivande spelkonsolkompositörer, skådespelare eller samhällsvetare – vilket
pekar på den stora bredden inom programmet.
För att kunna erbjuda den möjligheten, har programmet ett omfattande utbud av kurser inom programfördjupningen. Tillsammans med det individuella valets 200 poäng
ger det skolorna och eleverna stora möjligheter att välja profil
och djup.

Tydligt program

Ett av de 18 programmen i den nya gymnasieskolan är det
estetiska programmet. Dagens gymnasieskola har också ett
estetiskt program. Men i den nya gymnasieskolan är det
ännu tydligare än i dag ett rent högskoleförberedande program, säger Christina Månberg som är ansvarigt undervisningsråd på Skolverket för det nya programmet.
– Det betyder att vi kan förbereda eleverna för konstnärliga och andra högskoleutbildningar på ett bra sätt.
För det krävs det en stor fördjupning, och den kan de få
nu.

Många möjligheter till profilering
Att vara högskoleförberedd innebär till exempel att elever
ska kunna hantera stora mängder text, både på svenska och
engelska. De ska även kunna kritiskt granska och värdera
information och vara duktiga på att lösa problem. Vilka
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Estetiska programmet täcker ett område som gör att det
inte blir några större problem med gränsdragning till övriga
program. Ett litet undantag är att programmet liksom det
samhällsvetenskapliga programmet har en medieinriktning.
På estetiska programmet är det den nya inriktningen estetik och media. Men det finns en tydlig skiljelinje mellan
inriktningarna säger Christina Månberg.
– Estetiska programmets medieinriktning fokuserar mer
på det konstnärliga berättandet och den estetiska utformningen medan den samhällsvetenskapliga medieinriktningen fokuserar mer på det samhällsvetenskapliga innehållet.
Christina Månberg påpekar också att kurserna på programmet – liksom kurserna på alla program – ska läsas mot
bakgrund av examensmålen. Det gör att ämnen med samma
namn kan få olika perspektiv och fokus på olika program.
Det kan se ut som om vissa kurser inom ämnen saknas
när man tittar på utbudet inom ett program, men i själva
verket kan ämnena vara integrerade i varandra och gränsdragningarna mellan ämnena kan vara nya. Till exempel
finns det en hel del kulturhistoria inom historieämnets
kurs 2 – kultur på det estetiska programmet.

– Det nya estetiska programmet är ett tydligt högskoleförberedande program, säger Christina Månberg. Det borde
göra det mer lockande för elever som idag kanske väljer
bort programmet.

Musik ger kunskaper i musik från olika tider och kulturer
och utvecklar elevernas musikutövande, konstnärliga skapande samt förmåga att uppleva och tolka musik.

ger kunskaper i teater ur olika perspektiv och
utvecklar elevernas förmåga att sceniskt gestalta och kommunicera samt att uppleva och tolka andra elevers gestaltningar samt professionella teaterföreställningar.

Teater

Programmet öppnar för mycket
Förutom bredden inom det estetiska området kan programmet även vara en inkörsport till ämnen som man kanske inte tänker på, säger Christina Månberg.
– Inom många områden är kommunikationen ett viktigt
verktyg, och en estetisk grund kan göra att man kan närma
sig olika yrken och utbildningar på ett annat sätt.
Entreprenörskap är ett annat viktigt område som ger
möjlighet att utveckla nyfikenhet, kreativitet, nyskapande
och lust – precis det som är programmets kärna tillsammans med det egna skapandet och framförandet.

Fakta om estetiska programmet
Estetiska programmet ska förbereda elever för högskolestudier, i första hand inom de konstnärliga, humanistiska
och samhällsvetenskapliga områdena. Programmet har
fem inriktningar:
ger eleven kunskaper i två- och
tredimensionella bildframställningstekniker samt att kommunicera visuellt. Eleven får kunskaper om bildområdet
samt dess tillämpningar.
Bild och formgivning

Valmöjligheter
Utöver de obligatoriska ämnena och kurserna kan huvudmän profilera utbildningen inom programfördjupningen
och det individuella valet. Det finns inom estetiska programmet ett stort antal ämnen och kurser inom programfördjupningen som huvudmän kan sätta samman till kurspaket.
Inom programfördjupningen finns såväl fördjupande
kurser inom de estetiska ämnena, men också kurser i till
exempel språk, entreprenörskap, samhällsvetenskap, matematik, naturkunskap och psykologi.

Poängutrymmet för estetiska programmet
fördelar sig så här:
Gymnasiegemensamma ämnen 1150 poäng
Programgemensamma karaktärsämnen 150 poäng
Inriktningar 400 poäng
Programfördjupningar 500 poäng

ger kunskaper i scenkonstnärlig dans och utvecklar
elevernas förmåga att gestalta och kommunicera med dans.
Inriktningen betonar sambandet mellan dansteknik, skapande, scenisk verksamhet och hur man kan uppleva och
tolka dans ur olika perspektiv.
Dans

Individuellt val 200 poäng
Gymnasiearbete 100 poäng

ger kunskaper i digitala medier ur ett
estetiskt perspektiv och utvecklar förmågan att kommunicera med digitala verktyg. Eleverna får uppleva och tolka olika
digitala uttryck, använda och skapa digitala produkter.

Estetik och media
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Fordons- och transportprogrammet, FT
Flygtekniken som tidigare har funnits inom fordonsprogrammet blir istället en riksrekryterande utbildning på
vissa orter.

Brett program
Fordons- och transportprogrammet är ett ganska brett program med relativt stora skillnader mellan de olika yrkena.
Programfördjupningen erbjuder en stor flexibilitet eftersom
den programgemensamma delen och inriktningarna inte
binder upp så många poäng. Det lämnar ett utrymme för
anpassningar mot avsedd yrkesutgång.

Situationsanpassat lärande

Det tidigare fordonsprogrammet ersätts i den nya gymnasieskolan av fordons- och transportprogrammet. Transportbranschen har varit väldigt tydlig med att man velat ha in
ordet transport i programnamnet, säger Skolverkets Kurt
JL Nilsson, ansvarigt undervisningsråd för programmet.
Skolverket har arbetat med att göra inriktningarna tydliga och klart markera att de är olika.
– Det betyder att det inte längre bara finns en inriktning för reparation, utan två, en för lastbilar och mobila
maskiner, och en för personbilar. Det skiljer så mycket mellan områdena att det inte hade gått att hantera båda inom
samma programfördjupningspaket annars, säger Kurt JL
Nilsson.
Man har också ändrat innehållet i inriktningen mot
godstransport. Därför heter den helt enkelt transport i det
nya programmet.
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De nya ämnesplanerna är upplagda så att eleverna får gå
från helhet till delar, från det generella till det specifika.
Det betyder till exempel att man börjar prata om bromssystem, för att senare komma in på friktion och bromsbelägg.
Programmet bygger mycket på situationsanpassat lärande, säger Kurt JL Nilsson, det vill säga ämnen tas upp i
sitt naturliga sammanhang.

Många sekundära yrkesutgångar
Kurt JL Nilsson berättar att det förutom de primära yrkesutgångarna även finns ett stort antal som han kallar
för sekundära utgångar. De finns inte med som förslag på
yrkesutgångar men innefattar yrken som elever som gått
fordons- och transportprogrammet mycket väl kan få för
att de har en bred praktisk teknisk-mekanisk bakgrund.
Dit hör exempelvis besiktningstekniker, MC-mekaniker,
bilbyggare och bilsportstekniker.

Fakta om fordons- och transportprogrammet

Valmöjligheter

Det nya fordons- och transportprogrammet ska liksom alla
andra yrkesprogram ge eleven en grundläggande yrkesutbildning.
Inom fordons- och transportprogrammet kan eleven
välja mellan fem inriktningar:

Utöver de obligatoriska ämnena och kurserna kan huvudmän profilera utbildningen inom programfördjupningen
och det individuella valet. Det finns inom fordons- och
transportprogrammet ett stort antal ämnen och kurser
inom programfördjupningen som huvudmän kan sätta
samman till kurspaket efter samråd med det lokala programrådet.
De kurser eleven läser inom programfördjupningen kan
som på alla yrkesprogram leda till en yrkesutgång. Det betyder att eleven efter examen ska vara anställningsbar inom
valt område.
Även om programmet i första hand syftar till jobb inom
angivna yrken, finns möjlighet för vidareutbildning såväl
inom yrkeshögskolan som inom universitet och högskolor.
För grundläggande behörighet till universitet och högskolor behöver eleven utöver en yrkesexamen ha godkända
betyg i svenska eller svenska som andraspråk 2 och 3 samt
engelska 6. Dessa kurser kan eleven läsa som individuellt
val eller som utökat program.

ger kunskaper i system för godshantering
och logistik. Exempel på yrkesutgångar:
Lagerarbetare
Terminalarbetare

Godshantering

•
•

ger kunskaper i lackering
av fordon samt diagnostik och reparation av karosserier.
Exempel på yrkesutgångar:
Billackerare
Bilskadereparatör
Karosseri och lackering

•
•

ger kunskaper i diagnostik, reparation och service av tunga fordon och mobila
maskiner. Exempel på yrkesutgångar:
Lastbilsmekaniker
Maskinmekaniker
LASTBIL OCH MOBILA MASKINER

•
•

ger kunskaper i diagnostik, reparation och service av lätta fordon. Exempel på yrkesutgång:
Personbilsmekaniker
Personbil

•

ger kunskaper i trafikkunskap, transportsystem
och logistik. Exempel på yrkesutgångar:
Lastbilsförare
Bussförare

Poängutrymmet för fordons- och transportprogrammet
fördelar sig så här:
Gymnasiegemensamma ämnen 600 poäng
Programgemensamma karaktärsämnen 400 poäng
Inriktningar 400–500 poäng
Programfördjupningar 700–800 poäng

Transport

Individuellt val 200 poäng

•
•

Gymnasiearbete 100 poäng
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Handels- och administrationsprogrammet, HA
Bred sektor
Det finns mängder av yrken som berör den här sektorn.
Skolverket har tillsammans med branschen tagit fram förslag på en rad olika yrkesutgångar, därför finns också ett
stort utrymme inom programfördjupningen så att eleven
kan specialisera sig mot valt yrke.
– Programfördjupningspaketen är exempel på vad branschen vill ha. Men det kommer säkert att finnas skolor som
i samråd med de lokala programråden hittar andra lämpliga
sammansättningar på kurspaket.

Många yrken – många kompetenser

Handels- och administrationsprogrammet har en tydlig
karaktär som genomsyras av service. Det finns två nationella inriktningar inom programmet: handel och service
respektive administrativ service.
– Handel idag handlar ofta också om mervärdet kring
varan eller tjänsten. Man säljer ofta även service i form av
support eller liknande. Det var viktigt att synliggöra i inriktningens namn, säger Marianne Lindblå som är undervisningsråd på Skolverket och ansvarig för programmet.
– Det här är ett modernt program som ger nya färdigheter. Det handlar om att lära sig kommunicera på många
sätt, att möta människor, få tillägna sig digitala kunskaper
och färdigheter.
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Marianne Lindblå säger att programmet ska ligga i fas med
de krav på kompetens som branschen har.
– Näthandeln ökar, liksom användandet av digitala
verktyg när det gäller handel, kommunikation och exponering. Kommunikation är idag a och o inom både handel
och administration. Det är också viktigt för eleverna att
kunna verka i en internationell miljö och att ha god omvärldskunskap.

Ett program med hög högstanivå
De internationella aspekterna har bidragit till att språk har
fått mer utrymme i programmet. Inom programfördjupningen finns möjlighet att läsa både svenska 2 och engelska 6.
– Vi har också konstaterat att eleverna för vissa yrkesutgångar behöver ytterligare matematik och företagsekonomi,
därför finns även möjlighet att välja dessa kurser inom ramen för programfördjupningen.

Entreprenörskap centralt
Entreprenörskap ska genomsyra alla program och Marianne Lindblå påpekar att det i högsta grad gäller handel- och
administrationsprogrammet.

– Som handlare och inom servicesektorn handlar det väldigt mycket om eget företagande men det handlar också
om förhållningssätt.
Entreprenörskap är därför ett programgemensamt ämne
och eleverna får arbeta praktiskt med entreprenörskap i
hela utbildningen genom att det även integreras i sitt sammanhang.
På ett liknande sätt är det med andra kunskapsområden,
till exempel juridiska frågor, som också integreras i sitt sammanhang vilket ger eleverna en bättre helhetssyn.

Fakta om handels- och
administrationsprogrammet
Det nya handels- och administrationsprogrammet ska liksom alla andra yrkesprogram ge eleven en grundläggande
yrkesutbildning.
Inom handels- och administrationsprogrammet kan
eleven välja mellan två inriktningar.
ger fördjupade kunskaper för
arbete med administrativa och organisatoriska arbetsuppgifter inom företag och offentlig förvaltning. Exempel på
yrkesutgångar:
Ekonomiassistent
Kommunikatör
Personalassistent
Administrativ service

•
•
•

kurser inom programfördjupningen som huvudmän kan
sätta samman till kurspaket efter samråd med det lokala
programrådet.
De kurser eleven läser inom programfördjupningen kan
som på alla yrkesprogram leda till en yrkesutgång. Det betyder att eleven efter examen ska vara anställningsbar inom
valt område.
Även om programmet i första hand syftar till jobb inom
angivna yrken, finns möjlighet för vidareutbildning såväl
inom yrkeshögskolan som inom universitet och högskolor.
För grundläggande behörighet till universitet och högskolor behöver eleven utöver en yrkesexamen ha godkända
betyg i svenska eller svenska som andraspråk 2 och 3 samt
engelska 6. Dessa kurser kan eleven läsa inom programfördjupningen, som individuellt val eller som utökat program.

Poängutrymmet för handels- och administrationsprogrammet fördelar sig så här:
Gymnasiegemensamma ämnen 600 poäng
Programgemensamma karaktärsämnen 400 poäng
Inriktningar 500 poäng
Programfördjupningar 700 poäng
Individuellt val 200 poäng
Gymnasiearbete 100 poäng

ger fördjupade kunskaper för arbete
inom detalj- och partihandel. Exempel på yrkesutgångar:
Butikssäljare
Marknadsförare
Varumottagare

Handel och service

•
•
•

Valmöjligheter
Utöver de obligatoriska ämnena och kurserna kan huvudmän profilera utbildningen inom programfördjupningen
och det individuella valet. Det finns inom handels- och
administrationsprogrammet ett stort antal ämnen och
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Hantverksprogrammet, HV
ria och trendernas stilhistoria är lika viktigt som att lära om
nutidens fack- och branschorganisationer, utbildningssystem
och yrkestävlingar. Utveckling inom hantverksområdet är en
annan viktig del, därför ingår även trendtolkning och framtidsmöjligheter inom hantverksområdet i kursen.

Stort utrymme för programfördjupning
700 poäng är vikt åt programfördjupning, vilket innebär
att skolorna har stort utrymme att tillsammans med det
lokala programrådet välja de kurser som krävs för den valda
yrkesutgången.
– Som skola kan man exempelvis välja att ha en profil
med många hantverkskurser eller en profil med inriktning
mot eget företagande eller en tydlig designprofil, säger Astrid Näslund.

Entreprenörskap viktigt
– Hantverksprogrammet har tidigare inte haft några nationella inriktningar. För att göra programmet tydligare finns
nu fem inriktningar, säger Astrid Näslund undervisningsråd på Skolverket och ansvarig för programmet. Fyra av
inriktningarna – finsnickeri, florist, frisör och textil design
– täcker in de största hantverksområdena. Inom den femte,
övriga hantverk finns ett antal yrkesutgångar som skolan
kan profilera sig mot.
I ämnet hantverk finns flera kurser för varje inriktning
och det centrala innehållet i varje kurs ger en tydlighet och
en större likvärdighet än idag. Här kan man också se att kunskapsområdet arbetsmiljö och säkerhet finns integrerat i karaktärsämnet och förekommer därför inte som eget ämne.
Kursen tradition och utveckling är generellt skriven och
ska anpassas till inriktning och profil. Huvuddelar i kursen
är historia, nutid och framtid. Att lära om hantverkets histo20

En viktig förändring i programmet är att entreprenörskap ska
genomsyra hela utbildningen. Entreprenörskap är ett förhållningssätt som kan beskrivas som att kunna identifiera möjligheter och skapa resurser för att ta tillvara dessa möjligheter.
Detta är en förutsättning för en hantverkare för att lyckas som
företagare menar Astrid Näslund Därför ingår kursen entreprenörskap bland de programgemensamma karaktärsämnena.
– Men det är också viktigt att entreprenörskap integreras i
sitt sammanhang i ämnet hantverk för att eleverna ska lära sig
grunderna för företagande, marknadsföring och att skapa och
behålla en kundkrets, påpekar Astrid Näslund
Utbildningen ska också ge eleverna möjlighet att utveckla
förmåga att kommunicera med kunder, uppdragsgivare och
leverantörer och att lära ett serviceinriktat förhållningssätt.
Utbildningen ska också ge eleverna kunskaper om vilka möjligheter det valda hantverksyrket har på den internationella
arbetsmarknaden.

Hantverk en långsiktig bana
Det krävs en hel del övning och erfarenhet för att bli en
duktig hantverkare.
– Skräddare och designer är två sådana exempel, säger
Astrid Näslund. För båda dessa yrken behövs den grund som
textil designinriktningen ger. Som blivande skräddare behöver du träna upp din hantverksskicklighet och avlägga gesällprov. För att bli designer måste du studera vidare, till exempel inom yrkeshögskolan eller på Textilhögskolan i Borås.
Ett annat exempel är frisöryrket. För att kunna avlägga
gesällprov och bli godkänd av branschen behöver du jobba
3000 timmar på salong efter avslutat hantverksprogram.
– Efter att ha fått yrkesexamen på hantverksprogrammet är man anställningsbar, men inom vissa yrken krävs
en färdigutbildning inom yrkeshögskolan eller högskolan,
tillägger Astrid Näslund.

Fakta om hantverksprogrammet
Det nya hantverksprogrammet ska liksom alla andra yrkesprogram ge eleven en grundläggande yrkesutbildning.
Inom hantverksprogrammet kan eleven välja mellan fem
inriktningar.
ger kunskaper om och färdigheter i tillverkningsmetoder och hantering av verktyg och maskiner samt
kunskaper om material som används inom branschen.
Exempel på yrken:
Båtbyggare
Möbelsnickare
Trä- och byggvarubranschen

Finsnickeri

•
•
•

Florist ger kunskaper om och färdigheter i att kombi-

nera olika material för att skapa blomsterarbeten av teknisk och estetisk kvalitet, samt kunskaper om krukväxter,
snittblommor och övrigt förekommande material inom
branschen. Exempel på yrke:
Florist

Frisör ger

kunskaper om och färdigheter i olika behandlingar, tekniker och hantering av verktyg samt kunskaper om material som förekommer inom branschen.
Exempel på yrke:
Frisöraspirant

•

ger kunskaper om och färdigheter i konstruktion, tillverkningsmetoder och hantering av verktyg
och maskiner samt kunskaper om material som används
inom hantverksområdet. Exempel på yrken:
Inköpsassistent
Sömmerska
Textil och konfektion

Textil design

•
•
•

Övriga hantverk ger

kunskaper om och färdigheter i
arbetsuppgifter, tekniker och hantering av verktyg samt
kunskaper om material som förekommer inom den
valda profilen. Skolan väljer vilken eller vilka profiler de
erbjuder. Exempel på yrken:
Glasblåsare
Guld- eller silversmed
Låssmed
Stylist

•
•
•
•

Valmöjligheter
Utöver de obligatoriska ämnena och kurserna kan huvudmän profilera utbildningen inom programfördjupningen
och det individuella valet. Det finns inom hantverksprogrammet ett stort antal ämnen och kurser inom programfördjupningen som huvudmän kan sätta samman till kurspaket efter samråd med det lokala programrådet.
De kurser eleven läser inom programfördjupningen ska
som på alla yrkesprogram leda till en yrkesutgång. Det betyder att eleven efter examen ska vara anställningsbar inom
valt område. Vissa yrken kräver dock färdigutbildning.

•

21

Även om programmet i första hand syftar till jobb inom
angivna yrken, finns möjlighet för vidareutbildning såväl
inom yrkeshögskolan som inom universitet och högskolor.
För grundläggande behörighet till universitet och högskolor behöver eleven utöver en yrkesexamen ha godkända
betyg i svenska eller svenska som andraspråk 2 och 3 samt
engelska 6. Dessa kurser kan eleven läsa som individuellt
val eller som utökat program.

Poängutrymmet för hantverksprogrammet
fördelar sig så här:
Gymnasiegemensamma ämnen 600 poäng
Programgemensamma karaktärsämnen 400 poäng
Inriktningar 500 poäng
Programfördjupningar 700 poäng
Individuellt val 200 poäng
Gymnasiearbete 100 poäng
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Hotell- och turismprogrammet, HT
– Hotell- och turismprogrammet är ett helt nytt yrkesprogram. Turismnäringen är den snabbast växande näringen
i världen och det nya programmet är ett sätt att möta utvecklingen och höja utbildningsnivån i branschen, säger
Cecilia Wigerstad, undervisningsråd på Skolverket och
ansvarig för programmet.
Programmet är ett resultat av branschernas krav på
att renodla de kunskapsområden som ”besöksnäringen”
omfattar, det vill säga att bo, resa, göra och sälja. Det nya
programmet erbjuder goda förutsättningar för skolorna att
utforma paket för djup eller bredd som kan anpassas för
lokala eller regionala behov.
Det programgemensamma blocket tillgodoser behovet av
en bred kunskapsbas för alla elever på programmet. Den inriktning och programfördjupning som eleven väljer gör henne eller honom anställningsbar inom en specifik yrkesutgång.
Förutom specifika arbetsuppgifter inom de olika
områdena, lär sig eleven bland annat service och bemötande, kommunikation, marknadsföring, försäljning
och entreprenörskap. Efter utbildningen ska eleverna ha
kunskaper för att arbeta inom hotell-, konferens- eller
turismnäringen.
Service och kundens upplevelser är centralt på hotelloch turismprogrammet och genomsyrar alla ämnen och
kurser. Det är upplevelser, tjänster och det personliga mötet
som är i fokus, och det ska resultera i ett yrkesmässigt förhållningssätt i varierande servicesituationer.

Skolverkets förslag på kurspaket, till exempel i paketet
som leder mot receptionsarbete i internationell miljö.
Andra kunskapsområden som arbetsmiljö, säkerhet och
datorkunskap, som tidigare har varit egna kurser, har hög
prioritet i det nya programmet. De är integrerade i yrkeskurserna och finns alltså i sitt sammanhang. Miljöfrågor är
ett annat område som får en allt större betydelse.
Ekonomi är ytterligare ett centralt område på programmet.
Eleven ska lära sig om entreprenörskap, arbetstagarens roll i
verksamheten och hur företag fungerar i smått och i stort.

Mer tyngd på språk och miljö
Hotell- och turismprogrammet präglas av branschens
internationella karaktär och därför är det viktigt att språk
ingår som en naturlig del. Engelska 6 ingår som programgemensamt ämne och moderna språk som programfördjupningsämne. Moderna språk finns också i några av

Gott om yrken
Programmet anger yrkesområden snarare än konkreta yrken. Bland dessa yrkesområden finns bokning och försäljning, reception och konferens. Andra tydliga branscher är
turistinformationer och turistbyråer.
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Guide och reseledare är populära yrken som ligger inom
programmets område men branschen ställer krav på både
arbetslivs- och livserfarenhet för anställning. Programmet
är en bra språngbräda mot dessa områden.

Fakta om hotell- och turismprogrammet
Det nya hotell- och turismprogrammet ska liksom alla andra yrkesprogram ge eleven en grundläggande yrkesutbildning.
Inom hotell- och turismprogrammet kan eleven välja
mellan två inriktningar.

Även om programmet i första hand syftar till jobb inom
angivna yrkesutgångar, finns möjlighet för vidareutbildning såväl inom yrkeshögskolan som inom universitet och
högskolor.
För grundläggande behörighet till universitet och högskolor behöver eleven utöver en yrkesexamen ha godkända
betyg i svenska eller svenska som andraspråk 2 och 3 samt
engelska 6. Engelska 6 ingår i de programgemensamma
ämnena. Övriga kurser kan eleven läsa som individuellt val
eller som utökat program.

Hotell och konferens

Poängutrymmet för hotell- och turismprogrammet
fördelar sig så här:

•
•
•

Gymnasiegemensamma ämnen 600 poäng

ska ge kunskaper för arbete inom
hotell- och konferensverksamhet. Exempel på yrken:
Bokning
Reception
Våningsservice

ska ge kunskaper för arbete med turistinformation, organisation och planering av resor, aktiviteter och upplevelser av olika slag. Exempel på yrken:
Bokning och försäljning
Guidning
Turistinformation
Turism och resor

•
•
•

Valmöjligheter
Utöver de obligatoriska ämnena och kurserna kan huvudmän profilera utbildningen inom programfördjupningen
och det individuella valet. Det finns inom hotell- och
turismprogrammet ett stort antal ämnen och kurser inom
programfördjupningen som huvudmän kan sätta samman
till kurspaket efter samråd med det lokala programrådet.
De kurser eleven läser inom programfördjupningen kan
som på alla yrkesprogram leda till en yrkesutgång. Det betyder att eleven efter examen ska vara anställningsbar inom
valt område.
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Programgemensamma karaktärsämnen 700 poäng
Inriktningar 400 poäng
Programfördjupningar 500 poäng
Individuellt val 200 poäng
Gymnasiearbete 100 poäng

Humanistiska programmet, HU
– Vad innefattar egentligen humaniora? Vad ska en humanistisk utbildning ge idag? Hur skapar vi ett humanistiskt
program som balanserar nutid och historia, funderar
Torun Rudin, som är ansvarigt undervisningsråd för det
nya programmet.

Tydlig vetenskaplig grund
Programmet är utpräglat högskoleförberedande och har
en tydlig vetenskaplig grund och betoning på ett kritiskt
förhållningssätt i utbildningen. Torun Rudin tycker att
programmet har en bra balans mellan kulturhistoria och
språkvetenskap i programmets kärna, som kan byggas på
med ämnen och kurser i programfördjupningen.

Humanistisk specialisering
ger möjlighet till profilering
Utmaningen att balansera nutid och historia gav upphov
till att det nu finns både en kurs i kultur- och idéhistoria
och en i samtida kulturuttryck i inriktningen kultur.
Den vetenskapliga grunden för språk, språk i interkulturella relationer och språkets betydelse för människans tänkande har gett upphov till ett helt nytt ämne, människans
språk, som är ett programgemensamt ämne.
I programfördjupningen finns ett ämne som heter humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering.
– Skolorna har stort utrymme att profilera sig genom
att erbjuda detta ämne som fördjupning säger Torun
Rudin. Kursen i ämnet kan läsas flera gånger med olika
innehåll som till exempel arkeologi, genusvetenskap eller
en tolkintroduktion.
Det finns även ett antal estetiska kurser inom programfördjupningen, som är avsedda att fungera som praktiskt
tillämpande fördjupningar inom kulturvetenskapen.

Minst steg tre i två språk
På inriktning språk kan eleven, utöver de 200 poäng moderna språk som ingår i de programgemensamma karaktärsämnena, läsa ytterligare 300 poäng inom inriktningen. Eleverna
har sedan dessutom möjligheter att välja andra språk inom
programfördjupningen och det individuella valet.
– Det betyder att eleverna kommer att kunna nå minst
steg tre i två språk, vilket varit ett tydligt krav från referensskolor, elever och högskolor. Dessutom ingår nu ämnet
latin – språk och kultur med en obligatorisk kurs på språkinriktningen.

25

– Eftersom latin också har kulturhistorisk betydelse, stärker
det inriktningens koppling till programmet som helhet att
latinet är med. Sedan vet vi att ämnet är oerhört uppskattat
av de elever som läser det idag.

Nytt ämne, nya behov
En viktig fråga är hur programmets identitet tydliggörs i relation till bland annat det samhällsvetenskapliga programmet. De gymnasiegemensamma ämnena skiljer sig åt, där
eleverna på det humanistiska programmet kommer att få
läsa en andra historiekurs, med inriktning mot kulturhistoria. Dessutom läser eleverna en kurs i det nya ämnet människans språk vilket tydliggör programmets humanistiska
kärna.
– Människans språk är ett brett språkvetenskapligt
ämne, säger Torun Rudin. Det ger en bra grund för att läsa
andra språk och är också en profil för det humanistiska
programmet.

Fakta om humanistiska programmet
Humanistiska programmet ska förbereda elever för högskolestudier, i första hand inom humaniora men även inom
samhällsvetenskapliga områden.
En elev som går humanistiska programmet kan välja på
två inriktningar:
ger fördjupade kunskaper i kultur och estetiska
uttrycksformer, litteratur, filosofi och psykologi, samt visar
hur människan skapar kultur och hur kulturen påverkar
människan.

Kultur

ger fördjupade kunskaper i språk och belyser samband mellan språk, kultur och samhälle.

Språk
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Valmöjligheter
Utöver de obligatoriska ämnena och kurserna kan huvudmän profilera utbildningen inom programfördjupningen
och det individuella valet. Det finns inom humanistiska
programmet programfördjupning ett stort antal ämnen och
kurser som huvudmän kan sätta samman till kurspaket.
Inom programfördjupningen finns såväl fördjupande
kurser inom till exempel språk som kurser i bild och form,
entreprenörskap, pedagogik, naturkunskap, geografi, journalistik, kommunikation, teater och internationella relationer.

Poängutrymmet för humanistiska programmet
fördelar sig så här:
Gymnasiegemensamma ämnen 1150 poäng
Programgemensamma karaktärsämnen 350 poäng
Inriktningar 400 poäng
Programfördjupningar 300 poäng
Individuellt val 200 poäng
Gymnasiearbete 100 poäng

Industritekniska programmet, IN
Namnet industritekniska programmet poängterar att
programmet leder till ett tekniskt avancerat yrke och att
det inte handlar om en utbildning för enklare former av
industriarbeten.
Även om programmet är en arvtagare till industriprogrammet så finns det flera stora skillnader.
– Exempelvis är kurserna mer generellt skrivna för att
kunna tillämpas på olika utrustningar, metoder, material
med mera. Det ger större möjligheter till lokal anpassning
och också att möta framtida utveckling, säger Anders Färdeman, Skolverkets undervisningsråd med ansvar för det
nya industritekniska programmet

Framtidssäkrade ämnesplaner
Som ett exempel nämner han svetsning. I det nya programmet är svetsning inte ett eget ämne, utan ämnet heter istället sammanfogningsteknik. På så sätt slipper man skriva
om ämnet om industrin förändrar sina tekniska preferenser.
– När det gäller sammanfogningstekniken så öppnar ämnet till exempel för att limning eller någon annan, ny metod,
kan bli vanlig inom industrin, säger Anders Färdeman.
Men de generella ämnesplanerna innebär att skolorna
kommer att behöva lokalt anpassade förklaringar om vad
utbildningen faktiskt innehåller.
– När skolorna utformar sina programfördjupningar
måste de också tala om vad elever som går fördjupningen
får för yrkesprofil.

Mer integrerade kurser
– Arbetsmiljö- och säkerhetsaspekterna är numera tydligt
inskrivna i såväl examensmål som ämnesplaner och stoffet
finns alltså kvar, men integrerat i sitt sammanhang.
– Vi har velat betona den reflekterande människan och
inte bara den görande. Samarbetsfrågor betonas också.

Det är en konsekvens av att programmet är just en kvalificerad industriutbildning.

Högre högstanivå
Man har höjt ”högstanivån” på programmet. Genom att
läsa kvalificerade programfördjupningar får elever som vill
bättre möjligheter att skaffa sig en högre kompetens.
– Programmet är ett bra val för elever som vill studera
med en praktisk inriktning och samtidigt skaffa sig en yrkesutbildning.
Utrustningen i industrin blir mer avancerad, vilket programmet måste ta hänsyn till. Finns inte utrustningen på
skolan kan samverkan med den lokala industrin bli aktuell
eller i form av samverkansavtal mellan skolor. Kanske kommer det även att innebära att vissa utbildningar måste koncentreras till orter där utrustningen finns.
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Gränsdragningar
Det finns några grannprogram till det industritekniska
programmet där Anders Färdeman tycker att det är bra att
klargöra gränsdragningarna. Ett sådant är hantverksprogrammet, som också sysslar med tillverkning.
– Här handlar skiljelinjen egentligen om skalan. De som
siktar på den storskaliga industrin ska gå det industritekniska programmet.
Det industritekniska programmet och el- och energiprogrammet överlappar även varandra. Där handlar det om
just elläran, som går att läsa inom båda programmen. På
det industritekniska programmet läser eleverna den el de
behöver för att bli bra industritekniker.
Eftersom taket höjts i programmet betyder det också att
en skola kan erbjuda en praktisk industriutbildning som
ligger ganska nära det högskoleförberedande teknikprogrammets. Men för grundläggande högskolebehörighet
krävs att eleven gör en del aktiva val.

Fakta om industritekniska programmet
Det nya industritekniska programmet ska liksom alla andra
yrkesprogram ge eleven en grundläggande yrkesutbildning.
Inom det industritekniska programmet kan eleven välja
mellan fyra inriktningar.
ger kunskaper om det
strategiska och systematiska underhållets betydelse för utrustningars funktion och driftsäkerhet. Exempel på yrken:
Automationstekniker
Resemontör
Underhållsmekaniker

Driftsäkerhet och underhåll

•
•
•

ger kunskaper om kemiska och mekaniska
industriprocesser, kvalitetskontroll samt styr- och reglerteknik. Exempel på yrken:
Laboratorietekniker inom kemisk industri
Processoperatör

Processteknik

•
•
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ger kunskaper om hantering
av verktyg och industriella utrustningar samt om hantering
och bearbetning av material. Exempel på yrken:
CNC-operatör
Stentekniker
Tryckare
Verkstadssnickare

Produkt och maskinteknik

•
•
•
•

Svetsteknik ger kunskaper om och förmåga att hantera
olika svetstekniker, plåtbearbetning och tillhörande arbetsmoment och kan på vissa skolor leda till nivån ”internationell svetsare”. Exempel på yrken:
Internationell svetsare
Svetsare

•
•

Valmöjligheter
Utöver de obligatoriska ämnena och kurserna kan huvudmän profilera utbildningen inom programfördjupningen
och det individuella valet. Det finns inom det industritekniska programmet ett stort antal ämnen och kurser inom
programfördjupningen som huvudmän kan sätta samman
till kurspaket efter samråd med det lokala programrådet.
De kurser eleven läser inom programfördjupningen kan
som på alla yrkesprogram leda till en yrkesutgång. Det betyder att eleven efter examen ska vara anställningsbar inom
valt område.
Även om programmet i första hand syftar till jobb inom
angivna yrken, finns möjlighet för vidareutbildning såväl
inom yrkeshögskolan som inom universitet och högskolor.
För grundläggande behörighet till universitet och högskolor behöver eleven utöver en yrkesexamen ha godkända
betyg i svenska eller svenska som andraspråk 2 och 3 samt
engelska 6. Dessa kurser kan eleven läsa inom programfördjupningen, som individuellt val eller som utökat program.

Poängutrymmet för det industritekniska programmet
fördelar sig så här:
Gymnasiegemensamma ämnen 600 poäng
Programgemensamma karaktärsämnen 400 poäng
Inriktningar 300–400 poäng
Programfördjupningar 800–900 poäng
Individuellt val 200 poäng
Gymnasiearbete 100 poäng
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Naturbruksprogrammet, NB
förare och skogsmaskinservice är två föreslagna yrkesutgångar.
En annan bransch som behöver nyanställa är trädgårdsbranschen, speciellt inom skötsel och underhåll av
utemiljöer. Därför finns förslag på en sådan yrkesutgång på
programmet.
Programfördjupningen är den del av utbildningen som
representerar yrkesutgångarna. Kurserna i programfördjupningen tillsammans med gymnasiearbetet leder fram till att
eleven blir anställningsbar inom ett yrkesområde. För att
kunna skapa yrkesutgångar inom naturbruksprogrammets
alla olika områden finns många ämnen och kurser som skolorna kan erbjuda.

Fortsatta studier

– Naturbruksprogrammet är ett brett yrkesprogram med
många möjligheter. Det nya naturbruksprogrammet har
fyra nationella inriktningar, säger Lena Widell, ansvarig för
programmet. Inriktningarna får börja redan första året.
Programmet vilar på områden som biologi, teknik och
entreprenörskap. Det finns ett helt nytt biologiämne speciellt framtaget för naturbruksprogrammet.

Tydliga yrkesutgångar
Det har varit viktigt att beskriva och namnge programmets
yrkesutgångar tydligt eftersom en av grundpelarna i de nya
yrkesutbildningarna är att de ska leda till konkreta yrken.
Tekniksidan inom skogsbruket är ett område som är
tydligt definierat i det nya programmet. Skogsbranschen
behöver anställa många nya skogsmaskinförare. Därför
ingår flera teknikkurser i programmet och skogsmaskin-
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Förutom programmets yrkesutgångar som ska ge möjlighet
till anställning efter skolan kan programmet också ge en
bra grund till fortsatta studier på Sveriges lantbruksuniversitet för att bli till exempel lantmästare, skogsmästare,
landskapsingenjör, trädgårdsingenjör, hippolog eller djursjukskötare.

Nya yrkesområden
Arbete med hundar är ett område som förutspås öka. Allt
fler efterfrågar tjänster som hunddagis och uppfödning och
utbildning av hundar. Hunden används mer och mer inom
vården och i olika tjänsteuppdrag inom till exempel polis,
militär och bevakning. Därför finns ämnet hundkunskap i
programfördjupningen.
Många företag inom naturbruk kombinerar i dag sin
verksamhet med turistaktiviteter. Naturguidning är därför
ett ämne i programfördjupningen som kan kombineras
med till exempel jakt och viltvård eller fiske och vattenvård
för turistaktiviteter inom naturbruk. Ämnet naturguidning

ger kunskaper inom naturturism och guidning. Ämnet
sätter naturturismen i ett sammanhang där den biologiska
kunskapen utgör grunden i kombination med de praktiska
färdigheter som naturbrukaren besitter. Andra exempel där
ämnet ger en bra kunskapsbas är guidning av olika grupper
på exempelvis gårdsvisningar, trädgårdsdagar och djuranläggningar. Andra turismutbildningar finns i hotell- och
turismprogrammet.

Specialiseringskurser
Lena Widell framhåller att de kurser som har ordet specialisering i namnet kan skolorna anpassa till något område
som ingår i yrkesutgången. Kurserna kan läsas flera gånger
med olika innehåll. Till exempel kan lantbruksdjur specialisering innebära mjölk- och köttproduktion eller uppfödning av grisar.

Fakta om naturbruksprogrammet
Det nya naturbruksprogrammet ska liksom alla andra yrkesprogram ge eleven en grundläggande yrkesutbildning.
Inom naturbruksprogrammet kan eleven välja mellan
fyra inriktningar.
ger kunskaper om djur, djurs beteende och behov
samt samspelet mellan djur och människa. I inriktningen
ska eleverna, utifrån ett vetenskapligt synsätt, lära sig att arbeta yrkesmässigt med djur och att sköta djuranläggningar.
Exempel på yrken:
Hästskötare
Djurskötare inom lantbruk
Djurvårdare
Djur

•
•
•

ger kunskaper om mark, växter, djur, ekonomi
och teknik. Inriktningen ska ge kunskaper om produktion av varor och tjänster och om lantbrukets betydelse för
landsbygdsutveckling samt miljö-, natur- och landskapsvård. Exempel på yrken:
Lantbruk

• Lantbruk – djur
• Lantbruk – maskiner
• Lantbruk – växtodling
ger kunskaper om skogen som en förnybar och uthållig resurs. Inriktningen ger också kunskaper om skogen
för rekreation och upplevelser. Exempel på yrken:
Jakt och viltvård
Naturguidning
Skogsmaskinförare

Skog

•
•
•

ger kunskaper om mark, växter, växtmiljöer och
trädgårdens betydelse i samhället. Inriktningen ger också
kunskaper om odling av trädgårdsprodukter på friland och
i växthus. Exempel på yrken:
Skötsel av utemiljöer
Trädgårdsanläggning
Trädgårdsodling – växthus

Trädgård

•
•
•

Valmöjligheter
Utöver de obligatoriska ämnena och kurserna kan huvudmän profilera utbildningen inom programfördjupningen
och det individuella valet. Det finns inom naturbruksprogrammet ett stort antal ämnen och kurser inom programfördjupningen som huvudmän kan sätta samman till kurspaket efter samråd med det lokala programrådet.
De kurser eleven läser inom programfördjupningen ska
som på alla yrkesprogram leda till en yrkesutgång. Det
betyder att eleven efter examen ska vara anställningsbar
inom valt område.
Även om programmet i första hand syftar till jobb
inom angivna yrken, finns möjlighet för vidareutbildning
såväl inom yrkeshögskolan som inom universitet och högskolor.
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För grundläggande behörighet till universitet och högskolor behöver eleven utöver en yrkesexamen ha godkända
betyg i svenska eller svenska som andraspråk 2 och 3 samt
engelska 6. Dessa kurser kan eleven läsa som individuellt
val eller som utökat program.

Poängutrymmet för naturbruksprogrammet
fördelar sig så här:
Gymnasiegemensamma ämnen 600 poäng
Programgemensamma karaktärsämnen 400 poäng
Inriktningar 300 poäng
Programfördjupningar 900 poäng
Individuellt val 200 poäng
Gymnasiearbete 100 poäng
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Naturvetenskapsprogrammet, NA
Naturvetenskapsprogrammet är ett program som ger en
bred högskoleförberedelse
– Vi har försökt att inte ändra på det som redan fungerar bra, säger Johan Börjesson, programansvarigt undervisningsråd på Skolverket.
Det finns därför stora likheter mellan det program som
finns idag och det nya programmet. Men det finns också
viktiga strukturella skillnader. Dessutom är givetvis ämnesplanerna nya, precis som för alla andra program.

Miljöinriktningen har blivit bredare
Den inriktning inom programmet som ger bredast behörighet till universitet och högskolor är inriktningen naturvetenskap.
En av de inriktningar som finns idag heter miljövetenskap. Även i det nya programmet finns en möjlighet till en
miljöprofil. Den finns inom inriktningen som heter naturvetenskap och samhälle.
– Inriktningen täcker i stort in de hybrider mellan samhällsvetenskap och naturvetenskap som finns i dagens gymnasieskola, säger Johan Börjesson.
Johan Börjesson kan tänka sig att elever från andra
program kommer att läsa en del fördjupningskurser gemensamt med elever på naturvetenskapsprogrammet, i den
mån de är tillgängliga inom respektive program. Det tror
han bara är bra.
– Dels är det säkert bra för den pedagogiska utvecklingen på skolan och för elever från olika program att
mötas och läsa kurser tillsammans. Dels kan det också vara
nödvändigt för att mindre skolor ska kunna erbjuda vissa
kurser.

Viktigt med fältstudier,
experiment och laborationer
– Det som utgör karaktären på programmet måste få stort
utrymme i utbildningen, säger Johan Börjesson. Samtidigt
är det myckt som ska samsas inom 2500 poäng.
Det har varit ett önskemål från universiteten och högskolorna att alla elever ska läsa mer fysik, vilket har tillmötesgåtts.
Bättre kunskaper i matematik har varit ett annat mycket
tydligt önskemål från högskolan. Därför kommer alla som
går det nya programmets naturvetenskapliga inriktning att
läsa 400 poäng matematik. Matematikämnet har också anpassats till programmet så att den matematik eleverna läser
ger en bättre förberedelse för kommande högskolestudier.
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Det är viktigt att det naturvetenskapliga arbetssättet och
den naturvetenskapliga metoden betonas. Därför kommer
det att vara tydligare inskrivet än idag att det ska finnas
fältstudier, experiment och laborationer.

Brett program
Ämnet svenska har fått ett större utrymme, liksom i andra
högskoleförberedande program.
Det naturvetenskapliga programmet ska i första hand
förbereda för högskolestudier inom naturvetenskap och
teknik. Men det ger också behörighet till de flesta andra
högskoleutbildningar.

Fakta om naturvetenskapsprogrammet
Naturvetenskapsprogrammet ska förbereda elever för högskolestudier, i första hand inom det naturvetenskapliga
och tekniska området, men även inom andra vetenskapliga
områden. Programmet ger också en god förberedelse för de
flesta högskoleutbildningar.
Inom naturvetenskapsprogrammet kan eleven välja mellan två inriktningar:
ger fördjupade kunskaper inom biologi,
fysik, kemi och matematik och inriktningen

Naturvetenskap

ger fördjupning inom
naturvetenskap, samhällskunskap och geografi.

Naturvetenskap och samhälle

Valmöjligheter
Utöver de obligatoriska ämnena och kurserna kan huvudmän profilera utbildningen inom programfördjupningen och
det individuella valet. Det finns inom naturvetenskapsprogrammet ett stort antal ämnen och kurser inom programfördjupningen som huvudmän kan sätta samman till kurspaket.
Inom programfördjupningen finns såväl fördjupande
naturvetenskapliga och tekniska kurser som humanistiska
och samhällsvetenskapliga kurser som är inriktade mot till
exempel entreprenörskap, språk, konst eller kultur. Exakt

34

hur kurserna utformas och vilka programfördjupningskurser en enskild skola ger, kommer att vara upp till skolorna
och deras huvudmän.

Poängutrymmet för naturvetenskapsprogrammet
fördelar sig så här:
Gymnasiegemensamma ämnen 1150 poäng
Programgemensamma karaktärsämnen 450 poäng
Inriktningar 300– 400 poäng
Programfördjupningar 200–300 poäng
Individuellt val 200 poäng
Gymnasiearbete 100 poäng

Restaurang- och livsmedelsprogrammet, RL
Restaurang- och livsmedelsprogrammet är ett av de helt
nya yrkesprogrammen i den nya gymnasieskolan. Det härstammar från dagens hotell- och restaurangprogram och
livsmedelsprogrammet.
– Programmet är tänkt att spänna från arbetsmarknaden
inom restaurangbranschen till den hantverksmässiga delen
av livsmedelsbranschen, säger Björn Sterner, undervisningsråd på Skolverket och ansvarig för programmet.
Precis som för de andra yrkesprogrammen är syftet att ge
en yrkesutbildning som leder till anställning. Därför är det
viktigt att påvisa tydliga yrkesutgångar.
Skolverket har valt att bara föreslå kurspaket till fyra yrkesutgångar. På kockområdet har Skolverket valt att inrikta
sig på yrkestiteln kock i vid bemärkelse.
– Näringslära och kunskaper i tillagning av specialkost är
exempel på viktiga kompetenser som stärkts i utbildningen.

Service och bemötande
Den hantverksmässiga hantering som kännetecknar programmet är på ett eller annat sätt kundnära. Vare sig det är
en direkt kundkontakt i matsal eller butik eller indirekt i
kök eller bageri.
Ämnet service och bemötande är av den anledningen
programgemensamt på restaurang- och livsmedelsprogrammet.
Ämnesinnehåll som arbetsmiljö, information och kommunikation finns integrerat i karaktärsämnena och förekommer därför inte som egna ämnen.

per men är mer konsumentinriktad än till exempel en kock.
Inriktningen innehåller inga kurser som enbart handlar om
matlagning, men det finns mycket matlagning i kurserna.
– Inriktningens grundmix av breda matkunskaper parat
med säljkunskaper efterfrågas mer och mer i takt med att
gränserna mellan butik och restaurang luckras upp, säger
Björn Sterner.
– Det finns dessutom utrymme för skolorna att erbjuda
utbildning för den elev som vill nischa sig mot till exempel
kött eller skaldjur.

Matsäljare i butik

Vissa avgränsningar klarare än andra

En av programmets inriktningar, färskvaror, delikatess och
catering, har dubbelt så många poäng inom inriktningen som
de övriga två. Inriktningen ska leda till jobb som försäljare
av livsmedel. Som sådan behöver man breda måltidskunska-

Det finns flera gymnasieprogram som kan leda till jobb
inom livsmedelsindustrin. Men Björn Sterner tycker inte
att avgränsningen mellan programmen är särskilt problematisk.
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Nu finns bagarutbildningen på restaurang- och livsmedelsprogrammet. Det menar Björn Sterner är rimligt med
tanke på att det handlar om hantverksmässig hantering av
livsmedel.

Fakta om restaurangoch livsmedelsprogrammet
Det nya restaurang- och livsmedelsprogrammet ska liksom
alla andra yrkesprogram ge eleven en grundläggande yrkesutbildning.
Inom restaurang- och livsmedelsprogrammet kan eleven
välja mellan tre inriktningar:
ger kunskap för arbete inom den
hantverksmässiga, till skillnad från den industriella delen av
dessa näringar. Exempel på yrke:
Bagare och konditor

Bageri och konditori

•

ger kunskap
inom livsmedelsområdet i syfte att sälja, samt kunskap om
måltiden och dess delar som råvaruval, tillagning, drycker,
exponering och uppläggning. Exempel på yrken:
Butikssäljare inom färskvaror och delikatess
Delikatessäljare
Färskvarusäljare
Färskvaror, delikatesser och catering

Valmöjligheter
Utöver de obligatoriska ämnena och kurserna kan huvudmän profilera utbildningen inom programfördjupningen
och det individuella valet. Det finns inom restaurang- och
livsmedelsprogrammet ett stort antal ämnen och kurser
inom programfördjupningen som skolor huvudmän kan
sätta samman till kurspaket efter samråd med det lokala
programrådet.
De kurser eleven läser inom programfördjupningen kan
som på alla yrkesprogram leda till en yrkesutgång. Det betyder att eleven efter examen ska vara anställningsbar inom
valt område.
Även om programmet i första hand syftar till jobb inom
angivna yrken, finns möjlighet för vidareutbildning såväl
inom yrkeshögskolan som inom universitet och högskolor.
För grundläggande behörighet till universitet och högskolor behöver eleven utöver en yrkesexamen ha godkända
betyg i svenska eller svenska som andraspråk 2 och 3 samt
engelska 6. Dessa kurser kan eleven läsa inom programfördjupningen, som individuellt val eller som utökat program.

•
•
•

Poängutrymmet för restaurang- och livsmedelsprogrammet fördelar sig så här:

ger kunskap inom matlagning och
servering av mat och dryck i offentlig eller privat restaurangverksamhet. Exempel på yrken:
Kock
Servitris eller servitör

Inriktningar 300–600 poäng

Kök och servering

•
•
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Gymnasiegemensamma ämnen 600 poäng
Programgemensamma karaktärsämnen 400 poäng
Programfördjupningar 600–900 poäng
Individuellt val 200 poäng
Gymnasiearbete 100 poäng

Samhällsvetenskapsprogrammet, SA
Samhällsvetenskapsprogrammet blir i ett helt nytt högskoleförberedande program i den nya gymnasieskolan. Detta
trots att det har samma namn som dagens program. Programmet bygger på delar av dagens samhällsvetenskapsprogram men också på delar av medieprogrammet.
– Skälen till programmets utformning och innehåll är
flera, säger Johan Linder ansvarigt undervisningsråd på
Skolverket.
Det finns önskemål från företrädare för högskolornas
samhällsvetenskapliga utbildningar om att de elever som
kommer dit efter gymnasiet ska ha djupare samhällsvetenskapliga kunskaper. Programmet får dessutom en tydligare
profil i Gy 2011.

Tydligare vetenskaplig grund
Programmet är tydligt högskoleförberedande. Det sätter
samhällsvetenskapen i centrum genom att eleven får läsa
flera kurser inom programmets karaktär, även om det kan
variera vilka dessa är beroende på inriktning. Examensmålet lyfter också tydligt fram den samhällsvetenskapliga kärnan för programmet, med formuleringar om att eleverna
ska få studera samhällsfrågor och samhällsförhållanden i
Sverige och världen i övrigt. Det handlar om frågor som rör
demokrati, kommunikation, etik, genus och miljö.
Programmets innehåll ska även ge eleverna möjlighet att
utveckla ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt som
kan vara till nytta för framtida högskolestudier. Eleverna
ska till exempel få formulera och utreda frågeställningar
och pröva att tillämpa olika teorier och metoder.
– Programmet riktar sig verkligen till de elever som är
intresserade av hur samhället fungerar och hur människor
påverkas på olika sätt av det som sker lokalt och globalt,
säger Johan Linder.

Media och beteendevetenskap
Inriktningen som heter medier, information och kommunikation har mer teoretiska inslag än dagens medieprogram
I inriktningen går det att läsa olika aspekter av medieområdet, från kommunikationsteori till medieproduktion.
Trots den stora delen teoretiska inslag ingår även en hel del
praktiska moment, som till exempel filmproduktion och
bildbehandling.
– Det är viktigt att eleverna får möjlighet att tillämpa
sina teoretiska kunskaper om media i praktiken. Inriktningen ger en god grund att stå på för den som vill läsa till
exempel medie- och kommunikationsvetenskap på högskolan och kanske siktar på att blir informatör eller liknande i
framtiden.
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En ny beteendevetenskaplig inriktning finns också med i
programmet och den blir säkert populär hos de elever som
vill veta mer om hur människan fungerar och samspelar
med andra. Innehållet i inriktningen tar även upp ledarskap och kommunikation.

ger kunskaper i åsikts- och opinionsbildning och hur vår omvärldsuppfattning formas, samt om medieteknik och mediernas
roll i samhället.

Medier, information och kommunikation

ska ge kunskap om samhällsstrukturer och livsvillkor utifrån individ-, grupp- och samhällsnivå. Elevens förståelse för samhällsfrågor fördjupas genom
tillämpning av samhällsvetenskaplig metodik.

Samhällsvetenskap

Stor variation i programfördjupningen
Den samhällsvetenskapliga inriktningen ger fördjupade
kunskaper i till exempel ämnet samhällskunskap.
I programfördjupningarna finns utrymmet att skapa
lokala profiler. Listan på fördjupningskurser är innehållsrik.
– Det måste den vara, eftersom det samhällsvetenskapliga fältet inklusive medieområdet är så omfattande. Många
spännande möjligheter till egna profiler blir möjliga samtidigt som en tydlig karaktär på programmet finns kvar, säger
Johan Linder.

Bygger kompetens för entreprenörskap
Entreprenörskap finns på samhällsvetenskapsprogrammet precis som alla andra program. Men samhällsvetenskapsprogrammet är ett av de program där det inte är så
självklart vad entreprenörskap innebär. Därför har programgruppen valt att beskriva de kompetenser som ingår i
entreprenörskap på ett mer indirekt sätt, till exempel samarbetsförmåga, kreativitet, och förmåga att omsätta idéer i
praktisk handling.

Valmöjligheter
Utöver de obligatoriska ämnena och kurserna kan huvudmän profilera utbildningen inom programfördjupningen
och det individuella valet. Det finns inom samhällsvetenskapsprogrammet ett stort antal ämnen och kurser inom
programfördjupningen som huvudmän kan sätta samman
till kurspaket.
Inom programfördjupningen finns fördjupande kurser
inom till exempel samhällsvetenskap och humaniora, entreprenörskap, naturkunskap, geografi, juridik, pedagogik,
konst och kultur.

Poängutrymmet för samhällsvetenskapsprogrammet
fördelar sig så här:
Gymnasiegemensamma ämnen 1150 poäng
Programgemensamma karaktärsämnen 300 poäng

Fakta om samhällsvetenskapsprogrammet

Inriktningar 350–450 poäng

Samhällsvetenskapsprogrammet ska förbereda elever för högskolestudier inom ett brett samhällsvetenskapligt område.
En elev som går samhällsvetenskapsprogrammet kan
välja på tre inriktningar:

Programfördjupningar 300–400 poäng

ska ge kunskap om människors
utveckling, socialisation och samspel i olika sammanhang.
Dessutom ska inriktningen ge kunskaper i kommunikation, lärande och ledarskap samt förmåga att tillämpa samhällsvetenskaplig metodik.
Beteendevetenskap
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Individuellt val 200 poäng
Gymnasiearbete 100 poäng

Teknikprogrammet, TE
– I den nya gymnasieskolan är teknikprogrammet ett
högskoleförberedande gymnasieprogram, till skillnad mot
dagens som är ett ”både och-program”, säger det ansvariga
undervisningsrådet Christina Fahlgren-Lövheim.

Direktspår för blivande civilingenjörer
Det har varit ett uttalat mål att minst en av dessa inriktningar – teknikvetenskap – utan vidare val under programmets gång ska ge behörighet till högskolans civilingenjörsoch högskoleingejörsutbildningar. Det betyder att den
inriktningen också ger behörighet till de allra flesta övriga
högskoleutbildningar.
Även de övriga inriktningarna kan leda till behörighet till
högskolans civilingenjörsutbildningar genom att eleven antingen i programfördjupning eller inom det individuella valet,
eller både och, läser de kurser som ger denna behörighet.

Viktig fördjupning
Med 400 poäng inom programfördjupningen finns det
stora möjligheter för skolor och huvudmän att profilera
teknikprogrammet, vilket har varit ett starkt önskemål från
många håll.
Dagens elever ser gärna att teknikprogrammet fortsätter att vara ett program, där kreativ problemlösning och
praktisk tillämpning, är viktiga utgångspunkter för utbildningen. De uttrycker önskemål om ett brett utbud av kurser inom många teknikområden.

Nya kurser och tankebanor
Det nya programmet har också en del nya ämnen. Ett av
dessa är teknik, där delar av ämnesinnehållet inryms i dagens teknikutvecklingsämne, ett annat är hållbart samhälle.
Nya ämnen kan resa frågor kring läromedel och bemanning. Arkitektur och design är två andra ämnen där

Christina Fahlgren-Lövheim tror att det kan behövas nya
lösningar kring vem eller vilka som ska undervisa i ämnena.
En annan skillnad från idag är att eleverna inte längre
kommer att läsa naturkunskap. Det mesta av innehållet
finns i ämnena fysik och kemi, men också i ett nytt ämne
på programmet, hållbart samhälle. I programfördjupningen
finns möjligheter att välja kurser inom området hållbart
samhälle och det ingår som delar i inriktningen samhällsbyggande och miljö.
Eleverna ska lära sig att kommunicera kring teknik och
att göra det anpassat till den målgrupp de möter. Programgruppen har arbetat medvetet för att göra det nya teknikprogrammet genusoberoende och inkluderande.
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Gränser mot andra program
Informations- och medieteknikinriktningen inom teknikprogrammet har fokus på tekniska tillämpningar, vilket
de andra motsvarande inriktningarna på estetiska och
samhällsvetenskapliga programmen inte har. Det har också
funnits en önskan från arbetslivet att få in fler kurser med
mer praktisk tillämpning i programmet. Det gör att gränsen mot det industritekniska programmet inte alltid är helt
knivskarp. Men den tydliga högskoleförberedande karaktären på teknikprogrammet gör ändå att skillnaden mellan
programmen är stor.
Teknikprogrammet erbjuder i programfördjupningen
även en del kurser som finns på industritekniska och eloch energiprogrammet, vilket möjliggör breddning inom
programmet.

ger kunskaper om och
färdigheter i design och produktutveckling där datorstyrd
design samt konstruktion är centralt. Den ska också behandla designprocess och designmetodik.

Design och produktutveckling

ger kunskaper om och
färdigheter i informations-, kommunikations- och medieteknik. Den ska behandla datorkommunikation, programmering, digital media, webbutveckling samt dator- och
kommunikationsteknik.
Informations- och medieteknik

ger kunskaper om och färdigheter i
produktion och företagande. Den ska behandla automation
och hur produktionslinjer styrs samt ge produktionskunskaper inom olika områden.

Produktionsteknik

ger kunskaper om och
färdigheter i samhällsbyggande, miljö och arkitektur. Den
ska behandla byggande och miljöfrågor ur ett brett perspektiv, såväl ekologiskt och estetiskt som ekonomiskt och
socialt.

Framtidens teknik

Samhällsbyggande och miljö

Teknikprogrammets lista på möjliga kurser inom programfördjupningen är omfattande och ger stora möjligheter att
”paketera” kurserna med tanke på kommande utbildningar
på högskolor och universitet och arbetsliv.
Teknikprogrammet handlar både om gårdagens, dagens
och framtidens teknik.
– Eleverna ska få träna sig i att tänka nytt, utifrån framtidens behov av teknik, och i att ta fram teknik som bidrar
till ett långsiktigt hållbart samhälle. Detta innebär också att
entreprenörskap är ett viktigt innehåll, avslutar Christina
Fahlgren-Lövheim.

Teknikvetenskap

Fakta om teknikprogrammet
Teknikprogrammet ska förbereda elever för högskolestudier, i första hand inom de tekniska och naturvetenskapliga
områdena, men även inom andra vetenskapliga områden.
En elev som går teknikprogrammet kan välja mellan fem
inriktningar:
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ger kunskaper om och färdigheter i teknikvetenskapens arbetsmetoder och verktyg för matematisk
modellering, simulering, styrning och reglering. Den ska
fördjupa kunskaper om teknik, matematik och fysik.
De obligatoriska kurserna på de fyra första inriktningarna
fokuserar på var sitt teknikområde medan de obligatoriska
kurserna på inriktningen teknikvetenskap bygger på kunskaperna om teknik, matematik och fysik.

Valmöjligheter
Utöver de obligatoriska ämnena och kurserna kan huvudmän profilera utbildningen inom programfördjupningen
och det individuella valet. Inom programfördjupningen
finns ett stort antal ämnen och kurser, som huvudmän kan
sätta samman till kurspaket. Några exempel är teknikkurser
som CAD, ljudproduktion och industritekniska processer
liksom naturvetenskapliga ämnen, matematik och humanistiska ämnen som bild och form, filosofi samt historia.

Poängutrymmet för teknikprogrammet fördelar sig så här:
Gymnasiegemensamma ämnen 1100 poäng
Programgemensamma karaktärsämnen 400 poäng
Inriktningar 300 poäng
Programfördjupningar 400 poäng
Individuellt val 200 poäng
Gymnasiearbete 100 poäng
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VVS- och fastighetsprogrammet, VF
Fastighetsteknisk utbildning synligare
Fastighetsbranschen har länge haft ett stort rekryteringsbehov och tycker det är positivt att ordet fastighet syns i
programnamnet, med en inriktning som både lyfter fram
kommunikativa och tekniska kunskaper.
– Programmet ska ge en bred kompetens, för såväl
fastighetsvärd, fastighetsskötare och fastighetstekniker som
montörer och servicetekniker.
Skolverket har tagit fram kurspaket för programmets
yrkesutgångar i samråd med branscherna. Kurspaketen
motsvarar de krav på kunskaper som branscherna vill att
eleverna har för att vara anställningsbara. Paketen ska fungera som stöd för skolorna så att de sätter ihop utbildningar
som är likvärdiga över landet. I programfördjupningen
finns ändå utrymme för lokal anpassning

Karriärvägar efter yrkesexamen
VVS- och fastighetsprogrammet är ett av de program som i
huvudsak har sina rötter i dagens energiprogram. VVS- och
fastighetsprogrammet är inriktat mot installation, service
och underhåll av energitekniska anläggningar och system
i fastigheter. Samtidigt ligger fokus på mötet med andra
människor i yrkesutövningen.
Ventilationsbranschen efterfrågar en yrkesutgång inom
VVS- och fastighetsprogrammet som riktar sig mot injustering, underhåll och service av ventilationsanläggningar, och
så har det blivit.
– Därför var det redan tidigt i processen ganska klart hur
programmet i stort skulle se ut, säger Allan Pinaitis, undervisningsråd på Skolverket med ansvar för programmet.
– Branscherna är överens och vi har fått ett väl avgränsat
och sammanhållet yrkesprogram, fortsätter Allan Pinaitis.
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– Utbildningen riktas i första hand mot ett yrke och elever
som går ut från programmet bör vara anställningsbara inom
yrkesområdet, säger Allan Pinaitis, men det kan för vissa vara
en bit kvar innan man står med båda fötterna i sitt valda
yrke. Här ser bilden lite olika ut beroende på yrkesutgång.
Inom exempelvis de VVS-tekniska yrkena återstår ytterligare lärlingstid innan eleven blir licensierad VVS-montör,
medan den typen av ”färdigutbildning” inte förekommer
inom till exempel de ventilationstekniska eller fastighetstekniska yrkesutgångarna
Som för andra yrkesprogram kommer det sannolikt att
finnas möjligheter för elever från programmet att vidareutbilda sig, där yrkeshögskola kan komma att bli en möjlighet.
På VVS-sidan går det också att senare läsa vidare till VVSingenjör. Även inom fastighetsbranschen finns det mer kvalificerade yrken att gå vidare till. Ofta är det fråga om ökat
ekonomiskt ansvar som till exempel fastighetsförvaltare.

– Motsvarande möjligheter finns för de andra yrkesutgångarna, säger Allan Pinaitis. Inom yrkesutgångarna mot kyloch värmepumpsbranschen kan det till exempel avse utbildning till yrken som kylkonstruktör eller energirådgivare.

Fakta om VVS- och fastighetsprogrammet
Det nya VVS- och fastighetsprogrammet ska liksom alla
andra yrkesprogram ge eleven en grundläggande yrkesutbildning.
Inom VVS- och fastighetsprogrammet kan eleven välja
mellan fyra inriktningar:
ger kunskaper om uppbyggnad och funktion i
energitekniska anläggningar, teknisk dokumentation, service, drift och underhåll samt kommunikation med entreprenörer, beställare, boende och kunder. Exempel på yrken:
Fastighetsskötare
Fastighetsvärd
Fastighetstekniker
Fastighet

•
•
•

ger kunskaper i installation,
service, drift och underhåll, samt energioptimering av kyltekniska anläggningar, systemtänkande, miljö och säkerhet.
Exempel på yrken:
Kylmontör
Kyl- och värmepumpsteknik

• Isoleringsmontör
• VVS-montör
Valmöjligheter
Utöver de obligatoriska ämnena och kurserna kan huvudmän profilera utbildningen inom programfördjupningen
och det individuella valet. Det finns inom VVS- och fastighetsprogrammet ett stort antal ämnen och kurser inom
programfördjupningen som huvudmän kan sätta samman
till kurspaket efter samråd med det lokala programrådet.
De kurser eleven läser inom programfördjupningen kan
som på alla yrkesprogram leda till en yrkesutgång. Det
betyder att eleven efter examen ska vara anställningsbar
inom valt område.
Även om programmet i första hand syftar till jobb inom
angivna yrken, finns möjlighet för vidareutbildning såväl
inom yrkeshögskolan som inom universitet och högskolor.
För grundläggande behörighet till universitet och högskolor behöver eleven utöver en yrkesexamen ha godkända
betyg i svenska eller svenska som andraspråk 2 och 3 samt
engelska 6. Dessa kurser kan eleven läsa som individuellt
val eller som utökat program.

•

Poängutrymmet för VVS- och fastighetsprogrammet
fördelar sig så här:

ger kunskaper i service, drift och
underhåll samt mätning och injustering av luftbehandlingsanläggningar, felsökning och förståelse av plan- och
sektionsritningar för installationer, flödesscheman samt
styr- och reglerscheman. Exempel på yrken:
Ventilationstekniker

Gymnasiegemensamma ämnen 600 poäng

Ventilationsteknik

•

Programgemensamma karaktärsämnen 400 poäng
Inriktningar 300–400 poäng
Programfördjupningar 800–900 poäng
Individuellt val 200 poäng
Gymnasiearbete 100 poäng

VVS ger kunskaper i installation, service och underhåll av
till exempel värme- och sanitetssystem, gällande installationsregler och bygglagstiftning, kunskaper om energi- och
miljöfrågor samt säkerhet. Exempel på yrken:
Industrirörsmontör

•
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Vård- och omsorgsprogrammet, VO
– Psykiatrin är ett omdiskuterat område i samhället, så det
var självklart för oss att lyfta fram betydelsen av kunskaper i
psykiatri och också göra det obligatoriskt.
Det finns också flera fördjupningskurser i psykiatri som
skolan kan erbjuda de elever som är intresserade.

Mer obligatoriskt är tidigare

Det nya vård- och omsorgsprogrammet är en arvtagare
till det nuvarande omvårdnadsprogrammet. Efter examen
från programmet ska eleverna ha sådana grundläggande
kunskaper som behövs för att arbeta som vård- och omsorgspersonal inom hälso- och sjukvård, äldreomsorg,
psykiatri och med funktionshindrade. Inom programmet
kan eleverna också välja kurser som ger grundläggande
högskolebehörighet och särskild behörighet för att till
exempel studera till sjuksköterska.

Stark koppling till yrkeslivet
Ulla Lindqvist, ansvarigt undervisningsråd för vård- och
omsorgsprogrammet på Skolverket, pekar på att det nya
programmet är ett yrkesprogram där det finns större utrymme än idag för de olika karaktärsämnena. Vissa ämnesområden betonas mer, som exempelvis psykiatri.
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Det är en mycket större del av vård- och omsorgsprogrammet som är obligatorisk jämfört med dagens program. Det
är mycket som förenar de olika yrkesområdena så det är
viktigt att alla elever får med sig en ordentlig uppsättning
med baskunskaper. Detta är väl avstämt med alla aktörer på
området.
– Det är också en kvalitetsfråga, säger Ulla Lindqvist.
Eftersom alla elever får en bred gemensam bas vet arbetsgivarna mycket bättre vad en person kan, som har gått vårdoch omsorgsprogrammet.
Programmet har inte några inriktningar. Det ger skolorna
och huvudmännen större utrymme och bättre möjligheter
att skapa intressanta kurspaket för att passa lokala och regionala behov. Även för detta finns det stöd hos branschen.

Hälsa i fokus
Ulla Lindqvist berättar att examensmålen för programmet
nu tydligare lyfter fram att verksamheten ska utgå från det
friska, från hälsan, med målet att bevara och återställa människans hälsa.
En annan viktig del i det nya programmet är betoningen
på den tekniska utvecklingen.
– Det finns idag en stor mängd tekniska hjälpmedel för
människor som behöver stöd eller vård, men den delen är
relativt liten i dagens program. Nu kommer det att finnas
en särskild kurs om IT i vård och omsorg och en särskild
kurs om teknik i vård och omsorg.

Teknikutvecklingen kommer också in som delar av andra
kurser. Därmed kommer eleverna att få en mycket bättre
grund när det gäller it och teknik i vård och omsorg än
dagens elever får.
Ämnena i det nya vård- och omsorgsprogrammet är
strukturerade på ett delvis annorlunda sätt än tidigare.
Kunskapsinnehållet finns kvar men det kan vara organiserat
på ett nytt sätt. Det kan därför visa sig vara lämpligt att arbeta på ett annat sätt, och exempelvis vara flera lärare som
kan komplettera varandra och dela på ett ämne.

Det personliga bemötandet
Programmet betonar etiska frågor, bemötande och elevernas förmåga att kommunicera med de människor de möter
i sitt framtida yrkesliv.
Det finns därför ytterligare en kurs i svenska eller
svenska som andraspråk bland de karaktärsgemensamma
ämnena.
– Men även som karaktärsämneslärare bör man fundera
över hur man kan utforma en språkligt utvecklande undervisningsmiljö.
Språk är viktiga för elevernas möjligheter att jobba i
andra länder. Därför kan man välja engelska i programfördjupningen. Men Ulla Lindqvist hoppas att eleverna också
kommer att ges möjlighet att läsa andra språk inom det
individuella valet.
Entreprenörskap ska genomsyra alla program i den nya
gymnasieskolan.
– Vi har valt att uttrycka vad det innebär att ha ett sådant
förhållningssätt. Det kan handla om att se och lösa problem,
vara kreativ och att se konsekvenser. Det ska gälla i alla ämnen och kan bli en spännande utmaning för skolorna.

Lägger bort titlarna
Det finns vissa beröringspunkter mellan vård- och omsorgsprogrammet och barn- och fritidsprogrammet. Man
kan exempelvis inrikta sig mot personlig assistent på båda
programmen.

– Men utgångspunkterna skiljer mellan programmen. I
vård- och omsorgsprogrammet ska det finnas just en vårdoch omsorgsgrund medan grunden för barn- och fritidsprogrammet är pedagogisk.
Yrkestitlar finns inte bland förslagen på yrkesutgångar.
I stället presenteras de verksamhetsområden som programmet utbildar för.
– Det beror på att det ser så olika ut över landet. Det
skulle vilseleda mer än hjälpa om vi försökte vara mer specifika genom att använda yrkestitlar.
Ett yrke som kanske inte är alldeles uppenbart är polis.
Det går att läsa kurser som t.ex. människans säkerhet och
räddningsmedicin, som kan bidra till en grund inför polishögskolan.

Finns en väg till högskolan
Vård- och omsorgsprogrammet är ett yrkesprogram som
kan ge grundläggande högskolebehörighet inom ramen
för programmet. En elev kan, utan utökat program, välja
kurser som leder till en grundläggande högskolebehörighet, samt särskild behörighet till vissa utbildningar inom
området, som till exempel sjuksköterska, logoped och arbetsterapeut.

Fakta om vård- och omsorgsprogrammet
Det nya vård- och omsorgsprogrammet ska liksom alla
andra yrkesprogram ge eleven en grundläggande yrkesutbildning.
Inriktningar
Vård- och omsorgsprogrammet har inga inriktningar, men
programmet ger möjlighet till specialisering inom ramen
för programfördjupningen. Exempel på yrken:
Akutsjukvård
Funktionsnedsättning
Hälso- och sjukvård
Äldreomsorg

•
•
•
•
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Valmöjligheter
Utöver de obligatoriska ämnena och kurserna kan huvudmän profilera utbildningen inom programfördjupningen
och det individuella valet. Det finns inom vård – och omsorgsprogrammet ett stort antal ämnen och kurser inom
programfördjupningen som huvudmän kan sätta samman
till kurspaket efter samråd med det lokala programrådet.
De kurser eleven läser inom programfördjupningen ska
som på alla yrkesprogram leda till en yrkesutgång. Det betyder att eleven efter examen ska vara anställningsbar inom
valt område.
Även om programmet i första hand syftar till jobb inom
angivna yrken, finns möjlighet för vidareutbildning såväl
inom yrkeshögskolan som inom universitet och högskolor.
För grundläggande behörighet till universitet och högskolor behöver eleven utöver en yrkesexamen ha godkända
betyg i svenska eller svenska som andraspråk 2 och 3 samt
engelska 6. Svenska eller svenska som andraspråk 2 ingår i
de programgemensamma karaktärsämnena. Övriga kurser
kan eleven läsa inom programfördjupningen, som individuellt val eller som utökat program.

Poängutrymmet för vård- och omsorgsprogrammet
fördelar sig så här:
Gymnasiegemensamma ämnen 600 poäng
Programgemensamma karaktärsämnen 1100 poäng
Inriktningar 0 poäng
Programfördjupningar 500 poäng
Individuellt val 200 poäng
Gymnasiearbete 100 poäng
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Läs mer om den nya gymnasieskolan på

www.skolverket.se/gy2011

