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Poängfördelning inom programmen

Skillnaden mellan högskole- och yrkesförberedande

Högskoleförberedande program

Gymnasiegemensamma ämnen = 1100 – 1250 p

Programgemensamma ämnen = 150 – 450 p

Inriktningskurser = 300 – 450 p

Programfördjupningskurser = 200 – 500 p

Individuella val = 200 p

Gymnasiearbete = 100 p

Yrkesförberedande program

Gymnasiegemensamma ämnen = 600 p

Programgemensamma ämnen = 400 – 1100 p

Inriktningskurser = 0 – 700 p

Programfördjupningskurser = 500 – 900 p

Individuella val = 200 p

Gymnasiearbete = 100 p



Högskoleförberedande program

Till övervägande del teoretiska ämnen och kurser

För behörighet krävs godkänt (lägst E) i:

Svenska

Engelska

Matematik

Samt i minst nio andra ämnen

Svenska 3 och Engelska 6 ingår

Dessa kurser ingår i samtliga högskoleförberedande 

program eftersom de är obligatoriska vid ansökan till 

högskoleutbildningar.

Inom yrkesprogrammen är de inte obligatoriska men 

går att välja till.

Moderna språk

Inom alla högskoleförberedande program utom 

Teknikprogrammet är det obligatoriskt att läsa ett 

modernt språk (franska, tyska och spanska är de 

vanligaste alternativen men det kan finnas fler). 

Matematik

Inom de flesta högskoleförberedande program är 

Matematik 2 obligatoriskt men det finns undantag 

och valet av inriktning avgör sedan om man läser 

ytterligare kurser i Matematik eller ej.

Högskoleförberedande program är generellt mer 

krävande och med fler hemuppgifter och prov.



Yrkesförberedande program

Till övervägande del praktiska ämnen och kurser

För behörighet krävs godkänt (lägst E) i:

Svenska

Engelska

Matematik

Samt i minst 5 andra ämnen

Svenska 2, 3 och Engelska 6 ingår

Dessa kurser är en förutsättning för att kunna söka 

till högskoleutbildningar och från hösten 2023 ingår 

de även i yrkesprogrammen men det går bra att ta 

bort dem från sin studieplan om man vill. Kurserna 

ersätts då inte med andra ämneskurser men du får 

ändå tillräckligt med gymnasiepoäng.  

Moderna språk ingår ej

Om du trots det gärna vill läsa t ex Tyska, Franska 

eller Spanska så kan du ha det som individuellt val 

men detta är då begränsat till 200 poäng.

Högre Matematik ingår ej

Inom yrkesförberedande program behöver du bara 

läsa Matematik 1a men kan även där välja att läsa 

fler kurser inom den mycket begränsade ramen för 

individuellt val eller som utökat program.

Fundera och prioritera efter vad du tror blir viktigast 

i din framtid; högskolebehörighet, ett modernt språk 

eller mer matematik?



Ekonomi och administration

Om samhällsekonomi, företagsekonomi och juridik 

Bransch- och yrkesområden

Inom ekonomi och administration finns det många 
yrken och arbetsuppgifter som ställer olika krav på 
utbildning. För det mesta krävs högskoleutbildning 
efter gymnasiet, till exempel för att arbeta på bank, 
som civilekonom eller revisor men för vissa tjänster 
kan det räcka med en gymnasieexamen eller med 
en yrkeshögskoleutbildning (t ex till administratör). 
Generellt bör man ha lätt för Matematik. 

För alla yrken inom ekonomi och administration är 
det viktigt att vara noggrann samt uttrycka sig väl i 
tal och skrift. Det är yrken som ofta innebär många 
kontakter - med allmänheten, myndigheter, företag, 
enskilda kunder och medarbetare. Vid intresse för 
internationella samarbeten är det förstås viktigt att 
kunna prata bra engelska och i vissa fall måste du 
även föra samtal på ett ”modernt språk”. 

Här kan du se olika yrken inom denna kategori:

framtid.se/yrken/ekonomi-administration

Relaterat gymnasieprogram

Ekonomiprogrammet

Youtubeklipp om att arbeta med ekonomi

https://www.framtid.se/yrken/administration-ekonomi
https://www.youtube.com/watch?v=sSD_JC54Ph8


Ekonomiprogrammet (finns på Tingsholm)

Om samhällsekonomi, företagsekonomi och juridik 

Gymnasiegemensamma ämnen

Engelska 5 och 6  200 p
Historia 1b, 2a  200 p
Idrott och hälsa 1  100 p
Matematik 1b och 2b  200 p
Naturkunskap 1b  100 p
Religionskunskap 1  50 p
Samhällskunskap 1b  100 p
Svenska/svenska som andraspråk 1–3  300 p

Gymnasiearbete  100 p
Individuellt val  200 p

Programgemensamma ämnen Behörighetskrav

Företagsekonomi 1  100 p Samma som till Samhälls-

Privatjuridik  100 p vetenskapsprogrammet

Moderna språk  100 p

Psykologi 1  50 p

Ledarskap och Organisation  100 p

Företagsekonomi 2  100 p

Entreprenörskap och företagande  100 p

Programfördjupningskurser

Ekonomi

Matematik 3b  100 p
Företagsekonomi – specialisering  100 p
Marknadsföring 100 p

Juridik

Filosofi 1  50 p
Affärsjuridik  100 p
Rätten och samhället  100 p
Psykologi 2a  50 p

Entrepenörsprogammet på Sven Eriksonsgymnasiet i Borås

Bygger på det vanliga Ekonomiprogrammet men är en så kallad 
spetsutbildning som delvis ligger på högskolenivå och större vikt 
läggs vid kommunikation och ledarskap. Varje elev får en mentor 
på ett företag tillsammans med en kamrat i klassen.

Du kan läsa mer om det här: 

Entreprenörs programmet

https://borasgymnasier.se/program/entreprenorsprogrammet


Konst, film, teater, musik och dans

Om kreativa ämnen och artistiska arbetsområden

Bransch- och yrkesområden

Exempel på yrken inom denna kategori är fotograf, 
art director och manusförfattare – kreativa arbeten 
som handlar om att skapa. Det kan handla om att 
måla dekor för scen och film eller att uttrycka sig i 
rörelse och mimik genom dans, teater, musik eller 
sång. Konkurrensen är ofta hård om jobben vilket 
gör många tvungna att ha ett annat yrke vid sidan 
av det estetiska huvudintresset. Inom teater & film 
handlar det i regel om projektanställningar.

Kommunala satsningar har ofta stor betydelse för 
möjligheterna att få jobb på bibliotek, teatrar, radio 
och konserthus etc. Efterfrågan på formgivare och 
artister av olika slag kan variera mycket beroende 
på ekonomiska resurser och prioriteringar. Design 
har blivit viktigare inom marknadsföring och antas  
ge konstnärer fler arbetstillfällen framöver.

Här kan du se olika yrken inom denna kategori:

framtid.se/yrken/kultur-media-design

Relaterat gymnasieprogram

Estetiska programmet

Sida som beskriver olika estetiska yrken

https://www.framtid.se/yrken/kultur-media-design
https://cutt.ly/BNshvFc


Estetiska programmet (finns i Borås)

Om kreativa ämnen och artistiska arbetsområden

Gymnasiegemensamma ämnen

Engelska 5 och 6  200 p
Historia 1b  100 p
Idrott och hälsa 1  100 p
Matematik 1b  100 p
Naturkunskap 1b  100 p
Religionskunskap 1  50 p
Samhällskunskap 1b  100 p
Svenska/svenska som andraspråk 1–3  300 p

Gymnasiearbete  100 p
Individuellt val  200 p

Programgemensamma ämnen

Estetisk kommunikation 1  100 p

Konstarterna och samhället  50 p

Programfördjupningskurser

Moderna språk  100 p
Engelska 7  100 p
Entreprenörskap  100 p
Instrument eller sång 2  100 p
Bruksspel och ackompanjemang  100 p

Inriktningar

Bild och formgivning 

Dans 

Film och teater 

Musik

Behörighetskrav till programmet

Lägst E i Svenska, Engelska, Matematik + i 9 andra ämnen



Kultur, historia, filosofi och språk

Om humaniora, samhällshistoria och kommunikation

Bransch- och yrkesområden

Ett klassiskt yrkesområde i betydelsen att det till stora 
delar är inriktat mot akademiska studier och forskning. 
Läran om människan förr och nu, politik, kulturer och 
traditioner, litteratur, historia och filosofi. Språk är en 
viktig hörnsten inom detta område med ett samband 
mellan språk och kultur. Förvänta dig en kombination 
av svenska, engelska och ytterligare språk.  

Alla yrken inom den här kategorin är inte kopplade till 
forskning men har på ett eller flera sätt med läran om 
människan att göra. Människans kulturer och historia 
utifrån olika perspektiv och sätt att tänka, uttrycka sig 
och samarbeta. Reflektion över etiska och filosofiska 
frågor, argumentation, slutsatser och att motivera sina 
ställningstaganden för andra. Humaniora passar dem 
som är intresserade av en politisk karriär eller vill bli 
historielärare, arkeologer eller turistguider.

Här kan du se olika yrken inom denna kategori:

framtid.se/yrken/humaniora-pedagogik

Relaterat gymnasieprogram

Humanistiska programmet

Youtubeklipp med tidigare elev på HP

https://www.framtid.se/yrken/pedagogiskt-arbete
https://www.youtube.com/results?search_query=Att+arbeta+som+humanist


Humanistiska programmet (finns i Borås)

Om samhällshistoria, kulturer, traditioner, språk och litteratur

Gymnasiegemensamma ämnen

Engelska 5 och 6  200 p
Historia 1b, 2b   200 p
Idrott och hälsa 1  100 p
Matematik 1b  100 p
Naturkunskap 1b  100 p
Religionskunskap 1  50 p
Samhällskunskap 1b  100 p
Svenska/svenska som andraspråk 1–3  300 p

Gymnasiearbete  100 p
Individuellt val  200 p

Programgemensamma ämnen

Filosofi 1  50 p     Människans språk  100 p

Moderna språk  200 p

Programfördjupningskurser

Etnicitet och kulturmöten  100 p
Hum- Sam specialisering  100 p
Sociologi  100 p

Inriktningskurser - Kultur

Filosofi 2  50 p
Kultur- och idéhistoria  100 p
Samtida kulturuttryck  100 p    
Psykologi 1  50 p
Litteratur 1  100 p

Behörighetskrav till programmet

Lägst E i Svenska, Engelska, Matematik 

Geografi, Historia, Religion, Samhällskunskap + i 5 andra ämnen



Naturvetenskap och internationella arbetsområden

Om naturvetenskap, ekonomi, språk och kommunikation

Bransch- och yrkesområden

Inom naturvetenskap och internationella affärsområden 
finns det väldigt många branscher och yrken. Det mest 
talade språket i den kategorin är tveklöst engelska och 
därför är det i många fall viktigt att kunna behärska det 
språket mer eller mindre flytande. Man kan jobba med 
forskning, utveckla nya produkter och metoder, utbilda 
eller göra utredningar via internationella kontakter som 
har relevant expertis eller särskilda resurser.

Även moderna språk som tyska, franska och spanska 
kan komma till användning beroende på arbetsområde 
och nationaliteter. En stor majoritet är akademiker och 
kan vara alltifrån forskare, lärare, eller affärsmän som 
sköter marknadsföring, import och export m.m. Andra 
arbetar inom vårdsektorn som sjukhusfysiker, kemister 
eller toxikologer och en del jobbar inom industrin som 
ingenjörer eller med produktutveckling etc.

Här kan du se olika yrken inom denna kategori:

framtid.se/yrken/naturvetenskapligt arbete

Relaterat gymnasieprogram

International Baccalaureate (IB)

Youtubeklipp om innehåll och syfte med IB 

https://www.framtid.se/yrken/naturvetenskapligt-arbete
https://www.youtube.com/watch?v=9LuuJa3t-m8


International Baccalaureate (finns i Borås)

Om främst naturvetenskapliga ämnen med undervisning på engelska 

Pre-DP år 1

Engelska 5  100 p
Historia 1b, 2b   200 p
Moderna språk 3  100 p
Historia 1 b  100 p
Idrott och hälsa 1  100 p
Matematik 1c och 2c  200 p
Biologi 2  100 p
Svenska/svenska som andraspråk 1  100 p
Pre-DP Social Science  50 h
Pre-DP Psychology 50 h
Pre-DP Biology 60 h
Pre-DP Chemistry 40 h
Pre-DP Physics 40 h
Pre-DP Matematics 50 h

Ingår i samtliga grupper

Theory of knowledge 100 h (samband mellan olika kunskapsområden och kritiskt tänkande)

Creativity, activity and service  100 h (verksamhet med aktivitet utanför skolan)

Extended essay (längre akademiskt arbete)

IB DP år 2 och 3

Group 1 Group 4

Studies in language and litterature 240/150 h Sciences  240/150 h

(Svenska, Engelska, Modersmål) (Biologi, Fysik, Kemi)

Group 2 Group 5

Language Acqusition 240/150 h Mathematics 240/150 h

(Svenska, Engelska, Spanska, Franska) (Matematik)

Group 3 Group 6

Individuals and societies 240/150 h Another subject from 1-4  240/150 h

(Svenska, Engelska, Modersmål) (kombination av gruppspår)

Behörighet till programmet

Avgörs genom tester i Engelska 

och Matematik 



Naturvetenskapliga yrken och arbetsfält

Om naturvetenskapliga ämnen, matematik och teknik 

Bransch- och yrkesområden

Om du tycker om att lösa logiska problem, funderar över 
hur naturen fungerar och kanske vill förbättra sjukvården 
eller minska miljöpåverkan genom teknisk utveckling så 
bör du överväga ett naturvetenskapligt yrke. Med andra 
ord något som huvudsakligen bygger på ett eller flera av 
baselementen Fysik, Kemi och Biologi (som inte sällan 
kombineras med olika grader av matematik). 

Du bör vara nyfiken och orka läsa många vetenskapliga 
böcker, forskningsartiklar eller tekniska instruktioner för 
att förstå och kunna samarbeta med andra i branschen.

Inom en del av dessa yrken förekommer det avancerade 
kalkyler och beräkningar och då är det viktigt att klara av 
ganska svår matematik. Även om det idag finns tekniska 
hjälpmedel så krävs i vissa fall en matematisk förståelse 
för att kunna använda sin utrustning på rätt sätt och det 
gäller samtliga naturvetenskapliga områden.

Här kan du se olika yrken inom denna kategori:

framtid.se/yrken/naturvetenskapligt arbete

Relaterat gymnasieprogram

Naturvetenskapsprogrammet

Youtubeklipp om naturvetenskapligt arbete 

https://www.framtid.se/yrken/naturvetenskapligt-arbete
https://www.youtube.com/watch?v=fTA_l5Y9CFI


Naturvetenskapsprogrammet (finns på Tingsholm)

Om naturvetenskapliga ämnen - fysik, kemi, biologi och matematik 

Gymnasiegemensamma ämnen

Engelska 5 och 6  200 p
Historia 1b, 2a  200 p
Idrott och hälsa 1  100 p
Matematik 1c - 3c  300 p
Naturkunskap 1b  100 p
Religionskunskap 1  50 p
Samhällskunskap 1b  100 p
Svenska/svenska som andraspråk 1–3  300 p

Gymnasiearbete  100 p
Individuellt val  200 p

Programgemensamma ämnen

Biologi 1  100 p    Kemi 1

Fysik 1a  150 p    Moderna språk  100 p

Behörighetskrav till programmet

Lägst E i Svenska, Engelska, Matematik 

Biologi, Kemi, Fysik + i 6 andra ämnen

Programfördjupningskurser

Miljö- och energikunskap  100 p
Matematik 5  100 p
Hållbart samhällsbyggande  100 p
Naturvetenskaplig specialisering  100 p

Inriktningar

Naturvetenskap

Biologi 2  100 p

Fysik 2  100 p

Kemi 2  100 p

Matematik 4  100 p

Naturvetenskap och samhälle

Geografi 1  100 p

Samhällskunskap 2  100 p

En naturvetenskaplig kurs (t ex Biologi 2)  100 p



Pedagogiska och beteendevetenskapliga yrken

Om samhällskunskap, historia, geografi och religion  

Bransch- och yrkesområden

En pedagog vet hur man lär ut olika saker och har ofta 
stor kunskap inom vissa ämnesområden. Utöver lärare 
handlar det om fritidspedagoger (jobbar på fritidshem), 
förskollärare, officerare inom Sveriges Försvar, studie-
och yrkesvägledare och andra mer okända yrken som 
baseras på någon form av undervisning, instruktioner 
eller information genom pedagogiska metoder.

Beteendevetare är ett samlingsnamn för många yrken 
där det krävs kunskap om människor och hur vi brukar 
fungera i sociala sammanhang. Arbetsuppgifterna kan 
vara utredningar, undersökningar, behandlingsinsatser 
och konflikthantering m.m. I många fall förekommer ett 
tätt samarbete mellan olika slags beteendevetare som 
t ex socialsekreterare, kuratorer och psykologer.  

Andra bedriver forskning om människor som individer, 
gruppmedlemmar och samhällsmedborgare inom det 
svenska eller utländska samhällens strukturer.

Här kan du se olika yrken inom denna kategori:

framtid.se/yrken/pedagogiskt-arbete

Relaterat gymnasieprogram

Samhällsvetenskapsprogrammet

Youtubeklipp med en pedagogikstudent 

https://www.framtid.se/yrken/pedagogiskt-arbete
https://www.youtube.com/watch?v=pRj2E81GDME


Samhällsvetenskapsprogrammet (finns på Tingsholm)

Om samhällsfrågor, politik, historia, religion, energi och miljö m.m.

Gymnasiegemensamma ämnen

Engelska 5 och 6  200 p
Historia 1b, 2a  200 p
Idrott och hälsa 1  100 p
Matematik 1b och 2b  200 p
Naturkunskap 1b  100 p
Religionskunskap 1  50 p
Samhällskunskap 1b  100 p
Svenska/svenska som andraspråk 1–3  300 p

Gymnasiearbete  100 p
Individuellt val  200 p

Programgemensamma ämnen

Filosofi 1  100 p            Psykologi 1  50 p

Moderna språk  200 p

Inriktningar

Beteendevetenskap Samhällsvetenskap

Ledarskap och organisation  100 p Geografi 1  100 p

Kommunikation  100 p Historia 2a  100 p

Psykologi 2a  50 p Religionskunskap 2  50 p

Sociologi  100 p Samhällskunskap 2 och 3  200 p

Psykologi 2b  50 p Geografi 2  100 p

Filosofi 2  50 p Humanistisk och samhälls-

Internationella relationer  100 p vetenskaplig specialisering  100 p

Medier, information och kommunikation

Journalistik, reklam och information 1 och 2  200 p

Medieproduktion 1 och 2  200 p

Medier, samhälle och kommunikation  100 p

Psykologi 2a  50 p

Fotografisk bild 1  100 p

Samhällskunskap 2  100 pBehörighetskrav till programmet

Lägst E i Svenska, Engelska, Matematik 

Geografi, Historia, Religion, Samhällskunskap + i 5 andra ämnen



Tekniska områden och ingenjörsarbete 

Om naturvetenskapliga ämnen, matematik och konstruktion

Bransch- och yrkesområden

Om du tycker att det är spännande med tekniska saker 
och vill veta hur de fungerar. Kanske vill utveckla någon 
kul apparat eller maskin till att bli ännu bättre eller bidra 
till minskad miljöpåverkan genom effektivisering av våra 
energislag. Då bör du överväga en teknisk karriär och i 
de flesta fall bygger sådant arbete på Fysik men kan ha 
inslag av kemiska och biologiska processer. Inte sällan 
kombinerat med matematiska mätningar och ritningar.

Du bör vara nyfiken och orka läsa många vetenskapliga 
böcker, forskningsartiklar eller tekniska instruktioner för 
att förstå och kunna samarbeta med andra i branschen.

Inom en del av dessa yrken förekommer det avancerade 
kalkyler och beräkningar och då är det viktigt att klara av 
ganska svår matematik. Även om det idag finns tekniska 
hjälpmedel så krävs i vissa fall en matematisk förståelse 
för att kunna använda sin utrustning på rätt sätt och det 
gäller samtliga naturvetenskapliga områden.

Här kan du se olika yrken inom denna kategori:

framtid.se/yrken/tekniskt arbete

Relaterat gymnasieprogram

Teknikprogrammet

Youtubeklipp om teknik och framtidens jobb 

https://www.framtid.se/yrken/tekniskt-arbete
https://www.youtube.com/watch?v=mUkOT8MhBqc


Datateknik och IT

Om systemutveckling, nätverk, grafik och programmering

Bransch- och yrkesområden

Att jobba med informationsteknik (IT) och datahantering 
innebär att du är i en bransch som hela tiden utvecklas 
och förändras. I grunden handlar det om att arbeta med 
information på olika sätt som ska analyseras, förändras 
eller skyddas från virus och hackerattacker m.m. En del 
arbetar med nätverksteknik som handlar om kopplingar, 
installation och förbindelser mellan servrar och datorer i 
gemensamma nätverk. Andra utvecklar operativsystem 
eller skapar databaser, grafik eller animationer för spel 
och hemsidor. En majoritet jobbar med datasäkerhet på 
banker, myndigheter och många olika företag.

Det råder hård konkurrens om jobben och arbetsgivare 
förväntar sig uppdaterade kunskaper i takt med teknisk 
utveckling och nya programspråk men det finns många 
kurser, Yotube-tutorials och IT-forum på nätet så det är 
möjligt att hänga med för dem som är intresserade och 
har tillräckliga baskunskaper inom data. Var medveten 
om att det mesta kommuniceras på engelska.

Här kan du se olika yrken inom denna kategori:

framtid.se/yrken/datatekniskt arbete

Relaterat gymnasieprogram

Teknikprogrammet

Webbinarium om data- och IT-branschen

https://www.framtid.se/yrken/data-it
https://arbetsformedlingen.se/play/spellistor/utbilda-dig-till-olika-branscher?id=4.45f2840b17863cf8a235c10


Teknikprogrammet (finns på Tingsholm)

Om teknik och ingenjörskonst inom fysik, kemi och matematik 

Gymnasiegemensamma ämnen

Engelska 5 och 6  200 p
Historia 1a1  50 p
Idrott och hälsa 1  100 p
Matematik 1c - 3c  300 p
Religionskunskap 1  50 p
Samhällskunskap 1b  100 p
Svenska/svenska som andraspråk 1–3  300 p

Gymnasiearbete  100 p
Individuellt val  200 p

Programgemensamma ämnen

Fysik 1a  150 p

Kemi 1  100 p

Teknik 1  150 p

Behörighetskrav till programmet

Lägst E i Svenska, Engelska, Matematik 

Biologi, Kemi, Fysik + i 6 andra ämnen

Inriktningar

Informations- och medieteknik

Dator- och nätverksteknik  100 p

Produktionsteknik  100 p

Webbutveckling 1  100 p 

Spår 1: Fysik 2  100 p, Matematik 4  100 p, Matematik 5  100 p, CAD 1,2  100 p 

Spår 2: Miljö- och energikunskap  100 p, Matematik 4  100 p, Geografi 1  100 p, 

Fysik 2  

Spår 3: Entreprenörskap  100 p, CAD 1 och 2  100 p, Psykologi 1 och 2  100 p, 

Ledarskap och organisation 100 p.

Produktionsteknik Samhällsbyggande och miljö

Mekatronik 1  100 p       Arkitektur - Hus  100 p

Produktionskunskap 1  100 p Hållbart samhällsbyggande  100 p

Produktionsutrustning 1  100 p Byggnadsverk  100 p

Datorstyrd produktion 1  100 p CAD 1 och 2  100 p

CAD 1 och 2  100 p

Robotteknik 1  100 p Spår 1: Fysik 2  100 p, Matematik 4  100 p,

CAD/CAM  100 p Programmering 1  100 p

Spår 2: Fysik 2  100 p, Ma 4 och 5  200 p

Systemutveckling och 

Spelutveckling finns på 

LBS i Borås 



Barnpedagogiska och sociala yrken

Om psykologi, beteendevetenskap och barnomsorg

Bransch- och yrkesområden

Många vuxna är roade och fascinerade av små barn när 
de nyfiket försöker förstå sin omvärld och förhålla sig till 
andras behov och viljor. Genom studier av många barn i 
olika vardagssituationer och miljöer har forskare skapat 
ett stort beteendevetenskapligt underlag för pedagoger 
inom barnomsorgen, socialtjänst och barnsjukvård m.m. 
Det handlar inte bara om förskollärare och barnskötare 
utan om ganska många andra yrken om man inkluderar 
vård, skola, sociala enheter och även Polisen. 

Inom sociala yrken kan man för övrigt arbeta med både 
barn, vuxna och äldre. Kyrkliga yrken, kriminalvård och 
missbruksvård med mera. Att ge hjälp, stöd och råd för 
behövande är vanliga uppgifter inom social verksamhet 
och många i den kategorin är utbildad socionom genom 
högskola (inte minst socialsekreterare, familjerådgivare, 
kuratorer och enhetschefer). Man måste ha psykologisk 
förståelse, empati och vilja att även hjälpa sådana som 
beter sig annorlunda, är ovårdade eller ilskna. 

Här kan du se olika yrken inom denna kategori:

framtid.se/yrken/socialt-arbete

Relaterat gymnasieprogram

Barn- och fritidsprogrammet

Youtubeklipp om att arbeta som barnpedagog 

https://www.framtid.se/yrken/socialt-arbete
https://www.youtube.com/watch?v=APufgMnpVG0


Barn- och fritidsprogrammet (finns i Borås)

Om barnpedagogik, beteendevetenskap, sociologi och psykologi

Gymnasiegemensamma ämnen

Engelska 5 och 6  200 p (Engelska 6 kan tas bort)
Historia 1a1  50 p
Idrott och hälsa 1  100 p
Matematik 1a  100 p
Naturkunskap 1a1  50 p
Religionskunskap 1  50 p
Samhällskunskap 1a1  50 p
Svenska/svenska som andraspråk 1-3  300 p

Gymnasiearbete  100 p  (Svenska 2 och 3 kan tas bort)
Individuellt val  200 p

Programgemensamma ämnen

Hälsopedagogik 1  100 p

Naturkunskap 1a2  50 p

Kommunikation  100 p

Lärande och utveckling  100 p

Människors miljöer  100 p

Pedagogiskt ledarskap  100 p

Samhällskunskap 1a2  50 p

Svenska/svenska som andraspråk 2  100 p

Programfördjupningskurser

36 stycken så de får inte plats här men finns på denna pdf: 

gymnasieguiden.se/gymnasieprogram/BF/programplan/Pro
gramplan_BF.pdf

Man läser dock inte alla 36 utan får välja inom 600 poäng

Inriktningar

Fritid och hälsa

Fritids- och friskvårdsaktiviteter  200 p

Fritids- och idrottskunskap  100 p

Pedagogiskt och socialt arbete

Socialt arbete 1  100 p

Pedagogiskt arbete   200 p

https://www.gymnasieguiden.se/gymnasieprogram/BF/programplan/Programplan_BF.pdf


Bygg- och anläggning

Om infrastruktur, snickerier och markarbeten

Bransch- och yrkesområden

Inom denna kategori ingår många hantverksyrken som 
är viktiga för Sveriges samhällsbygge och infrastruktur. 
Det är dels dem som är kopplade till husbyggnation och 
renoveringar m.m. och dem som har med anläggning av 
vägar, tunnlar och broar att göra (vissa jobbar dock mer 
med järnvägar). En majoritet använder sig av maskiner 
och avancerade hjälpmedel i sitt arbete men om man är 
intresserad av äldre hantverksmetoder så är det möjligt 
att vidareutbilda sig för så kallad restaurering.

Bygg- och anläggningsbranschen behöver fler personer 
och speciellt fler kvinnor. Framtidsutsikterna är goda för 
det finns ett ökat behov av bostäder, arbetsplatslokaler, 
butiker, sjukhus och vägar som gör det smidigare att ta 
sig mellan landsbygd och städer. Många inom praktiska 
branscher känner en yrkesstolthet över den skicklighet 
de har utvecklat under åren som hantverkare och vissa 
får även god användning av det i sitt privatliv.   

Här kan du se olika yrken inom denna kategori:

framtid.se/yrken/bygg-anlaggning

Relaterat gymnasieprogram

Bygg- och anläggningsprogrammet

Youtubeklipp med utbildad byggnadssnickare 

https://www.framtid.se/yrken/bygg-anlaggning
https://www.youtube.com/watch?v=VaQ7jhCjgWs


Bygg- och anläggningsprogrammet (finns på Tingsholm)

Om träsnickeri, husbyggnation, hantverkstekniker och branschkunskap

Gymnasiegemensamma ämnen

Engelska 5 och 6  200 p (Engelska 6 kan tas bort)
Historia 1a1  50 p
Idrott och hälsa 1  100 p
Matematik 1a  100 p
Naturkunskap 1a1  50 p
Religionskunskap 1  50 p
Samhällskunskap 1a1  50 p
Svenska/svenska som andraspråk 1-3  300 p

Gymnasiearbete  100 p  (Svenska 2 och 3 kan tas bort)
Individuellt val  200 p

Programgemensamma ämnen

Bygg- och anläggning 1  200 p

Bygg- och anläggning 2  200 p

Programfördjupningskurser

Trä 1, 2 och 3  300 p
Betong 1  100 p
Specialyrken  100 p

Inriktningskurser

Husbyggnad 1  100 p

Husbyggnad 2  200 p

Husbyggnad 3 - Ombyggnad  200 p

Husbyggnadsprocessen  200 p



Elektronik, larm och energisystem

Om elinstallation och automatiserade processer

Bransch- och yrkesområden

Inom el- och energibranschen arbetar inte bara vanliga 
elektriker utan även en hel del ingenjörer och specialister 
inom olika arbetsområden. Många jobbar inom industrin 
med kontrollmätningar, elinstallationer och reparationer. 
Andra jobbar på husbyggen med liknande uppgifter men 
utan samma koppling till stora maskiner eller styrsystem. 
Vissa sköter energikraftverk av olika slag medan andra  
installerar larm hos företag och privatpersoner.

Somliga arbetar med datorer och kommunikationsteknik 
såsom IT-nätverk och programmering. En del intressanta 
yrkeshögskoleutbildningar kräver grundutbildning inom el 
för att kunna bli antagen (exempelvis ”Automations- och 
robotingenjör” och ”Kvalificerad elfordonstekniker”). Hela 
branschen är full av experter med behörigheter som inte 
andra har. Något som delvis beror på att ström kan vara 
livsfarligt om man inte håller sig till vissa regler. Säkerhet 
är med andra ord viktigt inom el- och energi.

Här ser du olika yrken inom denna bransch:

framtid.se/yrken/el- och energi

Relaterat gymnasieprogram

El- och energiprogrammet

Webbinarium om yrken inom elbranschen

https://fashion-sv.decorexpro.com/professii/s-elektrichestvom/
https://arbetsformedlingen.se/play/spellistor/utbilda-dig-till-olika-branscher?id=4.64377c9217a5d12b4c779fa


El- och energiprogrammet (finns på Tingsholm)

Om elektronik, automatiserade styrsystem och elinstallationer 

Gymnasiegemensamma ämnen

Engelska 5 och 6 200 p (Engelska 6 kan
Historia 1a1  50 p tas bort)
Idrott och hälsa 1  100 p
Matematik 1a  100 p
Naturkunskap 1a1  50 p
Religionskunskap 1  50 p
Samhällskunskap 1a1  50 p
Svenska/svenska som andraspråk 1-3  300 p

Gymnasiearbete  100 p (Svenska 2 och 3
Individuellt val  200 p kan tas bort)

Programgemensamma ämnen

Datorteknik 1a  100 p

Elektromekanik  100 p

Energiteknik 1  100 p

Mekatronik 1  100 p

Inriktning Inriktning

Automation Elteknik

Praktisk ellära  100 p Elkraftsteknik  100 p
Mät- och styrteknik  100 p Praktisk ellära  100 p
Mät- och reglerteknik  100 p Elinstallationer  200 p
Programmerbara styrsystem  100 p     Kommunikationsnät 1  100 p

Programfördjupningskurser Programfördjupningskurser

Elkraftsteknik  100 p Mät- och styrteknik  100 p

Elinstallationer  200 p Mät- och reglerteknik  100 p

Kommunikationsnät 1  100 p Programmerbara styrsystem  100 p

Elmotorstyrning  100 p Elmotorstyrning  100 p

Belysningssystem  100 p Belysningssystem  100 p

Servicekunskap  100 p Servicekunskap  100 p

Larm, övervaknings- och Larm, övervaknings- och 

säkerhetssystem  100 p säkerhetssystem  100 p



Bilmekanik, tunga fordon och transporter

Om service, underhåll, reparationer och körglädje

Bransch- och yrkesområden

Man kan dela upp den här kategorin i fyra huvudsakliga 
områden; 1. Personbilsmekanik, 2. Mekanik av så kallat 
”tunga fordon” som lastbilar och bussar, 3. MC-mekanik 
och 4. Transporter, det vill säga lastbils- och bussförare.  
Saker, livsmedel och människor transporteras inom och 
till och från Sverige dygnet runt året om och med tanke 
på alla mänskliga behov så är det viktigt att de aktuella 
fordonen fungerar som de ska. När så inte är fallet kan 
man säga att mekanikerna tar över hjälterollen. 

Inom både transportsektorn och fordonstillverkning sker 
en kontinuerlig teknisk utveckling som yrkesförarna och 
mekanikerna måste anpassa sig efter så därför går det 
aldrig att bli helt färdiglärd. Främst en ökad datorisering 
med nya informations- och kommunikationssystem som 
kan kräva goda kunskaper i data, teknik och engelska. 
Särskilt det sistnämna kan vara viktigt för lastbilsförare 
som ofta kör mellan Sverige och andra länder. 

Här ser du olika yrken inom denna bransch:

framtid.se/yrken/fordon- och transport

Relaterat gymnasieprogram

Fordons- och transprogrammet

Webbinarium om bilmekanik och transport

https://www.framtid.se/yrken/fordon-transport
https://arbetsformedlingen.se/play/spellistor/utbilda-dig-till-olika-branscher?id=4.45f2840b17863cf8a235145


Fordons- och transportprogrammet (finns på Tingsholm)

Om service och reparation av personbilar – Transportinriktning finns i Borås

Gymnasiegemensamma ämnen

Engelska 5 och 6  200 p (Engelska 6 kan tas bort)
Historia 1a1  50 p
Idrott och hälsa 1  100 p
Matematik 1a  100 p
Naturkunskap 1a1  50 p
Religionskunskap 1  50 p
Samhällskunskap 1a1  50 p
Svenska/svenska som andraspråk 1-3  300 p

Gymnasiearbete  100 p  (Svenska 2 och 3 kan tas bort)
Individuellt val  200 p

Programgemensamma ämnen

Fordons- och transportbranschens villkor och arbetsområden  200 p

Fordonsteknik - Introduktion  100 p

Inriktning

Personbil

Basteknik  100 p
Service- och underhåll 1 och 2  100 p
Verkstad och elteknik

Programfördjupningskurser

Kraftöverföring  100 p 
Chassie och bromsar  100 p
System- och diagnosteknik 1 och 2  200 p
Förbränningsmotorer  100 p
El- och hybridfordon 1 och 2  200 p



Försäljning, inköp och marknad

Om handel, kassaarbete, service och kundbemötande 

Bransch- och yrkesområden

Säljare, inköpare och marknadsförare arbetar inom de 
flesta branscher med olika produkter eller tjänster och 
kunderna kan vara privatpersoner, företag och kunder 
inom den offentliga sektorn (myndigheter). Vissa jobb 
kräver ingen lång eller avancerad utbildning men i alla 
sammanhang är det viktigt att vilja kommunicera med 
människor och att göra ett gott intryck för det kan ofta 
vara helt avgörande för butiken eller företaget.

Du behöver ha goda kunskaper om de produkter eller
tjänster ni arbetar med inom branschen. För vissa mer 
avancerade jobb inom försäljning, inköp och marknad 
krävs högskoleutbildning om marknadsföring, ekonomi 
och varumärkesbyggande, import & export med mera. 
Om du har den ambitionen så är det i många fall viktigt 
att kunna utveckla en välformulerad engelska. 

Som butiksanställd måste du ofta stå upp under långa 
arbetspass och alltid vara tillmötesgående.

Här ser du olika yrken inom denna bransch:

framtid.se/yrken/forsaljning- och service

Relaterat gymnasieprogram

Försäljnings- och serviceprogrammet

Youtubeklipp om att jobba med marknadsföring

https://www.framtid.se/yrken/forsaljning-inkop-marknad
https://www.youtube.com/watch?v=cyEh4AbEzgY


Försäljnings- och serviceprogrammet (finns på Tingsholm)

Om serviceyrken inom handel, försäljning, kassaarbete och företagande 

Gymnasiegemensamma ämnen

Engelska 5 och 6  200 p (Engelska 6 kan tas bort)
Historia 1a1  50 p
Idrott och hälsa 1  100 p
Matematik 1a  100 p
Naturkunskap 1a1  50 p
Religionskunskap 1  50 p
Samhällskunskap 1a1  50 p
Svenska/svenska som andraspråk 1-3  300 p

Gymnasiearbete  100 p  (Svenska 2 och 3 kan tas bort)
Individuellt val  200 p

Programgemensamma ämnen

Entrepenörskap 100 p

Servicekunskap 1  100 p

Branschkunskap inom handel  100 p

Information och kommunikation 1  100 p

Personlig försäljning 1  100 p

Praktisk marknadsföring 1  100 p

Affärsutveckling och ledarskap  100 p

Handel och hållbar utveckling  100 p samt Inköp 1  100 p

Programfördjupningskurser

Handel och specialisering 1, 2, 3  300 p 
Information och kommunikation  200 p
Entrepenörskap och företagande  100 p
Personlig försäljning 2  100 p
Praktisk marknadsföring 2  100 p



Industriell produktion och mekanik

Om storskalig tillverkning med maskiner och verktyg

Bransch- och yrkesområden

Industriarbete kan handla om allt möjligt, från exempelvis 
biltillverkning till provsmakning av livsmedel så det rör sig 
på sätt och vis om flera branscher och olika material som 
exempelvis stål, trä och plast. Angående verkstadsyrken 
så ligger framförallt montörer och CNC-operatörer i topp 
men på vissa företag rör det sig mer om andra uppgifter 
som svetsning, bockning, pressning, stansning, sågning, 
borrning, gängning eller gjutning m.m. Idag är industrin i 
hög grad automatiserad med datorstyrda maskiner vilket 
gör det svårt att få anställning utan utbildning. 

För personer med industriutbildning och erfarenhet finns 
det intressanta vidareutbildningar på yrkeshögskola och 
möjlighet att bli ingenjör eller tekniker av något slag med 
avancerade uppgifter och större ansvar (ger högre lön). 
Genom den tekniska utvecklingen kommer det troligtvis 
bli modernare maskinparker och behövas fler tjänster av 
det slaget så det finns goda karriärmöjligheter. Viktigast 
är dock att gilla mekanik och praktiskt arbete.

Här ser du olika yrken inom denna bransch:

framtid.se/yrken/industriell produktion

Relaterat gymnasieprogram

Industriprogrammet

Youtubeklipp med en utbildad CNC-operatör

https://www.framtid.se/yrken/industri
https://www.youtube.com/watch?v=ydGyX2dDoMQ


Industritekniska programmet (finns på Tingsholm)

Om tillverkning med beskärande maskiner – Fler inriktningar finns i Borås

Gymnasiegemensamma ämnen

Engelska 5 och 6  200 p (Engelska 6 kan tas bort)
Historia 1a1  50 p
Idrott och hälsa 1  100 p
Matematik 1a  100 p
Naturkunskap 1a1  50 p
Religionskunskap 1  50 p
Samhällskunskap 1a1  50 p
Svenska/svenska som andraspråk 1-3  300 p

Gymnasiearbete  100 p  (Svenska 2 och 3 kan tas bort)
Individuellt val  200 p

Programgemensamma ämnen

Industritekniska processer 1  100 p

Människan i industrin 1  100 p

Produktionskunskap 1  100 p

Produktionsutrustning 1  100 p

Inriktning

Produkt- och maskinteknik

Datorstyrd produktion 1  100 p
Produktionsutrustning 2  100 p
Produktutveckling 1  100 p

Programfördjupningskurser

Tillverkningsunderlag  100 p 
Robotteknik  100 p
Datastyrd produktion  300 p
CAD  100 p
CAD/CAM  100 p
Design 1  100 p
Verktygskunskap  100 p



Kreativa hantverksyrken

Om finsnickeri, florist, frisör och textil design m.m.

Bransch- och yrkesområden

Att jobba som hantverkare handlar om att arbeta med 
händerna för att skapa vackra saker eller hjälpa andra 
med utseendet (t ex frisörer). Vissa jobbar traditionellt 
genom att använda gamla verktyg och metoder medan 
andra använder modern teknik eller en kombination av 
gammalt och nytt. Hantverkare som har blivit tillräckligt 
skickliga för att leva på sitt hantverk brukar starta eget 
men många delar lokal med andra. Ett vanligt exempel 
på det är nagelmanikyrister i frisörsalonger.

Hantverksarbeten är ofta kreativa och estetiska så det 
är generellt en stor fördel att vara konstnärlig och tycka 
om att skapa mer eller mindre dagligen. Man bör även 
gilla marknadsföring eftersom folk ska känna till och få 
lust att äga de tillverkade produkterna eller komma för 
att bli tillsnyggade av ett riktigt proffs. Konst som tavlor 
och keramik är mycket svårare att sälja regelbundet än 
exempelvis blommor och tjänster så konstnärer måste 
verkligen vara bra för att kunna leva på det. 

Här ser du olika yrken inom denna bransch:

framtid.se/yrken/kreativa hantverksyrken

Relaterat gymnasieprogram

Hantverksprogrammet

Youtubeklipp med en utbildad florist (blommor)

https://www.framtid.se/yrken/hantverk
https://www.youtube.com/watch?v=9KvghCtBEd4&t=37s


Hantverksprogrammet (finns i Borås)

Om hantverksyrken och i Borås finns inriktningarna Florist och Frisör

Gymnasiegemensamma ämnen

Engelska 5 och 6  200 p (Engelska 6 kan tas bort)
Historia 1a1  50 p
Idrott och hälsa 1  100 p
Matematik 1a  100 p
Naturkunskap 1a1  50 p
Religionskunskap 1  50 p
Samhällskunskap 1a1  50 p
Svenska/svenska som andraspråk 1-3  300 p

Gymnasiearbete  100 p  (Svenska 2 och 3 kan tas bort)
Individuellt val  200 p

Programgemensamma ämnen

Entrepenörskap 100 p

Hantverk introduktion  100 p

Tradition och utveckling  100 p

Inriktning Inriktning

Florist Frisör

Florist 1  100 p Frisör 1  100 p
Florist 2  100 p Material och miljö  100 p
Material och miljö  100 p

Programfördjupningskurser Programfördjupningskurser

Florist 3  100 p Frisör 2  100 p
Florist 4  100 p Frisör 3  100 p
Florist 5  100 p Frisör 4  100 p
Florist 6  100 p Frisör 5  100 p

Service och bemötande 1  100 p
eller svenska 2/Svenska som 
andraspråk 2  100 p

Även inriktning Barberare finns 
men bara som lärlingsutbildning. 
Inkluderar klippning och trimning 
av skägg och mustascher.



Hotell- och turismnäringen

Om reception, värdskap, konferens och guidning

Bransch- och yrkesområden

Mycket inom den här branschen handlar om service. 
Om du till exempel arbetar som receptionist så möter 
du hela tiden gäster av varierande skäl och måste då 
kunna svara på frågor och tillgodose olika behov eller 
önskemål. Under alla omständigheter är det viktigt att 
tycka om att träffa nya människor och att vara bra på 
muntlig kommunikation. Social kompetens helt enkelt 
och på många hotell måste man kunna prata flytande 
engelska och i vissa fall även 1-3 fler språk.

Hotell och turism ställer även höga krav på planerings-
och samarbetsförmåga för oavsett om du arbetar med 
bokningar, som konferensvärd eller som guide behöver 
du snabbt kunna anpassa dig till olika situationer som 
uppstår och gilla att improvisera. Ifråga om kläder kan 
man på sätt och vis kalla det för uniformsyrken för det 
är enhetligt som gäller eller tilldelas personalen utifrån 
deras tjänsteroll. En del jobbar på turistbyråer och har 
mer marknadsförande och säljande uppgifter.

Här ser du olika yrken inom denna bransch:

framtid.se/yrken/hotell- och turism

Relaterat gymnasieprogram

Hotell- och turismprogrammet

Youtubeklipp med en utbildad hotellreceptionist

https://www.framtid.se/yrken/hotell-restaurang-turism
https://www.youtube.com/watch?v=icCr-wLnc9w


Hotell- och turismprogrammet (finns i Borås)

Om besöksnäring, reception, bokningar, turism och konferens

Gymnasiegemensamma ämnen

Engelska 5 och 6  200 p (Engelska 6 kan tas bort)
Historia 1a1  50 p
Idrott och hälsa 1  100 p
Matematik 1a  100 p
Naturkunskap 1a1  50 p
Religionskunskap 1  50 p
Samhällskunskap 1a1  50 p
Svenska/svenska som andraspråk 1-3  300 p

Gymnasiearbete  100 p  (Svenska 2 och 3 kan tas bort)
Individuellt val  200 p

Programgemensamma ämnen

Besöksnäringen  100 p

Engelska 6  100 p

Entrepenörskap 100 p

Konferens och evenemang  100 p

Logi  100 p

Hållbar turism  100 p

Resmål och resvägar  100 p

Service och bemötande 1  100 p

Programfördjupningskurser

Aktiviteter och upplevelser  100 p 
Frukost och bufféservering  100 p
Marknadsföring och försäljning  100 p
Moderna språk  200 p
Servering 1  100 p
Reception 1  100 p
Värdskap på resmålet  100 p



Naturbruk, odling, skog och djurskötsel

Om växter, boskapsdjur, hundar, hästar, jakt och avverkning

Bransch- och yrkesområden

Arbete inom lantbruk, skogsbruk och trädgård handlar 
om att arbeta nära naturen på olika sätt. Skogsarbete, 
jordbruk och djurhållning sker idag med mycket teknik 
och moderna maskiner så det är inte lika tungt som på 
den gamla ”goda” tiden. Vid intresse för växter av mer 
estetiska skäl än inom jordbruket så finns exempelvis 
handelsträdgårdar där de bland annat säljer blommor 
från egna välskötta planteringar. Även djurälskare kan 
hitta sitt drömjobb inom naturbruket, som att föda upp 
kor, grisar, höns och får eller rida och sköta om hästar 
eller hundar. En annan kategori är djurvård. 

Det finns även skogsrelaterade yrken som istället har 
med trädfällning, gallring eller jakt att göra och i vissa 
fall är det säsongsindelat arbete (främst beroende på 
markförhållanden som t ex snölager). Jakt är indelat i 
lagstadgade tidsbegränsningar för olika djur. Slutligen 
finns det utbildade skötare i djurparker och zoobutiker 
men var medveten om en hård konkurrens.

Här ser du olika yrken inom denna bransch:

framtid.se/yrken/naturbruksyrken

Relaterat gymnasieprogram

Naturbruksprogrammet

Youtubeklipp med en utbildad djurskötare

https://www.framtid.se/yrken/naturbruk
https://www.youtube.com/watch?v=S2-1xCfXWWk


Naturbruksprogrammet (finns i flera kommuner)

Om djurhållning, odling och andra naturrelaterade yrkesområden

Gymnasiegemensamma ämnen

Engelska 5 och 6  200 p (Engelska 6 kan 
Historia 1a1  50 p tas bort)
Idrott och hälsa 1  100 p
Matematik 1a  100 p
Naturkunskap 1a1  50 p
Religionskunskap 1  50 p
Samhällskunskap 1a1  50 p
Svenska/svenska som andraspråk 1-3  300 p

Gymnasiearbete  100 p  (Svenska 2 och 3
Individuellt val  200 p kan tas bort)

Programgemensamma ämnen

Biologi 1  100 p

Entrepenörskap 100 p

Naturbruk  200 p

Inriktningar Skola Inriktning Skola

Djurvårdare - Djurpark             Sötåsen Lantbruksdjur     Sötåsen/Uddetorp
och djurträning

Maskinservice    Sötåsen/Uddetorp
Djurvårdare - Djursjukvård      Sötåsen

Miljö Uddetorp
Djurvårdare - Sällskapsdjur    Sötåsen
och djurvälfärd Naturvetenskap Axev./Sötås./Uddet.

Entreprenad Uddetorp     Skogsmaskinförare   Svenljunga  

Fältreparatör/Skoglig grävm.  Svenljunga  Skogsvårdare    Svenljunga

Handelsträdgård Sötåsen Trädgårdsanläggare Sötåsen

Hundsport Sötåsen Trädgårdsmästare    Sötåsen

Hästskötare - Islandshästsport Axevalla   Upplevelseturism   Svenljunga

Hästskötare - Rid- eller travsport   Axevalla   Växtodling Sötåsen/Uddetorp

Jakt och viltvård Svenljunga



Restaurang- och livsmedel

Om matlagning, bakning, konditori, servering och bar

Bransch- och yrkesområden

Inom denna bransch finns det en hel del yrken eftersom 
långtifrån allt handlar om matlagning. Vissa jobbar med 
att producera ostar och andra mejerivaror medan andra 
jobbar med slakt eller finstyckning av köttprodukter som 
levereras till restauranger och livsmedelsbutiker. Kockar 
är dock utbildade matlagningsexperter och använder de 
inköpta råvarorna på bästa möjliga sätt så att kunderna 
får valuta för pengarna. Många kockar har det inte bara 
som yrke utan det är deras främsta hobby. Samma sak 
gäller bagare och konditorer. Inte minst de sistnämnda 
som måste utveckla en konstnärlig skicklighet.

Arbetsuppgifterna för så kallad måltidspersonal varierar 
beroende på var de arbetar för i storkök på exempelvis 
skolor, personalrestauranger eller servicehem lagar de 
ett fåtal rätter i stora mängder medan restauranger ofta 
har många rätter i mindre mängder, så kallad à la carte. 
Nuförtiden tar de flesta hänsyn till olika allergier såsom 
gluten så det har blivit viktigt med näringslära.

Här ser du olika yrken inom denna bransch:

framtid.se/yrken/restaurang- och livsmedel

Relaterat gymnasieprogram

Restaurang- och livsmedelsprogrammet

Youtubeklipp med en mycket erfaren konditor

https://www.framtid.se/yrken/hotell-restaurang-turism
https://www.youtube.com/watch?v=YlvzI4MJKXw


Restaurang- och livsmedelsprogrammet (finns i Borås)

Om matlagning, näringskunskap och servering eller bakning och konditori

Gymnasiegemensamma ämnen

Engelska 5 och 6  200 p (Engelska 6 kan tas bort)
Historia 1a1  50 p
Idrott och hälsa 1  100 p
Matematik 1a  100 p
Naturkunskap 1a1  50 p
Religionskunskap 1  50 p
Samhällskunskap 1a1  50 p
Svenska/svenska som andraspråk 1-3  300 p

Gymnasiearbete  100 p  (Svenska 2 och 3 kan
Individuellt val  200 p tas bort)

Programgemensamma ämnen

Branschkunskap  100 p

Hygien  100 p

Livsmedel- och näringskunskap  100 p

Service och bemötande 1  100 p

Inriktning Inriktning

Kök och servering (kock)      Bageri och konditori

Mat och dryck i kombination  100 p Bageri 1  100 p
Matlagning 1  100 p Chocklad och konfektyr  100 p
Servering 1  100 p Konditori 1  100 p

Programfördjupningskurser Programfördjupningskurser

Entrepenörskap 100 p Bageri 2  200 p
Matlagning 2  100 p Bageri 3  100 p
Matlagning 3  100 p Bageri 4  100 p
Matlagning 4  100 p Entrepenörskap 100 p
Service och bemötande 2  100 p Konditori 2  200 p
Specialkoster 100 p Konditori 3 100 p

Konditori, specialisering  100 p



VVS, installation och fastighetsskötsel

Om montering, ventilation, underhåll och reparationer

Bransch- och yrkesområden

Inom hantverksområdet installation, drift och underhåll 
handlar det ofta om fastigheter och deras VVS-system 
för värme, kyla och ventilation. I andra fall kan det röra 
sig om stora reningsverk som renar avloppsvatten och 
gör det klart och friskt som i en fjällbäck. En del har till 
uppgift att underhålla och reparera hissar eller att laga 
industrimaskiner men inom just VVS är rörmokare det 
mest kända yrket. Troligtvis för att de fyller en så viktig 
uppgift för både fastighetsägare och dem som bor där 
eftersom en vattenläcka måste bli åtgärdad.

Även värme och ventilation är förstås viktigt men kan i 
vissa fall åtgärdas av en fastighetsskötare (exempelvis 
att lufta ett element eller byta ut en lufttrumma). Ibland 
kan det dock behövas specialister på det området och 
särskilt för avancerade installationer. Eftersom dagens 
nybyggnationer blir utrustade med modern teknik så är 
branschens företrädare väldigt angelägna om utbildad 
personal med uppdaterade VVS-kunskaper. 

Här ser du olika yrken inom denna bransch:

framtid.se/yrken/vvs- och underhållsyrken

Relaterat gymnasieprogram

VVS- och fastighetsprogrammet

Youtubeklipp med en utbildad VVS-montör

https://www.framtid.se/yrken/installation-drift-underhall
https://www.youtube.com/watch?v=xXb0srThP6M


VVS och fastighetsprogrammet (finns i Borås och Tranemo)

Om fastighetsskötsel, kyl och värmepumpar, ventilation och rörmokeri 

Gymnasiegemensamma ämnen

Engelska 5 och 6  200 p (Engelska 6 kan)
Historia 1a1  50 p tas bort)
Idrott och hälsa 1  100 p
Matematik 1a  100 p
Naturkunskap 1a1  50 p
Religionskunskap 1  50 p
Samhällskunskap 1a1  50 p
Svenska/svenska som andraspråk 1-3  300 p

Gymnasiearbete  100 p  (Svenska 2 och 3 
Individuellt val  200 p kan tas bort)

Programgemensamma ämnen

Praktisk ellära  100 p

Systemutbyggnad  100 p

Värmelära  100 p

Verktygs- och materialhantering

Programfördjupningskurserna för dessa två  

inriktningar får tyvärr inte plats på sidan.

Inriktning Inriktning

VVS Fastighet

Entrepenadteknik 100                    Praktisk ellära  100 p
Sanitetsteknik  100 p Fastighetsförvaltning  100 p
Värmeteknik  100 p Fastighetsservice - byggnader

Programfördjupningskurser Programfördjupningskurser

Elkraftsteknik  100 p Luftbehandling  100 p
Fastighetsservice - VVS  100 p       Fastighetskommunikation 100 p
Injusteringsteknik  100 p                 Informationsteknik i fastighetsförvaltning  100 p
Sanitetsteknik 2  100 p Fastighetsservice - VVS  100 p
Värmeteknik 2  100 p Företagsekonomi 1  100 p
VVS gassvetsning rör  100 p          Skötsel av utemiljöer  100 p
VVS svets och lödning rör  100 p    Yttre miljö – maskiner och verktyg  100 p
VVS-teknik  200 p Yttre miljö – anläggningar  100 p

VVS Svets och lödning rör  100 p

Ventilation Kyl- och värmepumpsteknik

Ventilationsisolering  100 p              Praktisk ellära
Ventilationsmontering 1  100 p Kyl- och värmepumpsteknik - grund  100 p
Ventilationsmontering 2  100 p Kyl- och värmepumpsteknik - miljö
Ventilationsservice  100 p och säkerhet  100 p



Hälsa, vård och omsorg

Om friskvård, sjukvård, psykiatri, stöd och omsorg  

Bransch- och yrkesområden

Hälso- och sjukvårdsbranschen är ett stort yrkesområde 
med många valmöjligheter. Nästan alla i denna kategori 
jobbar med människor på något sätt men har olika roller 
och uppgifter. Majoriteten arbetar med undersökningar, 
behandlingar och omvårdnad medan andra arbetar mer 
med förebyggande hälsovård eller stödjande samtal för 
att underlätta vardagen i en svår situation. Några jobbar 
med administration och bedömningar och en del hjälper 
patienter genom massage och friskvård som gör det lite 
lättare att till exempel leva med smärtor. Sett till antalet 
anställda är vården Sveriges största bransch.

Du kan arbeta på sjukhus eller vårdcentraler, med akut  
sjukvård eller med vanliga bokade undersökningar och 
behandlingar. En del jobbar med daglig omsorg på t ex  
äldreboenden eller inom hemtjänsten, på stödboenden 
för funktionshindrade eller psykiatriska vårdavdelningar. 
Vissa jobbar inom företagshälsovården som hjälper de 
anställda på kommunala och privata företag.

Här ser du olika yrken inom denna bransch:

framtid.se/yrken/hälsa, vård och omsorg

Relaterat gymnasieprogram

Vård- och omsorgsprogrammet

Webbinarium om arbete inom vård- och omsorg

https://www.framtid.se/yrken/halsa-sjukvard
https://arbetsformedlingen.se/play/spellistor/utbilda-dig-till-olika-branscher?id=4.45f2840b17863cf8a236121


Vård- och omsorgsprogrammet (finns på Tingsholm)

Om hälsa och sjukvård, äldreomsorg, psykiatri och stöd för funktionsnedsatta

Gymnasiegemensamma ämnen

Engelska 5 och 6  200 p (Engelska 6
Historia 1a1  50 p kan tas bort)
Idrott och hälsa 1  100 p
Matematik 1a  100 p
Naturkunskap 1a1  50 p
Religionskunskap 1  50 p
Samhällskunskap 1a1  50 p
Svenska/svenska som andraspråk 1-3  300 p

Gymnasiearbete  100 p  (Svenska 3 kan tas bort)
Individuellt val  200 p

Programgemensamma ämnen

Anatomi och fysiologi 1 och 2  100 p 
Barn- och ungdomssjukvård  200 p (specifik på Tingsholm)
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 och 2  200 p
Gerontologi och geriatrik  100 p
Hälso- och sjukvård 1 och 2  200 p
Omvårdnad 1 och 2  200 p
Psykiatri 1 och 2  200
Psykologi 1  50 p
Samhällskunskap 1a2  50 p
Social omsorg 1 och 2  200 p
Svenska 2  100 p



Rekommenderade utbildningssidor

Genom de här länkarna får du bra koll inför gymnasievalet

Framtid.se = Sök på yrken och få utförlig information: Gymnasieval Sjuhärad = Viktig info i Ulricehamn:

Yrken » Framtid.se Gymnasievalsjuhärad.se

Gymnasium.se = Allmän information och tips m.m. Råd från en studie- och yrkesvägledare:

Allt inför gymnasievalet Studievägledarens bästa tips inför gymnasievalet

Gymnasieguiden.se = För att finna program och skolor: Svar på de 10 vanligaste frågorna:

Välj rätt gymnasium! Vanligaste frågorna inför gymnasievalet

Kalkylator för att räkna ut meritvärde (högstadiebetyg): Programväljaren = Utförlig gymnasieinformation:

Räkna ut ditt meritvärde Allt om gymnasieskolan (programvaljaren.se)

https://www.framtid.se/
http://gymnasievalsjuharad.se/
https://www.gymnasium.se/
https://allastudier.se/tips-o-fakta/studiev%c3%a4gledarens-b%c3%a4sta-tips-inf%c3%b6r-gymnasievalet-16514
https://www.gymnasieguiden.se/
https://www.gymnasieguiden.se/informeras/10-vanligaste-fragorna-infoer-gymnasievalet
https://www.gymnasium.se/meritvarde/
http://programvaljaren.se/





