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i gymnasieskolan får du lära
dig ett yrke. När du har en yrkesexamen från gymnasieskolan kan du börja jobba direkt. Arbetslivet
är med och påverkar innehållet i gymnasieskolans
yrkesutbildningar för att det ska bli bra. Det är de
som arbetar i yrket som vet vad man behöver kunna.
PÅ YRKESPROGRAMMEN
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Examen från ett yrkesprogram
Det finns två sätt att ta en yrkesexamen:
– Utbildning i skolan – du är på skolan största delen av utbildningen
men minst 15 veckor är du ute på arbetsplatser. Ända upp till halva
utbildningstiden kan du vara på arbetsplatsen.
– Lärlingsutbildning – du är på en arbetsplats största delen av utbildningen. Det här kallas gymnasial lärlingsutbildning för att man inte
ska blanda ihop det med andra lärlingsutbildningar.
För att få gå på ett yrkesprogram måste du ha godkänt från grundskolan i
svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik, och minst
fem ämnen till.
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TOLV NATIONELLA YRKESPROGRAM

Det finns tolv nationella yrkesprogram med sammanlagt 42 nationella inriktningar. Inom varje inriktning
finns det dessutom flera yrkesutgångar, det vill säga
förslag på yrken som du kan arbeta inom.
• Barn- och fritidsprogrammet, BF
• Bygg- och anläggningsprogrammet, BA
• El- och energiprogrammet, EE
• Fordons- och transportprogrammet, FT
• Handels- och administrationsprogrammet, HA
• Hantverksprogrammet, HV
• Hotell- och turismprogrammet, HT
• Industritekniska programmet, IN
• Naturbruksprogrammet, NB
• Restaurang- och livsmedelsprogrammet, RL
• VVS- och fastighetsprogrammet, VF
• Vård- och omsorgsprogrammet, VO
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Den som har examen från ett yrkesprogram kan börja jobba inom yrket
direkt, men det finns också andra alternativ. Här är några möjligheter
som finns efter examen.

Högskola

Vuxenutbildning

Anställning
GYMNASIAL
YRKESEXAMEN
På skola
eller som lärling

Yrkeshögskola
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Eget företag
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ANSTÄLLNING

När du har din examen från ett yrkesprogram visar det att du kan tillräckligt för att arbeta i ett yrke. Exempel på yrken:

Butikssäljare
HA

Fastighetsskötare
VF

Butikssäljare
inom färskvaror
och delikatess
RL

Turistbyråservice
HT

Terminalarbetare
FT

Guide
HT

Skötsel
av utemiljöer
NB

CNCoperatör
IN

VVS-montör
Vvs-montör
s o tö
VF

Habiliteringsassistent
VO
Väktare
BF

Maskinmekaniker
FT

Låssmed
HV

Äldreomsorg
VO

Automationstekniker
EE

Betongarbetare
BA
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Receptionist
HA

Florist
HV

Automationsmekaniker
IN

Servitris
eller servitör
RL

Anläggningsarbetare
BA

Barnskötare
/elevassistent
BF

Skogsmaskinförare
NB

Nätverkstekniker
EE

Förkortningarna står
för de olika yrkesprogrammen. Vilken
förkortning som står
för vilket program
kan du läsa på sid 4.

9

EGET FÖRETAG

På de flesta program finns kurser i entreprenörskap och företagsekonomi.
Entreprenörskap kan innebära att driva företag så att du kan starta eget
efter examen eller efter att du har arbetat några år. Entreprenörskap
genomsyrar utbildningen på alla yrkesprogram.
YRKESHÖGSKOLA

På yrkeshögskolan kan man fortsätta studera och lära sig mer om yrket.
Du kan också satsa på något annat område än det du har läst i gymnasieskolan. Utbildningarna är ofta mellan ett och två år. För att bli antagen
måste du ha en gymnasieexamen. Utbildningarna kan också ha särskilda
förkunskapskrav. Det kan handla om gymnasiekurser eller erfarenhet av
ett visst yrke.
På yrkeshögskolan finns utbildningar inom till exempel vård, restaurang,
ekonomi och teknik. Du kan också lära dig yrken som tandsköterska,
kökschef, byggproduktionsledare och applikationsutvecklare.
Undervisningen på yrkeshögskolan kostar ingenting, men du får betala
för böcker. Man kan få studielån och bidrag från Centrala studiestödsnämnden (CSN).
Läs mer på www.yhmyndigheten.se
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HÖGSKOLA

Om du vill söka till högskola eller universitet efter gymnasieskolan
behöver du grundläggande behörighet. Du får grundläggande behörighet om du har tagit en yrkesexamen och har godkända betyg i kurserna
engelska 6, svenska 2, svenska 3 alternativt svenska som andraspråk 2
och 3. Dessa kurser kan ingå i din utbildning på programmet och du har
alltid rätt att läsa kurserna inom det individuella valet eller som utökat
program. Du har också rätt att läsa kurserna inom den kommunala vuxenutbildningen efter examen. För många utbildningar på högskola och
universitet krävs mer än den grundläggande behörigheten för att komma
in. Diskutera detta med din studie- och yrkesvägledare eller läs mer på
www.utbildningsinfo.se.
VUXENUTBILDNING

Om du har en yrkesexamen från gymnasieskolan har du rätt att läsa in
grundläggande behörighet inom kommunal vuxenutbildning. Ofta har
du även möjlighet att läsa andra kurser. Kontakta vuxenutbildningen där
du bor och ta reda på vad de har för utbildningar.
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Lärlingsutbildning i gymnasieskolan
Inom yrkesprogrammen kan du välja lärlingsutbildning. Den som går
en lärlingsutbildning kan genomföra större delen av utbildningen på en
arbetsplats tillsammans med människor som jobbar i det yrke du ska lära
dig.
Lärlingsutbildningen har samma mål och kunskapskrav som om du gick
utbildningen på skolan och du får samma yrkesexamen. Som lärling har du
samma möjlighet att få grundläggande behörighet till högskola som om du
gick utbildningen på en skola. Innan du börjar skriver skolan och arbetsplatsen ett kontrakt där de kommer överens om hur utbildningen ska se ut
och på vilket sätt den ska genomföras. För att kontraktet ska gälla måste du
och eventuell vårdnadshavare godkänna det.
Precis som på skolan är det en lärare som sätter betyg om du går en lärlingsutbildning.
Hör med din studie- och studievägledare vilka utbildningar som erbjuds
som lärling på din ort.
Läs mer om gymnasial yrkesexamen på www.utbildningsinfo.se.
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KLAR FÖR JOBBET
På yrkesprogrammen i gymnasieskolan får du lära dig ett yrke. En examen från
något av programmen visar att du har de kunskaper som behövs när du ska
börja jobba.
RÄTT INNEHÅLL I UTBILDNINGEN
Arbetslivet medverkar i utbildningen på både riksnivå och på just din ort för att
utbildningen ska ha rätt innehåll. Det är ju de som jobbar i yrket som vet vad
man behöver kunna för att klara jobbet.
UTBILDNING PÅ ARBETSPLATSER
På yrkesprogrammen är du minst 15 veckor på en arbetsplats och får lära dig
mer om yrket. Det kallas arbetsplatsförlagt lärande, apl. Femton veckor motsvarar ungefär en termin. På många utbildningar får du vara på arbetsplatser
mer än så. Om du går mer än halva din utbildning på en arbetsplats kallas det
gymnasial lärlingsutbildning.
LÄSA VIDARE
Du har rätt att läsa kurser som ger grundläggande högskolebehörighet. Du
kan läsa kurserna som behövs på din skola, eller inom den kommunala
vuxenutbildningen efter examen från gymnasieskolan. En examen från ett
yrkesprogram ger dig även grundläggande behörighet till yrkeshögskolan. Tänk
på att flera utbildningar inom högskola och yrkeshögskola också har särskilda
behörighets- eller förkunskapskrav. Studie- och yrkesvägledaren på din skola
kan ge dig mer information.
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I gymnasieskolan finns 12 yrkesprogram. De förbereder dig
för yrkeslivet. Om du har avslutat ett yrkesprogram kan du få
en yrkesexamen.
Efter utbildningen kan du börja jobba direkt – men det finns
också andra alternativ. Du kan t.ex. söka arbete i Europa eller
läsa vidare på yrkeshögskolan.
Du kan läsa in grundläggande högskolebehörighet, både
under gymnasieutbildningen och inom den kommunala
vuxenutbildningen efter gymnasieskolan.
Läs mer på www.utbildningsinfo.se

