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Information inför gymnasievalet 2020 

 
Det finns 18 nationella gymnasieprogram.  

Av dem är 12 yrkesprogram och 6 är högskoleförberedande program.  

Alla nationella program är 3-åriga. 

Det finns också 4 olika introduktionsprogram för dig som av någon anledning 

inte når upp till nivån av kunskap för att söka till ett nationellt program. Då 

behöver ett eller flera ämnen läsas om på ett av introduktionsprogrammen. 

 

IB – International Baccalaureate är en utbildning som är på engelska. Den 

har ett annat upplägg och ger en internationell examen. Den är 3-årig i Sverige. 

 

Endast högskoleförberedande program ger automatiskt grundläggande 

behörighet till att studera vidare. Många högskoleutbildningar kräver dessutom 

särskild behörighet. Det innebär att högskoleutbildningen kanske kräver att en 

högre kurs i matematik har lästs för att kunna studera vidare till civilingenjör.  

Yrkesprogrammen ska erbjuda möjlighet att kunna läsa kurser som ger minst 

grundläggande behörighet för högskolan. 

 

För att bli behörig att söka till ett nationellt gymnasieprogram krävs för 

Yrkesprogrammen: 

Minst betyget E (godkänd) i minst 8 ämnen varav svenska eller svenska som 

andra språk, engelska och matematik ska vara godkända 

 

Högskoleförberedande programmen: 

Minst betyget E (godkänd) i 12 ämnen varav svenska eller svenska som andra 

språk, engelska och matematik ska vara godkända 

 

För Ekonomi- (EK), Humanistiska- (HU) samt Samhällsprogrammet (SA) krävs 

också minst betyget E i ämnena geografi, historia, religion och samhällskunskap. 

 

För Natur- (NA) och Teknikprogrammet (TE) krävs också minst betyget E i 

biologi, fysik och kemi 
 

Yrkesprogram Högskoleförberedande program 

Barn- och fritid Ekonomi 

Bygg- och anläggning Estetiska 

El- och energi Humanistiska 

Fordon- och transport Naturvetenskapliga 

Handel- och administration Samhällsvetenskapliga 

Hantverk Teknik 

Hotell- och turism  

Industritekniska  
Naturbruk  
Restaurang- och livsmedel  
VVS- och fastighet  
Vård- och omsorg  
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Examen 

För att få examen i gymnasiet behöver du läsa 2500 poäng. Poängen räknas 

samman av olika kursers poäng.  

Till exempel ger matematik 1b 100 poäng. Alla kurser som läses under 3 år 

räknas sen samman och tillsammans ska de bli 2500 poäng. Det har ingenting 

med betyg att göra. 
 

Ämnen på gymnasiet 
Gymnasiegemensamma ämnen läses av alla elever på alla program. De 

högskoleförberedande programmen omfattar fler kurser i dessa ämnen än på 

yrkesprogrammen. 

Dessa ämnen är 8 stycken och är svenska eller svenska som andraspråk, 

engelska, matematik, naturkunskap, religionskunskap, 

samhällskunskap, idrott och hälsa samt historia. 

 

Karaktärsämnen är speciella för varje program.  

Det finns två olika sorters karaktärsämnen. Gemensamma karaktärsämnen 

läses gemensamt av alla på samma program, medan karaktärsämnen som har 

speciell inriktning läses endast av de elever som har valt den inriktningen.  

 

Programfördjupningen innebär en fördjupning i vissa ämnen som har med 

just det programmet att göra. 

 

Det görs också ett individuellt val där eleven får välja fritt av ett antal kurser. 

Det kan också omfatta kurser som egentligen inte ingår i programmet, men som 

finns på skolan. 
 

Examen 
För att få gymnasieexamen behöver eleven bli godkänd (minst E) i minst 2250 

poäng och får ha F i högst 250 poäng, men inte ha ett streck. 

Av de godkända betygen krävs på: 

Yrkesprogrammen minst betyget E i svenska 1, engelska 5 och matematik 1 samt 

400 poäng i de programgemensamma yrkeskurserna samt gymnasiearbetet. 

  

Högskoleförberedande programmen minst betyget E i svenska 1, 2 och 3, 

engelska 5 och 6, matematik 1 samt gymnasiearbetet. 

 

Efter yrkesprogrammen fås en yrkesexamen där tanken är att det ska kunna 

gå att gå ut och jobba efter avslutad gymnasieutbildning. Yrkesexamen ger även 

behörighet till Yrkeshögskolan. 

 

Efter högskoleförberedande programmen fås en högskoleförberedande 

examen som ger minst grundläggande behörighet till högskola. Det går sen att 

studera vidare direkt efter avslutad gymnasieutbildning på högskola eller 

universitet. 
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Var går det att söka? 
Håbo har samverkansavtal med Stockholms läns kommunala gymnasieskolor. 

Detta innebär att elever inom samverkansområdet söker på samma villkor och 

blir mottagna som förstahandssökande. 

Detta avtal gäller alla gymnasieprogram utom introduktionsprogrammen (IM). 

Introduktionsprogrammen ska i första hand sökas i hemkommunen. I vissa 

enskilda fall och till vissa inriktningar går att söka introduktionsprogram i 

annan kommun 

 

Om du vill söka gymnasieutbildning utanför samverkansområdet på en 

kommunal gymnasieskola går det att göra ett frisök. Det innebär att sökt skola 

endast tar in elever i mån av plats och att elever tas in efter elever i samma 

kommun och samverkansområde.  Ofta har gymnasieskolorna fler platser än vad 

som finns sökande och det är stor chans att komma in ändå. 
 

Idrottsgymnasium 
Det finns olika typer av idrottsgymnasium. De två där idrotten söks separat är 

Riksidrottsgymnasium (RIG) och Nationell idrottsutbildning (NIU).  

Först görs en ansökan till idrotten, ibland redan 15 oktober. Blankett hämtas 

oftast på respektive idrottsförbunds hemsida eller genom länk från 

riksidrottsförbundets hemsida, www.rf.se.  

Du blir sen kallad till ett prov. Provet ska bli klart i god tid innan ansökan till 

gymnasieprogrammet görs i februari. 
 

 

Fler sökvägar 
Friskolor kan ha grundskolor och gymnasieskolor samt YH (Yrkeshögskolor). 

Skolorna drivs inte av kommunen utan en annan huvudman, till exempel ett 

utbildningsföretag, förening eller stiftelse.  Dessa skolor tar oftast emot elever 

från hela landet på samma villkor oavsett var eleven bor eller söker. 

 

Vissa utbildningar på kommunala skolor har riksintag vilket innebär att elever 

från hela landet får söka dit på samma villkor och bli förstahandsmottagna.  

Exempel på sådana utbildningar är utbildningar som behöver finnas för 

arbetsmarknaden som inte kan fås på annat sätt, spetsutbildningar inom idrott 

(riksidrottsgymnasier), estetiska, naturvetenskap, samhällsvetenskap och 

humaniora (Gymnasiekatalogen). Spetsutbildningar med riksrekrytering, 

vänligen se  www.spetsutbildningar.se 

Till riksidrottsgymnasier är det ibland andra ansökningstider. Se www.rf.se för 

mer information. 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rf.se/
http://www.spetsutbildningar.se/
http://www.rf.se/
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Urval 
Om det finns fler sökande än platser på ett gymnasieprogram görs ett urval av de 

sökande. Det bestäms efter ett meritvärde.  

Meritvärdet räknas fram genom att summera de 16 bästa betygen plus modernt 

språk om eleven har läst det.  

 

Betygsvärdena är E=10, D=12,5, C=15, B=17,5 och A=20. 

 

Ansökan 
Ett brev skickas ut i mitten av januari till elever i årskurs 9 för att kunna söka 

på Internet.  

16 januari öppnas sidan på Internet för ansökan. Ansökan görs på 

Gymnasieantagningen i StorSthlm:s hemsida, www.gyantagningen.se.  

Alla utbildningar söks där, även friskolor och skolor utanför samverkansområdet. 

Det finns skolor med egen ansökning, inte så många, men då söks till den skolan 

på en annan blankett. Den ska ändå skrivas in på Gymnasieantagningen i 

StorSthlm. 

 

Studie- och yrkesvägledaren kommer att gå ut med information hur eleverna 

söker i januari. 

Sista ansökningsdag är 17 februari. 

OBS! Eleven söker på vårterminsbetyget. 

I april finns möjlighet att göra omval om något ska ändras i ansökan. 

 

Antagningen 
Preliminärt resultat visas 15 april.  

Omval 15 april – 15 maj. 

Slutligt resultat visas 1 juli. 

Resor till och från gymnasiet 
Eleven har rätt att få reseersättning från Håbo kommun om eleven: 

 är folkbokförd i Håbo kommun. 

 har rätt till studiehjälp från CSN enligt studiestödslagen (studiebidrag, 

inackorderingstillägg eller extra tillägg). 

 varje dag reser mer än 6 km mellan din folkbokföringsadress och din skol 

Tänk på att den som inte fyllt 16 år eller nyligen har fyllt 16 år ofta inte har rätt till 

reseersättning direkt på höstterminen. Läs mer i våra informationsblad på Håbo 

kommuns  hemsida – Reseersättning och inackorderingstillägg 

 

Om du undrar över något är du välkommen att kontakta  

Studie- och yrkesvägledaren på Futurum 

Lise-Lotte Nordh Hellbom 

Tel: 0171-46 43 58 

Epost: lise-lotte.nordh.hellbom@habo.se 

Teams chatt 

http://www.gyantagningen.se/
mailto:lise-lotte.nordh.hellbom@habo.se

