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Val till högre årskurs 
Valen till högre årskurs sker i två steg och görs i Dexter. Logga in på: dexter.karlshamn.se. 
(inget www före) 

Har du glömt ditt lösenord – gå in under genvägen ”glömt lösenord” i Dexter och följ 
instruktionerna.  

Steg 1 Detta val ska du göra i perioden 1 - 15 februari. 

Inriktning  

Inriktning är ett paket av kurser där du fördjupar eller breddar dig inom ditt program. De är 
nationellt fastställda. Du väljer ett färdigt paket. Önskar du gå en inriktning som inte erbjuds på 
Vägga Gymnasieskola kontakta SYV snarast!  

Steg 2: Detta val ska du göra i perioden 1 - 15 mars. 

Individuellt val 
Du ska välja 100 poäng individuellt val till årskurs 2 (du väljer 100p till åk3 om ett år). Du ska 
göra ett förstahandsval på 100p och ett reservval på 100p. De flesta kurser är på 100p och 
läses måndag em. under hela läsåret. Kurser som är på 50p kan endast väljas i paket med 
två kurser, en ht och en vt, även dessa läses måndag em. Det finns ett fåtal kurser (100p) 
som ligger på annan tid (utanför ordinarie schema).  

Programfördjupning 
Inom programfördjupning har du möjlighet att bredda eller specialisera dina kunskaper. 
Skolan väljer vilka programfördjupningskurser som ska erbjudas. Ditt inriktningsval styr när 
du ska välja programfördjupning (åk 2 eller åk 3), samt hur många kurser du ska välja. I 
Dexter får du enbart upp de alternativ som just DU kan söka. Enbart kurser med tillräckligt 
många sökande startar.  

Vill du ha praktisk valhjälp eller har frågor: 

SYV har ”ÖPPEN DÖRR” kl. 9:15 – 9:45 måndag till fredag.  

Vill du diskutera vad du ska välja – boka tid för vägledningssamtal via mejl: 

Ingela Ström   ingela.strom@utb.karlshamn.se

mailto:ingela.strom@utb.karlshamn.se


Individuellt val för dig som är elev på Teknikprogrammet 

Du som går Teknikprogrammet kan välja kursen Mekatronik 1, 100 poäng som individuellt val 
måndag eftermiddag.  

Mekatronik 1, MEKMEK01 100p 

Möjligheten att skapa miljömässigt hållbara, flexibla, intelligenta och användarvänliga 
produkter uppnås i dag många gånger genom att kombinera mekanisk konstruktion, regler-
teknik, robotik, programmering och inbyggda datorsystem.  

På Mekatronik-kursen får du lära dig allt ifrån grundläggande ellära, elektronik och mekanik till 
att samla in data genom programmering av sensorer, det så kallade Internet of things. Du får 
också programmera styr- och reglersystem att instruera maskiner och robotar. I kursen ingår 
även "mjukare" delar såsom integritet, säkerhet och etik.  

Kursen ingår som förkunskapskrav till gymnasieingenjörsutbildning 
med profil produktionsteknik (TE4) 



Inriktning Design och produktutveckling (300p) 

Bild och form 1a1 BILBIL01a1 50p 

Vi jobbar med bilden som ett språk. Hur förändrar färger, former, ljus och skugga bildens 
budskap och känsla? Vad säger bilden och hur tolkas den? Hur får man idéer och hur utvecklar 
man den? Vi lär oss jobba enskilt och i grupp både med analys och idéskapande. Vi tittar på 
inspirerande förebilder i den moderna konsten och i media.  

Förhoppningsvis hinner vi besöka någon utställning. Det är viktigt att ta tillvara dina för-
kunskaper så därför använder vi oss av olika tekniker både digitalt och manuellt. Ofta jobbar 
vi med teman och avslutar kursen med en utställning. 

Cad 1 CADCAD01 50p 

I kursen arbetar vi med ritteknik i huvudsak med programmet Autocad Inventor. Vi lär oss göra 
modeller och ritningar. Vi lär oss hur 3D modellering går till och hur programmet fungerar. 
Kursen omfattar dessutom att man skall arbeta på ett ergonomiskt sätt. 

Design 1 DESDES01 100p 

Vi tittar på designens roll i samhället både idag och i vår nära historia. Vem är det som skall 
använda det du designar, vilka behov och vilken ekonomi har kunden? Detta är viktiga frågor 
då man väljer funktion och material till t ex en klänning, en möbel eller en lampa.  

Att arbeta som designer kräver kreativitet och ett praktiskt handlag. Teoretiskt arbetar vi med 
marknadsundersökning, problemformulering, idégenerering, skiss och modeller av olika slag. 
I slutet av varje projekt redovisas alla delar med en färdig produkt eller modell av produkten. 

Konstruktion 1 KOTKOS01 100p 

Kursen ger kunskap om vad man bör ta hänsyn till när man arbetar med att konstruera en 
produkt på ett sätt som är bra för såväl kunden som för miljön. Vi lär oss egenskaper hos olika 
material och hur de kan användas. Vi lär oss grunderna i ritteknik, såväl för hand som med 
hjälp av datorn. Vi räknar på hållfastheten i olika konstruktioner. I kursen arbetar vi med en 
metod för att ta fram en lösning på något produktbehov och dokumenterar arbetet. 



Inriktning Informations- och medieteknik (500p) 
Digitalt skapande DIGDIG01 100p 

Kursen digitalt skapande 1 handlar om bild- film- och ljudskapande. Genom att arbeta praktiskt 
övar du din förmåga att skapa och gestalta olika uttryck med digitala verktyg. Du får lära dig 
grunderna i programvarorna Photoshop, Premiere och Cubase. Skissarbete, synopsis och 
presentation ingår också i kursen. 

Medieproduktion 1 MEPMEI01 100p 

I Medieproduktionskurserna får du arbeta praktiskt med text, foto, film och illustration. Vi gör 
olika typer av medieproduktioner (t ex dokumentärfilm, nyhetsreportage, informationsfolder, 
reklamaffisch) Runt dessa produktioner diskuterar vi teorier och utvecklar vår kreativitet och 
förmåga att göra användbara och spännande produkter. När vi arbetar praktiskt får du 
möjlighet att prova olika roller i produktionsarbetet och får på så sätt insyn i de olika yrken som 
mediebranschen kan erbjuda. Samarbete och deadlines är viktiga delar i kursen. 

Programmering 1 PRRPRR01 100p 

I kursen skaffar vi oss en grundläggande förståelse för processen kring att utveckla mjukvara. 
Vi går igenom grundläggande syntax (programspråksstruktur) och testar några olika 
programspråk. Huvudsakligen använder vi oss av programmering i t.ex. Unity 3D men även 
andra verktyg används. Tanken är att ge en så bred och anpassningsbar bild som möjligt av 
vad en programmerare gör och lägga grund för att skapa egna mindre program och 
applikationer. 

Dator- och nätverksteknik 1a DAODAC0 100p 

Kursen behandlar hård- och mjukvaruinstallation, uppbyggnad, konfigurering och upp-
gradering av datorer och datorsystem. Du får lära dig hur man bygger upp lokala nätverk, 
vanliga operativsystem och deras egenskaper, samt olika processortyper och deras 
användningsområden. Du får göra felsökningar och åtgärda fel, och lära dig mer om dator-
säkerhet. Installation av kringutrustning, lokal skrivare och uppgradering av drivrutiner ingår 
också.  

Webbutveckling 1 WEBWEU01 100p 

Kursen skall ge dig kunskaper om hur man bygger webbplatser och webbapplikationer. Du 
utvecklar din förmåga att bygga dessa enligt standardmetoder med fokus på slutanvändarens 
upplevelse och behov.  Efter kursen har du inte enbart förståelse och förmåga att gå från idé 
till färdig webbapplikation utan även hur internet fungerar både tekniskt och ur ett samhälls-
perspektiv.



Inriktning Teknikvetenskap (300p) samtliga kurser läses år 3 
Fysik 2 FYSFYS02 100p 

Bygger på kursen Fysik 1. Behandlar mer om rörelse och krafter, vågor, elektromagnetism 
samt universums utveckling och struktur. Kan ge särskild behörighet. 

 Matematik 4 MATMAT01 100p 

Kursen bygger på matematik 3b eller 3c och är en fördjupning inom flera olika områden. Några 
centrala begrepp är komplexa tal, trigonometri och bevismetoder. Kan ge meritpoäng. Kan ge 
särskild behörighet. 

Teknik 2 TEKTEK02 100p 

Kursen är en fördjupning av kursen Teknik 1 som alla läser i Åk 1. 

Vi arbetar med matematiska beräkningar av hållfasthet och energiomvandlingar t.ex. från en 
generator till en motor. Vi arbetar med principerna för mekaniska och hydrauliska system. 
Därvid analyserar och beräknar vi de rörelser och de krafter som uppstår för att kunna 
dimensionera hållbara system. Vi räknar såväl manuellt som med hjälp av datorerna. Vi gör 
även studiebesök och har gästföreläsare. 



Programfördjupningskurser för inriktning Teknikvetenskap  
På inriktning Teknikvetenskap väljer du 200 – 300 programfördjupningskurser inför år 2. 
Resterade 100-200 p väljer du inför år 3. Du kan välja en kurs/ block. 

 

BLOCK 1 
Bild och form 1a1 och CAD 1 50+50p  

Se inriktning Design och produktutveckling 

Kemi 2 KEMKEM02 100p 

Bygger vidare på kunskaper du skaffat dig i Kemi 1. Här står människan i centrum med 
miljökemi, organisk kemi och biokemi. Att inhämta kunskaper genom experiment är ett viktigt 
inslag i kursen. Kan ge särskild behörighet. 

Medieproduktion Ska väljas tillsammans med kursen Digitalt skapande 1 i Block 2.  

Se inriktning Informations- och medieteknik. 

Produktionskunskap 1 PRDPRO01 100p 

Att med dagens teknik gå från idé via prototyp till färdig produkt i produktion har förändrats 
drastiskt de senaste åren. Verktyg som 3D-skrivare och laserskärare och tekniker som 
scanning och CAD/3D-modellering flyttar på gränserna och möjligheterna att designa och 
tillverka, inte bara personliga produkter utan även en tillverkning med hållbara produktionssätt. 
Under produktionsteknikkursen får du lära dig hela processen, från en idé till produkt genom 
alla olika steg såsom design, funktion och kvalitet. Vi lär oss bland annat materialval, metoder 
och tekniker för att utveckla och förbättra produktionsmetoder, logistik, inköp och 
ekonomi. Kursen ingår som förkunskapskrav till gymnasieingenjörsutbildning med profil 
produktionsteknik (TE4).  

Samhällskunskap 2 SAMSAM02 100p 

Nationalekonomi, frågor om tillväxt, makt, inflytande, ett hållbart samhälle, miljö och resurs-
fördelning i relation till de ekonomiska teorierna. Det nutida samhällets politiska utveckling till 
exempel mänskliga rättigheter, nationalism, kolonialism och jämställdhet. Tematisk fördjup-
ning i samhällsfrågor. Tillämpning av samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och 
metoder. Källkritisk värdering av information från olika medier och källor.  Muntlig och skriftlig 
presentation av exempelvis debatter, debattartiklar, rapporter och essäer. Kan ge särskild 
behörighet. 

 
 

  



BLOCK 2 
Design 1 100p 

Se inriktning Design och produktutveckling. 

Digitalt skapande 1 DIGDIG01 100p.  

Ska väljas tillsammans med kursen Medieproduktion 1 i Block 1. 

Se inriktning Info-Media.  

Entreprenörskap ENTENR0 100p 

I denna kurs får du möjlighet att driva ett eget projekt och testa olika idéer och arbetsformer. 
Du får formulera och utveckla en egen affärsidé och får även träna dig på att marknadsföra 
ditt projekt, knyta kontakter även utanför skolan samt testa affärsidéns lönsamhet. Du lär dig 
grunderna i att driva ett eget företag och kursen kan genomföras i samverkan med Ung 
Företagsamhet 

Geografi 1 GEOGEO01 100p 

Geografisk kunskap har sitt ursprung i människans behov av att upptäcka och förstå sin 
omvärld och kunna orientera sig i den. Ämnet geografi är till sin karaktär tvärvetenskapligt och 
i ämnet integreras naturvetenskap och samhällsvetenskap utifrån en systemsyn.  
 

 

BLOCK 3 
Konstruktion 1 KOTKOS01 100p 

Se inriktning Design och produktutveckling 

Programmering 1 PRRPRR01 100p  

Se inriktning Informations- och medieteknik. 



Kurser i Individuellt val 
  

Bild Mental träning 

Bild och form 1b Moderna språk, Arabiska Steg 1, 2, 3, 4 

Engelska 6 Moderna språk, Franska Steg 3, 4, 5 

Engelska 7 Moderna språk, Spanska Steg 3, 4, 5 

Engelska 7 med Cambridge Moderna språk, Tyska Steg 3, 4, 5 

Entreprenörskap och företagande Modersmål 1, 2 och aktiv tvåspråkighet 

E-sport Naturguidning 1 

Estetisk kommunikation 1, 2 och 3 Naturkunskap 1a2 

Fotografisk bild 1 Naturkunskap 2 

Fotografisk bild 2 Privatjuridik 

Företagsekonomi 1 Programmering 1 

Historia 1a2 Programmering 2 

Idrott och hälsa 2 Psykologi 1 

Idrott och hälsa 1 - Specialisering Psykologi 2 

Idrott och hälsa 2 - Specialisering Samhällskunskap 1a2 

Massage 1 Samhällskunskap 2 

Matematik 2a Sociologi 

Matematik 2b Svenska 2/Svenska som andraspråk 2 

Matematik 3b Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 

Matematik 4 Träningslära 

Matematik Specialisering Webbutveckling 1 

Matlagning 1  

  
Endast kurser med tillräckligt antal elever kommer att startas. 
Information om kurserna hittar du på skolans hemsida under fliken  
Elev på Vägga / Individuellt val. 
 

 
 



Att söka till högskolan  
med en gymnasieexamen 
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Meritvärde

Kompletteringar

I en perfekt studievärld skulle alla som söker till hög-
skolan komma in. Vi är inte där än, vilket betyder att 
det idag ofta är fler sökande till vissa utbildningar än 
vad det finns platser. 

Det här gör att högskolorna måste fördela platserna utifrån vissa 
regler. För att kunna göra det på enklast möjliga sätt utgår man 
från ett meritvärde. Den med högst meritvärde får en plats före 
den med näst högst meritvärde och så vidare. 

Här får du som har eller kommer att ta en högskoleför-
beredande examen från gymnasiet eller komvux en kort 
beskrivning av vilka förutsättningar som gäller och vilka begrepp 
som används i antagningen. 

Har du frågor som rör just dina betyg, prata med en studie-
vägledare.

Kolla att du har rätt förkunskaper 
Oavsett vilken utbildning du söker och vilken studiebakgrund du 
har måste du ha de förkunskaper som krävs för att kunna konkur-
rera om en plats. 

Förkunskapskraven delas in i grundläggande och särskild be-
hörighet. Till många utbildningar räcker det att ha grundläggande 
behörighet, medan vissa utbildningar har krav på både grundläg-
gande och särskild behörighet. 

Du som har examen från ett högskoleförberedande program på 
gymnasiet eller komvux har grundläggande behörighet. 

Särskild behörighet varierar beroende på vilken utbildning du 
söker, och vilka kurser som krävs hänger ihop med utbildningens 
inriktning. Söker du exempelvis till juristprogrammet behöver du 
bland annat kunskaper i historia och samhällskunskap, medan en 
civilingenjörsutbildning kräver djupa kunskaper i matematik och 
fysik. 

Behöver du komplettera?
Om du har inte har betyg i de kurser som krävs för särskild be-
hörighet kan du komplettera genom att läsa på komvux. 

Har du läst en kurs för att bli behörig till en utbildning, hamnar 
du i en annan urvalsgrupp än om du är behörig med din examen. 
Kompletteringsgruppen har något färre platser än direktgruppen, 
men det behöver inte betyda något för dina chanser att bli antagen 
eftersom antalet sökande med eller utan kompletteringar skiftar 
från år till år, liksom deras betyg. 

Läs mer om de olika urvalsgrupperna på sista sidan. 

K

max
22,5

Grundläggande
behörighet

Särskild
behörighet

http://www.antagning.se


Behöver du höja ditt meritvärde? 
Du kan höja ditt meritvärde genom att:
• göra en prövning på komvux för högre betyg. Det gamla be-

tyget ersätts då av det nya, högre. Det kallas att utbyteskom-
plettera. 

• läsa nya kurser på komvux för meritpoäng. Om du har flera 
kurser som ger meritpoäng räknas de som ger dig det högsta 
meritvärdet. Vilka kurser som ger merit poäng beskriver vi län-
gre fram.

Ett annat sätt att öka dina chanser att bli antagen, är att göra 
högskoleprovet. 

Kolla vad du har för meritvärde
Börja med att ge dina bokstavsbetyg ett siffervärde. Bara om du 
har rätt förkunskaper för den utbildning du söker kommer du att 
få ett meritvärde. 

Dina betyg i examen och eventuella meritpoäng ger dig ditt mer-
itvärde. Bokstavsbetygen måste först räknas om till siffervärden: 
A = 20, B = 17,5, C = 15, D = 12,5, E = 10 och F = 0

För att få fram ett betygsvärde måste du gå igenom alla kurser 
i examen och multiplicera siffervärdet för varje betyg med kursens 
gymnasiepoäng. Gymnasiearbetet räknas inte med.

Ett A i en kurs som omfattar 100 gymnasiepoäng ger då 20 x 
100 = 2 000. 

När du räknat ut ett betygsvärde för vart och ett av dina betyg 
lägger du ihop dem och dividerar den totala summan med den 
totala poängen för alla de kurser som finns i din examen (utom 
gymnasiearbetet). Har du betyg i utökade kurser i din gymnasie-
examen räknas betyget med om kursen krävs för behörighet eller 
ger meritpoäng. 

Talet du får fram kan högst bli 20,00 och kallas för jämförel-
setal. 

Får du meritpoäng? 
För att se om du kan lägga till meritpoäng för kurser i engelska, 
matematik eller i moderna språk, måste du först se vilka kurser 
som krävs för särskild behörighet. Om en viss kurs krävs för sär-
skild behörighet, kan den inte ge meritpoäng. 

Du kan få 1,0 meritpoäng i engelska, 1,5 meritpoäng i  matematik 
och 1,5 meritpoäng i moderna språk. 

Meritpoängen läggs till ditt jämförelsetal och du kan få max 2,5 
merit poäng. Det här innebär att högsta möjliga meritvärde är 22,5.

Ditt meritvärde
Ditt meritvärde får du genom att lägga till meritpoängen till jäm-
förelsetalet.

Meritvärdet = jämförelsetalet + meritpoäng

Meritpoäng

max
22,5

Bokstavsbetyg
Siffervärde

20,00
MAX

Meritpoäng

Jämförelsetal

Meritvärde

20
A

17,5
B

15
C

12,5
D

10
E

0
F
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Vilken grupp hamnar du i? 
När du har de förkunskaper som krävs placeras du en urvalsgrupp. 
Vilken grupp du hamnar i beror på vilken studiebakgrund du har. 

Av alla platser på en utbildning går minst 1/3 av platserna till 
sökande med betyg och minst 1/3 till dem som söker med hög-
skoleprov. Högskolorna kan själva bestämma över högst en 1/3 av 
platserna för att kunna ta in sökande exempelvis utifrån intervjuer 
eller arbetsprover. 

Betygsgruppen delas sedan upp i tre grupper: Betygs grupp 
I (BI) och betygsgrupp II (BII) och folkhögskolegrup pen (BF).

Du som är behörig med din högskoleförberedande exa men från 
gymnasiet deltar i urvalsgrupp BI. 

Du som är behörig och har en gymnasieexamen från kom vux, 
där minst 2/3 av gymnasiepoängen är från kurser du läst på kom-
vux, deltar också i BI. 

I BII ingår du som har kompletterat för att bli behörig, el ler för 
att få meritpoäng. Du som har en gymnasieexamen från komvux, 
där mer än 1/3 av gymnasiepoängen kommer från gymnasiet, in-
går också här.

Kommer du in?  
Det går tyvärr inte att säga om du kommer in eller inte. Hur många 
som söker just din utbildning och vilket meritvärde de har påverkar 
dina möjligheter att bli antagen. Men generellt kan man säga att ju 
högre meritvärde du har desto större chans har du att få en plats 
på den utbildning du vill gå. 

Kolla statistiken
Du kan få en ungefärlig bild av vilket meritvärde som brukar krävas 
till olika utbildningar genom att kolla antagningsstatistiken. Den når 
du via Universitets- och högskolerådets webbplats, www.uhr.se.

Läs mer på Antagning.se
För att ta reda på mer om vad som gäller för just dig, gå till fliken 
Så funkar det på Antagning.se, eller prata med din studieväg ledare. 
Gör gärna både och.

Högskoleprovet

Annat

Betyg

http://www.antagning.se
http://www.uhr.se
http://www.antagning.se
http://www.antagning.se
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Yrkeshögskoleutbildning.

MYH14:5 - September 2014 myh.se

Yrkeshögskoleutbildning (YH-utbildning) är en eftergymnasial 
utbildningsform som kombinerar teoretiska studier och stark 
arbetslivsanknytning. Utbildningarna erbjuds inom branscher där 
det finns en uttalad efterfrågan på kompetens. 

Arbetslivsanknytning
En stor del av en utbildning genomförs i samarbete med de 

delar av arbetslivet som berörs. Alla utbildningar innehåller 

därför arbetslivsanknutet lärande på olika sätt.

Många utbildningar har LIA-perioder (lärande i arbete) ute 

på arbetsplatser. Utmärkande för LIA är att den studerande 

under handledning ska kunna tillgodogöra sig ny kunskap 

samt öva och utveckla sin förmåga att tillämpa de kunskaper 

han eller hon fått under utbildningen i en verklig situation. 

Det innebär att de studerande får känna på sin kommande 

yrkesroll under utbildningens gång. Arbetsgivaren får även 

möjlighet att lära känna en möjlig framtida medarbetare.

Arbetslivet medverkar även i planeringen av en utbildning 

och är med och påverkar under resans gång. Det gör de 

bland annat genom att vara föreläsare, delta i skarpa projekt, ta 

emot studiebesök samt genom att erbjuda LIA-platser.

Nivå
YH-utbildning är en eftergymnasial utbildningsform.

Längd
Utbildningarna är från ett halvår långa och uppåt. De flesta 

är mellan ett och två år långa.

Poängsystem
Längden anges i yrkeshögskolepoäng (YH-poäng), där fem 

poäng motsvarar en veckas studier på heltid. 100 YH-poäng 

motsvarar ett halvårs heltidsstudier, 200 YH-poäng ett års 

heltidsstudier osv. Man kan inte per automatik tillgodoräkna 

sig poäng från en YH-utbildning om man senare vill läsa på 

högskolan. Det är upp till varje högskola att besluta om.

Behörighet
Behörigheten skiljer sig från högskolans. Behörig att antas 

till en YH-utbildning är den som uppfyller något av följande:

1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller 
inom kommunal vuxenutbildning,

2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar 
kraven i 1,

3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och 
där är behörig till motsvarande utbildning, eller

4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfa-
renhet eller på grund av någon annan omständighet 

har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. 

Den som har annat modersmål än svenska, danska, färöiska, 

isländska eller norska ska ha de kunskaper i svenska som 

behövs.



Särskilda förkunskaper
På många utbildningar finns det krav på ytterligare förkun-

skaper för att den studerande ska kunna tillgodogöra sig 

utbildningen. För att vara behörig till en sådan utbildning 

måste den sökande uppfylla de särskilda förkunskaper 

som utbildningsanordnaren anger. Det kan handla om:

•	 Kunskaper från en eller flera kurser i gymnasieskolans 
nationella program eller motsvarande,

•	 yrkeserfarenhet som kan vara av betydelse för ut-
bildningens speciella inriktning eller det yrkesområde 
utbildningen förbereder för, och/eller

•	 andra villkor som är av betydelse för utbildningen eller 
det yrkesområde den förbereder för.

Exakt vilka krav som ställs anges i utbildningsplanen för 

den aktuella utbildningen.

Fler möjligheter
För dig som inte uppfyller de formella kraven på behörighet 

finns ändå en möjlighet att bli antagen. Utbildningsanord-

naren kan i vissa fall göra undantag om de bedömer att 

den som söker kommer att kunna klara utbildningen och 

arbeta inom det yrke utbildningen leder till, men det finns 

inget krav på att denna möjlighet måste användas.

Urval
Om det är fler behöriga sökande till en utbildning än det 

finns platser måste utbildningsanordnaren göra ett urval 

bland de sökande. Urvalets syfte är att rangordna alla be-

höriga sökande, och de som bäst bedöms kunna tillgodo-

göra sig utbildningen antas sedan. De urvalsgrunder som 

kan användas är betyg, särskilt prov (muntligt, skriftligt eller 

praktiskt), tidigare utbildning och arbetslivserfarenhet.

Om det finns flera urvalsgrupper och den studerande har 

meriter för mer än en grupp kan den ingå i flera urvalsgrupper. 

Hur urvalet går till anges i utbildningens utbildningsplanen. 

Ansökan
Det är utbildningsanordnaren som sköter antagningen till 

utbildningarna. Ansökningarna görs därför till respektive 

utbildningsanordnare. En utbildning kan starta när som 

helst under året, men vanligast är att de startar i augusti/

september och därmed ofta har senaste datum för ansö-

kan i april/maj. Det finns även en hel del utbildningar som 

startar i januari.

Kontakta utbildningsanordnaren för att få tillgång till ut-

bildningsplanen eller vid frågor om behörighet, urval och 

ansökan till en utbildning.

Betyg
På varje genomförd kurs sätts ett betyg. Som betyg kan 

man få Icke godkänt, Godkänt och Väl godkänt. 

Examen
Yrkeshögskoleutbildningar som är minst ett år långa kan 

avslutas med en examen. Följande examina finns:

Yrkeshögskoleexamen. Kräver att utbildningen omfattar 

minst 200 YH-poäng (ett års heltidsstudier).

Kvalificerad yrkeshögskoleexamen. Kräver att utbildning-

en omfattar minst 400 YH-poäng (två års heltidsstudier), 

att minst 25 procent av utbildningstiden är Lärande i arbete 

(LIA) samt att ett examensarbete ingår i utbildningen.

Studiefinansiering
Utbildningarna berättigar till studiestöd från CSN. Det gäller 

även LIA-perioderna (lärande i arbete) ute på en arbetsplats.

Studieavgifter
De allra flesta YH-utbildningar är avgiftsfria, vilket innebär 

att skolorna inte får ta ut några undervisningsavgifter. Däremot 

får den studerande själv betala för litteratur och annat 

studiematerial, precis som vid en högskoleutbildning.

Hitta utbildningar
Alla aktuella utbildningar finns på yrkeshogskolan.se. 

Kort om yrkeshögskoleutbildning
Innehåll och inriktning på utbildningarna varierar beroende 

på arbetsmarknadens behov över tid. Utbildningarna 

leder till en specifik yrkesroll vilket gör att de studerande 

ofta snabbt kan komma ut i arbetslivet.

Utbildningarna kan anordnas av t ex kommuner och 

landsting, högskolor och privata företag.

Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) beslutar vilka 

utbildningar som får ingå i yrkeshögskolan. MYH utövar 

även tillsyn och granskar utbildningarnas kvalitet samt 

bedömer arbetsmarknadens behov av utbildning.

Myndigheten för yrkeshögskolan bidrar till att försörja arbetslivet med rätt kompetens i rätt tid. Myndigheten har sju verksamhetsområden: yrkeshögskolan, konst- och kulturutbildningar, 
kompletterande utbildningar, tolkutbildning, övriga utbildningar, validering och EQF (European Qualifications Framework). Myndigheten har kontor i Västerås och Hässleholm. 
De cirka 100 medarbetarna är fördelade på avdelningarna utbildningsfrågor, omvärldsanalys och uppföljning, tillsyn och kvalitetsgranskning, kommunikation samt internt stöd och styrning.

 Myndigheten för yrkeshögskolan | Box 145, 721 05 Västerås |  010-209 01 00 |  info@myh.se |  myh.se



Folkhögskolan är en unik ut-
bildningsform. Här kommer tio 
snabba fakta om folkhögskolan, 
som en introduktion till vad 
folkhögskolan är!

1) MÅNGFALD  
Folkhögskolan vänder sig till vuxna 
över 18 år som vill studera. På folk-
högskolan möter du en mångfald 
av människor med olika bakgrund, 
erfarenhet och intressen. Att stud-
era ihop med människor du kanske 
inte träffat annars ger nya perspek-
tiv och utbyten under studietiden. 
I klassrummet är dialogen viktig. 
Ditt aktiva deltagande i gruppen 
är en del av folkhögskolans känne-
tecken.

2) KURSER PÅ OLIKA NIVÅER 
Folkhögskolan har många olika 
typer av kurser på olika nivåer. 

• Allmän kurs ger behörighet till 
studier på högskola och yrkes-
högskola. 

• Profilkurser är kurser där du 
ägnar större delen åt det spe-
ciella ämnesområde du valt, till 
exempel musik, media, språk 
eller turism. 

• Yrkesutbildningar är profil-
kurser inriktade mot ett yrke, 
till exempel fritidsledare, jour-
nalist och behandlingspedagog. 

Varje skola utformar sin egen kurs-
profil. Det innebär att du kan hitta 
en kurs med ett innehåll eller nivå 
som passar dig. 

3) ALLMÄN KURS - BEHÖRIG-
HET TILL HÖGRE STUDIER 
Folkhögskolans Allmänna kurs 
kan ge grundläggande behörighet 
till högskolan och yrkeshögskolan. 
När du är klar får du ett studieom-
döme som gör att du kan söka till 

TIO SNABBA OM FOLKHÖGSKOLAN
högskolan genom folkhögskolans 
urvalsgrupp. Allmän kurs finns på 
alla folkhögskolor. 

4) DELTAGARSTYRD UNDER-
VISNING   
Undervisningen utgår från dig 
och du blir uppmuntrad att vara 
med och skapa din utbildning. På 
folkhögskola går du ofta i en min-
dre kursgrupp som studerar ihop 
under en längre tid. Intressen och 
erfarenheter avgör hur gruppen läg-
ger upp studierna. Det fria samtalet 
och skapande arbetsformer ger 
förutsättningar för kreativitet och 
egen utveckling. 

5) KUNSKAP SOM RÄCKER 
LÄNGE 
På folkhögskolan går studierna i 
mer traditionella skolämnen hand 
i hand med mer fritt kunskaps-
sökande. Genom breda tematiska 
studier kan du få ett helhetsgrepp 
på de saker du lär dig.  
Folkhögskolans kurser har en 
konkret koppling till samhället 
och omvärlden omkring oss. Allt 
detta påverkar undervisningen. 
Visst sitter vi i lektionssalar, men 
ibland flyttar vi också ut kursen, på 
studiebesök eller till den miljö vi 
ska lära oss mer om. 

6) TILLGÄNGLIGT OCH ÖPPET 
FÖR ALLA 
Många folkhögskolor erbjuder an-
passad undervisning, socialt stöd 
och en tillgänglig miljö för delta-
gare med funktionsnedsättning. 
Det finns också kurser som vänder 
sig särskilt till dig med funktions-
nedsättning. 

7) FLEXIBLA STUDIER 
Många folkhögskolor anordnar 
också kurser helt eller delvis på 
distans. Distanskurserna bedrivs 
med hjälp av internet men är ändå 
mötes- och dialogbaserade i sam-

manhållna grupper. En del distans-
kurser är helt på distans medan 
andra kombinerar distansstudierna 
med ett antal gemensamma kurs-
dagar på folkhögskolan. 

8) BOSTAD FINNS 
Många folkhögskolor har ett in-
ternat där du kan bo under tiden 
du studerar på folkhögskolan. Ta 
chansen att både bo och studera 
ihop med andra människor! 

9) KULTUREN SPELAR ROLL 
Det finns ett brett utbud av musik-, 
teater-, och andra estetiska linjer 
på folkhögskolan. Många väljer 
därför folkhögskolan som en 
förberedelse för att arbeta med 
kultur även i framtiden. Det sjungs, 
spelas och skapas nästan dygnet 
runt på vissa folkhögskolor och på 
det sättet blir skolan ett levande 
kulturcentrum, i många fall också 
för hela bygden runtomkring.

10) 154 FOLKHÖGSKOLOR 
Folkhögskolorna finns över hela 
Sverige. Du kan söka till vilken 
folkhögskola du vill.  
Folkhögskolorna är självstän-
diga. 112 folkhögskolor drivs av 
folkrörelser, ideella organisationer, 
stiftelser eller föreningar, och 42 
drivs av landsting och regioner. De 
värderingar och idéer som skolans 
huvudman har, påverkar folkhög-
skolans inriktning, kursutbud och 
aktiviteter.

Uppdaterad januari 2016

Folkhögskolornas informationstjänst, FIN
Postadress: Box 380 74, 100 64 Stockholm   Tel: 08-796 00 50   E-post: info@folkhogskola.nu   www.folkhogskola.nu

FLER FRÅGOR? GÅ IN PÅ 
WWW.FOLKHÖGSKOLA.NU

Där hittar du alla folkhögsko-

lornas kurser, intervjuer med 

kursdeltagare och mycket mer. 

Du kan också kontakta Folkhög-

skolornas informationstjänst, 

FIN tel 08-796 00 50 eller  

info@folkhogskola.nu.



Från med hösten 2015 kan alla skolor som erbjuder teknikprogrammet anordna 
ett fjärde år för gymnasieingenjörsexaman. Vidareutbildningen på teknik- 
programmet vänder sig till elever som vill gå ett år till inom gymnasieskolan för 
att få en utbildning som ger stora möjligheter att få ett jobb direkt. 

Det fjärde året ger också praktiska kunskaper som gör det lättare att klara en hög-
skole- eller civilingenjörsutbildning. Under studietiden varvas arbete i skolan och 
arbetsplatsförlagt lärande. Alla elever läser kursen Gymnasieingenjören i praktiken 

och utför ett examensarbete. Minst 10 veckors apl ingår i utbildningen. Vad en gymnasieingenjör jobbar med kan 
skilja sig åt mellan de olika branscherna och utvecklas efter tid, men projektledare, produktionstekniker, designer 
eller kanske arbetsledare är några av de jobb som kan var aktuella.

Utbildningen har fyra profiler:

Design och produktutveckling 

Informationsteknik

ETT FJÄRDE ÅR FÖR 
GYMNASIEINGENJÖRSEXAMEN

Produktionsteknik

Samhällsbyggande

Samarbete mellan skola och näringsliv
Utbildningen sker i samarbete mellan skola och näringsliv och ska ge eleverna möjlighet att utveckla ingenjörsmäs-
siga färdigheter. Ett lokalt programråd är kopplat till utbildningen för att säkerställa att utbildningen är relevant 
och leder till anställningsbarhet.

Behörighet
Elever är behöriga att söka det fjärde året om de har läst teknikprogrammet eller har en likvärdig utbildning. Från 
och med höstterminen 2018 är också vissa karaktärsämneskurser ett förkunskapksrav. Det är också möjligt att göra 
ett studieuppehåll innan det fjärde året. Dock måste studierna till fjärde året påbörjas senast det kalenderår eleven 
fyller 22 år.

En elev som vill söka till det fjärde året  gör det till sin hemkommun. Om den sökta utbildningen anordnas av en 
annan huvudman än elevens hemkommun, ska ansökan sändas vidare till denne.

www.skolverket.se/gy-ing



Gymnasieingenjör har f  unnits 
som ett yrke under lång tid. Efter
frågan på gymnasie ingenjörer från 
närings livet är stor och därför är 
nu  utbildningen tillbaka. Du kom
mer att genomföra 14 veckor ute 
på företag  APL, arbetsplatsför
lagt lärande. Du får kontakt med 
företag i branschen och det ger dig 
stora  möjligheter till anställning ef
ter examen. Utbildningen riktar sig 
också till dig som vill skaffa prak
tiska kunskaper inför en högskole 
eller civilingenjörsutbildning. 

BESKRIVNING AV TE4
Utbildningen bygger på Teknikpro-
grammet och dess examensmål. 
Elever som har examen från Tek-
nikprogrammet kan söka t.o.m. det 
år de fyller 22 år. Godkända betyg i 
kurserna Mekatronik 1 och Produk-
tionskunskap 1, eller likvärdiga me-
riter, är också behörighetskrav för 
denna profil. Programmet har riksin-
tag, vilket betyder att man kan söka 
utbildningen från hela landet. 

Oavsett inriktning under din gymna-
sieutbildning kan du  applicera och 
utveckla dina kunskaper kopplat till 
energiområdet. Utbildningen ska 
ge dig möjlighet att utveckla ingen-
jörsmässiga färdigheter så som att 
definiera och  analysera problem, 
utarbeta lösningar, utveckla, kon-
struera och producera produkter 
och tjänster samt reflektera över 
 arbetsprocessen. Du kommer att 

fördjupa dina kunskaper i teknik, 
ekonomi, energi, projekt och ledar-
skap, allt utifrån ett ingenjörsmässigt 
förhållningssätt. 

INRIKTNING  
PRODUKTIONSTEKNIK
Inriktningen på Vägga är 
Produktions teknik med utgång pro-
cessteknik inom området hållbar 
energi  Utbildningen  genomförs i 
nära  samarbete med Netport En-
ergikluster samt  regionala företag 
och  organisationer inom energi- och 
hållbarhetssektorn. Utbildningen är 
förlagd till Netport Science Park på 
Östra Piren i Karlshamn. Satsningen 

på energi gör vi för att det är ett hög-
intressant och globalt arbetsfälten 
för framtiden.

Efter examen kan du arbeta inom 
så skilda områden som: 
• elbilar/laddning av elbilar 
• hållbar utveckling 
• energikartläggning 
• projektering
• processarbeten
• styrsystem/automation 
• ledningssystem och standarder 
• ventilation 
• återvinning av energi från luft, eller 
som spillvärme från olika processer 

TEKNIKPROGRAMMETS FJÄRDE ÅR
GYMNASIEINGENJÖR

TE4

 KONTAKT TE
SYV Ingela Ström 
ingela.strom@utb.karlshamn.se

Samordnare  
Oskar Hjalmarsson 
oskar.hjalmarsson@utb.karlshamn.se

Rektor Åsa Wyndhamn 
asa.wyndhamn@utb.karlshamn.se

väggagymnasieskola.se

“Utbildning till Gymnasieingenjör förbereder 

oss för arbetslivet och ger sedan oss en 

snabb väg ut till arbete för att bygga på vår 

erfarenhet. En utbildning som denna ger en 

stabil plattform som alltid kommer gynna 

mig.”

Oscar Hansen



Vägga Gymnasieskola
KARLSHAMNS KOMMUN
Väggavägen 2
374 81 Karlshamn 
0454-57 40 00
väggagymnasieskola.se

TE4 POÄNGPLAN 2019

GYMNASIEINGEJÖR

Kursnamn Poäng

Gymnasieingenjören i praktiken 200
Produktionsfilosofi 100
Examensarbete 100
Teknik specialisering – inriktning mot el 100
Tillämpad programmering 100
Vatten- och processkemi 100
Förnybar energi 100
Processteknik – energi 1 100

181217

Totalt: 900p

PREPARANDKURS
Preparandkursen är för dig som har examen från Teknikprogrammet och minst E i  betyg i kurserna 
Fysik 1 och Teknik 1 men inte läst Mekatronik 1 och Produktionskunskap 1.  Kursen äger rum under 
vecka 33 och 34. Efter kursen får du ett intyg att du fått kunskap om de moment som behövs för 
att vara behörig att söka TE4 på Vägga gymnasieskola, kursen ger alltså inget betyg. De olika mo-
menten i kursen ges i form av  föreläsningar,  laborationer och studiebesök. Obligatorisk närvaro på 
samtliga ingående kursdelar krävs.



G
em

en
sa
m
m
a 
ku
rs
er

85
0p

60
0p

25
0p

Åk
 3

Åk
 1

Åk
 2

D
es
ig
n 
oc
h 
pr
od

uk
tu
tv
ec
kl
in
g

In
fo
rm

at
io
ns
‐o

ch
 m

ed
ia
te
kn

ik

Te
kn

ik
ve
te
ns
ka
p

Bi
ld
 o
 fo

rm
 1
a1

, 5
0p

CA
D 
1,
 5
0p

De
sig

n 
1,
 1
00

p
Ko

ns
tr
uk

tio
n1

, 1
00

p

Di
gi
ta
lt 
sk
ap

an
de

, 1
00

p
M
ed

ie
pr
od

uk
tio

n 
1,
 1
00

p
Pr
og

ra
m
m
er
in
g 
1,
 1
00

p

Fy
sik

 2
, 1

00
p

M
at
em

at
ik
 4
, 1

00
p

Te
kn

ik
 2
, 1

00
p

Da
to
r‐
oc
h 
nä

tv
er
ks
te
kn

ik
, 

10
0p

W
eb

bu
tv
ec
kl
in
g 
1,
 1
00

p

Pr
og

ra
m
fö
rd
ju
pn

in
g

20
0p

Pr
og

ra
m
fö
rd
ju
pn

in
g 

20
0‐
30

0p
Pr
og

ra
m
fö
rd
ju
pn

in
g 

10
0‐
20

0p

Pr
og

ra
m
fö
rd
ju
pn

in
g

40
0p

In
di
vi
du

el
lt 
va
l 1
00

p

To
ta
lt:

85
0p

80
0‐
90

0p
75

0‐
85

0p

In
di
vi
du

el
lt 
va
l 1
00

p



Översikt 
Val av inriktning inför ÅK2 

Teknikprogrammet 
 

 

 

 
 

   

Inriktning DESIGN OCH PRODUKTUTVECKLING - TEDES   
     

ÅK2  BILBIL01a1 50p Bild och form 1a1 
     

ÅK2  CADCAD01 50p CAD 1 
     

ÅK2  DESDES01 100p Design 1 
     

ÅK2  KOTKOS01 100p Konstruktion 1 
     

     

 

 

 

 

Inriktning INFORMATIONS- OCH MEDIETEKNIK - TEINF   
     

ÅK2  DIGDIG01 100p Digitalt skapande 
     

ÅK2  MEPMEI01 100p Medieproduktion 1 
     

ÅK2  PRRPRR01 100p Programmering 1 
     

ÅK3  DAODAC0 100p Dator- och nätverksteknik  
     

ÅK3  WEBWEU01  100p Webbutveckling 1 
     

     

 

 

Inriktning TEKNIKVETENSKAP - TETEK   
     

ÅK3  FYSFYS02 100p Fysik 2 
     

ÅK3  MATMAT04 100p Matematik 4 
     

ÅK3  TEKTEK02 100p Teknik 2 
     

 
Om du väljer denna inriktning ska du välja 200-300 p programfördjupning inför ÅK2 
Se översikt nästa sida. 
 
 

 

Endast kurser med tillräckligt antal elever kommer att startas. 
 



Översikt 
Val av programfördjupning inför ÅK2 
Endast inriktning Teknikvetenskap  

–TETEK 

 
 

Du ska välja 200 – 300 poäng. Du kan välja max en kurs i varje block. 

 

Block 2   
     

  DESDES01 100p Design 1 
     

  DIGDIG01 100p Digitalt skapande 
    (Ska väljas tillsammans med Medieproduktion 1 i Block 1) 

  ENTENRO 100p Entreprenörskap  
     

  GEOGEO01 100p Geografi 1 
     

     

     

 

 

Block 3   
     

  KOTKOS01 100p Konstruktion 1 
     

  PRRPRR01 100p Programmering 1 
     

 
 

 

   

Block 1   
     

Väljs i block  
1HT 1VT  BILBIL01a1+ 

CADCAD01 100p Bild och form 1a1 och CAD 1 
     
  KEMKEM02 100p Kemi 2 
     

  MEPMEI01 100p Medieproduktion 1 
    (Ska väljas tillsammans med Digitalt skapande i Block 2) 

  PRDPRO01 100p Produktionskunskap 1 
     

  SAMSAM02 100p Samhällskunskap 2 

     
     

     

Endast kurser med tillräckligt antal elever kommer att startas. 
 




