
Det finns 12 olika nationella yrkesprogram. 
Kolla in vilket som passar dig bäst. Det är en 
snabb väg till en spännande karriär med alla  
dörrar öppna mot framtiden. 

Svårt med gymnasievalet?
Låt din talang välja väg.



Vill du börja jobba 
direkt efter gymnasiet 
eller plugga vidare?

Ditt intresse och din talang kan ta dig 
långt. Går du ett yrkesprogram kan du 
börja jobba direkt efter skolan om du vill. 

Du kan också välja till kurser för att få 
högskolebehörighet. Då kan du själv välja 
om du vill plugga vidare sen eller inte.



Vill du också börja jobba 
och tjäna dina egna pengar 
direkt efter gymnasiet?

Vill du också lära dig ett 
yrke som gör att du kan 
börja jobba direkt efter 
gymnasiet?

Vill du också ha 
mycket praktik under 
dina gymnasieår? 

Då är ett 
yrkesprogram 
rätt val för dig!



Programmet vänder sig till dig som vill arbeta med barn, 
ungdomar och vuxna. Programmet har två inriktningar. 

Fritid och hälsa Du lär dig om fritid, hälsa och friskvård. 
Inriktningen kan ge jobb på badanläggning/sporthall, 
idrotts- och fritidsanläggningar eller som personlig 
tränare.

Pedagogiskt och socialt arbete Du lär dig om barns 
och ungdomars lärande och växande, hur du bemöter 
människor i olika situationer och hur du ger bra stöd och 
service. Inriktningen kan ge jobb som barnskötare, elev-
assistent, personlig assistent eller med stöd och service 
inom funktionshinderområdet.

Barn & fritid
Programmet vänder sig till dig som vill arbeta med att 
bygga, underhålla och göra ombyggnationer av hus och 
anläggningar. Programmet har fem inriktningar.

Anläggningsfordon Du lär dig om trafik och mark-
arbeten inom väg- och ledningsarbete. Inriktningen kan 
ge jobb som till exempel anläggningsmaskinförare.

Husbyggnad Du lär dig om byggnation och renovering 
av byggnader, broar och andra anläggningar. Inriktningen 
kan ge jobb som till exempel betongarbetare, golvläggare, 
murare, glastekniker, ställningsbyggare eller träarbetare. 

Mark och anläggning Du lär dig om markarbeten  
för vägar, järnvägar och platt- och stenbeläggningar. 
Inriktningen kan ge jobb som till exempel väg- och  
anläggningsarbetare eller järnvägstekniker. 

Måleri Du lär dig om ny- och ommålning, uppsättning av 
olika väggbeklädnader och färg. Inriktningen kan ge jobb 
som till exempel byggnadsmålare. 

Plåtslageri Du lär dig om plåtslageri inom byggnad, 
ventilation och inneklimat. Inriktningen kan ge jobb som 
till exempel byggnadsplåtslagare eller ventilationsplåt-
slagare. 

Bygg & anläggning



Programmet vänder sig till dig som vill arbeta med 
elinstallationer, system för automatiserad produktion, 
energi-, miljö- och vattenteknik eller datorer och kommu-
nikation. Programmet har fyra inriktningar.

Automation Du lär dig om elektroteknik, datorteknik och 
teknik för drift och underhåll. Inriktningen kan ge jobb 
som till exempel automationstekniker inom fastighet, 
industri eller process.

Dator- och kommunikationsteknik Du lär dig att instal-
lera, administrera och reparera system för datorer och 
kommunikation. Inriktningen kan ge jobb som till exem-
pel elektronikproduktionstekniker, hemservice tekniker 
eller nätverkstekniker. 

Elteknik Du lär dig att installera och reparera elanlägg-
ningar, larm och system för tv och datorer. Inriktningen 
kan ge jobb som till exempel installationselektriker, 
industrielektriker eller järnvägstekniker.

Energiteknik Du lär dig om drift och servicefunktioner 
inom branscherna för energi, miljö, vatten och processer. 
Inriktningen kan ge jobb som till exempel driftoperatör 
inom kraft- och värmeteknik eller inom vatten- och 
miljöteknik. 

El & energi
Programmet vänder sig till dig som vill arbeta med olika 
fordon eller transporter. Du får diagnostisera, reparera 
och ge service till olika fordon. Programmet har fyra 
inriktningar. 

Karosseri och lackering Du lär dig om lackering av 
fordon, diagnostik och reparation av karosserier. Inrikt-
ningen kan ge jobb som till exempel bilskadereparatör 
eller billackerare. 

Lastbil och mobila maskiner Du lär dig om felsökning, 
komponent- och kretsmätningar, diagnostik, reparation 
och service av tunga fordon och mobila maskiner. Inrikt-
ningen kan ge jobb som till exempel lastbilsmekaniker 
eller maskinmekaniker.

Personbil Du lär dig om felsökning, komponent- och 
kretsmätningar, diagnostik, reparation och service av 
lätta fordon. Inriktningen ger möjlighet till jobb som ex-
empelvis personbilsmekaniker eller reservdelsspecialist.

Transport Du lär dig om trafikkunskap, transportsystem 
och logistik. Inriktningen kan ge jobb som till exempel 
bussförare eller lastbilsförare. 

Fordon & transport



Programmet är ett nytt program från och med hösten 
2022. Det nya programmet har utvecklats för att möta 
handelns behov om digitalisering och kundbeteenden. 
Försäljning och service är en central del av utbildningen, 
och programmet vänder sig till dig som är social, utåtrik-
tad och vill arbeta med service inom handeln.

Du lär dig om försäljning och service, vilket innebär att 
lära sig att skapa goda kundkontakter och kommuni-
kation. Du lär dig också om entreprenör skap, affärsut-
veckling och ledarskap, handel och hållbar utveckling 
samt inköp och logistik. Programmet kan ge jobb som 
exempelvis butikssäljare eller kundtjänstmedarbetare.

Försäljning & service
Programmet vänder sig till dig som vill använda dina 
händer och arbeta med ett kreativt hantverksyrke.  
Programmet har fem inriktningar. 

Finsnickeri Du lär dig tillverkningsmetoder och om 
verktyg, maskiner och material. Inriktningen kan ge jobb 
som till exempel båtbyggare, inredningssnickare eller 
möbelsnickare. 

Florist Du lär dig om snittblommor, hur man kombinerar 
olika material för att skapa blomsterarbeten och om 
krukväxter. Inriktningen kan ge jobb som till exempel 
florist.

Frisör, barberare och hår- och makeupartist Du lär 
dig olika behandlingar, tekniker och om verktyg och 
material. Inriktningen kan ge jobb som barberare, frisör 
eller hår- och makeupstylist.

Textil design Du lär dig tillverkningsmetoder, konstruk-
tion och om verktyg, maskiner och material. Inriktningen 
kan ge jobb som till exempel sömmerska eller arbete 
inom textil och konfektion.

Övriga hantverk Du lär dig tillverkningsmetoder, 
tekniker och om verktyg och material i din valda profil. 
Inriktningen kan ge jobb som till exempel glasblåsare, 
guld- eller silversmed, keramiker, sadelmakare, sotare, 
tapetserare eller urmakare.

Hantverk



Programmet vänder sig till dig som vill arbeta med 
turism eller hotell- och konferensverksamhet. Du lär 
dig om service och bemötande, kommunikation, mark-
nadsföring, försäljning, företagande, språk, resmål och 
resvägar. Du lär dig också om planering, organisation, 
ledning och ekonomi samt om människors behov, tradi-
tioner och förväntningar på service.

Hotell & turism
Programmet vänder sig till dig som vill arbeta med 
till exempel produktframställning, driftsäkerhet och 
svetsning inom teknisk industri. Programmet har fyra 
inriktningar. 

Driftsäkerhet och underhåll Du lär dig om strategiskt 
och systematiskt underhåll. Inriktningen kan ge jobb som 
till exempel automationsmekaniker, servicemekaniker 
eller underhållsmekaniker.

Processteknik Du lär dig kemiska och mekaniska 
industriprocesser, kvalitetskontroll, styr- och reglertek-
nik. Inriktningen kan ge jobb som till exempel industri-
lackerare, laboratorietekniker inom kemisk industri eller 
processoperatör.

Produkt- och maskinteknik Du lär dig hantera verktyg, 
industriutrustning och material. Inriktningen kan ge 
jobb som till exempel CNC-operatör, maskinsnickare, 
tryckare, produktionstekniker, sågverksoperatör eller 
verkstadssnickare.

Svetsteknik Du lär dig använda svetstekniker och lär dig 
plåtbehandling. Inriktningen kan ge jobb som till exempel 
svetsare.

Industritekniska



Programmet vänder sig till dig som vill arbeta med  
växter, djur, mark, vatten eller skog. Programmet har  
sex inriktningar. 

Naturturism Du lär dig om hur naturresurser kan förval-
tas och göras tillgängliga för besökare. Inriktningen kan 
ge jobb som naturguide, sportfiskeguide, arbete inom 
jakt och viltvård eller fackhandeln.

Djurvård Du lär dig om djur, djurs beteende och sam-
spelet mellan djur och människor. Inriktningen kan ge 
jobb som djurvårdare, arbete med hundar, eller inom 
zoofackhandeln.

Hästhållning Du lär dig om hästen som bio logisk 
varelse, dess beteende och samspelet mellan häst och 
människa. Inriktningen kan ge jobb som hästskötare.

Lantbruk Du lär dig om mark, växter, djur, ekonomi, 
teknik och naturresursförvaltning. Inriktningen kan ge 
jobb inom lantbruk med inriktning mot maskiner, djur, 
växtodling eller landsbygdstjänster.

Skogsbruk Du lär dig om skogen som en  
uthållig resurs och fördjupar dina kunskaper  
i teknik och biologi. Inriktningen kan ge jobb som till 
exempel skogsmaskinförare eller skogsvårdare.

Trädgård Du lär dig om mark, växter, växtmiljöer och 
trädgårdens betydelse i samhället. Inriktningen kan ge 
jobb med till exempel skötsel av utemiljöer, trädgårds-
odling eller trädgårds anläggning.

Naturbruk
Programmet vänder sig till dig som vill arbeta praktiskt  
i yrken kring måltiden nära kunder och gäster på till 
exempel restaurang, bageri eller i butik. Programmet  
har två inriktningar. 

Bageri och konditori Du lär dig om hantverket inom 
bageri och konditori. Inriktningen kan ge jobb som till 
exempel bagare och konditor.

Kök och servering Du lär dig om matlagning i restau-
rang, om servering och om bararbete. Inriktningen kan 
ge jobb som till exempel kock, servitris eller servitör.

Restaurang & livsmedel



Programmet vänder sig till dig som vill arbeta med  
tekniska system i byggnader som svarar för värme,  
kyla, ventilation, vatten och avlopp samt med fastighets-
service. Programmet har fyra inriktningar. 

Fastighet Du lär dig om service, drift, underhåll, upp-
byggnad av system i energitekniska anläggningar och 
funktioner hos system med tillhörande komponenter. 
Inriktningen kan ge jobb som till exempel fastighets-
tekniker, fastighetsskötare eller fastighetsvärd.

Kyl- och värmepumpsteknik Du lär dig om installation, 
service, drift och underhåll av till exempel isbanor, kyl- 
och frysdiskar och värmepumpar. Inriktningen kan ge 
jobb som till exempel kylmontör eller kyltekniker.

VVS Du lär dig om installation, service och underhåll av 
värme- och sanitetssystem. Inriktningen kan ge jobb som 
till exempel montör inom VVS, industrirör eller isolering 
av tekniska installationer.

Ventilationsteknik Du lär dig om service, drift, under-
håll, mätning och injustering. Du får också lära dig  
funktionen hos olika ventilationssystem och felsökning  
i olika ventilationssystem. Inriktningen kan ge jobb som 
till exempel ventilationstekniker.

VSS & fastighet
Programmet vänder sig till dig som vill arbeta inom 
hälso- och sjukvård, psykiatri, äldreomsorg och med 
personer som har funktionsnedsättning. Du lär dig om 
hälsa, ohälsa, funktionsnedsättning, medicin, pedagogik 
och psykologi. Du lär dig om människors olika behov och 
förstår vilken betydelse livsstilen har för hälsan. Du lär 
dig att bemöta människor på ett yrkesmässigt sätt.

Vård & omsorg



Snurrar det 
fortfarande i huvudet 

av alla tankar?

Hitta

din 

framtid

här!

DinTalang.se/test
@DinTalang · #DinTalang

Välj det du är bra på och tycker är kul. 

Gå in på dintalang.se och gör talang-
testet för att se vilket yrkesprogram 

som passar dig bäst.



DinTalang.se/test
@DinTalang · #DinTalang

DinTalang informerar om de gymnasiala yrkesprogrammen. Bakom 
DinTalang står WorldSkills Sweden som är ett samarbete mellan 
LO, Svenskt Näringsliv och staten genom Skolverket, Utbildnings-
departementet och Myndigheten för yrkeshögskolan. worldskills.se


