
Gymnasievalet: bra att veta och tänka på 
Var förberedd 
Vänta inte till sista veckan. Du måste lägga tid framför datorn och ta reda på information 
om de olika linjerna och de olika skolorna. Ju mer förberedd du är – desto lättare blir 
valet. Använd länkarna nedan. 
 

Gymnasiemässan 

Mässan är i år digital och pågår från 19:e till 21:e november. Vi kommer att gå in på 
mässans sajt tillsammans i skolan fredagen 20:e november. Där finns bland annat chatt 
för att ställa frågor. Länkar med mer info finns längs ner i dokumentet.   

 

När du väljer 
Det finns ett par viktiga saker som du måste tänka på innan du gör dina val: 
 
1. Du kan titta på statistik från förra året, för att se vilket betyg som krävdes för att 
komma in på skolan. Detta är en vägledning, inget löfte, om vad som krävs för att komma 
in. Till året efter kan betygsnittet både gå upp och gå ner. Du kan inte bara välja 
utbildningar som ligger högre än det betyg som du har. För då finns risken att du inte 
kommer in alls på gymnasiet. 
 
2. Om du vill välja en annan skola som ligger utanför den kommun som du bor i så går 
det bra. Du har rätt att söka den utbildningen.  Dock så har de elever som bor i 
kommunen förtur. Så, du kan inte bara välja sådana utbildningar, för då finns risken att 
du inte kommer in på ett gymnasium. 
 
3. Sidan för att välja öppnar onsdagen den 18 januari (Du väljer första gången) och 
stänger onsdagen den 15 februari. (Du väljer andra gången) Sidan öppnar torsdagen den 
20 april och stänger måndagen den 15 maj. Viktigt att även om ni inte vill ändra, så 
måste ni gå in och bekräfta platsen. 

 

Öppet Hus 
Det är oerhört viktigt att du håller koll på de datum som gäller för Öppet hus på de olika 
skolorna. De flesta skolor har ett i början av året och sedan ett till i slutet av vårterminen. 
Det är en stor skillnad att bara titta på en hemsida mot att faktiskt gå och besöka skolan. 
Man får en helt annan känsla. Hur ser korridorerna ut? Vad är det för kvalitet på 
elevskåpen? Är det fint på väggarna? Hur ser toaletterna ut? Man kan få mycket 
information av att gå dit. 
 



Jämför skolor 

På följande länk finns det en liten möjlighet att jämföra skolor, men inte alls så det täcker 
något större urval  https://www.gymnasium.se/sok/stockholms-lan 

 

Gymnasiemässan nr 1 
Om du är förberedd inför Gymnasiemässan som kommer i slutet av november kommer 
du få ut mycket mer av den. Bestäm dig för minst 5 stycken skolor som du vill besöka 
under mässan (hinner du med mer är det bra, men minst 5 stycken) och se till att du har 
frågor förberedda. Glöm inte att de står där för att sälja in skolan till er, de gör reklam. 
Allt de säger kommer att låta bra. Är man förberedd kan man ju ställa frågor som hjälper 
DIG att få viktig information runt ditt val. 
 

Gymnasiemässan nr 2 
På själva gymnasiemässan finns det ett antal SYO-konsulenter som står i början av 
lokalen. Använd dem om du har frågor eller funderingar runt olika utbildningar eller 
yrken. 

 

Viktiga datum 
6 januari Hemsidan öppnas för ansökan 
17 februari Hemsidan stängs för ansökan kl 24.00 
15 april Hemsidan öppnas för visning av antagningsresultat 
17 april Hemsidan öppnas för omval 
15 maj Sista dag för omval, hemsidan stängs kl 24.00 
1 juli Resultatet av slutlig antagning visas på www.gyantagningen.se                     
 och på elevens sida. 

 

Bra länkar 
https://www.gymnasiemassan.nu/ Gymnasiemässans hemsida 

https://www.gymnasiemassan.nu/for-besokare/om-gymnasiemassan?sc_lang=sv-se 
Allmän info om mässan 

www.gyantagningen.se Startsidan: Här kan du se intagningspoäng för tidigare år, söka 
gymnasielinjer, se viktiga datum för Öppet hus, göra din anmälan, Få svar på frågor, läsa om de 
olika programmen. 
 



https://www.gymnasium.se/sok/stockholms-lan     Här kan ni jämföra olika skolor och se vad 
eleverna tycker (delvis). 
 

http://www.gymnasieguiden.se/ Information om de olika programmen, bra tips, bra artiklar från 
eleverna, du kan även ställa frågor till en syo. 
 

http://www.gymnasieguiden.se/informeras/raekna-ut-ditt-meritvaerde Du kan räkna ut ditt 
meritvärde här. 

Om du är osäker på vilket gymnasium som passar dig – gör testet. 
https://www.gymnasium.se/gymnasieval 
 

Bra checklista så att du vet vad du ska tänka på (så du inte missar några viktiga steg). 

http://www.gymnasium.se/infoer_gymnasievalet__d2309.html   
 

Här ser du vilken behörighet som krävs för olika universitetsutbildningar. 

https://utbildningsguiden.skolverket.se/gymnasieskolan/behorighetsvisaren 
 

Här ser du vilka betygskrav som ställs för vilken gymnasieutbildning. 

https://www.gymnasieguiden.se/informeras/behoerighet-att-soeka-till-gymnasiet-
gymnasiebehoerighet 

Om du vill ställa frågor till en SYV:          https://snackamedsyv.se/ 

Se videos om yrkesprogrammet:   https://www.gymnasium.se/yrkesguiden/ 

 


