
 
 
 

 

Hej och välkommen till sista året i grundskolan! 
 

Det här året kommer gå fort och vara innehållsrikt. Du har mycket spännande, roliga och 
kanske oroande händelser framför dig!  

Du kommer under detta år erbjudas stöd kring gymnasievalet av erfarna och utbildade studie- 
och yrkesvägledare. Du kommer träffa oss i klassrummet för att få information och diskussion 
om gymnasiet och vi kommer också ha möjlighet att prata enskilt i ett vägledningssamtal 
under hösten. Efter jul kommer du göra ditt gymnasieval. 

Med vägledaren kan man bolla olika tankar om sin framtid. Man behöver inte ha tänkt färdigt 
utan det går bra att ”testa” tankar om olika val. Hur blir det om jag väljer si eller så…? Ibland 
vill eleverna ha med sig föräldrarna vid samtalet och det går givetvis bra. 

Gymnasievalet 

De flesta elever i nian är lätt stressade över gymnasievalet. Man vill ju att det ska bli rätt eller 
hur? Det kan också finnas en oro över om betygen ska räcka till för att ta sig in på den där 
utbildningen och skolan man vill komma in på. För att lugna dig lite så blir majoriteten av alla 
elever antagna till sitt första hands val. Men det där ska vi prata mer om "#$%. 

Börja redan nu fundera över vad som är viktigt för dig med ditt gymnasieval?  

• Gymnasiet – ska det vara stort, lagom eller litet? 
• Programmet – vilka ämnen vill du läsa eller inte läsa? Är praktik (APL) viktigt eller 

inte?  
• Intresse – har du något intresse som du vill kombinera med gymnasiet, musik, teater, 

idrott, matematik, annat? 
• Resvägen – hur långt orkar du åka varje dag i tre år? 
• Framtiden – har du redan nu något jobb som du siktar mot att utbilda dig till? 

 

Det ska bli väldigt spännande att följa dig en bit på vägen mot din framtid! Hör av dig, när 
som helst, om du har frågor. 

 

Lotten Johansson, studie- och yrkesvägledare 

lotten@hejsyv.se  

 


