
Gör dina val på Skola på Webben 
– senast  fredag 18 mars!

 Valmodulen öppnar sista 
veckan i januari.

 Logga in i Vklass. Klicka 
direkt på ikonen Dexter.

 Klicka på: Mitt val. 

 Då kommer du till val 
anpassad för dig/ din klass.



Vilka val ska du göra?

 Tillsammans med din 
mentor/SYV kontrollerar du 
vilka olika val du ska göra, 
och hur många poäng du 
behöver välja. Du ska efter 
år 3 ha fått ihop 2500p. 

 Kursinformation finns på 
hemsidan under Studie och 
yrkesvägledning ”Val för dig 
som går på gymnasiet”

Till exempel…

 Individuellt val

 Programfördjupning

 Inriktning



De olika valen

 Individuellt val:

Oftast en läsårskurs, det finns även några 
terminskurser

 Programfördjupning

De kurser som är utvalda av programmet

 Övrigt (finns för några program)

Kan vara olika val; ex inriktning eller ett extra block 
för programfördjupning. 



Här är en bild av hur det kan se ut när du 
kommer in på Mitt val 
(Du får fler alternativ om du ska välja ur fler valblock)



Okej, nu ska du välja….

 Följande rubriker kan finnas när du loggar in och ska göra ditt val. Det 
ser olika ut beroende på vilket program du går.

 1) Individuellt val
2) Programfördjupning
3) Övrigt

 Klicka på Individuellt val/Programfördjupning/Övrigt…

Först väljer du kurser du önskar i första hand, klicka på den. 
Sedan fortsätter du nedanför och väljer dina andrahandsval. 

(i en del block räcker det med ett förstahandsval)

Kom ihåg att klicka på spara efter att du valt under varje rubrik!



När du är färdig med dina val..

 Kom ihåg att SPARA dina val. Du kan ändra dina val flera gånger fram 
till den 18 mar, även om du sparat.

 Klicka på: Skriv ut sparade val, och lämna en utskrift till din mentor 
och en till dig själv för att komma ihåg vilken/vilka kurser du valt.

 Kom ihåg att stänga Webbläsaren när du är klar.

Ditt val ska vara gjort senast

Fredagen den 
18 mars kl 12:00



Vad händer sedan?

 Alla elevers val sammanställs. En del kurser kanske 

inte startar pga för få sökande, en del platser lottas 

vid för många sökanden.

Elever som gjort sitt val på ”Mitt val” senast  

18 mars prioriteras först.

OM du lämnar in ditt val efter 18 mars, (på 
papper/mail) prioriteras det efter datumordning.



…forts…

 Om det är för många elever som sökt en kurs, eller 
vid inställd kurs, placeras du in på ditt 
andrahandsval. I annat fall får du ett mail för att 
göra ett omval. 

 När fördelningen av kursen/kurserna är klara så 
kommer de att läggas in på din studieplan.

Kom ihåg! Gör ett genomtänkt val!

Det kan vara svårt att byta kurs sedan. 



BF20

 Du ska välja Individuellt val, 100p

Obs! Du som läser NIU/LIU gör inte några 
val alls



BF21

 Du ska välja Individuellt val 100 p

 Obs! Du som läser NIU/LIU gör inte några 
val alls





EK20

 Du ska välja Individuellt val, 100p
(Ej om du går NIU eller LIU)

Programfördjupningskurser, 200p från:

 Valblock C, 100p 
 Valblock D, 100p (under knappen Övrigt)



EK21

Du ska välja: 
Inriktning (under Övrigt)

 Ekonomi
 Juridik

 Individuellt val 100p (ej NIU eller LIU)

Programfördjupning 100p från Block C:
 Fortsättning på ditt Språk, Steg 2 alt steg 4
 Företagsekonomi 2 (valbar för dig som väljer inriktning Juridik)
 Rätten och samhället (valbar för dig som väljer inriktning Ekonomi)
 Naturkunskap 2
 Retorik



ESE20

 Du ska välja Individuellt val, 100p

 Programfördjupning, 100p från Block D 
(under rubriken Övrigt):

 Digitalt skapande 2

 Alt: Engelska 7, Entreprenörskap UF, Kriminologi, Matematik 3b, 
Naturkunskap 2, Internationella relationer eller Retorik



ESE21

 Individuellt val, 100p.

 Programfördjupning 100p, från Block D

 Fotografisk bild 1 

-alternativt Internationella relationer eller Retorik



ESM20

 Du ska välja Individuellt val, 100p

Programfördjupningskurser välj 100p

 ”Valblock D”
 Arrangering och komposition 1 (MUIARA01)

 Alternativt: Engelska 7, Entreprenörskap (UF), Matematik 3b, Naturkunskap 2, 
Humanistisk och samhällsvetenskaplig spec. Kriminologi, Retorik



ESM21

 Du ska välja Individuellt val, 100p. 

-ej om du går NIU eller LIU

 ”Valblock D”
 Musikproduktion 1 (MUSMUS01)
 Arrangering och komposition 1 (MUIARA01)

Alternativt: Internationella relationer, Retorik



HA20

 Du ska välja Individuellt val, 100p
-ej om du går NIU eller LIU.

Du som önskar läsa in högskolebehörighet: välj Svenska 3 här



RL20

 Du ska välja Inriktning:

 Kök

 Servering

 Du ska välja Individuellt val, 100p
-Du som väljer för högskolebehörighet kan välja Svenska 3 här.



RL21

 Du ska välja Inriktning:

 Kök

 Servering

 Du ska välja Individuellt val 100p

 Du som önskar läsa in högskolebehörighet:

Välj Svenska 2 på Individuellt val.



SA20

 Du ska välja Individuellt val, 100p
Ej om du går NIU eller LIU

 Programfördjupning, 100 från Block D:
Språk steg 5, Engelska 7, Entreprenörskap, Fotografisk blid 1, Kriminologi, 
Matematik 3b, Naturkunskap 2, Internationella relationer, Retorik. 



SA21

 Du ska välja Individuellt val 100p

-ej om du går NIU eller LIU.

 Inriktning (under knappen Övrigt)

Beteendevetenskap eller Samhällsvetenskap


