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Utbildningsförvaltningen

2019-06-12

Profiler på språkintroduktions fortsättningsnivå (rev.)
Inför att eleven börjar på fortsättningsnivå ska eleven välja en profil för att
ytterligare rikta in sig utifrån intresse och plan för fortsatt utbildning. Profilerna
förbereder för nationella program eller annan utbildning och utgår från en
uppdelning mellan yrkesprogram och högskoleförberedande program.
Följande profiler riktar sig mot yrkesprogram:




Människor och hälsa
Produktion och underhåll
Service och handel

(s. 2)
(s. 3)
(s. 5)

Följande profiler riktar sig mot högskoleförberedande program:
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Estet
Samhällsvetenskap, ekonomi och språk
Naturvetenskap och teknik

(s. 6)
(s. 7)
(s. 9)
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Profil: Människor och hälsa
Detta är en profil mot yrkesutbildning med målsättningen att nå godkänt betyg
i svenska som andraspråk, matematik, engelska samt minst fem andra ämnen.
Profilen riktar sig till elever som senare skulle vilja läsa något av följande
program:
Barn- och fritidsprogrammet:
Barn- och fritidsprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta med
barn, ungdomar och vuxna. Du får lära dig om människor i olika åldrar
och med olika förutsättningar. Du lär dig också om människors lärande
och växande, samarbete och kommunikation. Du tränar dig i att möta
andra människor och utvecklar din förmåga att vara lyhörd för deras
behov. Du får fundera över hur människor lever tillsammans och vilka
möjligheter de har att utvecklas. Dessutom lär du dig om hälsa och
arbetsmiljö. På programmet läggs stor vikt vid etik, demokratiska
värderingar och mänskliga rättigheter.
Vård- och omsorgsprogrammet:
Vård- och omsorgsprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta inom
hälso- och sjukvård, psykiatri, äldreomsorg och med personer som har
funktionsnedsättning. Du lär dig bland annat om hälsa, ohälsa,
funktionsnedsättning, medicin, pedagogik och psykologi. Du lär dig
också om människors olika behov och förstår vilken betydelse livsstilen
har för hälsan. Dessutom lär du dig att bemöta människor på ett
yrkesmässigt sätt.
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Profil: Produktion och underhåll
Detta är en profil mot yrkesutbildning med målsättningen att nå godkänt betyg
i svenska som andraspråk, matematik, engelska samt minst fem andra ämnen.
Profilen riktar sig till elever som senare skulle vilja läsa något av följande
program:
Bygg- och anläggningsprogrammet:
Bygg- och anläggningsprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta
med att bygga, underhålla och göra ombyggnationer av hus och
anläggningar. Du får kunskap om hur man bygger rationellt, säkert och
miljömässigt. Du lär dig också om branschens olika yrken och
arbetsprocesser.
El- och energiprogrammet:
El- och energiprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta med
elinstallationer, system för automatiserad produktion, energi-, miljöoch vattenteknik eller datorer och kommunikation. Du lär dig om
produktion, installation och distribution av el, energi och vatten.
Dessutom studerar du säkerhetsfrågor som standarder och
informationssäkerhet.
Fordons-och transportprogrammet:
Fordons- och transportprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta
med olika fordon och transporter eller med godshantering. Du lär dig
om fordons funktion och konstruktion och hur du felsöker, reparerar
och utför service på fordon. Du lär dig också hur man transporterar
gods eller personer samt hur man hanterar gods på lager och i
terminaler. Dessutom lär du dig att använda datorer och olika
datasystem.
Industritekniska programmet:
Industritekniska programmet vänder sig till dig som vill arbeta med till
exempel produktframställning, driftsäkerhet, underhåll och svetsning
inom teknisk industri. Du får lära dig om bland annat planering, design,
tillverkning och drift samt att hantera tekniska system. Du får också lära
dig att hantera utrustning och material kopplat till olika processer.
Dessutom lär du dig om de olika produktionsleden, arbetets
organisation, produktekonomi, användning av råvaror och energi,
kvalitetssäkring och hur valet av material, metoder och teknik kan
påverka samhälle och miljö.
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VVS- och fastighetsprogrammet:
VVS- och fastighetsprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta med
de tekniska system i byggnader som svarar för värme, kyla, ventilation,
vatten och avlopp samt med fastighetsservice. Du lär dig om
installation, felsökning, reparation, drift, underhåll, reglerteknik och
energioptimering. Du tränar dig i att möta andra människor och
utvecklar din förmåga att vara lyhörd för deras behov. Du lär dig också
förvalta och underhålla fastigheter, tekniska anläggningar och system.
Dessutom fördjupar du dina kunskaper om hur man använder resurser
effektivt för att spara energi och ta hänsyn till miljön.
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Profil: Service och handel
Detta är en profil mot yrkesutbildning med målsättningen att nå godkänt betyg
i svenska som andraspråk, matematik, engelska samt minst fem andra ämnen.
Profilen riktar sig till elever som senare skulle vilja läsa något av följande
program:
Hantverksprogrammet:
Hantverksprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta med ett
kreativt hantverksyrke. Du kan välja hantverk inom många olika
branscher och kan till exempel bli frisör eller stylist. På programmet lär
du dig om hantverksprocessen, formgivning, företagande och service.
Du tränar dig i att utveckla idéer till färdiga produkter och att bedöma
vilka material och maskiner du behöver. Du lär dig också hur du
bedömer ekonomisk lönsamhet.
Restaurang- och livsmedelsprogrammet:
Restaurang- och livsmedelsprogrammet vänder sig till dig som vill
arbeta praktiskt i yrken kring måltiden nära kunder och gäster på t.ex.
restaurang, bageri eller butik. Du lär dig bland annat om traditionella
och moderna hantverksmässiga metoder, livsmedelsproduktion,
matlagning, servering, måltiden som helhet, försäljning, service,
hygien, näringslära, specialkost och alkoholservering. Du lär dig också
om planering, organisering, ekonomi och företagande. Dessutom
utvecklar du din förmåga att bemöta kunder och ge service.
Handels- och administrationsprogrammet:
Handels- och administrationsprogrammet vänder sig till dig som vill
arbeta med handel, administration och kommunikation. Du lär dig
bland annat om försäljning, inköp, varuflöden, logistik,
marknadsföring, produkter och affärsutveckling inom olika branscher.
Du lär dig också om administrativt och organisatoriskt arbete inom
företag och offentlig förvaltning, ekonomiuppföljning, kommunikation,
kundservice, konferens- samt receptionsarbete.
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Profil: Estet
Detta är en profil mot högskoleförberedande utbildning med målsättningen att
nå godkänt betyg i svenska som andraspråk, matematik, engelska samt minst
nio andra ämnen.
Profilen riktar sig till elever som senare skulle vilja läsa följande program:
Estetiska programmet:
Estetiska programmet vänder sig till dig som vill arbeta inom
konstnärliga, humanistiska och samhällsvetenskapliga områden. Du
utvecklar dina kunskaper om estetiska uttrycksformer. Du lär dig om
människan i samtiden, historien och världen utifrån olika perspektiv.
Du får arbeta med att skapa, uppleva och tolka konst och kultur samt
träna det estetiska hantverket. Fokus i utbildningen är kreativitet,
nyfikenhet, kommunikation, samspel, eget skapande och framförande.
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Profil: Samhällsvetenskap, ekonomi och språk
Detta är en profil mot högskoleförberedande utbildning med målsättningen att
nå godkänt betyg i svenska som andraspråk, matematik, engelska samt minst
nio andra ämnen. Fyra av dessa är geografi, historia, samhällskunskap och
religionskunskap.
Profilen riktar sig till elever som senare skulle vilja läsa något av följande
program:
Humanistiska programmet:
Humanistiska programmet vänder sig till dig som vill arbeta inom
humaniora och samhällsvetenskap. Du studerar människan förr och nu
vilket bland annat innebär att du lär dig mer om kultur och kulturarv,
litteratur, historia och filosofi. Språk är viktiga på programmet och du
lär dig om interkulturella frågor och om samband mellan språk och
kultur. Du utvecklar också din språkliga säkerhet och kreativitet i
svenska, engelska och de övriga språk du väljer att läsa, för att
kommunicera, reflektera, lära, analysera och tolka.
Samhällsvetenskapsprogrammet:
Samhällsvetenskapsprogrammet vänder sig till dig som är intresserad
av hur människan och samhället utvecklas och fungerar idag på olika
sätt. Du utvecklar dina kunskaper om samhällsförhållanden i Sverige
och världen. Du lär dig om hur individen och samhället samspelar och
hur människans livsvillkor har förändrats under historien. Du studerar
människan både som individ, gruppmedlem och samhällsmedborgare.
Du studerar också samhällets strukturer, verksamheter och funktioner.
Du får reflektera över frågor som rör demokrati, kommunikation, etik,
genus, miljö och makt ur ekonomiska, sociala och politiska aspekter.
Ekonomiprogrammet:
Ekonomiprogrammet vänder sig till dig som vill studera
samhällsvetenskap och då framförallt ekonomi och juridik. Programmet
vänder sig även till dig som vill lära dig hur man startar, driver och
utvecklar företag. Du utvecklar dina kunskaper i samhällsekonomi,
företagsekonomi, företagande, juridik och psykologi. Du studerar
ekonomiska förhållanden i samhället, handel mellan länder, och
företagens roll och ansvar i en globaliserad värld. Du lär dig metoder att
lösa företags problem. Du får insikt i människors sätt att tänka, känna,
handla och samspela med andra människor. Du lär dig också om
rättsordningens betydelse i ett demokratiskt samhälle och inser att vår
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lagstiftning påverkas av internationell rätt. Dessutom utvecklar du din
förmåga att analysera och bedöma juridiska problem.
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Profil: Naturvetenskap och teknik
Detta är en profil mot högskoleförberedande utbildning med målsättningen att
nå godkänt betyg i svenska som andraspråk, matematik, engelska samt minst
nio andra ämnen. Tre av dessa är biologi, fysik och kemi. Ett krav för att börja
på profilen är att du ligger på en nivå i matematik som motsvarar minst årskurs
7.
Profilen riktar sig till elever som senare skulle vilja läsa något av följande
program:
Naturvetenskapsprogrammet:
Naturvetenskapsprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta med
naturvetenskap. Du utvecklar dina kunskaper om sammanhang i
naturen, livets villkor, fysikaliska fenomen, kemiska processer och
matematik. Du lär dig om modeller som utvecklas i samspelet mellan
experiment och teori. Du studerar naturvetenskapens idéer och teorier
som delar av historien och aktuell forskning.
Teknikprogrammet:
Teknikprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta med teknik och
tekniska processer. Du utvecklar dina kunskaper i teknik, fysik, kemi
och matematik med fokus på tekniska processer. Du lär dig att se
sambanden mellan de olika delarna när teknik utvecklas och förstå hur
teknikutveckling sker i samhället. Du studerar både befintlig teknik och
utvecklingen av ny teknik.
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