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Gymnasie- eller Gymnasiesärutbildningar 
På förstasidan kan man välja att söka i sökrutan eller klicka på ett program. 

 

Längst ner till höger bland programmen trycker du på Visa GYMNASIESÄRSKOLANS utbildningar för 
att komma till särutbildningarna (se bild ovan). 

För att komma bort från särutbildningarna går du tillbaka till förstasidan (exempelvis via vår logga 
uppe i vänstra hörnet) och trycker istället på Visa GYMNASIESKOLANS utbildningar (se bild nedan). 



 
 

 

När du sökt på något eller valt ett program på förstasidan kommer du till denna sida: 

 

Program: 
• För att hitta utbildningar inom ett visst program, tryck på programmets namn eller skriv 

programmet i sökrutan.  
 

         
• Tryck på programmets namn igen för att ta bort sökning på det programmet. 



 
 

Program och inriktning: 
• Tryck på pilen bredvid programmets namn för att välja en inriktning. Det går att välja flera 

inriktningar samtidigt. (Använder du sidan via mobil går det inte att få upp inriktningar 
genom att trycka på pilen bredvid programmets namn.) 
 

• Tryck på inriktningens namn igen för att ta bort sökning på den inriktningen. 
 

 
 

• Du kan också välja ett program och söka på inriktning i sökrutan längst upp på sidan. 
 

 
 

• Väljer du Önskemål saknas, får du upp program utan inriktningar, alltså utbildningar där du 
endast söker till själva programmet för åk 1. Det kan sedan finnas möjlighet att välja en 
”Önskad inriktning” från åk 2. 



 
 

 
 

• Söker du efter ett program med en viss inriktning, får du även upp utbildningar som har 
önskad inriktning från åk 2. Tryck på ”Önskad inriktning” för att välja vilken inriktning du 
önskar. Om du inte väljer något blir det automatiskt ”Önskemål saknas”. 
 

 
 

  



 
 

Söka utbildningar inom viss kommun: 
• Välj kommun, alla utbildningar inom kommunen visas (även friskolor). 

 
 

Söka efter skola: 
• Skriv skolans namn i sökrutan. (Skriv bara en del av skolans namn, till exempel ProCivitas. 

Skriv inte exempelvis ProCivitas Karlberg, för då får du ingen träff eftersom skolans hela 
namn är ProCivitas Gymnasium Stockholm Karlberg.) 

 
• Du kan också välja kommun eller skola under ”Fler sökalternativ”. Du får upp förslag när du 

börjar skriva. 

  

• Om du inte vet vilken kommun skolan ligger i, går det att leta efter skolan direkt i rullistan 
med skolor.  

 



 
 

Söka på extraval: 
• Om du söker på ett extraval, exempelvis franska, får du upp alla utbildningar där detta har 

registrerats som ett extraval. 

 
 

Kommunal eller fristående skola: 
• Huvudmannatyp anger organisationsform, såsom kommunala eller fristående skolor. Alla är 

förvalt, men du kan även filtrera för att bara se antingen fristående eller kommunala skolor 
(i en viss kommun eller med ett visst program).

 
 

Inom eller utanför Storsthlm: 
• INOM STORSTHLM är förvalt, men du kan välja att söka på utbildningar utanför Storsthlm. Då 

klickar du på UTANFÖR STORSTHLM. 

 

• Du kan själv behöva skriva in den utbildning som du vill söka utanför regionen. Det finns vissa 
utbildningar inlagda, såsom riksrekryterande utbildningar i Sverige och utbildningar i 
Nyköping och Uppsala. För att lägga till en utbildning utanför regionen, så finns rutan Lägg 
till utbildning utanför region. Du väljer sedan program, inriktning, kommun och skola. Alla 
gymnasieskolor i Sverige ska finnas i rullistan (se nedan). 

 

Specialpedagogisk verksamhet 
• Använd sökorden ”specialpedagogisk verksamhet” för att få fram utbildningar med särskilt 

stöd, exempelvis specialanpassning för AST, ADHD och hörselsvårigheter. Du kan sedan välja 
program för att se om ett specifikt program finns med extra stöd. 



 
 

 

Tips:  
• För att snabbt komma från förstasidan till andrasidan kan du trycka på förstoringsglaset i 

sökrutan. 

 

 

• Du kan söka på flera program och inriktningar samtidigt.  

 
 
När du har flera program/inriktningar i samma sökning kan du välja att sortera på ”Program” 
för att få programmen i alfabetisk ordning. Sorterar du i stället på ”Skola” kommer skolorna i 
alfabetisk ordning oavsett program. 
 

 
 



 
 

• Rensa sökningen genom att trycka på krysset. 
 

 
 

• För att söka ut en specifik utbildning inom introduktionsprogrammen, så använder du 
sökrutan efter att ha angett det generella programmet i rullistan. Vill du exempelvis hitta 
Yrkesintroduktion mot Bygg- och anläggningsprogrammet, så väljer du Yrkesintroduktion i 
rullistan under Introduktionsprogram och söker på ”bygg” i sökrutan (se nedan). 

 
 

 
 

• När du bläddrar bland utbildningarna ska du inte använda tillbakaknappen på webbsidan (se 
bild ovan), utan de knappar som är inringade i bilden nedan. 
   



 
 

 
 

• Istället för att bläddra mellan sidorna kan du välja VISA ALLA. 
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