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Individuellt val, inriktningsval och ansökan om
modersmålsundervisning 17 januari – 11 februari
2022
Om individuella valet
Du som går i årskurs 1 eller 2 ska göra individuellt val. Det är kurser som du kan läsa utöver det
som ingår i ditt program i år 2 och 3. Totalt ska 200 poäng väljas under utbildningen, som regel
väljs en 100-poängskurs per år men det finns också andra möjligheter, till exempel flera 50poängskurser. Vilka kurser du kan välja på, och mer information om dem, finns på hemsidan:
https://backadal.se/for-dig-pa-backadal.html
Det är viktigt att du tänker igenom ditt val av kurser både i första, andra och tredjehandsval. Vi
tillåter generellt inte byten av kurs inom individuellt val om det inte finns särskilda skäl. Om du
ångrar dig och vill byta kurs efter läsårsstart, kan det vara fullt i den kurs du önskar gå.
Behörighetsgivande kurser
Du kan genom ditt val av kurser öka din behörighet inför vidare studier.
För att få grundläggande behörighet till högskolan måste du ha:
•
•

examen från ett högskoleförberedande program, eller
yrkesexamen med godkänt betyg (lägst E) i svenska 2 och 3 alternativt svenska som
andraspråk 2 och 3 samt engelska 6. Du kan komplettera med svenska och engelska i
efterhand.

Till många utbildningar krävs, förutom grundläggande behörighet, också särskild behörighet, din
studie- och yrkesvägledare berättar gärna mer om det!
Utökad kurs
En utökad kurs är en vanlig kurs men den läses utöver programmets 2500 poäng. Exempel: en
elev vill bli behörig till en viss eftergymnasial utbildning på högskola eller yrkeshögskola men
inom programmet finns ingen möjlighet att rymma alla de kurser som eleven behöver för
behörighet. Eleven kan då välja att läsa kursen utöver övriga kurser i utbildningen.
Om du vill välja en utökad kurs gör du det i samband med individuella valet.
Engelska 6 som utökad kurs går under två år, du läser alltså kursen både i
årskurs 2 och 3.
Inriktningsval
I samband med att du gör ditt individuella val ska också inriktningsval göras. Det gäller dig som
går ett program där du väljer inriktning till år 2. Valet du gör nu är preliminärt, och du kommer få
möjlighet att göra ett omval i slutet av terminen. Rangordna valen, vilket du får beror på dina
betyg från årskurs 1. Vissa inriktningar kan påverka ditt individuella val.
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Val av modersmål
Detta kan endast du som har ett annat språk än svenska som modersmål ansöka om. Du som vill
läsa modersmål i år 2 eller 3 ska ansöka om det senast den 10 februari. Ansökan görs via en
blankett, du hittar den i nyheten om individuella valet på Vklass. Du kan också hämta en blankett
hos din SYV eller skoladministratör. Det är viktigt att du lämnar in din ansökan i tid eftersom de
lämnas vidare till modersmålsenheten som tar beslut.
Så här väljer du kurser och inriktning
Du gör ditt val via studievalswebben. Den kommer du åt från Vklass, logga in och klicka på
kugghjulet.
•
•
•

Välj länken Studievalet 2022.
När du kommit in gör du de val du ska.
Som sista steg fyller du i en epostadress dit en bekräftelse på ditt val skickas. Du kan
välja vilken epostadress du vill.

I nyheten på Vklass finns två filmer att titta på som handlar om valen och hur du går tillväga.
Har du frågor?

Kontakta studie- och yrkesvägledaren för ditt program.

Charlotta Vincent
E-post: charlotta.vincent@jonkoping.se
Telefon: 036-10 66 65
•
•

Barn- och fritidsprogrammet (BF)
Introduktionsprogrammen (IMA, IMS, IMY, IMFIA)

Rebecka Lindström
E-post: rebecka.lindstrom2@jonkoping.se
Telefon: 036-10 62 92
•
•
•

El- och energiprogrammet (EE)
Lärlingsakademin (LÄR)
Fordons- och transportprogrammet (FT)

Madeleine Lindqvist
E-post: madeleine.lindqvist@jonkoping.se
Telefon: 036-10 60 90
• Bygg- och anläggningsprogrammet (BA)
• Hantverksprogrammet Frisör (HVFRS)
• Hotell- och turismprogrammet (HT)
• Restaurangprogrammet (RL)
• Teknikprogrammet (TE)
• Gymnasiesärskola (GS):
o
Administration, handel och varuhantering (PRAHV),
o
Fordonsvård och godshantering (PRFOG),
o
Hälsa, vård och omsorg (PRHVO),
o
Hotell, restaurang och bageri (PRHRB)
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