
Kursbeskrivningar för individuellt val 2018

Kursens namn Kurskod Poäng Beskrivning
Bild och form 1 b BILBIL01b 100 Bild och formkursen utvecklar ditt skapande, enskilt och i grupp. Du får producera bilder med olika tekniker i nya och 

traditionella material. Vi analyserar olika typer av bild- och formområden för att titta på deras funktion och 

användningsområde i samhället. Du får en uppfattning om hur bildspråket används och vässar din förmåga att 

kommunicera med bild- och formprojekt i skilda sammanhang.

Engelska 6 ENGENG06 100 Kursen engelska 6 bygger på kursen engelska 5. Syftet med kursen är att du ska kunna förstå och tolka talad och 

skriven engelska, kunna kommunicera i tal och skrift och kunna anpassa ditt språk till olika sammanhang. Du ska även 

kunna diskutera och reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i koppling till den egna 

kulturen och den engelskspråkiga världen. Vi använder oss av olika typer av texter som exempelvis artiklar och 

skönlitteratur men även film och andra typer av media används. I denna kurs får du möjlighet att uttrycka dig muntligt 

och skriftligt i varierande former.

Fysik 1b1 FYSFYS01b1 100 Du får kunskaper om fysikens begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder samt hur dessa utvecklas. Du utvecklar 

förmåga att identifiera, formulera och lösa problem. Du planerar, genomför, tolkar och redovisar experiment och 

observationer. Du lär dig hantera material och utrustning. Du får kunskaper om fysikens betydelse för individen och 

samhället. 

Historia 1a2 HISHIS01a2 50 Du får läsa historien i ett kronologiskt perspektiv. Tyngdpunkten ligger på 1800- och 1900-talen där exempelvis 

mänskliga rättigheter, jämnställdhet, kolonialism, diktaturer, folkmord och konflikter studeras. Vi lär oss att kritiskt 

granska och tolka olika källmaterial samt hur individer och grupper använt historien i vardagsliv, samhällsliv och politik.

Idrott och hälsa 2 IDRIRD02 100 En påbyggnadskurs av Idrott och hälsa 1 där ni som grupp har stora möjligheter att påverka kurs innehållet. Möjliga 

inriktningar kan vara bollspel, motion till musik, styrketräning eller friluftsliv.

Kemi 1 KEMKEM01 100 Du lär dig kemins begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder samt förståelse hur dessa utvecklas. Du planerar, 

genomför, tolkar och redovisar experiment. Du lär dig hantera kemikalier och utrustning på ett säkert sätt. Du får 

kunskaper om kemins betydelse för individ och samhälle. 

Lantbruksdjur 1 LANLAN01 100 Du lär dig skötsel av lantbruksdjur med särskild betoning på förmåga att iaktta och tolka lantbruksdjurs utveckling, 

utseende och beteende samt förmåga att uföra arbetsuppgifter.

Lantbruksdjur 2 LANLAN02 100 Du fördjupar dina kunskaper om lantbruksdjurs skötsel med betoning på att utveckla förmåga att planera 

arbetsuppgifter. 
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Matematik 2a MATMAT02a 100 Kursen är en introduktion till den högre matematiken. Här får du lära dig att lösa problem med hjälp av matematiska 

modeller. För att klara kursen bör du kunna jobba noggrant och följa tidsplaneringar, samt ha klarat Ma 1a-kursen 

utan stora svårigheter. Du bör ha en bra grund i bland annat ekvationer och förenklingar. Kursen läses i åk 2 på delvis 

utökad tid (andra schemapositioner än det individuella valet) men kan läggas in i individuellt val ifall du som elev 

önskar det.

Matematik 3 c MATMAT03c 100 Kursen är en introduktion till den högre matematiken och en bra grund om du funderar på att komplettera din 

gymnasieexamen med ett tekniskt eller naturvetenskapligt basår efter gymnasiet.  Här får du lära dig att lösa problem 

med hjälp av matematiska modeller. För att klara kursen bör du kunna jobba noggrant och följa tidsplaneringar, samt 

ha klarat Ma 2-kursen utan stora svårigheter. Du bör ha en bra grund i bland annat ekvationer och förenklingar.

Matlagning 1 MALMAL01 100 Kursen är renodlat praktisk, och vänder sig till Dig som tycker om och vill lära Dig laga god vällagad mat. Vi fokuserar 

på husmanskost men kommer också att laga festligare förrätter, varmrätter och efterrätter.

Samhällskunskap 1a2 SAMSAM01a2 50 I denna kurs studerar du frågor som berör massmedia, makt, demokrati, jämställdhet, samhällsekonomi och de 

politiska ideologierna. Du ges också möjlighet att utveckla förståelse för samhällsvetenskaplig metod och 

undersökning av samhällsfrågor.

Svenska 2 SVESVE02 100 I den här kursen arbetar vi vidare med språket som uttrycksmedel i både tal och skrift. Vi studerar också litteraturen 

genom tiderna och ser hur den speglas i olika uttrycksformer som exempelvis film, teater och andra medier. Vi arbetar 

med grunderna i språket och dess olika byggstenar. Vi tittar också på olika språkförhållanden i Norden.

Svenska 3 SVESVE03 100 I denna kurs får du en ytterligare fördjupning i svenskämnets olika delar. Du lär dig mer om skrivande, litteratur och 

retorik. Dessutom ingår studier av vetenskapliga texter och du lär dig ett källkritiskt tänkande. Dessa färdigheter 

använder du sedan när du fördjupar dig i såväl litteratur som språk.

Svenska som andraspråk 2 SVASVA02 100 Elever som har ett annat språk än svenska som modersmål får läsa svenska som andraspråk. Kursen ska öka elevens 

tilltro till den egna språkliga förmågan på sitt andra språk. Tyngdpunkten ligger på elevens behov av att kommunicera i 

tal och skrift på svenska, att tillämpa och vidareutveckla sin förmåga att läsa och lära.

Svenska som andraspråk 3 SVASVA03 100 Elever som har ett annat språk än svenska som modersmål får läsa svenska som andraspråk. Kursen ska öka elevens 

tilltro till den egna språkliga förmågan på sitt andra språk. Tyngdpunkten ligger på elevens behov av att kommunicera i 

tal och skrift på svenska, att tillämpa och vidareutveckla sin förmåga att läsa och lära.


