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Information om 
INDIVIDUELLT VAL 

Vägga Gymnasieskola läsåret 2020-2021 
 

 
På gymnasiet väljer du 200 poäng individuellt val. Du kan välja något som just du är 
intresserad av och du kan välja något som du behöver för dina fortsatta studier och yrkesliv.  
 
Inför årskurs 2 väljer du 100 poäng och inför årskurs 3 väljer du resterande 100 poäng. 
På några program kan andra poängtal gälla och då får du information om detta av din SYV. 
 
Information om utbildningar och behörighetskrav finns på www.studera.nu och 
www.yrkeshogskolan.se 
 
Om du vill veta mer om kurserna som finns i denna katalog kan du fråga den kontaktperson 
som finns angiven vid varje kurs. Nationella kursplaner finns på Skolverkets hemsida, 
www.skolverket.se, klicka på Kursplaner & betyg. 
 
Kurser anordnas då tillräckligt många elever anmält sig, om det är organisatoriskt möjligt och 
om erforderliga beslut fattas. Om det till någon kurs är fler sökande än det finns platser, sker 
urvalet slumpmässigt. 
 

Högskolekomplettering (grundläggande behörighet)  
OBS! Gäller för yrkesprogram 
Du som går ett yrkesprogram har möjlighet att välja kurser som ger grundläggande 
behörighet för högskolestudier. Kurser som ingår för grundläggande behörighet är Engelska 
6, Svenska/Svenska som andraspråk 2 och Svenska/Svenska som andraspråk 3. Planering 
görs så att kurserna ryms inom ditt program och individuellt val. Du har också rätt att läsa 
högskolekomplettering som utökat program, om du vill välja fler kurser. Kontakta din SYV för 
mer information.  

 

 
 

 
 
  

Valen görs i Dexter. Logga in på: 

karlshamn.dexter-ist.com  
(inget www före) 

Du gör dina val i perioden 1 – 15 mars 
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Bild  
Poäng: 100 
Kod: BILBIL0 
Bygger på: Bild och form 1b/Bild och form 1a2 
Kontaktperson: My Andersson 
Innehåll:  
Detta är en fortsättningskurs. Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och 
uppleva sig själva och omvärlden. Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, 
övertala, underhålla och ge oss sköna och känslomässiga upplevelser. Kunskaper om bilder 
och bildkommunikation är betydelsefulla för att kunna uttrycka egna åsikter och vara med 
aktivt i samhället. Genom att arbeta med olika typer av bilder kan människor utveckla sin 
kreativitet och bildskapande förmåga. Vi kommer att lära oss analysera våra egna och 
andras bilder och skapa bilder i en mängd olika material och med flera gamla och nya 
tekniker. Under kursen kommer vi ordna utställningar för att visa upp era bilder för en publik i 
eller utanför skolan. Det bor en konstnär i alla människor, låt din komma fram.  
Kan räknas som programfördjupning för ES, SA och TE. 

Bild och form 1b 
Poäng: 100 
Kod: BILBIL01b 
Kontaktperson: My Andersson 
Innehåll:  
En kurs för dig som vill lära dig grunderna inom bild- och formområdet. Exempel på detta är 
bildproduktion i två- och tredimensionella tekniker i både nya och gamla material, metoder 
och medier. Bildens uttrycksmedel – linje, form, färg, ljus, skugga och ytstruktur. Du får 
möjlighet att fördjupa dig inom ett eget valt område. 
Kan räknas som Programfördjupning för ES, SA och TE. 
Får ej väljas av ES-bild eller av TE-– Design o produktutveckling. 

Engelska 6 
Poäng: 100 
Kod: ENGENG06 
Bygger på: Engelska 5 
Kontaktperson: Jeanette Ekwurtzel 
Innehåll:  
Du utvecklar ytterligare din förmåga att använda engelska i mer varierade och komplicerade 
situationer. Kännedomen om engelskspråkig kultur fördjupas. Du läser samtidsromaner samt 
utdrag ur äldre skönlitterära verk och får därigenom en grundläggande orientering om 
engelskspråkig litteratur.  
Ingår i kraven för grundläggande behörighet för högskolestudier. 
Kan räknas som Programfördjupning för EE, FT, RL, VF och VO.  
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Engelska 7 
Poäng: 100 
Kod: ENGENG07 
Bygger på: Engelska 6 
Kontaktperson: Jeanette Ekwurtzel 
Innehåll: 
Kursen ger fördjupade kunskaper inom engelska språket och är på en avancerad nivå. I 
kursen utvecklar du skriftlig och muntlig förmåga och behandlar ämnen av mer vetenskaplig 
karaktär. Du hanterar och strukturerar stora textmängder av avancerad art. Kursen omfattar 
samtida och äldre litteratur inom olika genrer och du använder stilistiska och retoriska grepp 
för att anpassa dina framställningar till mottagare.  
Ger meritpoäng. 
Kan räknas som Programfördjupning på Högskoleförberedande program. 
 

Entreprenörskap och företagande 
Poäng: 100 
Kod: FÖRENT0 
Kontaktperson: Christian Kerker 
Innehåll: 
Kursen ger en helhetsbild av företagande, från affärsidé till etablerad verksamhet i mindre 
företag, samt behandlar entreprenörens roll i samhällets utveckling.  
Kursen kan drivas i samverkan med Ung Företagsamhet. 
Kan räknas som Programfördjupning för BA, EE, EK, ES, HT, NA, RL, TE och VF. 

Ensemble 1 
Poäng: 100 
Kod: MUSENS01 
Kontaktperson: Johan Burman 
Innehåll: 
Vi spelar och sjunger tillsammans olika stilarter och genrer, hur ensemblen utformas beror på 
grundkunskaperna bland de sökande. En viss förkunskap av instrumentspel är en fördel, 
eftersom det inte ingår individuell instrumentundervisning i kursen! 

E-sport  
Se under Idrott och Hälsa 1- Specialisering 

Estetisk kommunikation 1, Musikal  
Poäng: 100 
Kod: ESTEST01 
Kontaktperson: David Åkesson 
Innehåll: 
Vi använder kursen estetisk kommunikation till skolans årliga MUSIKAL. Detta gör vi genom 
att arbeta gemensamt med en produktion inför mötet med en publik som sker innan 
påsklovet. Kursen syftar till att utveckla kunskaper i att kommunicera med estetiska 
uttrycksmedel som kan vara att spela, sjunga, gestalta, dansa m.m. Stor vikt läggs vid det egna 
skapandet såväl individuellt som i samarbete med andra.  
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Estetisk kommunikation 2 eller 3, Musikal 
Poäng: 100 
Kod: ESTEST02 
Kod: ESTEST03 
Bygger på: Estetisk kommunikation 1/Estetisk kommunikation 2 
Kontaktperson: David Åkesson 
Innehåll: 
Vi använder kursen estetisk kommunikation till skolans årliga MUSIKAL. 
Detta gör vi genom att arbeta gemensamt med en produktion inför mötet med en publik som 
sker innan påsklovet. Kursen syftar till att utveckla kunskaper i att kommunicera med 
estetiska uttrycksmedel som kan vara att spela, sjunga, gestalta, dansa m.m. Stor vikt läggs 
vid det egna skapandet såväl individuellt som i samarbete med andra.  
Estetisk kommunikation 2 och 3 kan endast väljas av ES-elever, kurserna bygger på 
varandra. 

Formgivning 1 
Poäng: 100 
Kod: FOMFOR01S 
Kontaktperson: Sanne Dahlström 
Innehåll: 
Kursen för dig som har idéer om produkter som du vill skapa med hjälp av olika 
hantverks-metoder i material som keramik, textil, glas, betong, mosaik, papper eller 
återvinnings-material. Du vill kanske skapa krukor, muggar, vaser eller smycken. Eller vill du 
lära dig sticka eller virka, kanske brodera? Du får arbeta med hela formgivningsprocessen, 
från idé till färdig produkt. Du gör skisser, och modeller för att sedan tillverka produkter i det 
material och den teknik du väljer. Du får studera olika hantverkstraditioner, prova att hantera 
olika material och verktyg och du lär dig behärska en teknik bra. 

Formgivning 2 
Poäng: 100 
Kod: FOMFOR02S 
Kontaktperson: Sanne Dahlström 
Innehåll: 
Formgivning 2 är en fördjupning av formgivning 1. I samråd med läraren väljer du en eller flera 
material och tekniker som du får möjlighet att fördjupa dig i under kursens gång.  
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Fotografisk bild 1 
Poäng: 100 
Kod: FOTFOT01 
Kontaktperson: Sanne Dahlström 
Innehåll:  
Du får teoretiska kunskaper om och praktiska färdigheter i olika typer av fotografiskt 
bildarbete. Du får lära dig den teknik som används och du får möjligheter att utveckla din 
förmåga till kreativt bildskapande. 
Kan räknas som Programfördjupning för ES, SA och TE. 

Fotografisk bild 2 
Poäng: 100 
Kod: FOTFOT02 
Bygger på: Fotografisk bild 1 
Kontaktperson: Sanne Dahlström 
Innehåll:  
Här utvecklar du dina fotokunskaper genom egna och gemensamma projekt. Vi analyserar 
och diskuterar olika fotografiska verk samt utökar den tekniska kunskapen om foto. Genom att 
pröva på realistiska uppdrag, får vi inblickar i den professionella fotovärlden. 
Kan räknas som Programfördjupning för ES och SA. 
 

Företagsekonomi 1 
Poäng: 100 
Kod: FÖRFÖR01 
Kontaktperson: Christian Kerker 
Innehåll:  
Vill du lära dig mer om hur ett företag fungerar? I denna kurs får du en god inblick i hur ett 
företag är uppbyggt och vilken roll företagen har i samhället. Du lär dig att utveckla en 
affärsidé, att marknadsföra dina produkter och att hålla ordning på ekonomin och företagets 
lönsamhet.  
Kan räknas som Programfördjupning för BA, HT och RL. 
 

Historia 1a2 
Poäng: 50 
Kod: HISHIS01a2 
Bygger på: Historia 1a1 
Kontaktperson: Ulf Andersson 
Läses på annan tid. Preliminärt tisdagar kl 16-17 
Innehåll: 
Kursen uppehåller sig huvudsakligen vid industrialisering och demokratisering under 1800- 
och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och 
händelser. Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika 
historiska förklaringar till dem. 
Kan ge särskild behörighet.Kan räknas som Programfördjupning för BF och TE.  
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Idrott och hälsa 2 
Poäng: 100 
Kod: IDRIDR02 
Bygger på: Idrott och hälsa 1 
Kontaktperson: Emmie Wadin 
Innehåll:  
Förutom klassiska och nya idrotter är upplevelsebaserade aktiviteter såsom t.ex. OCR, 
längdskidåkning (vid väder), trampolin samt geografiskt betingade aktiviteter prioriterade, 
exempelvis swimrun. Kursen tar upp idrottens roll i samhället. Kursen är till allra största del 
praktisk. 
Kan ge särskild behörighet. 

Idrott och hälsa 1 – Specialisering 
Poäng: 100 
Kod: IDRIDO01 
Kontaktperson: Anders Svensson och Daniel Olsson 
Innehåll: 
Kursens fokus ligger på att du skall få möjlighet att utveckla din kroppsliga förmåga genom din 
valda idrott. Din utveckling är det primära och därför är du knuten till en tränare, d.v.s. den tränare 
du redan har idag eller den person du söker upp för att bli din kommande tränare. Var tredje 
vecka är det gemensamma praktiska lektioner med alla idrotterna samlade i Väggahallen.  De 
praktiska passen tar upp kondition, rörlighet, spänst/snabbhet, fokusering m.m. Vi gör 
studiebesök och tar in gästföreläsare. Kursen tar upp den valda idrottens teknik, fysik, taktik, 
regler. I kursen belyses också den valda idrottens etik, utveckling, ledarskap samt kulturella och 
sociala aspekter. 

Det krävs att du är föreningsanknuten och att din förening kan bistå med en tränare för 
dig eller den lilla grupp ni blir. Detta gäller ej badminton eller fotbollsspelare, där skolan 
har egna tränare. 
 
Följande idrotter är exempel på vad du kan välja: Badminton – Bordtennis – Bowling – Innebandy 
– Judo – Fotboll – Friidrott – Ridsport – Simning – Handboll – Tennis – Kampsport – Dans – 
Konståkning – Skytte – Gymnastik –  Ishockey – E-sport med mera. 
 
Utövar du en annan idrott som inte finns med ovan, finns det stora möjligheter att du ändå kan 
välja kursen. Hör av dig till Anders Svensson eller Daniel Olsson för mer information.  

Idrott och hälsa 2 – Specialisering 
Poäng: 100 
Kod: IDRIDO02 
Bygger på: Idrott och hälsa 1 – specialisering. 
Kontaktperson: Anders Svensson och Daniel Olsson 
Innehåll:  
Idrott och hälsa 2 specialisering bygger på och är en fördjupning av Idrott och hälsa 1 – 
specialisering.  
I denna kurs får du än mer tid med för din träning och med din tränare, Vissa utvalda 
gemensamma praktiska pass finns med, samt fördjupade uppgifter riktade mot din idrott 
genomförs.  
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Massage 1 
Poäng: 100 
Kod: MAAMAA01  
Kontaktperson: Eva Svensson 
Innehåll: 
Kursen ska utveckla dina kunskaper inom massage ur ett hälsoperspektiv. Du ska lära dig att 
använda olika massagetekniker som tex taktil stimulering, svensk klassisk ryggmassage, hand- 
och ansiktsmassage. Du ska utveckla dina kunskaper om stress samt kroppens anatomi och 
fysiologi med fokus på skelett, leder, muskler och hud. Kursdeltagarna kommer att massera på 
varandra. Du kommer både att få ta emot och ge massage. I stora delar av kursen kommer 
massagen att genomföras på massagebänk med olja eller kräm direkt på hud. Kan räknas som 
Programfördjupning för BF. 

Matematik 2a 
Poäng:100 
Kod: MATMAT02a 
Bygger på: Matematik 1a/1b/1c 
Kontaktperson: Patrik Erixon och Sebastian Garnegård 
Innehåll:  
Kursen krävs för behörighet till en del högskoleutbildningar. En stor del av kursens innehåll 
är algebra och funktioner med t ex lösning av andragradsekvationer och egenskaper hos räta linjer 
och andragradsfunktioner. Kursen behandlar också en del om ekonomiska beräkningar, 
geometri och grundläggande logik.  
Kan ge meritpoäng.   
Kan ge särskild behörighet. Kan räknas som Programfördjupning för BA, BF, EE, FT, VF och 
VO. 
 

Matematik 2b 
Poäng:100 
Kod: MATMAT02b 
Bygger på: Matematik 1a/1b/1c 
Kontaktperson: Patrik Erixon och Sebastian Garnegård 
Innehåll:  
Kursen krävs för behörighet till en del högskoleutbildningar. Kursen är en fördjupning inom 
flera områden. Några centrala begrepp är logaritm, andragradsekvationer, komplexa tal, 
andragradsfunktioner och standardavvikelse. 
Kan ge meritpoäng. Kan ge särskild behörighet. Kan räknas som Programfördjupning för ES.  
 

Matematik 3b 
Poäng:100 
Kod: MATMAT03b 
Bygger på: Matematik 2a/2b/2c 
Kontaktperson: Patrik Erixon och Sebastian Garnegård 
Innehåll:  
Kursen bygger på matematik 2a/2b/2c och är en fördjupning inom flera olika områden. Några 
centrala begrepp är polynom, derivata och integral. 
Kan ge meritpoäng. Kan ge särskild behörighet. Kan räknas som Programfördjupning för EE, 
EK, ES och SA. 
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Matematik 4 
Poäng:100 
Kod: MATMAT04 
Bygger på: Matematik 3b/3c 
Kontaktperson: Patrik Erixon och Sebastian Garnegård 
Innehåll:  
Kursen bygger på matematik 3b eller 3c och är en fördjupning inom flera olika områden. 
Några centrala begrepp är komplexa tal, trigonometri och bevismetoder. 
Kan ge meritpoäng. Kan ge särskild behörighet. Kan räknas som Programfördjupning för EK, 
ES, NA, SA och TE. 

Matematik specialisering 
Poäng:100 
Kod: MATMAT00S 
Bygger på: Matematik 4 
Kontaktperson: Patrik Erixon och Sebastian Garnegård 
Innehåll: 
Kursen behandlar och fördjupar ett eller flera övergripande matematikområden. Områden 
som kan vara aktuella är t ex spelteori, linjär algebra eller logik. 
Val av områden sker i samråd med undervisande lärare. 
Kan ge meritpoäng. Kan räknas som Programfördjupning för NA och TE. 

Matlagning 1 
Poäng: 100 
Kod: MALMAL01 
Kontaktperson: Daniel Andersson 
Innehåll:  
Kursen ger dig kunskaper och färdigheter i grundläggande matlagning  
och matlagningsmetoder i det kalla och varma köket. Ergonomi, hygien- 
rutiner samt identifiering och hantering av råvaror, såsom kött, fågel, fisk, 
ägg, mjölk och grönsaker, ingår i kursen.  
OBS! Kan även läsas på annan tid, tisdag kl 16:00 – 19:00. 

Mental träning 
Poäng: 100 
Kod: HALMEN0 
Kontaktperson: Andreas Jensen 
Innehåll: 
Kursen vänder sig till dig som är intresserad av att hitta en mer avspänd inställning till din 
tillvaro och 
som vill prova möjligheten att förbättra dina prestationer med hjälp av mental träning oavsett 
område 
eller intresseinriktning — skola, idrott, musik, muntliga anföranden eller andra framträdanden 
osv. Kan räknas som Programfördjupning för BF, ES och VO. 
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MODERNA SPRÅK 
Arabiska, Franska, Spanska och Tyska 

Moderna språk steg 1  
Poäng: 100 
I steg 1 lär du dig från grunden att förstå, tala och skriva i det nya språket. Du lär dig även 
om vardagsliv och levnadssätt i länder och områden där språket används. 
Kan räknas som Programfördjupning för EK, ES, HT, NA, RL, SA och TE 

Arabiska steg 1 
Kod: MODARA01  
Kontaktperson: Mayami Al-Mashhadi 

Moderna språk steg 2 
Poäng: 100 
I steg 2 utvecklar du kunskaperna och färdigheterna från steg 1 samt du lär dig mera om 
olika ämnesområden, särskilt de aktiviteter som intresserar dig. 
Kan räknas som Programfördjupning för EK, ES, HT, NA, RL, SA och TE 

Arabiska steg 2 
Kod: MODARA02  
Kontaktperson: Mayami Al-Mashhadi 
Bygger på: Arabiska steg 2 

Moderna språk steg 3  
Poäng: 100 
Vi repeterar och utvecklar våra kunskaper från steg 2 i de olika momenten genom att lyssna, 
läsa, samtala och skriva för olika syften och för olika situationer. 
Kan räknas som Programfördjupning för EK, ES, HT, NA, RL, SA och TE 
Kan ge meritpoäng. Kan ge särskild behörighet. 

Arabiska steg 3 
Kod: MODARA03  
Kontaktperson: Mayami Al-Mashhadi 
Bygger på: Arabiska steg 2 

Franska steg 3 
Kod: MODFRE03  
Kontaktperson: Christina Bartalis 
Bygger på: Franska steg 2 

Spanska steg 3 
Kod: MODSPA03  
Kontaktperson: Maria Borras 
Bygger på: Spanska steg 2 

Tyska steg 3 
Kod: MODGER03  
Kontaktperson: Christian Kerker 
Bygger på: Tyska steg 2 
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Moderna språk steg 4  
Poäng: 100 
Samtidigt som du utvecklar ditt språk, lär du dig om levnadsvillkor, sociala och kulturella 
relationer genom film och litteratur. 
Kan räknas som Programfördjupning för EK, ES, HT, NA, RL, SA, TE. 
Ger meritpoäng. 

Arabiska steg 4 
Kod: MODARA03  
Kontaktperson: Mayami Al-Mashhadi 
Bygger på: Arabiska steg 3 

Franska steg 4 
Kod: MODFRE04  
Kontaktperson: Christina Bartalis 
Bygger på: Franska steg 3 
 

Spanska steg 4 
Kod: MODSPA04  
Kontaktperson: Maria Borras 
Bygger på: Spanska steg 3 

Tyska steg 4 
Kod: MODGER04  
Kontaktperson: Christian Kerker 
Bygger på: Tyska steg 3 

Moderna språk steg 5  
Poäng: 100 
Denna kurs är mer självständig och du har stora möjligheter till att fördjupa dig i områden 
inom målspråkslandet som intresserar dig. Vi utgår från olika typer av fiktion och pratar bland 
annat om värderingar och traditioner samt sociala, politiska och kulturella förhållanden i olika 
sammanhang och områden där språket används. Kan räknas som Programfördjupning för 
EK, ES, HT, NA, RL, SA och TE. 
Kan ge meritpoäng. 

Franska steg 5 
Kod: MODFRE05  
Kontaktperson: Christina Bartalis 
Bygger på: Franska steg 4 

Spanska steg 5 
Kod: MODSPA05  
Kontaktperson: Maria Borras 
Bygger på: Spanska steg 4 

Tyska steg 5 
Kod: MODGER05  
Kontaktperson: Christian Kerker 
Bygger på: Tyska steg 4 
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Modersmål 1 och 2, Aktiv tvåspråkighet 
Poäng 100 
Kurserna väljs under beteckningen Modersmål i Dexter. SYV eller modersmålslärare 
kommer sedan att kontakta dig under våren. 
Kontaktperson: Sara Sandström 
Innehåll: 
Goda kunskaper i modersmålet gagnar lärandet av svenska, andra språk och andra ämnen i 
och utanför skolan. Ett rikt och varierat modersmål är betydelsefullt för att reflektera över, 
förstå, värdera och ta ställning till företeelser i omvärlden. Modersmålet är också en värdefull 
tillgång vid internationella kontakter.  
Undervisningen i ämnet modersmål ska syfta till att eleverna utvecklar färdigheter i att tala, 
läsa, skriva och lyssna på sitt modersmål. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla 
kunskaper om sitt modersmål. Dessutom ska undervisningen ge eleverna möjlighet att 
utveckla kunskaper om litteratur. 
Eleverna ska ges möjlighet att i tal och skrift utveckla ett rikt språk, som ger självförtroende, 
trygghet i olika situationer och möjlighet att uttrycka sin personlighet och stärka sin identitet. 
Undervisningen ska bidra till att eleverna blir förankrade i både språkområdets kultur och den 
svenska kulturen. 
Kurserna läses, beroende på språk, på måndag eftermiddag eller på annan tid, utanför 
schemat. 

Naturguidning 1 
Poäng 100 
Kurskod: NAGNAT01 
Kontaktperson: Sara Petersson 
Innehåll: 
Detta är en kurs för dig som tycker om att vistas i naturen och som vill utveckla din kunskap i 
friluftsliv och naturguidning. Inga förkunskaper krävs, förutom simkunnighet (200 m). Kursen 
bygger på två hajker med övernattning i tält - en helg i september och en helg i april/maj, 
samt undervisning och aktiviteter på lektionstid (ordinarie ind.val-tid måndag eftermiddag). 
Den ena hajken (med en övernattning) inkluderar någon form av paddling och den andra 
hajken (med två övernattningar) är en vandring med ryggsäck. 

Skolan står för en del utrustning som du får låna - tält, trangiakök och ryggsäck. Personlig 
utrustning som du behöver är regnkläder, sovsäck och vandringsskor. I kursen ingår också 
att lära sig planera och laga mat under hajkerna – denna mat står du för själv (vid behov 
finns möjlighet att ansöka om matersättning). 

 Kan räknas som programfördjupning för BF och HT.  
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Naturkunskap 1a2 
Poäng: 50 
Kod: NAKNAK01a2 
Bygger på: Naturkunskap 1a1 
Kontaktperson: Anneli Löving 
Läses på höstterminen. 
Innehåll: 
Kursen ger dig kunskap om samband mellan individens hälsa, dagliga vanor och livsstilar 
och hur detta påverkar individ och miljö. Du får också en blick i naturvetenskapliga 
arbetsmetoder och en evolutionär förklaring till livets gåtor. Kursen bygger på Naturkunskap 
1a1. 
Kan ge särskild behörighet. Kan räknas som programfördjupning för EE.  

Naturkunskap 2 
Poäng: 100 
Kod: NAKNAK02 
Bygger på: Naturkunskap 1b/1a1 och 1a2 
Kontaktperson: Anneli Löving 
Innehåll:  
Kursen ger dig en inblick i människans biologiska, kemiska och fysikaliska vardag. Var 
kommer all materia ifrån? Varför är organismer olika? Hur är kroppen uppbyggd och hur 
fungerar den? Påverkar mitt sätt att leva miljön?” 
Kan ge särskild behörighet. Kan räknas som Programfördjupning för BF, EK, ES och SA. 

Privatjuridik 1 
Poäng: 100 
Kod: JURPRI0 
Kontaktperson: Christian Kerker 
Innehåll:  
I kursen Privatjuridik får du lära dig rättsregler som styr vardagen. Vi arbetar med regler som 
rör familjerelationer, arv, testamente och bodelning. Du får användbara kunskaper om hur 
avtal sluts, om konsumenträtt, arbetsrätt, skadestånds- och försäkringsrätt. Konstitutionell 
rätt, straff- och processrätt samt det svenska rättegångsväsendet är andra viktiga områden, 
som vi arbetar med. Du lär dig juridiska begrepp och att lösa juridiska problem. Kursen kan ej 
väljas av elev som går EK. 
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Programmering 1 
Poäng: 100 
Kod: PRRPRR01 
Kontaktperson: Johan Nygren 
Innehåll:  
I kursen skaffar vi oss en grundläggande förståelse för processen kring att utveckla 
mjukvara. Vi går igenom grundläggande syntax (programspråksstruktur) och testar några olika 
programspråk. Huvudsakligen använder vi oss av programmering i t.ex. Unity 3D men även 
andra verktyg används. Tanken är att ge en så bred och anpassningsbar bild som möjligt av 
vad en programmerare gör och lägga grund för att skapa egna mindre program och 
applikationer. Kan räknas som programfördjupning för EE, NA och TE. 

Programmering 2 
Poäng: 100 
Kod: PRRPRR02 
Bygger på: Programmering 1 
Kontaktperson: Johan Nygren 
Innehåll:  
Kursen fördjupar kunskapen kring programmerarens roll i mjukvaru-processen. Vi skaffar oss 
förutom en bredare teknisk kompetens, även kunskap om agila metoder, test och 
kravanalyser. Objektorienterad programmering är en central del i kursen, som även lägger 
större fokus på att hitta lösningar till problem och att förverkliga sina egna idéer.  
Kan räknas som programfördjupning för EE, NA och TE. 

Psykologi 1 
Poäng: 50 
Kod: PSKPSY01 
Kontaktperson: Jenny Alf 
Läses på höstterminen. 
Innehåll:  
Inom Psykologi 1 får du lära dig om människan och dess utveckling. Vi tittar även på 
människors samspel med varandra, stresspåverkan, krisreaktioner och psykiska sjukdomar. 
Kan räknas som Programfördjupning för BF, ES, NA och TE. 

Psykologi 2a 
Poäng: 50 
Kod: PSKPSY02a 
Bygger på: Psykologi 1 
Kontaktperson: Jenny Alf 
Läses på vårterminen. 
Innehåll: 
I Psykologi 2a studerar du personlighetspsykologi och du får ta del av behandlingsmetoden 
kognitiv beteendeterapi (KBT) samt få förståelse hur kultur, media och livsstilar påverkar 
mänskliga beteenden, känslor och tankar. 
Kan räknas som Programfördjupning för EK, ES, NA, SA och TE. 
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Samhällskunskap 1a2 
Poäng: 50 
Kod: SAMSAM01a2 
Bygger på: Samhällskunskap 1a1 
Kontaktperson: Malin Einarsson och Peter Leijon 
Läses på höstterminen. 
Innehåll:  
Politiska ideologier och samhällsbyggande. Samhällsekonomi, försörjning och resursfördelning. 
Massmediers och informationsteknikens roll i samhället. Begrepp och metoder i samband 
med undersökningar av samhällsfrågor. Metoder för att samla in och bearbeta information 
exempelvis med hjälp av intervjuer, enkäter, observationer. Presentation av exempelvis 
debatter, debattartiklar och rapporter. 
Kan ge särskild behörighet. 

Samhällskunskap 2 
Poäng: 100 
Kod: SAMSAM02 
Bygger på: Samhällskunskap 1a2/Samhällskunskap 1b 
Kontaktperson: Malin Einarsson och Peter Leijon 
Innehåll:  
Nationalekonomi, frågor om tillväxt, makt, inflytande, ett hållbart samhälle, miljö och 
resursfördelning i relation till de ekonomiska teorierna. Det nutida samhällets politiska 
utveckling till exempel mänskliga rättigheter, nationalism, kolonialism och jämställdhet. Tematisk 
fördjupning i samhällsfrågor. Tillämpning av samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller 
och metoder. Källkritisk värdering av information från olika medier och källor.  Muntlig och 
skriftlig presentation av exempelvis debatter, debattartiklar, rapporter och essäer. 
Kan ge särskild behörighet. Kan räknas som Programfördjupning för ES, NA, SA och TE. 

Service och bemötande 1 
Kod: SEVSEV01 
Poäng: 100 
Kontaktperson: Jenny Andersson 
Innehåll: 
I kursen behandlas olika servicesituationer som ger dig kunskapen för att bättre möta kunder 
inom till exempel bank, butik, hotell, turism, café och servering. Service och bemötande gör 
dig mer självsäker i mötena där du ska träffa människor i olika situationer. Kursen innehåller 
både teoretiska och praktiska moment som t.ex. evenemang och aktiviteter för olika  
målgrupper. Elever har tidigare varit med som värdar och värdinnor på galor, mässor, 
barnbus och andra roliga aktiviteter.  I undervisningen kommer du få möjlighet att utveckla 
kunskaper om olika målgrupper och hur du tar hänsyn till olika personligheter och individuella 
önskemål. Du kommer också få möjlighet att utveckla förmåga att hantera såväl positiva som 
negativa reaktioner i servicesituationer, allt för att du ska känna dig ännu mer självsäker i 
mötet med nya människor! Efter kursen kommer du att känna dig väl förberedd inför t.ex. din 
APL eller ditt framtida jobb. 
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Skrivande 
Kod: SVESKR0 
Poäng: 100 
Kontaktperson: Carina Hedén 
Innehåll: 
Utifrån elevernas perspektiv och med en tydlig ung röst samlar vi intressanta reportage och 
användbara tips som gör gymnasieåren enklare och roligare i en gemensam skoltidning/skol-
podd. Innehållet kan till exempel vara reportage, noveller, bok- och filmtips, tecknade serier 
samt faktatexter utifrån olika teman. Detta publicerar vi både i pappersform och digitalt. 
 
Ni kommer bland annat få kunskaper om den retoriska arbetsprocessen, det vill säga att på 
ett strukturerat och metodiskt sätt planera och genomföra muntlig och skriftlig framställning 
som tar hänsyn till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Fokus ligger också på 
journalistik, layout och textuppbyggnad och hur man utvecklar sitt skrivande/arbete med olika 
texttyper. 

Sociologi 
Kod: SOISOO0 
Poäng: 100 
Kontaktperson: Eva Bergström 
Innehåll: 
Sociologi är ett ämne som handlar om hur vi påverkas och påverkar samhället. Hur 
samspelet ser ut mellan individ, grupp och samhälle. Vi tar bland annat upp: hur normer 
skapas, hur synen är på etnicitet och kultur?  Vi tittar även på vilka aktuella sociala frågor 
som diskuteras i Sverige just nu.   Kan räknas som programfördjupning för EK och SA (inte 
inrikt. Beteeendevetenskap). 

Svenska 2 
Poäng: 100 
Kod: SVESVE02 
Bygger på: Svenska 1 
Kontaktperson: Jenny Hoffner 
Innehåll:  
Kursen innehåller muntlig framställan av utredande och argumenterande slag, språklig 
uppbyggnad och granskning av olika textstilar. Vidare behandlas såväl svenskt som 
internationellt författarskap från olika tider och epoker. Kursen ger även en inblick i de 
nordiska språkförhållandena. 
Ingår i kraven för grundläggande behörighet för högskolestudier. 
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Svenska 3 
Poäng: 100 
Kod: SVESVE03 
Bygger på: Svenska 2 
Kontaktperson: Jenny Hoffner 
Läses på annan tid. 
Innehåll:  
Kursen ger dig fördjupade kunskaper inom muntlig framställning, samt i läsning och 
bearbetning av texter. Även skönlitterära texter och grundläggande litteraturvetenskap 
behandlas. Du lär dig också om svenska språkets ursprung, historia och förändring. 
Ingår i kraven för grundläggande behörighet för högskolestudier. 
 
OBS! Vill du läsa Svenska 3 utan annan Högskolekomplettering – kontakta SYV. 

Svenska som andraspråk 2  
Poäng: 100  
Kod: SVASVA02  
Bygger på: Svenska som andraspråk 1  
Kontaktperson: Mattias Bergman 
Läses på annan tid. 
Innehåll:  
Kursinnehållet har stora likheter med Svenska 2 men fokuserar tydligare på att ge dig som 
har annat modersmål än svenska, möjlighet att utveckla din kommunikativa språkförmåga.  
Ingår i kraven för grundläggande behörighet för högskolestudier. 

Svenska som andraspråk 3  
Poäng: 100 
Kod: SVASVA03 
Bygger på: Svenska som andraspråk 2 
Kontaktperson: Mattias Bergman 
Läses på annan tid. 
Innehåll:  
Kursinnehållet har stora likheter med Svenska 3 men fokuserar tydligare på att ge dig som 
har annat modersmål än svenska, möjlighet att utveckla din kommunikativa språkförmåga.  
Ingår i kraven för grundläggande behörighet för högskolestudier. 
 
OBS! Vill du läsa Svenska som andraspråk 3 utan annan Högskolekomplettering – kontakta 
SYV. 
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Träningslära 
Poäng: 100 
Kurskod: TRNTRN01  
Kontaktperson: Ola Larsson 
Innehåll: 
Är du väldigt intresserad av träning? Då är detta kursen för dig! 
Du tycker det är kul med träning och vill lära dig olika träningsmetoder för att utvecklas, 
beroende på målsättning. Du vill få fördjupade kunskaper om kostens betydelse för 
prestationsförmågan. Du vill få fördjupade kunskaper om muskler och kroppens anatomi. Du 
vill lära dig att skapa och genomföra anpassade träningsprogram.  
Kursens syfte och innehåll ger dig förståelse för hur kroppen påverkas av träning och 
fungerar i tränings- och motionssammanhang. Ger dig förståelse för hur man kan förebygga 
och behandla skador i samband med träning. Teori och praktik varvas men kursen är 
praktiskt upplagd och teorin praktiseras.  
Kan räknas som programfördjupning för BF, ES och NA. 

Webbutveckling 1 
Poäng: 100 
Kod: WEBWEU01 
Kontaktperson: Johan Nygren 
Innehåll: 
Kursen skall ge dig kunskaper om hur man bygger webbplatser och webbapplikationer. Du 
utvecklar din förmåga att bygga dessa enligt standardmetoder med fokus på 
slutanvändarens upplevelse och behov.  Efter kursen har du inte enbart förståelse och 
förmåga att gå från idé till färdig webbapplikation utan även hur internet fungerar både 
tekniskt och ur ett samhällsperspektiv. 
Kan räknas som Programfördjupning för EE, ES, NA, SA och TE. 
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Kurser i Individuellt val 
  

Bild Mental träning 

Bild och form 1b Moderna språk, Arabiska Steg 1, 2, 3, 4 

Engelska 6 Moderna språk, Franska Steg 3, 4, 5 

Engelska 7 Moderna språk, Spanska Steg 3, 4, 5 

Entreprenörskap och företagande Moderna språk, Tyska Steg 3, 4, 5 

Ensemble 1 Modersmål 1, 2 och aktiv tvåspråkighet 

E-sport Naturguidning 1 

Estetisk kommunikation 1, 2 och 3 Naturkunskap 1a2 

Formgivning 1 Naturkunskap 2 

Formgivning 2 Privatjuridik 

Fotografisk bild 1 Programmering 1 

Fotografisk bild 2 Programmering 2 

Företagsekonomi 1 Psykologi 1 

Historia 1a2 Psykologi 2 

Idrott och hälsa 2 Samhällskunskap 1a2 

Idrott och hälsa 1 - Specialisering Samhällskunskap 2 

Idrott och hälsa 2 - Specialisering Service och bemötande  

Massage 1 Skrivande 

Matematik 2a Sociologi 

Matematik 2b Svenska 2/Svenska som andraspråk 2 

Matematik 3b Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 

Matematik 4 Träningslära 

Matematik Specialisering Webbutveckling 1 

Matlagning 1  

Kurser startar endast vid tillräckligt antal elever och om erforderliga beslut fattas. 
 
Information om kurserna hittar du på skolans hemsida under fliken 
Elev på Vägga / Individuellt val. 
 
 

 


