
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 
 

INDIVIDUELLA VAL 

2020/2021 
Gymnasieskolan Knut Hahn 
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I denna katalog presenteras de kurser som kommer att 

erbjudas av Gymnasieskolan Knut Hahn under läsåret 

2020/21 

 

Den information du får här är begränsad. Önskar du mer information om innehåll och 

upplägg av en kurs ska du kontakta den lärare som anges som kontakt i 

informationsmaterialet 

 

Du kan också läsa mer på www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan 

Läs vidare under ”Hitta program, ämnen, kurser” 

 

 
Bild omslag: Anna Weidenberg 

 

http://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan
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Alla kurser kan sökas av alla elever på skolan. Ibland finns 

krav på förkunskaper. En kurs som är obligatorisk på ditt 

program är inte sökbar som Individuellt val. 
 

Vad är bra att tänka på? 

Vill du veta mer om vilka kurser som kan vara fördelaktiga att läsa med tanke på kommande 

yrkesliv – eller högskolestudier, talar du med Studie- och yrkesvägledaren för ditt program.  

 

Hur många val 

Du ska göra två val – ett förstahandsval, samt ett reservval.  

 

Du ska noga tänka över vilka kurser du väljer eftersom du inte har någon garanti för att få ditt 

förstaval, även om vi gör allt vi kan för att möta dina önskemål. 

• Registrera kurserna i rätt ordning. Får du förstavalet så stryks ditt reservval 

automatiskt.  

• En kurs kan komma att ställas in om färre än fem söker, eller om lärare saknas. Rektor 

fattar beslut om det efter att valen är gjorda.  

• Stryks en kurs ur utbudet kommer du att få komplettera med ytterligare val i efterhand. 

 

Hur görs valet 

Du gör ditt val i V-klass – under fliken ”betyg”. 

 

När görs valet?  

Valsidan öppnar måndag 2 mars och stänger måndag 9 mars. 

 

Vad händer om jag ångrar mig under valperioden? 

Vill du ändra ditt val under valperioden så gör du det på nätet. Du förlorar inget på att göra en 

ny registrering.  

 

Vad händer om jag glömmer välja – eller ångrar mitt val? 

Då får du lämna in en intresseanmälan. Den behandlas efter det att övrig sökande tilldelats 

plats, och beslut tagits om vilka kurser som startar.  

Du får besked i augusti vilka kurser du får. 

 

Vad händer om en kurs har fler sökande än det finns platser? 

Då lottas platserna ut bland de sökande. 

 

Vad händer om jag ångrar mig när kursen påbörjats? 

Ångrar du dig när dina lektioner börjat på schemat så kommer dina kunskaper att bedömas, 

och resultatet registreras i din Individuella studieplan. Betygen A – F används om underlag 

för bedömning finns. Saknas underlag sätts ”-”.  

Önskar du avbryta en kurs krävs starka skäl samt beslut av rektor innan betyget får registreras.  
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Kursutbud 
 

(V.2020-02-03 - TW)  

Ämne Kurskoder Poäng Anmärkning 

Bild och form 1b BILBIL01b 100  Inte för dig på ES – Bild/TE – Design och 

produktutveckling  

Engelska 6 ENGENG06 100 För dig på yrkesprogram. Inte för dig på 

HA.  

Kan inte läsas samma år som Ma 2a 

Engelska 7 ENGENG07 100  

Ensemble 1 MUSENS01 100 Inte för ES – MU 

Ensemble 2  MUSENS02S 100 Inte för ES – MU. Enbart för dig i år 3 

Entreprenörskap ENTENR0 100 Inte för dig på HA, EK, TE 

Formgivning 1 

(Glas och keramik) 

FOMFOR01S 

 

100 Inte för dig på ES – Bild/ ES – Est. 

Formgivning 1 

(Textil) 

FOMFOR01S 

 

100 Inte för dig på ES – Bild/ ES – Est. 

Fotografisk bild 1 FOTFOT01 100 Inte för ES, SA-Media 

Fotografisk bild 2 FOTFOT02 100  

Gränssnittsdesign GRÄGRÄ0 100  

Historia 1a2   HISHIS01a2  50          

 

Sökbart för yrkesprogram och TE. Inte 

för BA/EE/ åk 2. Inte sökbart för HA. 

Idrott och hälsa 2 IDRIDR02 100  

Idrott och hälsa – 

Specialisering 1 

IDRIDO01 100  

- Crosstraining  100  

- E-sport  100  

- Fotboll  100  

- Handboll  100  

- Innebandy  100  

- Ishockey  100  

- Övrigt - Individuell  100 Efter överenskommelse med 

skola/förening 

Idrott och hälsa – 

Specialisering 2 

IDRIDO02 100 Förkunskapskrav – IDRIDO01 

- Crosstraining    

- E-sport    

- Fotboll    

- Handboll    

- Innebandy    

- Ishockey    

- Övrigt - Individuell   Efter överenskommelse med 

skola/förening 
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Instrument eller sång 1 MUSINS01S 100 Inte för ES – MU  

Matematik 2a MATMAT02a 100 Kan inte läsas samma år som Eng 6. 

Mental Träning HALMEN0 100  

Människans språk MÄKMÄK01 100 För dig i år 2 och 3. 

Naturguidning NAGNAT01 100 Inte för dig på BF – Fritid och 

hälsa/Pedagogiskt arbete. 

Går bara att läsa år 2. 

Naturkunskap 2 NAKNAK02 100 Inte för NA, Inte för BF åk 2.  

Privatjuridik  JURPRI0  100 Inte för EK  

Programmering 1 PRRPRR01 100 Inte för TE – INF  

Psykologi 1 PSKPSY01 50  Inte för dig på SA/EK. 

Psykologi 2a PSKPSY02 50 Inte för dig på SA/EK.  

För att läsa Psykologi 2a krävs kunskaper 

från kurs 1. 

Samhällskunskap 1a2 SAMSAM01a2 50 Sökbart för alla yrkesprogram utom BF 

Svenska 2 SVESVE02 100 Inte för dig på BF och HA.  

Kan enbart läsas år 2 

Svenska 3 SVESVE03 100  

Svenska som andraspråk 2 SVASVA02 100 Inte för dig på BF och HA.  

Kan enbart läsas år 2 

Svenska som andraspråk 3 SVASVA03 100  

    

Moderna språk kan bara läsas av dig som går på någon av följande program: 
EK, NA, SA, TE 

Steg 2 är sökbart för dig att läsa år 2.  

Steg 3 är bara sökbart för dig att läsa år 3 om du läst steg 2 i år 2. 

Steg 4 är sökbart för dig att läsa i år 2. 

Steg 5 är sökbart för dig att läsa i år 3 

 

Franska 2 MODFRA02   100  

Franska 3  MODFRA03 100  

Franska 4 MODFRA04  100  

Franska 5 MODFRA05  100  

Kinesiska – Mandarin 2 MODCMN02  100 Kan läsas år 3 

Spanska 2 MODSPA02  100  

Spanska 3 MODSPA03  100  

Spanska 4 MODSPA04 100  

Spanska 5 MODSPA05 100  

Tyska 2 MODDEU02  100  

Tyska 3 MODDEU03  100  

Tyska 4 MODDEU04 100  

Tyska 5 MODDEU05 100  
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Beskrivning av sökbara kurser 

 
Bild och form 1b (BILBIL01b) 100p 

Kontaktperson: Annika Smedjebäck 

 

I kursen får du möjlighet att skapa i ett flertal material och tekniker. Du får prova på att arbeta 

såväl två- som tredimensionellt. Du får även träna på problemlösning och idéutveckling i 

projekt från skiss till färdig produkt. Vi samtalar om och analyserar bilder och tittar på 

inspirerande förebilder. Du får möjlighet att lära dig om komposition, färglära, ljus och 

skugga, - allt för att du ska få förutsättningarna att utvecklas i ditt bildskapande så att du 

också kan jobba friare under till exempel ett tema. Här kan du få möjlighet att utforska och 

utveckla dina egna idéer. 

Anmärkning: Kan inte väljas av ES inriktning Bild och formgivning eller TE inriktning  

Design. 

 

Engelska 6 (ENGENG06) 100 poäng 
Kontaktperson: Mattias Bergström 
 

Kursen bygger på Engelska 5 och är för dig som vill fördjupa dina kunskaper. Du fortsätter att 

utveckla dina färdigheter i engelska, d.v.s. läs- och hörförståelse, samt din förmåga att 

uttrycka dig både muntligt och skriftligt. Du utökar ditt ordförråd och utvecklar dina 

grammatiska kunskaper, läser såväl nutida som äldre skönlitteratur och ser på film, samt lär 

dig mer om samhälle, historia, kultur och traditioner i olika engelskspråkiga länder världen 

över. (Kan inte läsas samma år som Matematik 2a) 

 
Engelska 7 (ENGENG07) 100 poäng 
Kontaktperson: Mattias Bergström 
 

I Engelska 7 fördjupar du dina färdigheter i engelska ytterligare. Du läser, analyserar och 

diskuterar olika slags texter. Texterna behandlar mer teoretiska ämnen och den språkliga 

nivån är mer formell. Stor vikt läggs vid att kunna anpassa språkanvändningen till syfte, genre 

och situation. Du fortsätter att utöka ditt ordförråd och utvecklar din förmåga att använda mer 

avancerade grammatiska strukturer. Du läser både nutida och äldre skönlitteratur från olika 

delar av världen och fördjupar dig i historia och samhällsfrågor i olika engelskspråkiga länder.  

OBS! mycket goda förkunskaper i engelska krävs! 
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Ensemble 1 (MUSENS01) 100 poäng 
Kontaktpersoner: Arvid Nilsson, Christian Waite 

 

I kursen får du spela 

och/eller sjunga 

tillsammans med 

andra elever. Inom 

kursen arbetar vi med 

olika genrer inom 

musik och vad som är 

specifika stildrag för 

just dem. Fokus ligger 

till stor del på 

samarbete inom 

gruppen.   

Det krävs ingen 

förkunskap inom 

något instrument eller 

sång för att välja 

kursen. 

 
 
Ensemble 2 (MUSENS02S) 100 poäng 
Kontaktpersoner: Arvid Nilsson, Christian Waite 

 
Fortsättningskurs för elever som läst ensemble 1 och vill fortsätta utveckla förmågan att 

musicera tillsammans med andra.  

 
Entreprenörskap (ENTENR0) 100 poäng 
Kontaktperson: Björn Brorsson 
 

I kursen startar, driver och avvecklar du ett eget 

företag genom Ung Företagsamhet (UF). Detta görs 

oftast i grupper eller par.  

Undervisningen varvar teoretiska moment såsom 

entreprenörskapets betydelse i samhället med 

praktiska delar där du skapar/köper hem produkter och 

säljer dem på t.ex. marknader. 

 

Lektionerna fungerar oftast som stöttning och 

vägledning i företagandet medan delar av arbetet sker 

på annan tid då du t.ex. träffar rådgivare och kunder, 

kommunicerar med leverantörer och marknadsför ditt 

företag.  

Via många samarbeten med näringslivet i Ronneby får 

du möjlighet att skapa nya kontakter och bygga upp 

ditt nätverk. 
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Formgivning 1 (FOMFOR01S) Glas och Keramik 100p 

Kontaktperson: Annika Smedjebäck 

  

I denna kurs lär du dig arbeta med olika keramiska tekniker såsom drejning, modellering, 

dekorering och glasering. Utifrån givna uppgifter arbetar du från din egen idé till färdigt 

föremål.  

Du designar bruksföremål och formar konstverk 

t ex skulpturer, drejade muggar och tekannor. 

Vi provar också en teknik att framställa 

glasföremål, fusing, där man smälter ihop 

olikfärgat planglas i formar till skålar eller 

smycken. 

Anmärkning: Kan inte väljas av ES 

inriktning Bild och formgivning eller ES 

inriktning Estetik och media 

 

 

Formgivning 1 (FOMFOR01S) Textil 100p 

Kontaktperson: Anna Weidenberg 

 

Är du nybörjare men är intresserad 

av textil och modedesign? Längtar du efter att 

få uttrycka dig mer kreativt? I denna 

kurs arbetar vi bland 

annat med textiltryck där 

du skapar dina egna mönster med hjälp 

av fotoramar.  

 

Vi lär oss också mer om modehistoria, 

formgivning på provdocka, materiallära med 

fokus på hållbarhet, kunskap om både 

samtida och dåtida formgivare med mera. Du 

kommer att använda dig av ord 

som moodboard, mönsterpassning, 

screentryck och haute couture.  
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Uppgifterna utformas så det finns ett stort utrymme för egen tolkning och formgivning inom 

uppgiftens ramar.  

 

Du designar dina egna textila produkter och skulpturer där du 

får chans att skapa ett eget uttryck efter din intention.  

 

Inga förkunskaper krävs. 

  

 

 

 

Fotografisk bild 1 (FOTFOT01) 100 poäng 

Kontaktperson: David Blomé 

 
Kursen ger dig 

grundläggande 

förståelse för den 

fotografiska 

bildens uttryck 

och teknik. Vi 

jobbar till stor 

del praktiskt med 

att fotografera 

digitalt och med 

redigering och 

kreativt 

bildskapande i 

Photoshop.  

 

Eftersom kursen 

har som mål att 

utveckla ditt 

bildseende så 

samtalar vi också 

tillsammans om 

inspirerande fotografiska bilder; både de välkända fotografernas och våra egna.  

 

Fotografisk bild 2 (FOTFOT02) 100 poäng 
Kontaktperson: David Blomé  

 

Du fortsätter utveckla både din teknik och din förmåga att kommunicera genom dina bilder.  
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Gränssnittsdesign (GRÄGRÄ0) 100 poäng 

Kontaktperson: Liselott Lilja 

 

Du får lära dig att designa gränssnitt, digitala 

projektstyrningsverktyg, bildbehandling 

(Photoshop), designprinciper, tillverka enkla 

appar, mm.  

 
 

 

 

 

 

 

Historia 1a2 (HISHIS01a2) 50 (LÄSES VT) 

Kontaktperson: Lars Hansson 

 

Historia 1a2 är en påbyggnadskurs för dig som redan läst Historia 1a1.  

Tillsammans motsvarar dessa kurser Historia 1b som är grundkrav för vissa 

högskoleutbildningar. Kursen är en fortsatt vandring längs vår gemensamma historiska stig 

men du kommer också ges möjlighet att diskutera och fundera på din egen plats i historien. 

 

Idrott och hälsa 2 (IDRIDR02) 100 poäng 

Kontaktperson: Ulrik Nilsson 

 
Denna kurs är en fortsättning på Idrott och hälsa 1, där vi jobbar vidare med olika 

idrottsaktiviteter och fysisk träning. Vi tar upp viktiga hälsoaspekter som stresshantering, 

idrottsskador, ätstörningar samt dopning. Vidare har rörelseaktiviteter utomhus stor plats, 

liksom musik, rytm och dans samt ergonomiska aspekter. 

 

Idrott och hälsa – Specialisering 1 (IDRIDO01) 100 poäng 

Kontaktperson: Ulrik Nilsson 

 

I denna kurs får du lära dig hur din valda idrott fungerar genom att lära dig mer om regler, 

teknik, taktik m.m. Du kommer lära dig att analysera både din egen och lagets behov för att 

bli bättre inom din idrott.  

Vi går också igenom kopplingen mellan din idrott och din kropps fysiska förmåga, samt hur 

din hälsa påverkas av din idrott. Du ska känna till din valda idrotts historia efter avslutad kurs 

 

• Crosstraining 

• E – sport  

• Fotboll 

• Handboll 

• Innebandy 

• Ishockey 

• Övriga idrotter i samarbete med egen förening 
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Idrott och hälsa – Specialisering 2 (IDRIDO02) 100 poäng 

Kontaktperson: Ulrik Nilsson 

 

Denna kurs är en fördjupningskurs av Idrott och hälsa - specialisering 1. Vi tittar närmare på 

hur tävlingsverksamheten ser ut inom vald idrott. Du lär dig göra en mer utvärderande analys 

mellan ditt träningsprogram och dina tävlingsresultat. Du lär dig även att mäta din förmåga 

genom olika tester. Du kommer utveckla din förståelse kring hur din valda idrott påverkar 

samhället både på lokal och internationell nivå. Du får utveckla idéer om hur man kan locka 

fler människor till din idrott.  

 

• Crosstraining 

• E – sport  

• Fotboll 

• Handboll 

• Innebandy 

• Ishockey 

• Övriga idrotter i samarbete med egen förening 

 

Instrument eller sång 1 (MUSINS01S) 100 poäng 

 Kontaktperson: Arvid Nilsson, Christian Waite 

 

I kursen får du enskild undervisning på 

valfritt instrument eller sång.  

 

Vi jobbar med spelteknik och olika 

musikstilar. Du får också möjligheten att 

medverka vid konserter och hjälp att 

möta en publik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matematik 2a (MATMAT02a) 100 poäng 

Kontaktperson: Magnus Stenberg  

 

I denna kurs får du fördjupade kunskaper inom algebra, till exempel kommer du att jobba med 

andragradsekvationer, linjära ekvationssystem och linjära funktioner. Dessutom bygger vi 

vidare på kunskaperna i geometri med fokus på vad du behöver kunna i dina karaktärsämnen. 

Problemlösning är också en viktig del i kursen. 

(Kan inte läsas samma år som Engelska 6) 
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Mental Träning (HALMEN0) 100 poäng 
Kontaktperson: Oskar Håkansson 
 

Det finns många anledningar till att läsa mental träning. Det kan handla om att man vill höja 

sina skolresultat, att man vill utvecklas i sitt yrke, att man vill bli bättre på att hantera stress 

eller att man allmänt vill känna sig mer motiverad i vardagen. Mental träning ger inte några 

snabba lösningar på stora problem. Men idag finns det tillräckligt med kunskaper och metoder 

för att visa att det är möjligt att utvecklas och förändra en förmåga. Kursen Mental träning är 

en del av ämnet hälsa. 

 

 

 

 

Människans språk (MÄKMÄK01) 100 poäng 

Kontaktperson: Mattias Bergström 

 

”En språkkurs för dig som inte vill lära dig språk”  

 

Människans språk 1 är en 

engagerande och 

nybörjarvänlig introduktion till 

språkstudier, där inga 

förkunskaper krävs. Kursen 

innehåller inte språkstudier i 

egentlig mening, det vill säga 

syftet är inte att lära sig ett nytt 

språk, utan istället får du en 

överblick över flera av 

världens språk, deras språkliga 

strukturer och på vilka sätt 

dessa skiljer sig både från 

svenskan och från varandra.  

I kursen får du dessutom veta mer om bland annat: 

 

• Majoritets- och minoritetsspråk. 

• Kroppsspråk, teckenspråk och konstgjorda språk. 

• Språklig evolution, språkhistoria och teorier kring språkets ursprung. 

• Hur man lär sig språk, både som barn och som vuxen. 
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Naturguidning (NAGNAT01) 100 poäng 

Kontaktperson: Daniel Larsson 
 

 

Gillar du utmaningar!? 

Kursen naturguidning 

riktar sig till dig som vill 

utmana dig själv såväl 

fysiskt som psykiskt.  

 

Upplägget fokuserar kring 

ett antal exkursioner, 

övernattningar, där du får 

vistas i olika naturmiljöer.  

 

Du får lära dig olika 

tekniker inom friluftsliv 

såsom kajakpaddling, orientering och vandring.  

 

Det viktigaste ”redskapet” i kursen är din egen inställning och att du inte är rädd för att gå 

utanför din ”comfort-zone”.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Naturkunskap 2 (NAKNAK02) 100 poäng 

Kontaktperson: Anders Thomsson 
 

Du kommer att få lära dig hur den moderna världsbilden succesivt har vuxit fram, hur den 

förändrats och förfinats i sina beskrivningar. Du tränas laborativt på att göra observationer 

och planera experiment, som är grunderna för det naturvetenskapliga arbetssättet. Viktiga 

områden är universums uppkomst och utveckling, olika ämnens uppbyggnad och egenskaper 

samt livets uppkomst och utveckling.  

 

Människokroppens uppbyggnad och de olika delarnas funktioner, från enskilda celler till hela 

organsystem, kommer att studeras extra ingående.  

När du är klar med kursen bör du ha god kännedom om hur din egen kropp har utvecklats, är 

uppbyggd och fungerar samt kunna en hel del om verkligheten runtomkring dig. 
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Privatjuridik (JURPRI0) 100 poäng 

Kontaktperson: Fredrik Bernelf 

 

Får du lämna tillbaka en trasig tröja som du köpt på rea? Kan hyresvärden kasta ut dig för att 

din kompis lånat din lägenhet i en månad? Ska du verkligen provjobba utan lön? Om du 

tycker att det här är frågor som du vill ha svar på så ska du läsa Privatjuridik. Du kommer att 

lära dig saker som du har nytta av under hela ditt liv, allt ifrån köprätt till vad som händer när 

någon i familjen dör. Inga förkunskaper krävs för kursen. 

 

Programmering 1 (PRRPRR01) 100 poäng 

Kontaktperson: Liselott Lilja 

 

Kursen ger både teoretiska och praktiska kunskaper i programmering. Delar av kursen 

kommer att genomföras som projektuppgifter i grupp eller självständigt.  

Du kommer att utveckla ett 

antal små program som bygger 

på den teori som vi kommer att 

gå igenom. Vi arbetar med 

objektorienterad 

programmering, 

programmeringens grundpelare 

som hantering av variabler, 

selektioner/iterationer, olika 

algoritmer för sökning och 

sortering. Vi provar även att 

programmera grafiska 

gränssnitt.  

Vi kommer även titta på klasser 

och dess uppbyggnad.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Psykologi 1 (PSKPSY01) 50 poäng (LÄSES HT) 
Kontaktperson: Sara Elmberg Lundgren 

  
I kursen lär du dig om psykologins historiska framväxt och psykoanalysens och 

behaviorismens tidiga förklaringar av mänskliga beteenden, känslor och tankar. Du får även 

kännedom om hur människan uppfattar och förstår sin omvärld och sig själv och hur hjärnan 

tar emot och behandlar information. Kursen berör även biologisk psykologi, dvs. hur 

människan förstås utifrån fysiska förklaringar av tänkande, känslor och beteende. 

Du får i kursen kunskap om socialpsykologins syn på hur människan påverkas och formas 

tillsammans med andra utifrån de grupper och organisationer hon eller han tillhör. Vi tittar 

även på olika förklaringsmodeller för hur verklighetsuppfattningar och självbilder påverkas 

och formas och du får lära dig om stress och stresshantering samt kriser och krishantering. 
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Psykologi 2a (PSKPSY02a) 50 poäng (LÄSES VT) 
Kontaktperson: Sara Elmberg Lundgren 

 
I kursen lär du dig om personlighetspsykologi, dvs. hur individen beskrivs utifrån sina 

egenskaper och hur dessa påverkar individens beteende, känslor och tankar. Ett annat område 

som du får arbeta med är utvecklingspsykologins tankar om hur människan utvecklas genom 

livet i samspel mellan arv och miljö. Du får i kursen läsa om klinisk psykologi: psykisk ohälsa 

och olika psykologiska behandlingsalternativ. I samband med det behandlas arvets och 

miljöns betydelse för psykisk hälsa och ohälsa. I kursen diskuterar vi psykologin i relation till 

förändringar i samhället samt mediers, livsstilars och kulturs påverkan på mänskliga 

beteenden, känslor och tankar. 

 

Samhällskunskap 1a2 (SAMSAM01a2)  

Kontaktperson: Lars Hansson 

 

I denna påbyggnadskurs till Samhällskunskap 1a1 får du lära dig att använda olika metoder 

och modeller för att förstå och beskriva det samhälle du finns i.  

Du ges bland annat möjligheter till fördjupade kunskaper om media och IT:s roll i det 

moderna samhället samt kring hur samhällsekonomin fungerar. Tillsammans med 

samhällskunskap 1a1 motsvarar kursen samhällskunskap 1b. 

 

Svenska 2 (SVESVE02) 100 poäng  

Kontaktperson: Rebecca Lundqvist Stenlo  

Behörighetskurs, valbar endast för yrkesprogram. Inte sökbar för BF/HA! 
 

I kursen svenska 2 får du fördjupa dina kunskaper om textskrivande och muntlig framställning 

och i och med detta utvecklar du din förmåga att tala och skriva. Du arbetar med skriftliga och 

muntliga framställningar av både utredande och argumenterande slag och får lära dig om 

uppbyggnaden, språket och stilen i olika texttyper.  

En del av kursen är att få fördjupade kunskaper om språkets uppbyggnad och struktur vilket 

innebär att du lär dig mer om 

språkets byggstenar – hur vi bygger 

vi ord och meningar. Du får också 

lära dig om språksituationen för 

svenskan och de nordiska språken i 

dagens samhälle. Litteratur, 

litteraturhistoria och dess samspel 

med samhället utgör också en del i 

kursen i vilken du få lära dig om 

litteratur genom olika medier såsom 

skönlitteratur, film och teater.  
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Svenska 3 (SVESVE03) 100 poäng 

Kontaktperson: Rebecca Lundqvist Stenlo  

Behörighetskurs, valbar endast för yrkesprogram  

 

I kursen svenska 3 så får du fördjupa dina kunskaper om den retoriska processen i både 

muntlig och skriftlig framställning. Du får lära dig hur man planerar, genomför och utvärderar 

ett tal men du får också analysera andras tal. I den skriftliga framställningen inriktar vi oss på 

det vetenskapliga skrivandet.  

Du får fördjupa dig i den vetenskapliga textens karaktäristiska drag men också att skriva olika 

vetenskapliga texttyper med fokus på PM. I samband med detta arbetar du med att utveckla 

din läsning av en större textmängd men även ditt arbete med andras texter (källkritik). Utöver 

detta så arbetar vi i kursen med litterär analys där du får fördjupad kunskap om hur man 

analyserar litteratur och då det gäller språket så fokuserar vi i denna kurs på det svenska 

språkets historia och språkförändringar. 

 

Svenska som andraspråk 2 (SVASVA02) 100 poäng 

Kontaktperson: Rebecca Lundqvist Stenlo 
Behörighetskurs, valbar endast för yrkesprogram, Inte sökbar för BF/HA 
 
I kursen Svenska som andraspråk 2 fortsätter du att utveckla din kommunikativa 

språkförmåga genom att bygga upp ditt ordförråd och fundera över hur du använder språket i 

olika situationer. Du utvecklar din muntliga förmåga genom samtal, diskussioner och 

presentationer där du får möjlighet att uttrycka dina kunskaper, tankar och åsikter. Den 

skriftliga produktionen har fokus på utredande och argumenterande texter. Du utvecklar dina 

kunskaper om textens uppbyggnad och du förfinar din förmåga att uttrycka dig korrekt. Du får 

läsa och arbeta med texter med olika stil och från olika tider. 

 
Svenska som andraspråk 3 (SVASVA03) 100 poäng 

Kontaktperson: Rebecca Lundqvist Stenlo 
Behörighetskurs, valbar endast för yrkesprogram  
 
Kursen Svenska som andraspråk 3 bygger vidare på de tidigare kurserna 1 och 2 och du 

fortsätter att bygga ut ditt ordförråd och förfinar dina strategier för att hela tiden utveckla ditt 

språk. Fokus ligger på vidare studier. Du arbetar med att utveckla din muntliga språkförmåga 

genom att använda retoriska grepp och fundera över disposition och stil. Din skriftliga 

produktion har fokus på utredande och argumenterande texter av vetenskaplig karaktär och du 

får träna de textmönster som är typiska för den vetenskapliga stilen.  

Du får arbeta med större textmängder av olika slag och arbeta med att strukturera, tolka, 

värdera och referera. Du får också reflektera kring hur språk fungerar som social markör och 

hur språket kan uttrycka olika maktförhållanden samt förhållandet mellan majoritetsspråk och 

minoritetsspråk. 
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Språk 

Moderna språk 

Moderna språk är ett ämne som kan innefatta en stor mängd språk. Undervisningen i de olika språken ska 

utveckla förmågan att både förstå och själv uttrycka sig i tal och skrift. Förutom det rent språkliga kommer du 

också att få lära dig lite om målspråkets kultur, livsvillkor, samhällsförhållanden, historia etc. Dessutom tränas 

förmågan att anpassa språket efter olika syften, mottagare och situationer. 

 
Moderna språk kan bara läsas av dig som går på någon av följande program: 

EK, NA, SA, TE 

Steg 2 är sökbart för dig att läsa år 2. (Gäller inte Kinesiska – Mandarin som läses år 3) 

Steg 3 är bara sökbart för dig att läsa år 3 om du läst steg 2 i år 2. 

Steg 4 är sökbart för dig att läsa i år 2. 

Steg 5 är sökbart för dig att läsa i år 3 

 

 
Franska, 2-5 (MODFRA01/05) 100 poäng/kurs 
Kontaktperson: Tove Mignot Rosén  
 
Kinesiska – Mandarin, 2 (MODCMN02) 100 poäng 
Kontaktperson: Yali Li Persson 
 
Spanska, 2-5 (MODSPA01/05) 100 poäng/kurs 
Kontaktperson: Mattias Bergström 
 
Tyska, 2-5 (MODDEU01/05) 100 poäng/kurs 
Kontaktperson: Martin Malmros 
 
 
Moderna språk 2 
I moderna språk 2 bygger du vidare på dina kunskaper från första kursen. Du kommer att 

utöka ditt ordförråd och bli bättre på grammatik. Du kommer att lära dig behärska fler 

vardagliga situationer samtidigt som du blir säkrare i samtal med andra. Nu kommer du att få 

lära dig läsa mer autentiska texter, som kan vara i form av information, reklam, tidtabeller, 

notiser och meddelanden. På den här kursen får du lära dig mer om vardagsliv och levnadssätt 

i aktuellt land. Du får träna på att söka och välja texter och talat språk från internet och andra 

moderna medier.  
 
Moderna språk 3 
I moderna språk 3 fördjupar och utvecklar du språket som en fortsättning efter grundskolans 

år eller efter moderna språk 2 på gymnasiet. Du får producera texter inom olika genrer och 

läsa om kända ämnesområden, vardagliga situationer, intressen och aktuella händelser. Du får 

också träna på att uttrycka dina åsikter, känslor och erfarenheter. Nu kan vi ta del av vad som 

händer ute i världen genom att läsa tidningsartiklar och se på film och nyheter. Du får träna 

muntlig och skriftlig kommunikation som anknyts till studier och arbetsliv. 
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Moderna språk 4 
I moderna språk 4 betonas muntlig språkfärdighet och textförståelse på en mera krävande 

nivå. Du får öva på din skriftliga färdighet genom att skriva texter för olika ändamål och läsa 

texter om samhället i både Sverige och i det målspråkliga landet samt se likheter och 

skillnader. Du får också träna på att bli säkrare på att uttrycka dina åsikter, argumentera, 

uttrycka känslor och erfarenheter. Vi tittar på filmer och nyheter med eller utan svensk 

undertext. 

 
Moderna språk 5 
I moderna språk 5 behandlas kultur och samhälle i bred bemärkelse. Du får läsa om 

ämnesområden med anknytning till din utbildning. Din skriftliga färdighet betonas nu på en 

mera krävande nivå och du får träna på att producera lite längre texter såsom reportage, 

rapporter, tidningsartiklar, bloggar eller jobbansökan. Din muntliga färdighet tränas genom att 

göra lite längre presentationer om något samhällsrelaterat ämne, ta ställning och argumentera 

för din åsikt och du ska nu kunna genomföra lite större arbeten om ett självvalt ämne och 

presentera det. 
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