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INFORMATION OM VALET 
Under din gymnasietid ska du välja två kurser inom det individuella valet, totalt 200 poäng. Årskurs 
ett ska välja 100 poäng till årskurs två och årskurs två 100 poäng till årskurs tre. Här kan du välja att 
fördjupa dig inom något intresseområde, läsa kurser som ger dig grundläggande behörighet, särskild 
behörighet eller kurser som ger dig meritpoäng. Du har alltid rätt att läsa en kurs i något estetiskt 
ämne samt idrott som individuellt val. De elever som läser fotboll/hockeyprofil ska ej välja 
individuellt val. 
 
VIKTIGT! 
Valet ska vara klart senast fredag den 3 mars. Kursen startar under nästa läsår om det är tillräckligt 
många som har sökt kursen. Viktigt med reservval. Du kan inte läsa en kurs om den redan finns i din 
studieplan. Ta reda på så mycket du kan om kursen, prata med kontaktpersonerna, studievägledare, 
elever som läser kursen. 
 
MERITPOÄNG 
Oavsett vilken utbildning du söker efter gymnasiet så  kan du få meritpoäng för vissa kurser i 
moderna språk, engelska och matematik.  
För att få meritpoäng krävs att du har godkänt betyg (E) eller högre i kursen. Kurser som krävs för 
behörighet ger inte meritpoäng. Du kan maximalt få 2,5 meritpoäng. Basårsstudier och studier på 
folkhögskola kan ge behörighet men inte meritpoäng. Utökade kurser kan också ge meritpoäng och 
betyget räknas då med i jämförelsetalet. Om du kompletterar med meritkurser i efterhand gäller 
samma regler. Om du har betyg i flera kurser som kan ge meritpoäng räknas de kurser som ger bästa 
meritvärde. Läs här under vilka kurser du ska ha läst för att få meritpoäng. 

Meritpoäng för moderna språk - max 1,5 meritpoäng 
Moderna språk 3 ger 0,5 meritpoäng. Moderna språk 4 ger 1 meritpoäng. Moderna språk 5 ger 0,5 
meritpoäng.  
Du kan maximalt få 1,5 meritpoäng i moderna språk. Antingen genom att ha godkänt betyg i 
moderna språk 3 och 4 eller genom moderna språk 4 och 5, om moderna språk 3 krävs för särskild 
behörighet. Om du har betyg i språk 4 men saknar betyg i språk 5 kan du få 0,5 meritpoäng för ett 
annat modernt språk (lägst nivå 2). Det är alltså ett annat sätt att få 1,5 meritpoäng utan att läsa 
moderna språk 5. Med moderna språk menas inte svenska, engelska eller modersmål. Svenskt 
teckenspråk för hörande ger meritpoäng som ett modernt språk. 

Meritpoäng för engelska - max 1,0 meritpoäng 
Engelska 7 ger 1,0 meritpoäng.  

 

Meritpoäng för matematik - max 1,5 meritpoäng 
Om behörighetskravet är grundläggande behörighet så ger matematik 2, 3 och 4 vardera en halv 
meritpoäng. Om behörighetskravet är matematik 2 så ger matematik 3, 4 och 5 vardera en halv 
merit-poäng. Kurser i Matematik specialisering ger 0,5 meritpoäng. Om behörighetskravet är 
matematik 3 så ger matematik 4 en halv meritpoäng och matematik 5 en meritpoäng (totalt 1,5 
meritpoäng). Kurser i Matematik specialisering ger 0,5 meritpoäng. Om behörighetskravet är 
matematik 4 så ger matematik 5 en meritpoäng och matematik specialisering en halv meritpoäng 
(totalt 1,5 meritpoäng). Kurser i Matematik specialisering ger 0,5 meritpoäng. Tänk på att du kan 
ha betyg i flera kurser matematik specialisering med olika innehåll och att upp till tre kurser kan 
ge meritpoäng. 

Utökad kurs – du kan ansöka om att läsa mer än dina 2500 poäng, besked om du kan läsa en 
utökad kurs får du vid höstterminens start. Utökad kurs beviljas om det finns plats på schemat och 
om du inte har några F. 



 
 
 

Kursbeskrivningar 
 
50 poäng FILOSOFI 1 FIOFIO01 
Kan väljas av årskurs 2, ej SASAM/SABET 
Filosofi är ämnet för dig som tycker om att tänka och fundera mycket. Du kanske har funderat över 
de stora frågorna som varför vi finns eller om det är möjligt att göra en helt osjälvisk gärning. Om det 
stämmer in på dig eller om du vill veta mer om hur andra har tänkt kring de stora frågorna i livet så är 
filosofikursen för dig. Vi kommer få ta del av några av de viktigaste teorierna och funderingarna som 
har förts fram de senaste 2500 åren. Under kursens gång kommer vi behandla de klassiska teorierna 
och även aktuella frågor. Moralfilosofi, kunskapsteori, feminism och djurrätt är exempel på områden 
som kursen innehåller. 
Kontaktperson: Patrik Karlsson 
 

100 poäng GEOGRAFI 1 GEOGEO01 
Kan ej väljas av SASAM 
Om du gillar naturkunskap och samhällskunskap så är det här en kurs för dig! I Geografi 1 jobbar vi 
med hur vår värld ser ut ur ett naturgeografiskt perspektiv ex. varför finns det öknar, vulkaner, 
jordbävningar och tsunamis? Klimatfrågan och hållbar utveckling. Vi jobbar även med att se på vår 
värld ur ett kulturgeografiskt perspektiv ex. Varför bor folk där de bor? Urbanisering, migration. 
Varför är vissa länder fattiga och varför är vissa länder rika? Varför sys de flesta av kläderna vi har på 
oss i ett land som ligger i Asien? Vi jobbar med kartor, fältstudier och laborationer. I geografi 
examineras du både muntligt (tal, debatter, redovisningar) och skriftligt (prov, rapporter, 
debattartiklar, reflektioner). 
Kontaktperson: Pernilla Magnusson 

 

50 poäng HISTORIA01a2 HISHIS01a2 
Kan väljas av BF, EE, HV och TE, förkunskapskrav godkänt i Historia 1a1 
OBS! Behörighetsgivande till polisutbildningen. 
Kursen kan läsas som utökad kurs eller i kombination med annan kurs på 50 poäng. 
I Kursen Historia 1a2 får du testa nya infallsvinklar på historien och hur man kan se på den. Du får 
bland annat lära dig att formulera frågeställningar, värdera källor och besvara frågeställningarna. Du 
får även lära dig om olika människors roll i historien och hur de har påverkat den. Till sist får du lära 
dig om hur historia används i dagens samhälle på olika sätt.  
Kontaktperson: Fredrik Olsson 
 
 
50 poäng RELIGION 2 RELREL02 
Kan väljas av årskurs 2, ej SASAM, förkunskapskrav godkänt i Religion 1 
I kursen Religion 2 kommer vi arbeta med nyreligiösa rörelser och sekter. Vi kommer även arbeta 
med hur individer kan förhålla sig till de olika religioner som vi kommer i kontakt med. Under kursens 
gång kommer vi behandla religionens betydelse för hur personer identifierar sig till en identitet. 
Religionens mångbottnade relation till vetenskap är en annan viktig del i kursen. Ni kommer ställas 
inför etiska frågor och själva ta ställning till hur man bör agera när man står inför ett svårt val, 
samtidigt som ni får ta del av olika teoretiska förhållningssätt som man kan använda i de olika 
situationerna.   
Kontaktperson: Hanna Eklund 
 
 



 
 
 
50 poäng  PSYKOLOGI 1 PSKPSY01 
Kan ej väljas av SASAM/SABET 
I denna kurs får du med dina värdefulla verktyg för resten av livet. Varför gör vi som vi gör? Hur 
fungerar vi i grupp? Går det att påverka hur jag tänker? Hur har jag formats till den jag är? Hur 
hanterar jag livets motgångar?  Vad är lycka? I denna kurs diskuterar vi mycket och dyker ner i själens 
alla vrår, utifrån olika perspektiv, teorier och egna erfarenheter. Examinationsformerna varierar. 
Kontaktperson: Erica Skogen  
 
 
50 poäng PSYKOLOGI 2A PSKPSY02a 
Kan ej väljas av SABET, förkunskapskrav godkänt i Psykologi 1 
I denna kurs behandlar vi personlighetspsykologi, utvecklingspsykologi och förändringar i samhället. 
Vi grottar ner oss i psykisk ohälsa och psykologiska behandlingsalternativ. Vi tittar även på hur 
medier, livsstilar och kultur påverkar mänskliga beteenden, känslor och tankar. I denna kurs 
diskuterar vi mycket och examinationsformerna varierar. 
Kontaktperson: Erica Skogen 
 
 
100 poäng PEDAGOGISKT LEDARSKAP PEDPEG0 
Kan ej väljas av SASAM/SABET/BFFRI 
Pedagogiskt ledarskap är en kurs som bygger mycket på praktiska övningar där du bland annat får 
arbeta med yngre skolbarn. Kursen ska ge kunskap och erfarenhet av att leda människor inom olika 
pedagogiska aktiviteter. Detta görs genom att blanda teori med mycket praktiska övningar, både i 
klassrummet och utomhus, då eleverna får leda varandra eller andra grupper i olika aktiviteter. 
Exempel på kunskapsområden som kursen går igenom är: ledarskaps- och organisationsteorier, 
grupprocessen, kommunikation, etik och moral samt planera, leda och utvärdera olika aktiviteter.  
Kontaktperson: Fredrik Olsson 
 
 
50 poäng SAMHÄLLSKUNSKAP 1a2 SAMSAM 1a2 
Kan väljas av EE och HV, förkunskapskrav godkänt i  Samhällskunskap 1a1 
OBS! Behörighetsgivande till flera universitetsutbildningar 
Kursen kan läsas som utökad kurs eller i kombination med annan kurs på 50 poäng. 
Kursen tar upp ämnen som politiska ideologier, samhällsekonomi och massmedia. Du får lära dig hur 
olika idéer formar samhällen, hur samhället kan analyseras, hur ekonomin fungerar och hur 
människor påverkas av det sammanhang de befinner sig i. I samhällskunskap får du även göra egna 
undersökningar av världen runtomkring dig. 
Kontaktperson: Pernilla Magnusson 
 
 
100 poäng  ENGELSKA 6 ENGENG06 
Kan väljas av HV och BF till åk 2 eller 3, förkunskapskrav godkänt i engelska 5. 
Kursen krävs för grundläggande behörighet. 
Kursen Engelska 6 bygger vidare på dina kunskaper från Engelska 5. Vi fortsätter att öva på 
baskunskaper som läs-och hörförståelse, skrivande och muntliga färdigheter. Målet är att utveckla 
dessa förmågor och att bli alltmer säker på att hantera exempelvis mer avancerade texter, 
nyhetssändningar och samtal inom specifika intresseområden. Kursen omfattar också 
litteraturstudier där vi lär oss om engelskspråkiga författare, tidsepoker och engelskspråkig litteratur 
av olika slag.  
Kontaktperson: Margita Toften 
 
  



 
 
100 poäng  ENGELSKA 7 ENGENG07 
Kan väljas av årskurs 2, förkunskapskrav godkänt i Engelska 6 
Kursen ger meritpoäng 
Kursen Engelska 7 bygger vidare på dina kunskaper från Engelska 6. Här strävar vi mot att finslipa 
dina kunskaper inför arbetslivet och eventuella studier på universitet eller högskola. Vi övar oss i att 
läsa mer avancerad litteratur och att kunna analysera det vi läst. Vi strävar efter att öva språket i 
situationer som påminner om arbetslivet och tillvaron efter gymnasiestudierna. Vi övar oss också i att 
tala spontant om många skiftande ämnen. Vi fördjupar oss också i stilistik och retorik för språket 
samt ett valt fördjupningsområde. 
Kontaktperson: Margita Toften 
 
 
SPRÅK - Förkunskapskrav: Läst språket på grundskolan, steg 3 ger meritpoäng 
100 poäng FRANSKA STEG 3 
Kan väljas av alla utom Samhällsvetenskapsprogrammet 
Kontaktperson: Helena Zetterwall 
 
 
100 poäng SPANSKA STEG 3 
Kan väljas av alla utom Samhällsvetenskapsprogrammet 
 
 
100 poäng TYSKA STEG 3 
Kan väljas av alla utom Samhällsvetenskapsprogrammet 
 
 
100 poäng JAPANSKA STEG 1 
Kan väljas av alla OBS! inga förkunskapskrav behövs 
 
 
100 poäng SVENSKA 2 SVESVE02, eller Svenska som andraspråk 2 
Kan väljas av EE, HV till årskurs 2, förkunskapskrav godkänt i Svenska 1 eller Svenska som 
andraspråk 1. Kursen krävs för grundläggande behörighet. 
Kursens bas är skönlitteratur skapad av svenska såsom internationella författare, såväl kvinnliga som 
manliga inom genrerna epik, dramatik och lyrik. Syftet ligger i att ”förstå vad det innebär att vara 
människa” i skilda tidsbundna sammanhang, vilket muntligt och skriftligt på olika sätt redovisas 
utifrån nyckelorden: samla, sovra och sammanställ.   
Kontaktperson: Hugo Byberg  
 
 
100 poäng  SVENSKA 03 SVESVE03 
Kan väljas av EE, HV till årskurs 3, förkunskapskrav godkänt i Svenska 2 eller Svenska som 
andraspråk 2. Kursen krävs för grundläggande behörighet. 
Kursens bas är det vetenskapliga förhållningssättet, såväl muntligt som skriftligt, där den röda tråden 
via tema, tes och frågeställning är det centrala. Syftet ligger i att förbereda sig för material- och 
metodhantering, kopplat till det centrala, vid kommande högskolor och universitet, varför läsning av 
och arbete med texter är det nav basen cirkulerar kring.  
Kontaktperson: Hugo Byberg 
 
 
  



 
 
100 poäng  MATEMATIK 2A MATMAT02A 
Kan väljas av BF, EE, HV, förkunskapskrav Matematik 1a 
Behörighetsgivande kurs eller ger meritpoäng 
Matematik 2a är en fördjupning av kursen 1a. Det innebär att vi kommer utveckla algebra, linjära och 
icke-linjära modeller. Vi kommer titta på utvalda delar inom geometrin, till exempel likformighet. En 
förutsättning för att lyckas bra i kursen  är goda kunskaper från matematik 1a. 
Kontaktperson: Ingmar Sethson 
 
 
100 poäng MATEMATIK 2B MATMAT02B 
Kan väljas av ESTET, förkunskapskrav Matematik 1b 
Behörighetsgivande kurs eller ger meritpoäng 
Matematik 2b är en fördjupning av kursen 1b. Det innebär att vi kommer utveckla algebra, linjära och 
icke-linjära modeller. Vi kommer titta på utvalda delar inom geometrin, till exempel likformighet. Vi 
fördjupar oss även inom sannolikhet och statistik. En förutsättning för att lyckas bra i kursen är goda 
kunskaper från matematik 1b. 
Kontaktperson: Ingmar Sethson 
 
 
100 poäng MATEMATIK 3B MATMAT 03B, kan väljas till årskurs 3, förkunskapskrav Matematik 2b. 
Behörighetsgivande kurs eller ger meritpoäng 
Matematik 3b fördjupar kunskaperna inom bland annat polynomfunktioner, derivering och linjär 
optimering; integraler och geometrisk summa kommer också introduceras. Kursen kräver goda 
kunskaper från matematik 2b. 
Kontaktperson: David Fellgård 
 
 
100 poäng MATEMATIK 4 MATMAT 4 
Kan väljas av TE till årskurs 3, förkunskapskrav Matematik 3 
Behörighetsgivande kurs eller ger meritpoäng 
Matte 4-kursen erbjuder fördjupningar inom framförallt följande områden: De grundläggande 
formlerna inom trigonometrin och hur de används vid olika tillämpningar och problemlösningar. Bl.a. 
ägnas tid åt arbete med grafisk framställning av trigonometriska funktioner och derivering. 
Derivering, integrering och grafisk framställning av olika funktioner behandlas också under kursen. I 
kursen introduceras också det komplexa talplanet och man lär sig räkna med komplexa tal. 
Kontaktperson: David Fellgård 
 
 
100 poäng NATURKUNSKAP 2 NAKNAK02 
Kan väljas av alla i årskurs 3 utom SA, förkunskapskrav Naturkunskap 1a1+1a2 eller 1b. 
Behörighetsgivande kurs till vissa utbildningar. 
Kursen naturkunskap 2 börjar vid tidens början. Vi pratar om Big Bang och universum, och livets 
utveckling på jorden, samt hur naturvetenskapliga upptäckter har förändrat människans världsbild. Vi 
fördjupar oss i människokroppen, och om hur den fungerar och påverkas av livsstilen. Vi jobbar med 
materia och ämnen i som vi kommer i kontakt med i vår vardag  
och granskar dem ur ett hållbarhetsperspektiv. Du får kunskaper om hur naturvetenskapligt arbete 
genomförs och det är en bra kunskap att ha när man tar del av ny forskning, och när man ska ta ställning i 
samhället! Arbetet är omväxlande praktiskt och teoretiskt. 
Kontaktperson: Magnus Edström 
 
 
  



 
 
100 poäng IDROTT OCH HÄLSA 2 IDRIDR02 
Kan väljas av alla förutom fotbollsprofilen. 
Förkunskapskrav: Idrott och hälsa 1 
Kursen Idrott och Hälsa 2 bygger vidare på det du lärde dig under Idrott och Hälsa 1.  Vi jobbar vidare 
med bland annat fysiologiska och psykologiska effekter av träning, dans och rytm samt kroppsideal. 
Nytt i denna kurs är ett tydligare fokus på skadehantering, idrottens roll i  
samhället och upplevelsebaserade aktiviteter utomhus som exempelvis friluftsliv, paddling, klättring 
eller skidåkning. Vi har i denna kurs en stor frihet att utforma upplägget efter deltagarnas intressen 
och önskemål. 
Kontaktperson: Margita Toften 
 
 
100 poäng BILD 1 BILBIL01 
Kan väljas av alla förutom ESBILD och SABILD. 
Bildkursen går ut på att man provar olika tekniker inom bildämnet som t.ex. olja, akvarell, akryl och 
grafik. Man lär sig komposition, perspektiv, färglära och anatomi. Det mesta vi gör, gör vi praktiskt 
genom att utföra bilduppgifter. Man får även använda ritplattor samt Photoshop. Innan kursens slut, 
får eleverna chans att visa sina verk i en bildutställning, på överenskommen plats. 
Kontaktperson: Susanne Perry 
 
 

100 poäng DANSGESTALTNING 1 DANDAN01 
Kan väljas av alla utom ESDANS 
Här får du lära dig att analysera, tolka och gestalta olika typer av koreografiskt material, både 
individuellt och i grupp, att använda danstekniska kunskaper i gestaltning. Vi kommer även att lära 
oss att improvisera, interagera med andra, associera, ta beslut, välja och förhålla sig till olika former 
av instruktioner. 
Kontaktperson: Jessica Scott 
 

 

100 poäng FORMGIVNING 1 FOMFOR01S – Makeup 
Kursen går vartannat år och kan väljas av alla.  
Att kunna lägga en Makeup, oavsett om det är till fest eller vardags är något många drömmer om att 
kunna. Här får du grunderna inom makeup, färg och form. Ni får träna på att använda olika tekniker 
och lära er vilka verktyg som passar. 
Kursen läses på Studio Strå 

 

 

100 poäng FORMGIVNING 1 FOMFOR01S 
Kan väljas av HVFRI årskurs 3 - inriktning mot deltidsprov 

Här ligger fokus på deltidsprovet. Målet med kursen är att eleven ska få extra tid och hjälp att öva på 
momenten till provet. Under dessa lektioner har eleven stöttning av en frisörlärare. Inför kursen är 
det bra om eleven har sina modeller inför provet någorlunda klara. 
Kontaktperson: Sofia Laurantzon 
 
  



 
 
100 poäng FOTO 1 FOTFOT01 
Kan väljas av alla utom ESMEDIA och ESBILD 
I denna kurs går vi igenom foto från grunden så att du som elev, oavsett om du redan har 
fotograferat en del tidigare eller är helt nybörjare kan hitta den nivå som passar dig. Du lär dig 
kameran och dess grundfunktioner, bildkompositioner, exponering, beskärning, ISO, tid och 
bländare, olika objektiv och brännvidder, vad man bör tänka på när man fotograferar olika motiv, 
fotografiets historia mm. Du får bl.a. i olika filmer följa med in i flera fotografers arbete och får 
inspiration genom att titta på och diskutera många bilder. Du får en mycket bra grund att stå på och 
framför allt så kommer du att ha roligt när du lär dig bli bättre fotograf!  
Kontaktperson: Ulf Olsson 
 
 
100 poäng KÖRSÅNG 1  
Kan väljas av alla utom ESTET MUSIK 
Här får du träna och prova på Stämsång, Sångteknik, Sjunga på gehör, träna på att läsa och sjunga 
efter Noter, Samarbeta och även vara med i minst en Konsert per termin.  
Kontaktperson: Tove Thofelt 
 
 
100 poäng  SCENISK GESTALTNING 1, TEASCE01 
Kan väljas av alla utom ESTET TEATER 
I den här kursen får du lära dig att använda din kropp och din röst i olika sammanhang, tillexempel på 
scenen. Scenografi, kostym, mask, smink, ljus och ljud är också något som vi provar och jobbar med. 
Vi lär oss hur man bygger upp sceniska berättelser, hur man förmedlar tankar, känslor och åsikter till 
en publik. Vi tittar på olika föreställningar och vi sätter även upp egna föreställningar. 
Kontaktperson: Sophie Zelin 
 
100 poäng SCENISK GESTALTNING 2, TEASCE02 
Kan väljas av alla utom ESTET TEATER,  förkunskapskrav scenisk gestaltning 1 
Detta är en fortsättning på Scenisk gestaltning 1. Vi går djupare in på att arbeta med sin kropp och 
röst som ett redskap. Vi jobbar med scenografi, mask, smink, ljus och ljud. 
I denna kurs jobbar vi med manus som vi tolkar och sätter upp i olika produktioner. Vi går och tittar 
på olika teaterföreställningar. 
Kontaktperson: Sophie Zelin 
 
 
 

 


