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INDIVIDUELLA VAL: Studieförberedande programmet  
Den här informationen delas ut till alla elever i årskurs 1. Den finns också tillgänglig 
på Itslearning. 

Under din tid på gymnasiet ska du välja 200 poäng individuellt val. Du läser 100 
poäng i tvåan och 100 poäng i trean, men du väljer hela ditt individuella val nu när 
du går i ettan. Skolan avgör i vilken årskurs du kommer att få dina kurser om du 
väljer kurser som kan gå i både år 2 eller 3. 

Du måste göra ett andrahandsval (100 poäng i tvåan och 100 poäng i trean). 
Andrahandsvalet är lika viktigt som förstahandsvalet. Kurser startar inte om det 
inte finns tillräckligt antal sökande. Det finns dessutom ett begränsat antal platser i 
vissa kurser. 

Så här går valet till 
Registrering av dina val gör du via Internet under v 4–5. Lösenord och adress till 
studievalet kommer du att få av din mentor. Du kan under v 4–5 ändra dina val 
ända fram till och med fredag v 5 kl. 24.00, då stänger studievalet.  

Gå in i god tid och gör dina val även om du vill fundera ett tag till. Vänta inte till 
sista dagen med att registrera dina val, datorkrångel eller sjukdom kan göra att du 
inte kan välja just den dagen.  

Du ska även skriva ut valet, se ”Kvitto och besked” nedan. 

Behörighet till högskolestudier 
Du kan använda dina individuella val om 200 poäng till särskild behörighet och 
meritpoäng. Du kan också ansöka om utökat program för detta. Utökade kurser 
kan du inte välja på webb-sidan utan du måste ta kontakt med studie- och 
yrkesvägledaren och fylla i en blankett. Beslut om utökad studiekurs fattas alltid av 
rektor utifrån studieresultat, antalet platser i kursen och schemat. 

Specialidrott 
Du som läser på idrottsgymnasiet använder hela ditt individuella val till det och ska 
välja kursen Specialidrott. Vill du dessutom välja någon behörighetsgivande kurs 
som utökad kurs ska du ta kontakt med studie- och yrkesvägledaren och fylla i en 
blankett. 

Modersmål 
Modersmål kan läsas som utökad kurs. Ansökan görs hos studie- och 
yrkesvägledare på en speciell blankett. 

Kvitto och besked 
När du gjort dina val ska du skriva ut ett kvitto. Kursvalet ska skrivas på av dig och din 
vårdnadshavare om du inte fyllt 18 år. Lämna det till din mentor senast måndag v 6. 
Kursvalet är bindande. Det går inte att ändra valet efter fredag v 5!  

Besked om vilka kurser du fått lämnas ut i samband med skolstarten i augusti. 
Övriga frågor om dina val kontaktar du SYV med. 
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Behöver du ytterligare information och hjälp med dina val? 
Vecka 3, onsdag 17 januari, informerar skolans studie- och yrkesvägledare i 
Olsagårdssalen för varje klass. Du får veta allt om särskild behörighet till 
eftergymnasiala utbildningar och utökade kurser.  

Vecka 4, torsdag 25 jan, kan du prata med lärare som idag ansvarar för de 
individuella valen. Ställ frågor om du är osäker om vad kursen innehåller. Det är 
viktigt att välja en kurs som du vet vad den innehåller, så det inte blir en negativ 
överraskning när du börjar. Informationen blir på den gemensamma rasten kl. 10. 
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PRESENTATION AV KURSERNA 
T.o.m. fredag den 2 februari klockan 24:00 kan du göra dina val av inriktningar, 
valbara programfördjupningskurser, individuella val och utökat program. Du har 
tidigare fått information om vilka val som är möjliga att göra på det program du 
läser. Här följer presentation av de kurser som erbjuds på två eller flera program 
på skolan. De kurser som enbart erbjuds på ett program presenteras inte nedan.  

Presentationerna är ett sätt att övergripande förklara vad varje kurs innebär. Om 
du vill veta mer kontaktar du de lärare som undervisar i kurserna detta läsår. Se 
listan sist i dokumentet. 

Torsdag den 25 januari på den skolgemensamma rasten, kl 10.00-10.30, kan du 
träffa lärare som undervisar i nedanstående kurser. Alla lärare kan kontaktas via e-
post eller och svarar i mån av tid. 

Bild och form 1b 
I Bild och form 1b arbetar vi med många olika tekniker och du har själv möjlighet 
att påverka vad du vill pröva. Fokus ligger på idéprocess och kreativitet. I kursen 
får lära dig presentera och redovisa ditt arbete för andra på olika sätt. Vi arbetar 
även med bilders betydelser, och att se på och tolka bilder. 

Digitalt skapande 1 
I Digital skapande 1 får pröva olika digitala tekniker för skapande. Du kommer att 
jobba med fotografering, bildredigering, animation och filmproduktion. Du får lära 
dig att redogöra för ditt skapande och att samarbeta med andra i digitala 
produktioner. Du kommunicerar via webb och nätverk med andra deltagare och 
med läraren genom att redovisa dina uppgifter på en blogg och på skolans 
plattform. 

Engelska 6, 7 
Engelska 6 innebär en fortsättning på engelska 5. Engelska 6 krävs för 
grundläggande högskolebehörighet. Engelska 7 innebär en fortsättning på engelska 
6. Det är en kurs som ger 1,0 meritpoäng. I alla kurser i engelska ingår det att 
utveckla förmågan att förstå varför och hur orden och fraserna används. Kraven på 
denna förmåga ökar för varje kurs du läser.  

I alla kurserna utvecklar du dels din förmåga att kritiskt granska det som du 
läser eller lyssnar på, dels ditt källkritiska förhållningssätt. I engelska 6 handlar det 
om strategier för källkritiskt förhållningssätt när du lyssnar till och läser 
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framställningar från olika källor och i olika medier. I engelska 7 handlar det om 
strategier för att dra slutsatser om talat språk och texter när det gäller attityder, 
perspektiv, syfte och värderingar samt för att uppfatta underförstådd betydelse.  

I engelska 7 får du utveckla din förmåga att förhandla på engelska, dvs. att 
utveckla din förmåga att deltaga i en muntlig eller skriftlig interaktion där 
deltagarna från början har olika mål, önskningar eller behov men där de ska 
komma fram till en gemensam lösning eller ett beslut. I engelska 7 får du även 
utveckla din förmåga till användning av stilistiska och retoriska grepp, dvs. där 
retoriken handlar om konsten att tala och skriva väl och medryckande och där 
stilistiken handlar om valet av språkliga drag och detaljer för att skapa en viss 
effekt i framställningar för olika syften och i varierande situationer.  

Genom kurserna ställs det ökande krav på språkets innehåll och form. Du ska i 
både engelska 6 och 7 utveckla din förmåga att uttrycka dig i formella 
sammanhang. I engelska 7 ska du även utveckla din förmåga att använda engelska 
i komplexa sammanhang där förutsättningarna är något oklara eller svåra att tolka, 
och kommunikationen är svår att förutse eller att olika deltagare har olika intressen 
eller är oeniga.  

Att läsa ett språk kräver mycket tid av dig som elev. Det räcker oftast inte med 
lektionstiden utan du behöver använda en del tid utanför lektionstiden för att nå ett 
godkänt betyg. Nu när du läser engelska 5 lägger du en viss tid på den kursen. 
Räkna med att du kommer behöva lägga mer tid på engelska 6 än du gör på 
engelska 5. Detsamma gäller engelska 6 och engelska 7. Du kommer förmodligen 
behöva lägga ännu mer tid på engelska 7 än du kommer behöva göra på engelska 
6. Den enkla förklaringen till detta är att svårighetsgraden ökar mellan kurserna, 
och mellan engelska 6 och engelska 7 ökar svårighetsgraden mer än mellan 
engelska 5 och 6. 

Ensemble 1 
I ensemble 1 får du möjlighet att tillsammans med andra framföra musik med hjälp 
av noter eller på gehör. Det ska vara musik som visar din förmåga till ett visst 
konstnärligt uttryck och att i musiken följa genrespecifika krav. Du ska utveckla din 
förmåga att redogöra översiktligt för något exempel på repertoar i olika stilar för 
ensemblen. I kursen ingår att öva in stämmaterial inför repetition. Du får möjlighet 
att utveckla och redovisa dina kunskaper om någon grundläggande egenskap hos 
ditt instrument.  

I kursen ingår att du samarbetar och tar ansvar vid gruppens musikframförande 
och i kommunikation med publik. Du får möjlighet att utveckla din förmåga att 
värdera med enkla omdömen innehållet i och dispositionen av musikframförandet 
och kommunikationen med publiken. Du får även möjlighet att utveckla din 
förmåga att redogöra översiktligt för förutsättningar för god arbetsmiljö avseende 
hörselvård, ergonomi och elsäkerhet, och att ta hänsyn till detta i musicerandet. 

Entreprenörskap 
I kursen Entreprenörskap får du möjlighet att starta, driva, utveckla och avveckla ett eget 
UF-företag tillsammans med andra. UF, står för Ung företagsamhet och är en verksamhet 
som bedrivs på majoriteten av Sveriges gymnasieskolor. 
Du får lära dig metoder för att driva projekt, dvs. hur man sätter igång, utformar 
och genomför målinriktade processer. Du får möjlighet att använda din kreativitet 
och omsätta idéer i praktiken. 
Du får kunskaper om ekonomi, kommunikation och problemlösning. Att samarbeta, 
arbeta målinriktat och reflektera över egna erfarenheter är viktiga delar. 

Entreprenörskap och företagande 
I kursen Entreprenörskap och företagande får du möjlighet att starta, driva, 
utveckla och avveckla ett eget UF-företag tillsammans med andra. UF, står för Ung 
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företagsamhet och är en verksamhet som bedrivs på majoriteten av Sveriges 
gymnasieskolor. 

Du lär dig om avtal, lagar och bestämmelser som styr företagens verksamhet. 
Du får göra en affärsplan och presentera företaget med marknadsföring. Du får 
arbeta med det praktiska i att sköta ett företag och utvärderar ditt företag och gör 
ekonomisk uppföljning. 
 

Fotografisk bild 1 
I fotografisk bild 1 får du möjlighet att utveckla kunskaper om fotografisk 
bildkommunikation samt färdigheter i att kommunicera med fotografiska bilder. 
Detta innebär att du ges möjlighet att utveckla kunskaper om och färdigheter i 
idéutveckling, komposition, ljussättning, kamerateknik, färghantering, 
bildbehandling och utskrift.  

Franska 2, 3, 4, 5 
I de olika kurserna i franska får du möjlighet att utveckla din förmåga att använda 
det franska språket. Du kan i årskurs 1 ha läst antingen franska 1 eller 3 och du 
har nu möjlighet att läsa franska 2 och 3 eller franska 4 och 5.  

Vissa av dessa kurser kan ge dig meritpoäng. Det är olika beroende på vilken 
särskild behörighet som krävs. Om du behöver hjälp med meritpoängen pratar du 
med skolans studie- och yrkesvägledare. 

Att läsa ett språk kräver mycket tid av dig som elev. Det räcker oftast inte med 
lektionstiden utan du behöver använda en del tid utanför lektionstiden för att nå ett 
godkänt betyg. Nu när du läser din nuvarande kurs lägger du en viss tid på den 
kursen. Räkna med att du kommer behöva lägga mer tid på nästa kurs än du gör 
på nuvarande kurs. Detsamma gäller om du läser ytterligare en kurs.  

Du kommer förmodligen behöva lägga ännu mer tid på franska 3 eller 5 än du 
kommer behöva göra på franska 2 eller 4. Den enkla förklaringen till detta är att 
svårighetsgraden ökar mellan kurserna, och svårighetsgraden ökar mer för varje 
kurs. 

Idrott och hälsa 2 
I Idrott och hälsa 2 får du möjlighet att lära dig mer om upplevelsebaserade 
rörelseaktiviteter utomhus, till exempel paddling, klättring, ridning, orientering, 
friluftsliv och geografiskt betingade aktiviteter som skidåkning. Du får också lära 
dig om fysiologiska och psykologiska effekter av träning och fysisk aktivitet och hur 
du kan använda musik, rytm och dans som inspiration för att utveckla kroppslig 
förmåga.  

Du får lära dig mer om hälsofrämjande arbetssätt samt hur arbetssätten kan 
dokumenteras och vilka riskfaktorer som finns i samband med fysiska aktiviteter, 
till exempel överträning och skador i samband med idrott och motionsaktiviteter. 
Vidare får du lära dig mer om idrott, dans och motionsaktiviteter som 
samhällsfenomen och som sociala och kulturella verktyg. 

Kinesiska 1, 2 
Kinesiska är ett av världens största språk och Sveriges utbyte med Kina ökar inom 
många områden. Kurserna ligger på en lägre språkfärdighetsnivå än de övriga 
moderna språken delvis för att det kinesiska skriftsystemet inte är alfabetiskt. Du 
får möjlighet att lära dig transkriptionssystemet pinyin som stöd för muntlig 
reception, produktion och interaktion samt för skriftlig reception, produktion och 
interaktion. Kurser behandlar förutom språket även vardagslivs, levnadssätt och 
kulturella företeelser. 
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Latin – språk och kultur 1, 2 
I kursen Latin – språk och kultur 1 och 2 får du möjlighet att läsa, återge och tolka 
huvudinnehållet i latinska texter. Du får möjlighet att utveckla din förmåga att tala 
latin, förstå språkets grundläggande grammatik och ord. Du får möjlighet att lära 
dig mer om sambandet mellan latin och svenska, engelska och andra moderna 
språk och hur latinska ord, orddelar, begrepp och uttryck och det latinska språkets 
användning genom tiderna har haft inflytande på svenska, engelska och andra 
moderna språk.  

Du får också möjlighet att lära dig mer om några viktiga händelser och personer 
i romersk historia samt för några aspekter av romersk kultur och romerskt 
samhällsliv och hur den romerska kulturen har påverkat senare tiders kulturer i 
Europa och i övriga världen samt vår egen tid. 

Matematik 2a, 2b, 3b, 5 
Matematikkurserna för behörighet bygger på att du har med dig kunskaper från 

tidigare kurser. Det finns inte tid för repetition i dessa kurser och de går snabbt 
framåt. Därför krävs att du lägger tid utanför lektionerna för att klara dessa kurser. 

Kurserna matematik 2a, 2b, och 3b ger dig särskild behörighet. Alla dessa kurser 
och matematik 5 kan ge dig meritpoäng. Det är olika beroende på vilken särskild 
behörighet som krävs. Om du behöver hjälp med meritpoängen pratar du med 
skolans studie- och yrkesvägledare 

Matematik 2a innebär att du få lära dig mer om taluppfattning, aritmetik, 
algebra, geometri, samband och förändring samt problemlösning. 

Matematik 2b innebär att du få lära dig mer om taluppfattning, aritmetik, 
algebra, geometri, samband och förändring, sannolikhet och statistik samt 
problemlösning. 

Matematik 3b innebär att du få lära dig mer algebra, geometri, samband och 
förändring samt problemlösning. 

Matematik 5 innebär att du får lära dig mer om samband och förändring, diskret 
matematik och problemlösning. 

Naturkunskap 2 
Är du intresserad av universums utveckling från Big Bang fram till människan så är 
Naturkunskap 2 en kurs för dig. Kursen innehåller bland annat universums 
utveckling, kemi och viktiga ämnen i vår miljö, evolution och organismers 
utveckling samt människokroppens organ och funktion. I kursen kommer vi att 
laborera och lära oss mer om naturvetenskapligt arbetssätt. Kursen är även 
behörighetsgivande om du exempelvis vill bli sjuksköterska, fysioterapeut 
(sjukgymnast), arkitekt, dietist, logoped eller djurskötare med flera.   

Pedagogiskt ledarskap 
I Pedagogiskt ledarskap får du möjlighet att lära dig mer om: ledarskap och 
organisationer utifrån olika teorier; hur individer, grupper och det sociala 
sammanhanget påverkar och påverkas av ledaren; ledarskap ur ett genus- och 
jämställdhetsperspektiv; ledarskap vid konflikter samt konflikt-hantering; kritisk 
bearbetning av information från olika källor; planering, genomförande, 
dokumentation och utvärdering av olika aktiviteter, samt interaktion och 
kommunikation i samarbete och möten med människor. 
Retorik 
I kursen retorik får du utveckla din förmåga till muntlig framställning av olika slag 
och med olika syften. Du får utveckla din förmåga att använda 
presentationstekniska hjälpmedel som stöd i muntlig framställning, att lyssna 
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aktivt samt att ge respons på ett konstruktivt sätt. Framför allt får du redskap för 
förberedelser inför muntlig framställning, stöd för genomförande och för analys. 

Spanska 2, 3, 4, 5 
I de olika kurserna i spanska får du möjlighet att utveckla din förmåga att använda 
det franska språket. Du kan i årskurs 1 ha läst antingen franska 1 eller 3 och du 
har nu möjlighet att läsa spanska 2 och 3 eller spanska 4 och 5. Vissa av dessa 
kurser kan ge dig meritpoäng. Det är olika beroende på vilken särskild behörighet 
som krävs. Om du behöver hjälp med meritpoängen pratar du med skolans studie- 
och yrkesvägledare. 

Att läsa ett språk kräver mycket tid av dig som elev. Det räcker oftast inte med 
lektionstiden utan du behöver använda en del tid utanför lektionstiden för att nå ett 
godkänt betyg. Nu när du läser din nuvarande kurs lägger du en viss tid på den 
kursen. Räkna med att du kommer behöva lägga mer tid på nästa kurs än du gör 
på nuvarande kurs. Detsamma gäller om du läser ytterligare en kurs. Du kommer 
förmodligen behöva lägga ännu mer tid på spanska 3 eller 5 än du kommer behöva 
göra på spanska 2 eller 4. Den enkla förklaringen till detta är att svårighetsgraden 
ökar mellan kurserna, och svårighetsgraden ökar mer för varje kurs. 

Svenska 2, 3 och svenska som andraspråk 2 och 3 
Svenska 2 och 3 och svenska som andraspråk 2 och 3 krävs för grundläggande 
högskolebehörighet. 

I tvåan får du lära dig mer muntlig och skriftlig framställning av utredande och 
argumenterande slag samt normer och stildrag som hör till dessa texttyper. 
Dessutom författarskap och skönlitterära verk. Språkförhållanden i Sverige och 
övriga Norden. 

I trean får du lära dig mer muntlig framställning med fördjupad tillämpning av 
den retoriska arbetsprocessen som stöd i planering och utförande samt som 
redskap för analys. Dessutom skriftlig framställning som anknyter till den 
vetenskapliga texttypen med litteraturvetenskaplig analys av stilmedel och 
berättartekniska grepp och det svenska språkets ursprung, historiska utveckling 
och släktskapsförhållanden. 

 

Svenskt teckenspråk för hörande 1 
I kursen svenskt teckenspråk för hörande 1 får du möjlighet att utveckla dina 
kunskaper i svenskt teckenspråk och din förmåga att använda teckenspråk i olika 
situationer och för skilda syften. Denna förmåga innefattar dels reception, som 
innebär att förstå svenskt teckenspråk både i möten med människor och i 
teckenspråkiga texter, dels produktion och interaktion, som innebär att formulera 
sig och samspela med andra samt att anpassa sitt språk till olika situationer, syften 
och mottagare.  

Du får också möjlighet att utveckla kunskaper om livsvillkor, samhällsfrågor och 
kulturella företeelser i det teckenspråkiga samhället och i andra sammanhang där 
teckenspråk används.  

Tyska 2, 3, 4, 5 
I de olika kurserna i tyska får du möjlighet att utveckla din förmåga att använda 
det tyska språket. Du kan i årskurs 1 ha läst antingen tyska 1 eller 3 och du har nu 
möjlighet att läsa tyska 2 och 3 eller tyska 4 och 5. Vissa av dessa kurser kan ge 
dig meritpoäng. Det är olika beroende på vilken särskild behörighet som krävs. Om 
du behöver hjälp med meritpoängen pratar du med skolans studie- och 
yrkesvägledare. 

Att läsa ett språk kräver mycket tid av dig som elev. Det räcker oftast inte med 
lektionstiden utan du behöver använda en del tid utanför lektionstiden för att nå ett 
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godkänt betyg. Nu när du läser din nuvarande kurs lägger du en viss tid på den 
kursen. Räkna med att du kommer behöva lägga mer tid på nästa kurs än du gör 
på nuvarande kurs. Detsamma gäller om du läser ytterligare en kurs.  

Du kommer förmodligen behöva lägga ännu mer tid på tyska 3 eller 5 än du 
kommer behöva göra på tyska 2 eller 4. Den enkla förklaringen till detta är att 
svårighetsgraden ökar mellan kurserna, och svårighetsgraden ökar mer för varje 
kurs. 

 
 

Lärare som undervisar i individuella val läsåret 2017/18 
Listan visar vilka lärare som undervisar i individuella val läsåret 2017/18.Kontakta 
dessa om du vill veta mer om de individuella valens innehåll.  

 

Kurs Lärare 
Bild och form 1b Eva Bäcklund 
Digitalt skapande 1 Annika Karlsson 
Engelska 6 Tove Phillips, Ida Wilson 
Engelska 7 Jesper Park 
Ensemble 1 Magnus Gustafsson, Michael Gustafsson 
Entreprenörskap Daniel Lidbom, Katia Petkova 
Entreprenörskap och företagande Daniel Lidbom, Katia Petkova 
Fotografisk bild 1 Camilla Svensson 
Franska 2, 3, 4, 5 Marie Axelsson 
Idrott och hälsa 2 Jennie Carlsson 
Kinesiska 1 Niklas Ek 
Kinesiska 2 Niklas Ek 
Latin – språk och kultur 1, 2 Karin Ambjörn 
Matematik 2a, 2b, 3b, 5 Ulrika Andersson, Johan Nermansson 
Naturkunskap 2 Karin Brandin 
Pedagogiskt ledarskap Susanne Telkkonen 
Retorik Anders Strömhäll 
Spanska 2, 3, 4, 5 Karin Ambjörn, Daniel Goldstein 
Svenska 2, 3 Carina Carlsson 
Svenska som andraspråk 2, 3 Therese Fridolf 
Svenskt teckenspråk för hörande 1 Jennie Jedenberg 
Tyska 2, 3, 4, 5 Gunnar Wikholm, Dörte Frantz 
 


