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Individuellt val 
Nu ska du äntligen få göra ditt individuella val! Välj 200 poäng för att fördjupa dig inom det egna program-
met eller bredda din utbildning med kurser från andra program. 
Allra bäst är att välja det du är riktigt intresserad av! Om du vet att det är någon speciell gymnasiekurs som du 
vill gå men som inte ingår i ditt gymnasieprogram kan du välja den som individuellt val. 

Grundläggande 
behörighet/ examen
För att få grundläggande behörighet krävs en exa-
men från ett högskoleförberedande program. Kra-
ven för högskoleförberedande examen är följande,
• Minst 2250 godkända poäng av gymnasiepro-
grammets 2500 poäng
• Godkända betyg i svenska 1, 2, 3 eller svenska 
som andraspråk 1, 2, 3
• Godkända betyg i engelska 5 och 6
• Godkänt betyg i matematik 1
• Godkänt gymnasiearbete

Särskild behörighet 
– områdesbehörighet
Alla högskoleutbildningar har förutom kravet 
om grundläggande behörighet särskilda förkun-
skapskrav som är kopplade till utbildningens inne-
håll. Om du till exempel vill läsa till sjukgymnast 
behöver du läsa naturkunskap 2. På antagningen.se 
kan du läsa mer om områdesbehörighet.

Meritpoäng
Meritpoäng är extra poäng för vissa meriterande 
kurser som läggs till jämförelsetalet från gymnasie-
skolan. Utan meritpoäng kan du få max 20 poäng. 
Med meritpoäng kan du få max 22,5 poäng. Merit-
poäng får du för kurser i moderna språk, engelska 
och matematik. För att du ska kunna tillgodoräkna 
meritpoängen måste du ha lägst betyg E i kursen.

Schemapositioner 
– teoretiska program
Block 1 måndag 8.15-9.30, torsdag 15.15-16.30
Block 2 tisdag 15.15-16.30, fredag 8.15-9.30.

OBS! 
• Elever som läser moderna språk som programge-
mensamma ämnen kan inte välja kurser i block 2.
• Ditt val är bindande och går inte att ändra efter v10

 
Tidsplan
December 
IV-valskatalog delas ut till dig som går i åk 1 
(undantag NA,TE) och till dig som går i åk 2
 
Januari
SYV informerar på mentorstid om IV- valet samt 
delar ut valblankett
Kursmässa arrangeras där Du får möjlighet att 
ställa frågor till kursansvarig
 
Augusti
Du bekräftar din studieplan och ges möjlighet till 
byte av kurs om plats finns. Sista dag för ändring 
25/8.

OBS! 
Ditt val är bindande och går inte att ändra efter 25/8.

Ett gott råd
Välj kurs efter vad du verkligen
tycker är intressant!



Engelska 7
Kursen är en fördjupningskurs som kräver arbets-
disciplin. Kursen innehåller bland annat “Teoretiska 
och komplexa ämnesområden, även av mer veten-
skaplig karaktär” och “Samtida och äldre skönlitte-
ratur och annan fiktion inom olika genrer”, vilket 
innebär att du måste vara beredd på att arbeta regel-
bundet med engelskan. 
Prata med din lärare i Engelska 6 om du är osäker på 
om du ska välja Engelska 7.

Rekommenderade förkunskaper: 
Minst betyget E i engelska 6
Ansvarig lärare: Stefan Bäckström

Entreprenörskap 
och företagande
Denna kurs lär dig hur du STARTAR, DRIVER och 
AVSLUTAR ett eget företag.
Du får tillsammans med en grupp elever som går 
samma kurs, prova på att starta ett eget företag som 
ni driver tillsammans under ett läsår och sedan av-
slutar i slutet av maj. Kursen varvas med teori och 
praktik.
Du lär dig vägen från idé till att starta företag. I sam-
band med detta tittar vi på hur man identifierar, ska-
par och samverkar i olika former av nätverk. Vi lär 
oss formulera en affärsidé och betydelse av den. Du 
lär att dig utforma en affärsplan och tänka ekono-
miskt. Vi jobbar med layouter i marknadsföringen 
av företaget.
En del moment är förlagda till öppna hus och mässor 
där du får marknadsföra ert företag. En spännande 
del i kursen är att ni kan tävla med ert företag. Alla 
inkomster behåller ni själva när kursen är slut.

Ansvarig lärare: Lena Landberg

Kursbeskrivningar
Animation
En kreativ kurs där du bland annat får lära dig fil-
mens berättarkomponenter och dramaturgi, manus 
och storyboard, rörelse, rytm och tempo, hur färg 
och form påverkar filmen och att göra egna anima-
tioner. Du kommer arbeta med många olika tekniker 
som t. ex klassisk animation med papper, penna och 
gouache (cellanimation), leranimation, stop-motion 
och animering i Adobe PhotoShop.

Ansvariga lärare: Mia Forsberg och Linda Svanberg

Arkitektur - hus 
Undrar du varför våra städer och bostäder ser ut som 
de gör och funderar du över hur vi ska bo i framti-
den?  
I denna kurs får du lära dig om vilka ideer, tekniker 
och ideal det är som format byggnader och städer 
genom historien. Vilka material som man använder 
och vad de har för egenskaper. Du får lära dig an-
vända CAD och göra ritningar. På vårteminen får du 
genomföra ett eget tillbyggnads förslag för en fiktiv 
kunds räkning.
Här får du använda dina kunskaper till att göra rit-
ningar, planer och modeller som används i bygg-
planeringsprocessen.
       

Ansvarig lärare: Jessica Clayton



E-sport
Idrott och Hälsa 1 – specialisering
Här får eleverna tillsammans med sina kurskamra-
ter vara en del i skolans CS:GO-lag. Undervisning-
en sker i samarbete med Area Academy. 
I kursen ingår bland annat att skapa ett tränings-
schema för både fysisk och spelmässig utveckling, 
ansvara för sin egen utveckling inom E-sporten 
samt ta del av teoretiska inslag som exempelvis 
e-sportens historia, design och sportens kulturella 
aspekter.

Ansvariga lärare: Anton Krull, David Waldeniuns 
och Sofie Turesson

Fotografisk bild 1
I den här kursen får du lära dig att fotografera med 
digitalsystemkamera. Du kommer att retuschera 
dina foton i Adobe PhotoShop och lära dig hur en 
känsla, en tanke, en idé eller ett budskap kan ut-
tryckas i foto.
Du kommer att få kunskaper om bildupplösning och 
dokumentstorlek vid digital bildbehandling, profes-
sionella begrepp inom området, foto förr och nu, 
samt likheter och skillnader mellan olika genrer.

Ansvariga lärare: Linda Svanberg och Anton Krull

Fysik 2
Funderar du på hur många magneter det behövs för 
att lyssna på ett radioprogram? Hur kan en elektron 
samtidigt vara en våg och partikel? Vill du veta hur 
vi kan känna till vilka grundämnen som finns på an-
dra planeter eller hur universum är uppbyggt? Fysik 
2 är en kurs för dig som vill få fördjupad kunskap 
inom fysik. Kursen behandlar rörelse och krafter 
på en fördjupad nivå, vågor och elektromagnetism, 
universums utveckling och struktur. I kursen be-
handlas även naturvetenskapliga arbetsmetoder där 
du fördjupar din förmåga att analysera och lösa pro-
blem, teoretiskt såväl som experimentellt.

Rekommenderade förkunskaper: Fysik 1a
Ansvarig lärare: Gun Harrysson

Idrott och hälsa 2
Denna kurs är en fördjupning på kursen idrott och 
hälsa 1 där du får möjlighet att lära dig mer om hur 
kroppen fungerar och hur vi kan påverka vår häl-
sa genom fysisk aktivitet och livsstilsförändringar. 
Du kommer även att få möjlighet att utveckla din 
kroppsliga förmåga genom aktiviteter inom träning, 
idrott och friluftsliv.

Rekommenderade förkunskaper: 
Minst betyget E i Idrott och hälsa 1
Ansvarig lärare: Martin Zietek



Kommunikation
Vill du lära dig mer om dig själv och människor i din 
omgivning? I kursen Kommunikation får du bland 
annat lära dig om olika sätt att kommunicera. Vad 
har kroppsspråket för betydelse i ett samtal? Vad 
säger en blick eller en tystnad? Hur framställer vi 
oss på sociala medier och hur påverkar sociala me-
dier vårt sätt att kommunicera? Du får också lära dig 
om olika grupper och kulturer, hur du påverkas av 
de grupper du ingår i och hur du påverkar gruppen. 
Varför uppstår konflikter och hur löser man dem på 
ett bra sätt? Kommunikation är kursen som ger dig 
möjlighet att stärka din sociala kompetens!
Rekommenderade förkunskaper: 
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.

Ansvarig lärare: 
Maria Grym Van de Meulebrouck

Matematik 2b
Kursen vänder sig till dig som vill få fördjupade 
kunskaper i matematik eller som bara tycker mate-
matik är roligt och vill läsa ytterligare en kurs till.

Rekommenderade förkunskaper: 
Minst betyget E i matematik 1b
Ansvarig lärare: Karin Sundvall

 
Matematik 3b
Kursen vänder sig till dig som vill öka din behörig-
het för vidare studier eller som bara tycker matema-
tik är roligt och vill läsa ytterligare en kurs till. 

Rekommenderade förkunskaper: 
Minst betyget E i matematik 2b
Ansvarig lärare: Urban Hultström

Matematik 4
Kursen ger fördjupade kunskaper om derivata och 
integraler. Dessutom innehåller kursen bl.a. diffe-
rentialekvationer, trigonometri och komplexa tal. 
De kunskaperna är nödvändiga inom ämnen såsom 
fysik, kemi, biologi, teknik och ekonomi för att 
nämna några. Kursen ger särskild behörighet och 
även en halv meritpoäng, beroende på gymnasie-
program.

Rekommenderade förkunskaper: 
Matematik 3c
Ansvarig lärare:Abdel-Massih Saroukhan

Matematik 5
Vad sägs om att fördjupa dina matematiska kun-
skaper, utveckla din logiska förmåga och skaffa en 
gedigen grund inför starten av en eftergymnasial ut-
bildning? Kursen ger fördjupade kunskaper om bl.a. 
differentialekvationer och diskret matematik  - en 
introduktion till matematik på högskolenivå. Kur-
sen ger en meritpoäng.

Rekommenderade förkunskaper: 
Minst betyget E i matematik 4
Kursansvarig: Abdel-Massih Saroukhan



Moderna språk 2 och 4
I Moderna språk får du möjlighet att utveckla dina 
språkkunskaper och ökar möjligheterna för att delta 
i ett globaliserar studie- och yrkesliv. Kunskaper i 
moderna språk ger dig även nya perspektiv på om-
världen, ökade möjligheter till kontakter och större 
förståelse för olika sätt att leva.

Kunskapskrav: 
Moderna språk 1 alt 3
Kontakt: Din språklärare i språk 1 alt 3

Modersmål
Kursen syftar till att du utvecklar dina färdigheter i 
att tala, läsa, skriva och lyssna på ditt modersmål. 
Du ges också möjlighet att utveckla kunskaper om 
ditt modersmål. Dessutom får du möjlighet att ut-
veckla dina kunskaper om litteratur.

Rekommenderade förkunskaper: 
Bör uppnått lägst E i föregående kurs
Kontaktperson: Elisa Mirani

Musik - 
Spela/sjung i band 
Ensemble 1
En kurs för dig som vill utvecklas musikaliskt ge-
nom att spela eller sjunga tillsammans med andra. 
För att klara kursen bra behöver du ha lite förkun-
skaper på ett instrument eller i sång. Kursen passar 
bra för dig som har kommit förbi nybörjarstadiet 
och vill lära dig mer. Den passar också bra för dig 
som har musik som ditt stora fritidsintresse. Vi 
anpassar nivån efter dina förkunskaper. 
Om du vill, kommer du också att få chansen att stå 
på scen och spela eller sjunga inför publik, kanske 
vid skolavslutningen. (OBS, frivilligt!)
Det här är verkligen en chans för dig som vill satsa 
mer på musik!

Ansvarig lärare: Dag Palm



Naturkunskap 2
Kursen Naturkunskap 2 ger dig fördjupade kun-
skaper om människokroppen. Du får också lära dig 
om universums utveckling, ämnens egenskaper och 
evolutionens mekanismer. Du får göra laborationer, 
dissektioner och studiebesök.
Naturkunskap 2 ger dig ytterligare områdesbehörig-
het så att du till exempel kan utbilda dig till arkitekt, 
dietist, optiker, sjuksköterska, tandtekniker eller fy-
sioterapeut (sjukgymnast).

Rekommenderade förkunskaper: 
Minst betyget E i naturkunskap 1b
Ansvarig lärare: Agneta Frick Privatjuridik

I kursen får du kunskaper som du kan ha nytta av 
hela livet. En teoretisk och allmänbildande kurs, 
som berör ett flertal områden som du kan stöta på 
som privatperson.
Du lär dig bland annat familjerätt och arvsrätt: 
regler som rör par- och familjerelationer samt arv, 
testamente och bodelning. Regler om brott och 
straff. Konsumenträtt och köprätt samt arbetsrätt.
Kursen lär dig vilka rättsliga regler som påverkar 
dig som privatperson. På detta sätt förstår du bättre 
hur samhället fungerar. Du får juridiska kunskaper 
som är till nytta för dig som exempelvis konsument, 
anställd, hyresgäst, brottsoffer och arvtagare.

Ansvarig lärare: Peter Lundberg
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