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På det individuella valet ska du sammanlagt läsa 200 poäng. 
Förslagsvis väljer du att läsa 100 poäng i årskurs 2 och 100 poäng i årskurs 3. Vill du läsa mer än  
200 p måste du ansöka om att få läsa utökat program. Kontakta din Studie- och yrkesvägledare. 
OBS! Du som studerar på ett yrkesprogram och vill läsa in kurser för den grundläggande behörighet till högskole-
/universitetsstudier, behöver inte ansöka om att få läsa utökat program.  
Den grundläggande behörigheten innebär för Yrkesexamen: godkänt i ENGENG06, SVESVE/SVASVA02 och 03. 
I detta material finner du: 
I vilken ordning ska kurser läsas - Förteckning över kursutbudet – lathund - Beskrivning av kurserna 
 

I vilken ordning ska kurser läsas? 
Lista över i vilken ordning du ska läsa dina kurser är beroende av om du läser ett yrkesprogram eller ett 
högskoleförberedande program. 
 
Förteckning över kursutbudet 
Översikt över vilka kurser som erbjuds samt när under läsåret kurserna pågår. Kurserna är fördelade i huvudsak på 
två tider, kallade spår 1 och 2 men det förekommer även dubbeltimme måndag/fredag eller kvällstid/annan schematid.  
 

Beskrivning av kurserna 
Här får du en kort beskrivning av kursinnehållet samt vem du ska vända dig till om du vill få mer information om 
kursen. Du ser även antal platser och hur många det måste vara i en grupp för att den inte ska ställas in.  
 

Kombinationsmöjligheter 
Du kan välja kurser utifrån de två olika spåren samt kombinera kurser som går dagtid med kurser som anordnas 
utanför ordinarie skoltider, d.v.s. kvällstid och/eller helger.  
 

Särskild behörighet (områdesbehörighet) och meritpoäng till högskola/universitet 
Du som vill läsa kurser för särskild behörighet och få meritpoäng till högskola/universitet kan välja bland de kurser 
som finns på det individuella valet till detta. Du bör kontakta din studie- och yrkesvägledare som kan ge dig mer 
information. Mer information om detta hittar du på www.antagning.se. 

 
Meritpoäng 
Du kan få extra poäng, sk meritpoäng, om du läser vissa kurser och får minst E i betyget. Dessa kurser är: 
Engelska 7/ Engelska 7 med Cambridgediplom 1,0 meritpoäng 
Maximal meritpoäng i engelska är 1,0 p 
 
Moderna språk 3   0, 5 meritpoäng 
Moderna språk 4   1,0 meritpoäng 
Moderna språk 5   0,5 meritpoäng 
Maximal meritpoäng i moderna språk är 1,5 p 
 
Matematik, meritpoäng i matematik är beroende på vilken utbildning du söker på högskolan/universitetet.  
Maximat meritpoäng i matematik är 1,5 p 
 
OBS Sammanlagt kan du erhålla max 2,5 meritpoäng av ovanstående kurser. 
Kontakta din studie- och yrkesvägledare för mera information och/eller läs mer på www.antagning.se 

 

Modersmål 

Du som har ett annat modersmål än svenska har rätt till modersmålsundervisning om du har goda kunskaper i språket 
och använder det i ditt dagliga umgänge (Skollagen 15 kap. 19§). Undervisning i minoritetsspråken ska erbjudas även 
om språket inte är ditt dagliga umgängesspråk. Detsamma gäller om du är adoptivbarn och har ett annat modersmål 
än svenska. Minoritetsspråken är: tornedalsfinska, finska, samiska, romani och jiddisch. Undervisningen sker 
måndagar kl.15.05-16.35 och eller annan tid efter överenskommelse med läraren i modersmål.  

Individuellt samtal med Studie- och yrkesvägledare är obligatoriskt. 

ANVISNINGAR     
 

http://www.antagning.se/
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Tänk på att: 
Kursen utan platsgaranti kanske inte startar på grund av för få deltagare eller annat skäl. Ange därför alltid reservkurs. 
Kurser med platsgaranti – garantin gäller kursen – ej valt spår. 
Kurser kan i undantagsfall förläggas efter skoltid på grund av schematekniska skäl.  

 
Vissa kurser är inte lämpliga att läsa för dig som har APL på ditt program på grund av att de kräver närvaro varje 
lektion. Elever som gör sin APL i Västervik eller i dess närhet ska, precis som tidigare, delta i individuellt val på 
måndagar och fredagar.  

 
Fundera noga över vilka kurser du kan tänkas behöva när du ska ut i arbetslivet eller söka vidare – vill du få reda på 
mer så kontakta din SYV. 

 
Katalogen finns på FC intranät och skolans webbsida http://www.gymnasiet.vastervik.se. 
 

 
OBS! 
Platsgaranti gäller vid ansökan som inkommit senast           
fredagen 30 november 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentarer till lathunden 
 

    Tider för spåren 
GP = Gymnasiepoäng   Må 1 – 08.20-09.30 
Max/min = Max/min antal platser som erbjuds Må 2 – 09.40-10.50 
HT/VT = Hösttermin/vårtermin   
1,2 = Pass som representerar olika tider   
ANM= T.ex. övrig tid, antingen helg- eller kvällstid, Fre 1 – 08.20-09.30 
förkunskapskrav.   Fre 2 – 09.40-10.50 
 
 
 

Reservation för eventuella 
förändringar! 

 
Meddelas i så fall på First 

Class,  

Intranät - individuellt val! 
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Din studie- och yrkesvägledarna kommer att komma ut till klassen i åk 1 och 2 för att informera om 
kurser och hur valet skall göras.  

 
 
HUR du gör ditt val i Dexter, from måndag 5 november (v45) 
 

1. Logga in på Dexter 

2. Under rutan Aktuellt kommer det att stå: Du har val att göra, klicka på texten. 

3. Du kommer nu till en ny ruta som du klickar på den röda texten där det står: Individuellt val 

Nu kommer du till själva valet av kurser. 

4. Du väljer vilket spår (schemaposition) du vill läsa, till vänster. 

5. Till höger väljer du vilken kurs du vill läsa. 

6. När du har valt din/dina kurser så har du även reservval att göra längre ned i ruta. 

7. Det är bra att göra reservval. 

8. För att du skall kunna spara dina val måste följande villkor vara uppfyllda: 

- Rätt antal poäng (både 1:a hand och reserv) 

- Samma kurs får inte väljas mer än en gång 

- Krockar får inte förekomma i 1:a hands valet 
 

 

Valet skall vara inne i Dexter senast fredag 30 november 2018.  
För sent inkommen ansökan innebär att du antas till kurser i mån av lediga platser. 
 

Under vårterminen 2019 kommer du att se vilken kurs du har fått i Dexter. 
 
Grupplistor hittar man i Dexter i augusti. 
Vilken tid och sal du skall läsa finns på ditt schema i Dexter eller Webuntis  
 

 
 
 
Har du särskilda skäl att avbryta/byta en kurs – kontakta din studie- och yrkesvägledare. 
OBS! Sista dag för byte av kurs är fredag 6 september (v 36), 2019. 

 
Information 
SYV – Vägledning  
Britt Karlsson 0490-25 42 80 NA, SA 
Amanda Lundberg 0490-25 42 77 EK, ES, HA, RL 
Maria Moreau 0490-25 43 43 BA, EE, HV, IN, VO 
Hans Söderberg 0490-25 42 91 IM 
 
Maila gärna dina eventuella frågor via First Class! 
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MÅNDAG 
Spår 1  
kl 08:20-09:30 

Spår 2  
kl 09:40-10:50 

 

Fredag 
Spår 1 
kl 08:20-09:30 

Spår 2  
kl 09:40-10:50 

 

Kurskod Kursnamn GP 
Max/
Min 

När kurs 
läses 

1 2  1 2  Anmärkningar 

 

ENGENG05 Engelska 5 - förlängning 100  Helår  2   2  Dessa poäng räknas inte som ind.val-poäng 

ENGENG06 Engelska 6 – spår 1 100  Helår 1   1   Räknas ej som ind.valspoäng på högskoleförbered.prog 

ENGENG06 Engelska 6 – spår 2 100  Helår  2   2  Räknas ej som ind.valspoäng på högskoleförbered.prog 

ENGENG07 Engelska 7 100  Helår  2   2   

ENG07CS1 
Engelska 7 (Cambridge) 
–spår 1 

100  Helår 1   1   Kostnad se info.text.  

ENG07CS2 
Engelska 7 (Cambridge) 
– spår 2 

100  Helår  2   2  Kostnad se info.text.  

MATMAT01A Matematik 1a – förläng. 100  Helår 1   1   Dessa poäng räknas inte som ind.val-poäng 

MATMAT01A Matematik 1a – förläng. 100  Helår  2   2  Dessa poäng räknas inte som ind.val-poäng 

MATMAT01B Matematik 1b 100  Helår 1   1   Dessa poäng räknas inte som ind. val-poäng 

MATMAT01B Matematik 1b 100  Helår  2   2  Dessa poäng räknas inte som ind. val-poäng 

MATMAT01C Matematik 1c 100  Helår 1   1   Dessa poäng räknas inte som ind. val-poäng 

MATMAT02A Matematik 2a – spår 1 100  Helår 1   1   Sökbar endast för yrkesprogram 

MATMAT02A Matematik 2a – spår 2 100  Helår  2   2  Sökbar endast för yrkesprogram 

MATMAT02B Matematik 2b 100  Helår 1   1   Sökbar endast för högskoleförberedande program 

MATMAT02B Matematik 2b 100  Helår  2   2  Sökbar endast för högskoleförberedande program 

MATMAT03B Matematik 3b 100  Helår 1   1   Förkunskap MATMAT02A el MATMAT02B 

SVESVE01 Svenska 1 - förlängning 100  Helår  2   2  Dessa poäng räknas inte som ind. val-poäng 

SVESVE02S1 Svenska 2 – spår 1 100  Helår 1   1   Räknas ej som ind.valspoäng på högskoleförbered.prog 

SVESVE02S2 Svenska 2 – spår 2 100  Helår  2   2  Räknas ej som ind.valspoäng på högskoleförbered.prog 

SVESVE03 Svenska 3 – spår 1 100  Helår 1   1   Räknas ej som ind.valspoäng på högskoleförbered.prog 

SVESVE03 Svenska 3 – spår 2 100   Helår  2   2  Räknas ej som ind.valspoäng på högskoleförbered.prog 

SVASVA01 
Svenska som 
andraspråk 1 – förläng. 

100   Helår 1   1   
Dessa poäng räknas inte som ind. val-poäng 
Kan ligga på annan schematid 

SVASVA02 
Svenska som 
andraspråk 2 

100   Helår  2   2  
Räknas ej som ind.valspoäng på högskoleförbered.prog 
Kan ligga på annan schematid 

SVASVA03 
Svenska som 
andraspråk 3 

100   Helår    
 
 

  
Räknas ej som ind.valspoäng på högskoleförbered.prog 
Kan ligga på annan schematid 

LATHUND – kurser individuellt val 

KURSER MED PLATSGARANTI 
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(Kursen startar i mån av tillräckligt antal sökande) 
 

 

Måndag  
Spår 1  
kl 08:20-09.30 

Spår 2 
kl 09.40-10.50 

 

Fredag  
Spår 1  
kl 08:20-09.30 

Spår 2 
kl 09.40-10.50 

 

Kurskod Kursnamn GP 
Max/ 
Min 

När 
kurs 
läses 

1 2  1 2  Anmärkningar 

            

BILBIL01b Bild och form 1b 100 16/12 Helår 1 2     Ej sökbar för HV-finsnickeri     

DIGDIG01 Digitalt skapande 1 100 15/12 Helår    1 2   

MUSENS01 Ensemble 1 100 10/8 Helår    1 2  Ej sökbar för ES 

FÖRENT0 
Entreprenörskap & 
företagande 

100 30/15 Helår 1   1   
Du ska ha läst Entreprenörskap eller 
Företagsekonomi 1 
Samläses med ENTENR0 

ENTENR0 Entreprenörskap 100 30/15 Helår 1   1   
Samläses med FÖRENT0 
 

MODFRA01 Franska 1 100 30/12 Helår  2   2   

MODFRA02 Franska 2 100 30/12 Helår  2   2  Du ska ha läst MODFRA01 

MODFRA03 Franska 3 100 30/12 Helår       
Du ska ha läst MODFRA02 
Läses annan schematid under skoldagen 

MODFRA04 Franska 4 100 25/12 Helår 1   1   
Du ska ha läst MODFRA03 
Samläses med MODFRA05 

MODFRA05 Franska 5 100 25/12 Helår 1   1   
Du ska ha läst MODFRA04 
Samläses med MODFRA04 

FÖRFÖR01 Företagsekonomi 1 100 30/15 Helår 1   1   Ej sökbar för elever på EK, HA 

HISHIS01A2 Historia 1a2 50 30/15 
Höst- 
termin 

 2   2  Sökbar endast för yrkesprogram 

HISHIS02A Historia 2a 100 30/15 Helår 1   1   Förkunskap HISHIS01a2 el HISHIS01b 

HALHAL0 Hälsopedagogik 100 24/15 Helår 1   1   Ej sökbar för VO-programmet 

IDRIDR02 Idrott och Hälsa 2 100 25/15 Helår  2   2  Endast sökbar för blivande åk 3  

PEDKOU0 Kommunikation 100 30/12 Helår 1   1   Ej sökbar för SAMBET 

LEDLED0 
Ledarskap 
&Organisation 

100 30/12 Helår  2   2  EJ sökbar för SAMBET 

MALMAL01 Matlagning 1 100 15/12 Helår       Kvällstid, tis, ons el. tor kl. 16.30-19.30 

MATMAT05 Matematik 5 100 30/15 Helår 1   1   Kan läsas parallellt med MATMAT04 

MOE01 Modersmål 1 100  Helår       
MÅN kl. 15:05-16:35. Komplettera med 
ansökan med blanketten ”Ansökan om 
modersmål” 

MOE02 Modersmål 2 100  Helår       
MÅN kl. 15:05-16:35 MÅN kl. 15:05-16:35 
Komplettera med blanketten ”Ansökan om 
modersmål” 

MOEMOD0 Aktiv tvåspråkighet 100  Helår       
MÅN kl. 15:05-16:35 MÅN kl. 15:05-16:35. 
Komplettera med blanketten ”Ansökan om 
modersmål” 

MUSKÖS01 Körsång 100 10/15 Helår  2   2  Ej sökbar för ES 

NAKNAK01A2 Naturkunskap 1a2 50 16/12 
Vårter

min 
 2   2  Sökbar endast för yrkesprogram 

NAKNAK02 Naturkunskap 2 100 30/12 Helår  2   2  Förkunskap NAKNAK01a2 el NAKNAK01b 

 

KURSER UTAN PLATSGRANTI 
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MÅNDAG 
Spår 1  
kl 08.20-09.30 

Spår 2 
 kl 09.40-10.50 

  FREDAG 
 Spår 1     
 Kl 08.20-09.30 

 Spår 2 
 kl 09.40-10.50 

 

NAGNAT01 Naturguidning 1 100 16/12 Helår 1   1   Delar av kurs utanför schematid 

JURPRI0 Privatjuridik 100 30/15 Helår  2   2  Ej sökbar för EK 

PRKPRK01 Produktutveckling 1 100 10/8 Helår 1 2     Endast sökbar för BA, HV-fin  

PRRPRR01 Programmering 1 100 20/12 Helår  2   2   

SAMSAM01A2 Samhällskunskap 1a2 50 30/8 Vårtermin 1   1   Sökbar endast för yrkesprogram 

MODSPA01 Spanska 1 100 30/12 Helår  2   2   

MODSPA02 Spanska 2 100 30/12 Helår  2   2  Du ska ha läst MODSPA01 

MODSPA03 Spanska 3 100 30/12 Helår       
Du ska ha läst MODSPA02 
Läses på annan schematid under skoldagen 

MODSPA04 Spanska 4 100 25/12 Helår 1   1   
Du ska ha läst MODSPA03 
Samläses med MODSPA05 

MODSPA05 Spanska 5 100 25/12 Helår 1   1   
Du ska ha läst MODSPA04 
Samläses med MODSPA04 

SAASVT0 Svets grund 100 10/8 Helår    1 2  Ej sökbar för IN-svets 

TRNTRN01 Träningslära 1 100 25/15 Helår  2   2  Endast sökbar för åk3 

MODDEU01 Tyska 1 100 30/12 Helår  2   2   

MODDEU02 Tyska 2 100 30/12 Helår  2   2  
Du ska ha läst MODDEU01 
 

MODDEU03 Tyska 3 100 30/12 Helår       
Du ska ha läst MODDEU02 
Läses på annan schematid under skoldagen 

MODDEU04 Tyska 4 100 25/12 Helår 1   1   

Du ska ha läst MODDEU03 
Samläses med MODDEU05. 
Möjlighet finns att göra tyska språkdiplomet 
ÖSD (Zertifikat Deutsch), kostnad se info.text. 

MODDEU05 Tyska 5 100 25/12 Helår 1   1   

Du ska ha läst MODDEU04 
Samläses med MODDEU04. 
Möjlighet finns att göratTyska språkdiplomet 
ÖSD (Mittelstufe), kostnad se info.text. 

WEBWEU1 Webbutveckling 1 100 25/15 Helår 1   1    
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     Här får du en kortfattad beskrivning av de kurser som erbjuds som individuellt val under 
     Läsåret 2019/2020 
     Vill du läsa mer om nationella kurser finner du dem lättast via Internet: www.skolverket.se. 

 
Observera att kurserna har ett lägsta och högsta antal. Blir det färre än lägsta antal sökande (vilket är 
mellan 8 och 15 elever) kommer inte kursen att erbjudas. Vissa kurser har platsgaranti. 
 
Har du frågor kan du maila till kontaktpersonen via First Class: skriv in personens namn i adressfältet. 
Skickar du från någon annan mail: fornamn.efternamn@vastervik.se 

 
 
 

 

Spår KURSBESKRIVNING 

2 

Engelska 5 – ENGENG05, 100p 
Engelska steg 5 är gymnasiets grundläggande kurs i engelska. Här får du öka din läsförståelse och ditt 
ordförråd, lära dig att tala om vardagsnära ting, beskriva och redogöra samt skriva berättelser och brev. Du 
kommer också att läsa skönlitteratur samt öka dina grammatiska kunskaper. Om du läser kursen som 
individuellt val får du en utmärkt möjlighet att fylla igen dina kunskapsluckor. Det är då viktigt att du blir 
medveten om hur du bäst lär dig engelska och att du tar ansvar för dina studier så att du gör framsteg.  
 

Kontaktpersoner: Anna Ikenstein & Agnieszka Os                                                Platser: Platsgaranti 

1 el. 2 

Engelska 6 – ENGENG06, 100p                                                Förkunskap: ENGENG05 

Kursen innebär att du skall utveckla allsidiga färdigheter som du kan tillämpa i vardagsliv, studier och arbete. Du 
får bl. a lära dig delta i samtal och diskussioner, läsa nutida litteratur, samt ge grundläggande orientering om 
brittisk och amerikansk litteratur från olika epoker och formulera dig tydligt i skrift. 
På Yrkesprogram behövs ENGENG06för att ge grundläggande behörighet till högskola. 

 
Kontaktperson: Anna Ikenstein och Agnieszka Os                                                 Platser: Platsgaranti 

2 

Engelska 7 – ENGENG07, 100p                                                 Förkunskap: ENGENG06 

Kursen riktar sig främst till elever i årskurs 3 och innebär att du utvidgar och fördjupar din kompetens inom valda 
intresse- kunskaps- och färdighetsområden genom att arbeta inom mer teoretiska och komplexa ämnen. Du får 
bl.a. träna dig i att konversera, informera, lyssna på föreläsningar och skriva formella texter. Du får också en 
inblick i skönlitteratur, andra kulturyttringar, historia och samhällsliv i engelsktalande länder. Du får träna dig i att 
analysera texter, kritiskt granska källor samt planera, genomföra och utvärdera ditt arbete. Som en variant på 
ovanstående kurs kan du välja Engelska 7 med inriktning mot Cambridgediplom. 

 
Kontaktperson: Anna Ikenstein och Agnieszka Os                                                 Platser: Platsgaranti 

1 el. 2 

Engelska 7 – ENGENG07 med inriktning mot Cambridgediplom, 100p 
(Certificate in Advanced English)      
 
Kursens syfte är att ge en hög språklig kompetens såväl muntligt som skriftligt. Den innehåller grundstommen i 
ENGENG07 (se ovan) men du kommer också att jobba med en lärobok som är producerad i England speciellt 
för denna kurs. Du har också möjlighet att avlägga Cambridge-examen mot en avgift. Detta innebär att du efter 
examination kan får ett diplom som tydligt visar var du står kunskapsmässigt i en internationell jämförelse. 
Diplomet ger språkbehörighet till universitet utomlands och öppnar dörrar till arbete såväl i Sverige som 
utomlands. Denna variant av Engelska 7 är särskilt krävande och du måste vara beredd att arbeta målinriktat. 
Under läsåret 15/16 kostade provet att skriva 1800 kr som eleven själv betalar i mars. Klarar man provet betalar 
skolan tillbaka en tredjedel av kostnaden till eleven. Provresultatet gäller hela livet. 
Certificate in Advanced English (CAE): This course is designed to offer a high-level qualification in the language to those 
who intend  to use English for professional or study purposes. Therefore you have to be prepared to put much effort into your 
studies. The material used in the course is produced in England especially to meet the needs required for a Certificate in 
Advanced English. To obtain the actual certificate students must, for a fee, sit an examination in March or June. The CAE is 
well-known all over the world and is recognised by many foreign universities for meeting the English language entrance 
requirements. 
 

Kontaktperson: Anna Ikenstein och Agnieszka Os                                                 Platser: Platsgaranti 

BESKRIVNING AV KURSER 

KURSER MED PLATSGARANTI     
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1 el. 2 

Matematik 1a – MATMAT01A, 100 p 
Räknas ej som ind.vals poäng 
Kursen innebär att du får repetera och framförallt fördjupa dina matematiska kunskaper från högstadiet. Du får 
grundläggande färdigheter i aritmetik, algebra, geometri, ekvationer, sannolikhetslära och statistik. Dessutom ska kursen 
ge grundläggande kunskaper i vardags- och yrkesmatematik med tydlig inriktning på programmets karaktär. 

 
Kontaktperson: Hans Spåre.                                                                                               Platser: Platsgaranti 

1 el. 2 

Matematik 1b - MATMAT01B, 100 p 
Räknas ej som ind.vals poäng 
Kursen är en fördjupning av högstadiets matematik och inriktas på verktyg för att lösa problem av betydelse för 
privatekonomi, samhällsliv och andra ämnen. 
Det centrala innehåll som behandlas är aritmetik, algebra, geometri, sannolikhetslära, statistik och grunderna i 
funktionslära. 

 
Kontaktperson: Charlotta Ritzén.                                                                                               Platser: Platsgaranti 

1 

Matematik 1c - MATMAT01C, 100 p 
Räknas ej som ind.vals poäng 
Kursen är en fördjupning av högstadiets matematik och riktar sig mot vidare studier i matematik. Det centrala innehåll 
som behandlas är aritmetik, algebra, geometri, sannolikhetslära, statistik och funktioner. 

 
Kontaktperson: Mats Grumert                                                                                          Platser: Platsgaranti 

1 el. 2 

Matematik 2a - MAMAT02A, 100 p                           Förkunskapskrav: Matematik 1A 
Kursen syftar till att öka dina insikter i matematiska begrepp och metoder för att du med matematiska modeller ska 
kunna lösa problem inom olika områden med anknytning till programmets yrkeskaraktär. Du fördjupar dina färdigheter i 
aritmetik, geometri, algebra och funktionslära. 
 

Kontaktperson: Hans Spåre.                                                                                             Platser: Platsgaranti 

1 el. 2 

Matematik 2b - MATMAT02B, 100 p                         Förkunskapskrav: Matematik 1B 
Kursen bygger på matematik 1B och ger ökad insikt i matematiska begrepp och modeller för att lösa problem av 
betydelse för samhällsliv och tillämpningar i andra ämnen t.ex. ekonomi, samhällskunskap och naturkunskap. Det 
centrala innehåll som behandlas är en fördjupning av aritmetik, algebra, geometri, sannolikhetslära, statistik och 
funktionslära. 

 
Kontaktperson: Charlotta Ritzén.                                                                                       Platser: Platsgaranti 

1 

Matematik 3b MATMAT03, 100 p                                Förkunskapskrav: Matematik 2 
Kursen innebär att du får fördjupade kunskaper i området algebra, samband och förändring samt problemlösning. Den 
tar upp begrepp som polynom, rationella uttryck, gränsvärde, derivata och integral. Du får bl.a. lära dig att lösa 
polynomekvationer av högre grad, lösa extremvärdesproblem med hjälp av både andraderivata och teckenstudium samt 
sambandet mellan derivata och integraler. 
Förkunskapskrav: matematik 2a eller 2b 

 
Kontaktperson: Charlotta Ritzén.                                                                                        Platser: Platsgaranti 

2 

Svenska 1 - SVESVE01, 100 p 
Räknas ej som ind.vals poäng 
Ämnet är uppdelat i främst två delar; muntlig framställning; hur man ska åstadkomma en intressant och övertygande 
presentation, och skriftlig framställning. Vi skriver reflekterande och argumenterande texter och lär oss grunderna i 
retorik. I kursen behandlas hur man kan sammanfatta och granska texter, vad referatteknik är och hur citering och 
källhänvisning går till. Dessutom ingår studier av skönlitteratur från olika tider och kulturer. Grundläggande språkliga 
begrepp studeras, för att kunna analysera språk och uppnå en språklig variation. 

 
Kontaktperson: Mirja Larsson                                                                                             Platser: Platsgaranti 

1 el. 2 

Svenska 2 - SVESVE02, 100 p                                       Förkunskapskrav: SVESVE01 
Ej sökbar för VO-programmet 
Vi fördjupar oss ytterligare i muntlig framställning, med utredande och argumenterande inriktning. Dessutom skriver vi 
olika argumenterande och utredande texter och resonerar kring dessa texttypers normer och stildrag. Hur faktatexter är 
uppbyggda i språk och stil analyseras i samband med kritisk granskning och referensarbete. Vi gör noggrannare 
analyser av svenska och internationella skönlitterära verk, läser en del texter på norska och danska och studerar 
språkhistoria i Norden. Hur språket är uppbyggt och hur regler samspelar i grammatiken är också en del av kursen. 
På Yrkesprogram behövs kursen för grundläggande behörighet till högskola. 

 
Kontaktperson: Mirja Larsson                                                                                             Platser: Platsgaranti 
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1 el. 2 

Svenska 3 - SVESVE03, 100 p                                       Förkunskapskrav: SVESVE02 
Vi tränar på att göra litteraturvetenskapliga analyser av texter med avseende på berättargrepp och stilmedel. Utifrån ett 
källkritiskt förhållningssätt ska du få samla och sovra fram material som du ska kunna använda i både muntliga och 
skriftliga presentationer. I kursen behandlas även Svensk språkhistoria och släktskapshistoria. 
På Yrkesprogram behövs kursen för grundläggande behörighet till högskola. 

 
Kontaktperson: Mirja Larsson                                                                                           Platser: Platsgaranti 

1 
 

Svenska som andraspråk 1 - SVASVA01, 100 p 
Räknas ej som ind.vals poäng 
Svenska som andraspråk 1 är kursen för dig som inte har svenska som modersmål men som behöver utveckla och 
stärka dina färdigheter i och kunskaper om det svenska språket. Du får möjlighet att lära dig att tillämpa olika läs- och 
skrivstrategier för att på bästa sätt utveckla din språkliga säkerhet. Du får även möjlighet att jämföra ditt modersmål 
med det svenska språket samt med andra språk som du har kunskaper i, och därmed stärka din flerspråkiga identitet. 
Genom läsning av skönlitteratur och andra texter får du också lära dig mer om de referensramar som är specifika för 
Sverige. Men du får givetvis även läsa skönlitterära texter från andra länder, vilket ger dig möjligheter till unika insikter i 
andra människors levnadsförhållanden och tankar världen över. 

 
Kontaktperson: Sabine Johansson                                                                                  Platser: Platsgaranti 

2 

Svenska som andraspråk 2 - SVASVA02, 100 p                   Förkunskap: SVASVA01 
Ej sökbar för VO-programmet 
I kursen svenska som andraspråk 2 arbetar vi vidare med  muntlig- och skriftlig framställning av framförallt utredande 
och argumenterande karaktär. Du stärker din tro på din egen språkförmåga, och med hjälp av texter från olika kulturer 
och olika tider utvecklar du ett varierat och nyanserat språk som gör dig väl förberedd inför arbetslivet och fortsatta 
studier. Du får också lära dig om språklig variation och språkförändringar samt om språkets ställning och status. 
På Yrkesprogram behövs kursen för grundläggande behörighet till högskola. 

 
Kontaktperson: Sabine Johansson                                                                                  Platser: Platsgaranti 

Annan 
tid 

Svenska som andraspråk 3 - SVASVA03, 100 p                    Förkunskap: SVASVA02 
Svenska som andraspråk 3 är kursen för dig som vill utveckla dina språkkunskaper ytterligare. Här får du breda 
kunskaper i muntlig- och skriftlig framställning med betoning på språklig korrekthet i såväl utredande som 
argumenterande slag. Stor vikt läggs också vid läsning av och samtal om till exempel vetenskapliga texter, vilka du 
kommer att lära dig att referera, värdera och kritiskt granska. Vidare sker en fortsatt fördjupning om språklig variation, 
ställning och status.  
På Yrkesprogram behövs kursen för grundläggande behörighet till högskola. 
 

 
Kontaktperson: Sabine Johansson                                                                                 Platser: Platsgaranti 
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(Kursen startar i mån av tillräckligt antal sökande och att lärare finns till kursen) 

     
Spår KURSBESKRIVNING 

Mån 
1 & 2 

Bild och form 1b - BILBIL01b, 100 p                             Ej sökbar för HV-finsnickeri 

Kursen "Bild och Form" ger grundläggande kunskaper inom bild- och formområdet. Eleven ges möjlighet att arbeta med 
olika tekniker och material i 2- och 3-dimensionell teknik. Kursen ger grundläggande kunskaper i skissteknik, 
komposition och färglära och utvecklar förmågan till bildförståelse och bildframställning. Kursen har även som mål att 
utveckla den kreativa förmågan hos eleverna samt ge möjlighet till praktiskt arbete med bildområdets olika tekniker, 
material och konstnärliga uttryckssätt. 

 
Kontaktperson: Matilda Sturesson                                                                                           Platser: 16/12 

Mån 
1 & 2 

 

Digitalt skapande 1 – DIGDIG01, 100 p 
Kursen ger dig möjlighet att skapa och kommunicera med digital teknik. Du kommer få prova på olika 
estetiska uttryck så som ljuddesign, film och fotografering. Du kommer även få jobba i olika mjukvaror och 
redigera ljud, film och bild samt få dessa att samverka med varandra. Du kommer jobba både i grupp men 
även göra enskilda uppgifter. 
 
Kontaktperson: Anders Fogelqvist.                                                                                          Platser: 15/12 

Fre 
1 & 2 

Ensemble 1 – MUSENS01, 100 p 
Ej sökbar för ES - musik 
I kursen ensemble 1 kommer du att få musicera ihop med andra. Du kommer att få möjlighet att prova på flera olika 
instrument och olika musikstilar. Du kommer även att få möjlighet att spela både efter noter och på gehör, samt att 
uppträda i något sammanhang som bestäms tillsammans i gruppen.  
 

Kontaktperson: Anders Fogelqvist.                                                                                              Platser: 10/8 

1 

Entreprenörskap & Företagande – FÖRENT0, 100 p 
Ej sökbar för HA 
Förkunskaper Entreprenörskap eller Företagsekonomi 1 
Samläses med Entreprenörskap 
En framtid som egen företagare? Vill du utveckla dina entreprenöriella förmågor? 
Här får du möjlighet att tillsammans med några kamrater starta ett företag, (UF). Du får utforma en affärsplan, sälja, 
marknadsföra, bokföra, tävla och avsluta med en årsredovisning. Samtidigt får du förståelse av vad entreprenörskap 
innebär för individer, organisationer, företag och samhällen. 

 
Kontaktperson: Kerstin Hübel-Felldin                                                                                         Platser: 30/15 

1 

Entreprenörskap – ENTENR0, 100 p 
Ej sökbar för HA, HV 
Den här kursen kan du läsa utan förkunskaper i Företagsekonomi 1 

Samläses med Entreprenörskap & företagande 
En framtid som egen företagare? Vill du utveckla dina entreprenöriella förmågor? 
Även i denna kurs får du möjlighet att tillsammans med några kamrater starta ett företag, (UF). Du får utforma en 
affärsplan, sälja, marknadsföra, bokföra, tävla och avsluta med en årsredovisning. Samtidigt får du förståelse av vad 
entreprenörskap innebär för individer, organisationer, företag och samhällen. 

 
Kontaktperson: Kerstin Hübel-Felldin                                                                                         Platser: 30/15 

2 

Franska 1 - MODFRA01, 100 p 
Kursen innebär att få kunskap för att använda språket i olika vardagliga situationer, kunna beskriva sig själv och sina 
egna intressen i tal och skrift samt få kännedom om vardagsliv och levnadssätt i fransktalande länder. 

 
Kontaktperson: Mirja Larsson.                                                                                                  Platser: 30/12 

1 el 2 

Franska 2-5 - MODFRA02—MODFRA05, 100 p / kurs 
I kurserna fördjupas dina kunskaper i franska så att du får större språklig säkerhet Man övar sig i färdigheterna tala, 
läsa, skriva och lyssna i olika situationer. . Moment som bl.a. ingår är: presentationer, instruktioner, beskrivningar och 
dialoger i skrift, i tal och även i dramatiserad form. Du ska lära dig att använda språket i samtal och skrivande för 
kontakt och kommunikation. 

 
Kontaktperson: Mirja Larsson.                                                          Platser: steg 2-3 30/12, steg 4-5 25/12  

KURSER UTAN PLATSGARANTI     
 



 

 

 

 - 12 - 

Spår KURSBESKRIVNING 

 
 

Företagsekonomi 1 – FÖRFÖR01, 100 p          Ej sökbar för EK, HA 
Kursen ger grundläggande kunskaper om och färdigheter i ekonomi. Du får  bl.a. lära dig företags organisationers 
verksamhet, företagsform, uppbyggnad och intressen, grundläggande villkor för och begrepp inom inköp och 
försäljning, utföra kalkyler och lönsamhetsberäkningar.  
En mycket användbar kurs för dig som vill läsa någon av entreprenörskurserna och/eller starta eget företag i framtiden. 

 
Kontaktperson: Thomas Mittjas.                                                                                               Platser: 30/15 

2 

Historia 1a2 - HISHIS01A2, 50 p 
I kursen behandlas olika historiska frågeställningar och långsiktiga historiska förändringsprocesser från 1800-talet fram 
till idag i både Sverige och globalt. Dessa förändringar kan handla om befolkningsutveckling, statsbildning, 
jordbrukets/industrins utveckling, olika syn på människors värde, på makt och på könsmönster, resursfördelning och 
ökat välstånd, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, kolonialism, diktaturer, folkmord och 
konflikter. På kursen får du också lära dig att kritisk granska tolka och använda olika slags källmaterial utifrån 
källkritiska kriterier och metoder, samt hur individer och grupper använt historia i vardagsliv, samhällsliv och politik för 
att forma identiteter och föreställningar om gemensamma kulturarv. 
            
Kontaktperson: Niklas Blixt.                                                                                                                       Platser: 30/15 

1 

Historia 2a - HISHIS02A, 100 p 
På kursen får du göra tematiska fördjupningar kring historiska frågeställningar av betydelse för individer, grupper och 
samhällen, till exempel lokalhistoria, global migration och kulturmöten, olika historiska världsbilder, synen på 
jämställdhet och människors värde samt resursutnyttjande och människors förhållande till naturen. Du får lära dig hur 
historiska begrepp och förklaringsmodeller kan användas inom olika historiska frågeställningar. Du får granska och 
tolka historiskt källmaterial och hur historia används inom olika kulturformer, i till exempel film, litteratur, ungdomskultur 
och musik. 

 
Kontaktperson: Niklas Blixt.                                                                                                     Platser: 30/15 

1 

Hälsopedagogik - HALHAL0, 100 p 
I kursen hälsopedagogik får du kunskaper om frisk- och riskfaktorer när det gäller hälsa. Du får prova en mängd olika 
hälsobefrämjande aktiviteter kopplade till kost, motion och rekreation. Vidare tittar vi på våra levnadsvanor i ett 
historiskt och ett framtida perspektiv samt innebörden av ett hälsobefrämjande arbetssätt, folkhälsoarbetet i Sverige 
och världen samt att kunna analysera människors hälsotillstånd är andra viktiga delar i kursen. Vi varvar teori och 
praktik, såsom massage. 

 
Kontaktperson: Lars Jörbrink.                                                                                                     Platser: 24/15 

2 

Idrott och hälsa 2 – IDRIDR02, 100 p                     Kursen kan endast sökas av åk 3. 

Kursen bygger på och fördjupar kunskaperna från Idrott och hälsa 1. Du får kunskap om och erfarenhet av fysiologiska 
och psykologiska effekter av olika former av träning. Du får lära dig hälsobegreppets grunder, riskfaktorer i samband 
med fysisk aktivitet samt olika kroppsideals påverkan på människor. Kursen innehåller också en fördjupning i friluftsliv 
och upplevelsebaserade aktiviteter utomhus, såsom paddling, orientering och skidåkning. Du lär dig känna till hur man 
hanterar och bearbetar skadlig stress samt analysera olika arbetsmiljöers påverkan på hälsan och slutligen kunna 
diskutera samband mellan miljö och hälsa. 

 
Kontaktperson: Hans Pettersson.                                                                                               Platser: 25/15 

1 

Kommunikation - PEDKOU0, 100 p 
I denna kurs får du kunskap om vikten av människors interaktion och kommunikation i olika 
situationer. Vi lär oss hur sociala och kulturella faktorer påverkar människors kommunikation 
samt tränar oss i användandet av informationsteknik som redskap för kommunikation. Vi belyser 
samtalet som redskap i kommunikationen och berör också konflikthantering. Väljer du denna 
kurs får du praktiska och teoretiska kunskaper inom kommunikationens område. 
 

Kontaktperson: Kerstin Svensson/Annika Jörbrink.                                                                    Platser: 24/15 

2 

Körsång1 – MUSKÖS01 
Körsång 1 handlar om att sjunga tillsammans, flerstämmigt inom olika genrer. Man sjunger både från noter och inom 
gehörsbaserad musik. Instudering, samarbetsförmåga och röstvård ingår i kursen liksom att framträda inför publik. Inför 

publikframträdande jobbar man med musikalisk gestaltning och kommunikation. 
 
Upplysningar: Camilla Franzén                                                                                                                         Plats: 30/15 

2 

Ledarskap och organisation – LEDLED0, 100 p     
Var du än studerar/arbetar med kommer du i kontakt med organisationer och ledarskap. Detta är en bred kurs inom 
ämnet företagsekonomi som ger dig kunskaper om hur moderna organisationer skapar mervärde med och genom sina 
medarbetare. Måluppfyllelsen kan vara vinst i ett företag/organisation, god utbildning i en skola, kvalificerad vård på ett 
sjukhus eller varför inte lyckliga barn på en förskola. Grupprocesser, konflikthantering, problemlösning, förståelse av 
ledarskapets roll och villkor är exempel på innehållet i denna kurs. Du får även tillit till din egen ledarskapsförmåga. 
 

Kontaktperson: Annika Jörbrink-Svensson                                                                                Platser: 30/15 
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Kvällstid 

Matlagning 1 – MALMAL01, 100 p 
Kursen vänder sig till dig som är intresserad av att får mer kunskaper inom matlagning. Kursen ger praktiska samt 
teoretiska kunskaper i både det varma och kalla köket på en restaurang. Du får även kunskaper i snabbmatens framfart  
I Sverige. 
 
Tisdagar kl. 16.30-19.30 
Onsdagar kl. 16.30-19.30 
Torsdagar kl. 16.30-19.30  

 
Kontaktperson: Ingmarie Rais                                                                                Platser: 15/12 x 3 grupper 

1 

Matematik 5 – MATMAT05, 100 p 
Det går att läsa matematik 5 parallellt med matematik 4. 
Kursen ger en fördjupad kunskap i matematik och ger dig verktyg för att lösa problem inom naturvetenskap och teknik. 
Centralt innehåll är uppställning och lösning av differential ekvationer och diskret matematik som behandlar 
kombinatorisk, rekursion, talteori, mängdlära, induktionsbevis och grafteori.  

 
Kontaktperson: Per Björnberg.                                                                                                   Platser: 30/15 

Mån 
Kl. 15:05 

Modersmål 1 – MOEXXX01  , 100 p          
Kursen ger möjlighet att utveckla modersmålet i både tal och skrift för att kunna uttrycka såväl sakförhållanden som 
tankar, åsikter och känslor. 

 

Mån 
Kl. 15:05 

Modersmål, Aktiv tvåspråkighet – MOEMOD0, 100 p. 
Förkunskap: MOE1 el MOE2 
Att kunna tolka och översätta mellan modersmålet och svenska i vardagliga situationer och tvärt om. Kunna tala inför 
en större grupp på sitt modersmål. 

 

2 

Naturkunskap 1A2 – NAKNAK01a2, 50p 
Förkunskap: NAKNAK01a1 
Kursen behandlar individen hälsa kopplat till kost och droger och du får en inblick i bioteknikens möjligheter. I kursen 
ingår naturvetenskapliga arbetsmetoder. 
 
Kontaktperson: Anders Peter                                                                                                                         Platser: 16/12 

 
2 

Naturkunskap 2 - NAKNAK02, 100 p                          Ej sökbar för NA-programmet 
Förkunskap: NAKNAK1a1+NAKNAK1a2 el NAKNAK1B 
Kursen behandlar universums och organismernas utveckling samt materiens uppbyggnad och kretslopp. Du får 
kunskap om människans organ och organsystem. I kursen ingår naturvetenskapliga arbetsmetoder. 
Kontaktperson: Anders Peter                                                                                                      Platser: 30/12 

1 
och en 

del 
utanför 

schema-
tid 

Naturguidning 1 – NAGNAT01, 100 p 
Delar av kursen ligger utanför schemat då vi utför längre vistelser med övernattningar. 
I kursen får du genomföra olika aktiviteter i naturen såsom tex. kajakpaddling, skidåkning, 
långfärdsskridsko, cykling och vandring. 
Du lär dig att välja, använda och vårda utrustning, verktyg och material för olika aktiviteter. 
Hänsyn till säkerhetsbestämmelser inom olika områden, bedömning av olycksrisker samt åtgärder vid olycksfall och 
tillbud är också del av innehållet liksom information om vanliga växter och djur.  
 
Kontaktperson:  Hans Petersson                                                                                                                 Platser: 16/12 

 
2 

Privatjuridik - JURPRI0, 100 p                        
Det här är en grundkurs som du har användning för i alla sammanhang där juridiska frågor uppstår i ditt vardagsliv. 
Från familj, boende och försäkringar, till arbete, brott och straff och internationell rätt. Verklighetsnära och engagerande 
övningsuppgifter ger dig träning i juridisk problemlösning. 

 
Kontaktperson: Stefan Radovic.                                                                                                 Platser: 30/15 

Mån 
1 & 2 

Produktutveckling 1 – PRKPRK01, 100 p         Sökbar för BA, HV-fin 
Kursen genomförs på HV finsnickeri 
Ämnet produktutveckling behandlar arbetsprocessen för att skapa en produkt    
samt produktens material, konstruktion och design. Ämnet behandlar också hur olika intressenters krav samordnas till 
en helhet i den kreativa process som skapar en produkts gestalt, funktion och användning, där slutresultatet är ett 
samspel mellan behov, estetik, funktion, konstruktion, produktion och hållbar utveckling. 
 

Kontaktperson: Christer Hultman.                                                                                                 Platser: 10/8 



 

 

 

 - 14 - 

 

 

 

2 

Programmering 1 - PRRPRR01, 100 p 
Lämpliga förkunskaper är datorvana och godkänt resultat i matematik 1.   
Kursen ger både teoretiska och praktiska kunskaper i programmering. Kursens programspråk är Java och delar av 
kursen kommer göras som projektuppgifter i grupp eller självständigt. Kursdeltagarna kommer att utveckla ett antal 
små program som bygger på den teori som vi kommer att gå igenom. Vi arbetar med objektorienterad programmering, 
dynamisk minneshantering, olika algoritmer för sökning och sortering och även prova att programmera grafiska 
gränssnitt.  

Kontaktperson: Per Björnberg.                                                                                                   Platser: 20/12 

Våren 
1 

Samhällskunskap 1a2 - SAMSAM01A2, 50 p   
Förkunskap: SAMSAM1A1 
Samhällskunskap ska syfta till att eleven breddar, fördjupar och utvecklar kunskaper om människors livsvillkor med 
utgångspunkt i olika samhällsfrågor. Ett komplicerat samhälle med stort informationsflöde och snabb förändringstakt 
kräver ett kritiskt förhållningssätt, vilket ämnet ska bidra till att utveckla. I undervisningen arbetar man bl.a. med att 
analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden. I analysen identifierar eleven orsaker och 
konsekvenser och möjliga lösningar på samhällsfrågorna. I ämnet ingår även att söka, granska och tolka information 
från olika källor samt att diskutera källornas relevans och trovärdighet.  
 

Kontaktperson: Daniel Idlund                                                                                                     Platser: 30/12 

2 

Spanska 1 – MODSPA01, 100 p 
Kursen innebär att få kunskap för att använda språket i olika vardagliga situationer, kunna beskriva sig själv och sina 
egna intressen i tal och skrift samt få kännedom om vardagsliv och levnadssätt i spansktalande länder. 

 
Kontaktperson: Lena Ramirez-Södergren                                                                                  Platser: 30/12 

1 el 2 

Spanska 2 - 5 – MODSPA02—MODSPA05, 100 p / kurs 
I kurserna fördjupas dina kunskaper i spanska så att du får större språklig säkerhet Man övar sig i färdigheterna tala, 
läsa, skriva och lyssna i olika situationer. . Moment som bl.a. ingår är: presentationer, instruktioner, beskrivningar och 
dialoger i skrift, i tal och även i dramatiserad form. Du ska lära dig att använda språket i samtal och skrivande för 
kontakt och kommunikation. 

Läser du spanska steg 4-5 så kan du delta i DELE Diplomen som är ett internationellt bevis på kunskaper i 
spanska. Provet genomförs på skolan varje år i maj mot en avgift. OBS: spanska 4 och 5 kan även läsas 
utan att provet görs. 
Under läsåret 15/16 kostade provet, beroende på nivån - A2: 1325kr, DELE Escolar A2/B1: 1515kr / DELE 
B2: 1855kr som eleven själv betalar. Klarar man provet betalar skolan tillbaka en tredje del av kostnaden till 
eleven. Eleverna inskrivna i Västerviks Gymnasium får upp till 40% rabatt. 
 
Kontaktperson: Lena Ramirez-Södergren                                           Platser: steg 2-3 30/12, steg 4-5 25/12 

Fre 
1 & 2 

Svets grund - SAASVT00S, 100 p 
Kursen är sökbar för alla. 
Kursen ger grundläggande kunskaper och färdigheter i olika svetsmetoder och att arbeta med plåtprodukter.  

 
Kontaktperson: Jonnie Johansson                                                                                                Platser 10/8 

2 

Träningslära 1 - TRNTRN01, 100 p.  
Undervisningen i ämnet träningslära ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om kroppens byggnad och funktion 
samt hur den påverkas av träning. Undervisningen är både praktisk och teoretisk. Exempel på innehåll: 
Träningsmetoder för till exempel uthållighet, styrka, rörlighet, koordination och koncentration och anatomi och fysiologi 
med fokus på kroppens rörelseapparat, skelett, leder och muskler. Planering, genomförande och utvärdering av 
träningsprogram samt kost och näringslära ingår också i undervisningen. 

 
Kontaktperson: Hans Petterson.                                                                                                Platser: 25/15 
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2 

Tyska 1 - MODDEU01, 100 p 
Kursen innebär att få kunskap för att använda språket i olika vardagliga situationer, kunna beskriva sig själv och sina 

egna intressen i tal och skrift samt få kännedom om vardagsliv och levnadssätt i tysktalande länder. 
 
Kontaktperson: Britta Jonsson.                                                                                                   Platser: 30/12 

1 el 2 

Tyska 2 - 5 - MODDEU02 – MODDEU05, 100 p/ kurs 
I kurserna fördjupas dina kunskaper i tyska så att du får större språklig säkerhet. Du övar dig i färdigheterna tala, läsa, 
skriva och lyssna i olika situationer. Moment som bl.a. ingår är: presentationer, instruktioner, beskrivningar och dialoger 
i skrift, i tal och även i dramatiserad form. Du ska lära dig att använda språket i samtal och skrivande för kontakt och 
kommunikation. I tyska 4 och 5 har du dessutom möjlighet att, jämte den vanliga undervisningen, förbereda dig inför 
det tyska språkdiplomet ÖSD  
(Zertifikat Deutsch 4 och Mittelstufe 5). Diplomen är internationellt gångbara som bevis på kunskaper i tyska. Provet 
genomförs på skolan mot en avgift. Tyska 4 och 5 kan även läsas utan att provet görs.  
Under läsåret 15/16 kostade provet att skriva 500 kr som eleven själv betalar. Klarar man provet betalar skolan tillbaka 
en tredje del av kostnaden till eleven. 
 

Kontaktperson: Britta Jonsson.                                                            Platser: steg 2-3 30/12, steg 4-5 25/12 

1 

Webbutveckling 1 - WEBWEU1 
Kurser ger dig grundläggande kunskaper om webben som plattform. Vi kommer gemensamt gå igenom hur 
arbetsprocessen kring ett webbutvecklingsprojekt kan tänkas se ut: målsättningar, planering, specifikation av struktur 
och design. Du kommer också att få lära dig att utveckla egna webbplatser: kodning, testning samt optimering och 
dokumentering av dessa. I kursen ingår också ett projekt där du utvecklar i grupp eller enskilt en fullt fungerande 
webbplats med en databas som lagringsplats - framtidens teknik! 

 

Kontaktperson: Jakob Elmerfjord.                                                                                              Platser: 25/15 
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I vilken ordning ska kurser läsas? 
 

Yrkesprogram Högskoleförberedande program 

ENGENG05 
Engelska 5, 100p 

ENGENG05 
Engelska 5, 100p 
 

Engelska 

ENGENG06 
Engelska 6, 100p 

ENGENG07 
Engelska 7, 100p 

ENGENG06 
Engelska 6, 100p 
 

ENGENG07 
Engelska 7, 100p 
 

Matematik 

MATMAT01A 
Matematik 1a, 100p 

MATMAT02A 
Matematik 2a, 100p 
 

MATMAT01C 
Matematik 1c, 100p 
 

MATMAT02C 
Matematik 2c, 100p 
 

MATMAT01B 
Matematik 1b, 100p 
 

MATMAT02B 
Matematik 2b, 100p 
 

MATMAT03B 
Matematik 3b, 100p 
 
 

MATMAT03C 
Matematik 3c, 100p 
 

MATMAT04 
Matematik 4, 100p 
 

MATMAT05 
Matematik 5, 100p 
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Yrkesprogram Högskoleförberedande program 

Naturkunskap 

NAKNAK01A1 
Naturkunskap 1a1, 50p 

NAKNAK01A2 
Naturkunskap 1a2, 50p 

NAKNAK01B 
Naturkunskap 1b, 100p 

NAKNAK02 
Naturkunskap 2, 100p 

Svenska 

SVESVE01 
Svenska 1, 100 p 

SVESVE02 
Svenska 2, 100 p 

SVESVE03 
Svenska 3, 100 p 

SVESVE01 
Svenska 1, 100 p 
 

SVESVE02 
Svenska 2, 100 p 
 

SVESVE03 
Svenska 3, 100 p 
 

I vilken ordning ska kurser läsas? 
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I vilken ordning ska kurser läsas? 
 

Yrkesprogram Högskoleförberedande program 

Samhällskunskap 

SAMSAM01a1 
Samhällskunskap 1a1, 50p 

SAMSAM01A2 
Samhällskunskap 1a2, 50p 
 

SAMSAM01B 
Samhällskunskap 1b, 100p 

SAMSAM02 
Samhällskunskap 2, 100p 

Historia 

HISHIS01A1 
Historia 1a1, 50 p 

Historia 1A2 
Historia 1a2, 50p 

HISHIS02A 
Historia 2a, 100p 

HISHIS01B 
Historia 1b, 100p 

 

HISHIS02B 
Historia 2b, 100p 

 

HISHIS03 
Historia 3, 100p 
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 Varje ruta motsvarar ett språksteg 
 
                        Om du har läst moderna språk i åk 6 - 9 och fortsätter med samma språk 
 

             1              2        3                   4        5 

 
 
 
 
 
 Om du har läst moderna språk i åk 8 - 9 och fortsätter med samma språk 
 

 1              2        3                   4 

   
 

  
 
 
                  Om du ej har läst moderna språk i grundskolan eller om du väljer ett nytt modernt språk 
 

1              2        3                   

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vill du som går Samhällsprogrammet, Ekonomiprogrammet eller Naturvetenskapsprogrammet 
läsa ytterligare språk har du möjlighet att göra det inom ramen för det individuella valet i årskurs två eller tre. 
Valen måste dock vara förenliga med skolans organisation av språkundervisningen 
 
På övriga program har du möjlighet att läsa spanska, tyska eller franska som kurser på det individuella valet. 
De språkval du gjort i grundskolan är utgångspunkt för de val du kan göra på gymnasieskolan. 
Minst betyget E i moderna språk 3 ger 0,5 meritpoäng vid ansökan till högskolan. 
Minst betyget E i moderna språk 4 ger ytterligare 1,0 poäng. 
 
 
 
 

I vilken ordning ska kurser läsas? 
 

Moderna språk 

Grundskola Grundskola EK, SA 
Ind.vaL 

EK, NA, SA 
Ind.val 

Ind.val 

Grundskola EK, NA, SA 
Ind.val 

EK 
Ind.val 

Ind.val 

EK, NA, SA 
Ind.val 
 

EK 
Ind.val 

Ind.val 
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- Sista datum för ansökan i Dexter 30 november 
 
 
 
- Kurser kan i undantagsfall förläggas efter skoltid på grund av 
  schematekniska skäl. 
 
 
 
- Fundera noga över vilka kurser du kan tänkas behöva när du 
  ska ut i arbetslivet eller söka vidare – vill du få reda på mer så 
  kontakta din SYV. 

3 snabba från Studie- och yrkesvägledarna 
 


