
 

  

INDIVIDUELLT VAL 
Läsår 2020-21 

 

Kort beskrivning av kurser som erbjuds som individuellt val läsåret 2020-21 

 



INDIVIDUELLT VAL 
Rev. 2020-01-08 

1 
 

     
 

INDIVIDUELLT VAL 
Läsår 2020-21 

Under din gymnasietid har du möjlighet att välja 200 poäng individuella val. 
Dessa kurser behöver inte vara kopplade till programmet. 
Du som går ett yrkesprogram har här också möjlighet att välja till Svenska 2 och 3 samt Engelska 6 
som krävs för grundläggande behörighet till högskola/universitet. De flesta kurser går varje läsår, 
vissa vartannat år.  
 
Högskoleförberedande kurser går årligen 
Kurs        Poäng   
Engelska 6                    100p krav för grundläggande behörighet till högskola, krav till vissa 
   yrkeshögskoleutbildningar 
Engelska 7     100p ger 1.0 meritpoäng när du söker till högskola 
Matematik 2a 100p krav till socionom, psykolog, naturvetenskapligt/tekniskt basår med flera, krav
   till vissa yrkeshögskoleutbildningar 
Matematik 3b 100p krav till systemvetare, ekonomiutbildningar med flera 
Naturkunskap 1a2 50p krav till lärare med flera 
Historia 1a2  50p krav till polis, jurist med flera (ersätts av historia 1b) 
Samhällskunskap 1a2 50p krav till polis, socionom, jurist, psykolog, lärare med flera (ersätts av sh 1b) 

Svenska 2       100p krav för grundläggande behörighet till högskola, krav till vissa 
   yrkeshögskoleutbildningar 
Svenska 3  100p krav för grundläggande behörighet till högskola  
Naturkunskap 2 100p krav till sjuksköterska, fysiolog, audionom, arbetsterapeut med flera 

Du kan läsa mer om krav till högskola på www.studera.nu 

 
 
Övriga kurser som går årligen 
Musik  100p (fördelas på två år)  
Entreprenörskap 100p   
Företagsekonomi 1 100p   
Estetisk kommunikation 100p    
Massage 1  100p   
Bild och Form 1b 100p – kursen motsvarar Bild och form 1a1 och 1a2 
Bild och Form 1a2 50p – för dig som tidigare läst Bild och form 1a1   
Privatjuridik  100p   
Ridning 1 och 2 100p/kurs   
Fotboll 1 och 2 100p/kurs   
Hockey 1 och 2 100p/kurs   
Innebandy 1 och 2 100p/kurs 
Idrott och hälsa 2 100p   
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Moderna Språk steg 2/3/4/5 (steg 3 ger 0.5 meritpoäng och steg 4 ger 1.0 meritpoäng – läs mer om detta på 
www.studera.nu) 
Spanska      
Franska      
Tyska      
På de studieförberedande programmen ingår moderna språk på programmen i olika omfattning. Man kan välja 
att läsa fler poäng än vad som ingår.  

 
Följande kurser planeras vartannat år 

 
Kurs                  Poäng  
Internationella relationer (21/22) 100p   
(kräver Samhällskunskap 1b) 
Miljö- och energikunskap (20/21) 100p  
Webbutveckling (20/21)  100p  
Dator- och nätverksteknik (20/21) 100p   
Retorik (20/21)  100p  
Grafisk kommunikation (21/22) 100p  
Design (21/22)  100p  
Programmering 1 (21/22)  100p  
Psykologi 1 (ht 21/22)  50 p 
Psykologi 2a (vt 21/22)  50 p 
Friskvård och hälsa (21/22) 100p  
 
 
För få ansökningar till en kurs kan innebära att den inte blir av. 
 
Det går inte få till vilka kombinationer som helst men vi försöker i största möjliga mån tillgodose 
elevernas önskemål. Detta ser olika ut på olika program och mer information ges när vi besöker 
klasserna.  
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INDIVIDUELLT VAL 
Läsår 2020-21 

 
Bild och Form 1b, 100 poäng -Motsvarar Bild och Form 1a1+1a2 
Kursen ger grundkunskaper i att producera två och tredimensionella bilder. Tillfälle ges att pröva på många 
olika material för bildframställning. T.ex. kol, akryl och kollage. Vi använder många olika pennor och kritor. 
Tredimensionella material kan vara lera, arkitektkartong m.m. Med inspiration av konstvärldens bilder 
analyserar vi och gör egna. 

Du får möjlighet att fördjupa dig inom ett bildområde som du är intresserad av. Kursen är experimentell och 
till viss del projektbaserad där du själv väljer ditt fördjupningsområde, t ex ett material eller en metod som du 
vill prova på. Du får möjlighet att utvecklas och fördjupa dig själv utifrån grunderna som du tillgodogjort dig 
under första halvan av kursen. 
Kontaktperson: Sanna Sjöstrand, sanna.sjostrand@nybro.se   
 

Bild och Form 1a2, vårtermin, 50 poäng - Endast för dig som läst Bild och form 1a1, 50 

poäng. Bild och Form 1a1+1a2 motsvarar Bild och Form 1b. 
Kursen bygger på kursen Bild och Form 1a1. Här får du möjlighet att fördjupa dig inom ett bildområde som du 
är intresserad av. Kursen är experimentell och till viss del projektbaserad där du själv väljer ditt 
fördjupningsområde, t ex ett material eller en metod som du vill prova på. Du får möjlighet att utvecklas och 
fördjupa dig själv utifrån grunderna som du tillgodogjort dig i Bild och Form 1a1. 
Kontaktperson: Sanna Sjöstrand, sanna.sjostrand@nybro.se   
 
 

Dator och nätverksteknik, 100 p 
Kursen är en grundläggande översiktskurs om datorer och nätverk, med rubriker som Datorns hårdvara, 
Operativsystemen Windows och Linux, Datorkommunikation, Lokala och globala nätverk, Internet. I kursen 
ingår både teoretiska genomgångar, laborationer och projektarbeten.  
 
 

Design, 100 poäng 

Kursen innehåller produktutveckling, produktritning, layout, modellarbete i 3D, ergonomi, designhistoria 
m.m. Vi gör t.ex. ett husprojekt från idé, planritning, exteriörbild med färgsättning, modell(3D) till 
presentation. 
Kontaktperson: Sanna Sjöstrand, sanna.sjostrand@nybro.se    
 

  



INDIVIDUELLT VAL 
Rev. 2020-01-08 

4 
 

Engelska 6, 100 poäng - krävs för grundläggande behörighet till högskola och universitet. På 
högskoleförberedande program är den obligatorisk.  
Undervisningen i ämnet engelska syftar till att eleverna utvecklar språk- och omvärldskunskaper så att de 
kan, vill och vågar använda engelska i olika situationer och för skilda syften vilket innebär följande: 
- Du får möjlighet att utveckla och fördjupa förmåga att förstå, tala, läsa och skriva engelska. 

- Vi jobbar med ämnesområden med anknytning till elevernas utbildning och framtida arbetsliv och studier. 
- Du får kunskap om levnadsvillkor, samhällsfrågor och kultur i engelskspråkiga länder och du får jämföra med 
Sverige och resten av världen samt reflektera kring det globala sammanhanget. 
- Du får en orientering/grundläggande kunskaper om engelskspråkig skönlitteratur, författarskap och litterära 
epoker. 

Engelska 7, 100 poäng - ger 1.0 meritpoäng när du söker till högskola/universitet om du uppnår lägst 
betyget E i kursen.  

Kursen i Engelska 7 kommer att ge dig en fördjupad inblick i det engelska språket. Kursen förbereder för 
yrkesarbete eller högskolestudier med engelska som arbetsredskap. Under kursens gång kommer du att 
förbättra dina kunskaper i följande: 

Speaking - Du kommer att utveckla din förmåga att samtala och interagera i olika situationer och med olika 
syften.  

Reading - Du kommer att läsa texter av olika slag och med olika syften, till exempel avtalstexter, fördjupande 
artiklar och vetenskapliga texter. Du kommer också att läsa skönlitteratur och annan fiktion inom olika genrer 
– och du kommer att utveckla strategier för att överblicka och strukturera information i större textmängder.  

Writing - Du kommer att utveckla skriftlig produktion och interaktion i olika situationer och med olika syften 
(formellt/informellt brev, CV, rapport, skriftligt arbete inom valt fördjupningsområde, osv). 

Listening - Du kommer att utveckla din förmåga att förstå talat språk, även med social och dialektal färgning - 
och sammanhängande talat språk och samtal av olika slag, t.ex. debatter, fördjupande reportage och 
föreläsningar.  

Cambridge Certificate 

 
Engelska 7 är också förberedelse för Cambridge Test eftersom alla som läser kursen Engelska 7 kan välja (inte 
obligatoriskt) att göra Cambridge Test vid slutet av kursen. Om du har planer att studera eller jobba 
utomlands kommer Cambridge Certificate att göra det enklare. Examen är välkänd bland arbetsgivare världen 
över och inte minst i Sverige. Eftersom Cambridge-examen är ett bevis på hur duktig du är på engelska, kan 
den vara en merit att ha när du söker jobb.  

YOU´VE GOT THE WHOLE WORLD IN YOUR HAND… 

Kontakt person: Dijana Music, dijana.music@nybro.se  
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Estetisk kommunikation, 100 poäng 
I kursen Estetisk kommunikation ligger tyngdpunkten på det estetiska uttrycket i den musik vi spelar. Vi 
diskuterar och provar praktiskt hur olika uttryck påverkar publiken. Det egna skapandet är centralt i kursen 
och vi ordnar både en julshow i december och en konsert under vårterminen.  
 
Musikkurserna vänder sig till dig som: 
• tycker om att lyssna på musik och vill lära dig spela  
• vill förbereda dig för fortsatta musikstudier  
• vill spela hemma eller i ett band 
 
Kontaktperson: Emma Åhlander Hansson, emma.ahlander-hansson@nybro.se 

 

Entreprenörskap, 100 poäng 
I kursen entreprenörskap får eleven chansen att, under ett läsår, driva ett UF-företag eller någon form av 
annat projekt. UF eller Ung Företagsamhet är en politiskt obunden och ideell organisation där ungdomar 
utbildas i processtänkande. I kursen ges utrymme för eleverna att träna och utveckla sin kreativitet, sin 
företagsamhet och sitt entreprenörskap. Här arbetar eleverna i tre faser; uppstart, genomförande och 
avveckling oavsett om de väljer att driva UF eller något annat projekt.  
Kontaktperson: Joanna Johansson, joanna.johansson@nybro.se  

 

Friskvård och hälsa, 100 poäng 
Strävar efter att utvecklar kunskaper om såväl hälsofrämjande åtgärder som olika former av hälsovårdande 
insatser. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om sambanden mellan livsstil, livsvillkor och 
hälsa. Vi fokuserar på det friska (salutogena förhållningssättet) och utvecklar det både teoretiskt och 
praktiskt. 
Kontaktperson: Mikael Hildingsson, mikael.hildingsson@nybro.se  

 

Företagsekonomi 1, 100 poäng 
Kursen ger dig en inblick i företagens roll i samhället. Du kommer att få lära dig hur man startar och driver ett 
företag och vilka olika företagsformer det finns. En del av kursen handlar om marknadsföring och vilka regler 
som finns kring detta. 

Du kommer också att stöta på en hel del matematik i form av kalkylering, budgetering och finansiering för 
företag. Vi beräknar bl.a. ett företags resultat, lönsamhet och likviditetsbudget. 

Du kommer även att få lära dig grundläggande bokföring. 
Kontaktperson: Björn Arvidsson, bjorn.arvidsson@nybro.se  
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Grafisk kommunikation, 100 poäng 
· Kursens syfte är att introducera dig i det grafiska arbetsområdet som det kan tänkas vara på tidningar, 
reklambyråer, webbyråer, repro och prepress. 
· Du lär dig att skapa grafiska produkter för olika målgrupper, olika sammanhang och med olika syften 
· Du får lära dig hantera viktiga professionella programvaror så som Photoshop och InDesign för digital 
bildbehandling. 
· Du lär dig layouttänkande, grafiska färgsystem, papperstyper, teckensnittens betydelse, utskriftshantering 
och mycket mer. 
Kontaktperson: Sanna Sjöstrand, sanna.sjostrand@nybro.se   
 

Historia 1a2, 50 poäng - Kursen bygger på kursen Historia 1a1. Betyg i Historia 1a1 och 1a2 motsvarar 
Historia 1b och ger behörighet till vissa utbildningar inom högskola och universitet. Om du vill bli Polis så 
krävs historia 1a2 eller historia 1b. 
Kursen innehåller vidare en fördjupning i ett valt område såsom genus, socialhistoria eller ekonomisk historia 
samt arbete med historiska begrepp och frågeställningar. Vi kommer även att fördjupa vårt arbete med 
historiebruk och källkritik. 
Kontaktperson: Moa Axelsson, moa.axelsson@nybro.se 

Idrott och Hälsa 2, 100 poäng 
Ett alternativ för dig som vill 

- Träna din personliga färdighet i olika idrottsmoment. 
- Testa Massage och Thai chi. 
- Uppleva friluftsliv i form av orientering och kanotutflykt. 
- Lära dig mer inom Musik och Rörelse. 
- Prova på nya idrotter som boxning, squash och annat. 
Kontaktperson: Stefan Gustafsson, stefan.gustafsson@nybro.se  
 

 
Idrott Specialisering:    Fotboll, Innebandy, Ishockey och Ridning  
På Åkrahällskolan har du chansen att studera din specialidrott  och utvecklas ännu mer inom din idrott, 
oavsett vilket program du läser. I kursen Idrott specialisering så har vi 4 idrotter som du kan välja att fördjupa 
dig i. Fotboll, ishockey, innebandy och ridning. Ridning har ett långt eftermiddagspass på fredagar. De andra 
idrotterna har ett morgonpass samt ett eftermiddagspass. Ta chansen att fokusera på din individuella 
utveckling! 
Ansvarig lärare:  
Fotboll: Stefan Andersson  stefan.andersson@nybro.se  
Ridning: Ingrid Eriksson               ingrid_eriksson@hotmail.com 
Ishockey: Henric Gustavsson      henric.gustavsson@nybro.se 
Innebandy: Jonathan Rudholm  jonathan.rudholm@nybro.se 

Du kan också kontakta Åkrahälls samordnare för idrott specialisering Peter Martinsson  
Tel:0708 -206155   peter.martinsson@nybro.se 
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Internationella relationer, 100 poäng 
Internationella relationer är en fördjupningskurs och det krävs att du har läst samhällskunskap 1b (eller 
samhällskunskap 1a1 och 1a2). Den här kursen är för dig som är intresserad av samhällskunskap och vill få 
ökad förståelse för det som händer på den internationella arenan - varför olika stater, internationella 
organisationer och icke-statliga organisationer agerar som de gör. Under kursen kommer du att få analysera 
och göra djupdykningar i aktuella händelser som har stor betydelse både för oss i Sverige men också för vår 
omvärld. 

Kursens innehåll:  

- Olika aktörer, deras mål och medel samt hur dessa samspelar inom utrikes- och säkerhetspolitik    
- Orsaker till och följder av samarbeten och konflikter 
- Globaliseringens betydelse för individer, grupper och samhällen samt möjligheter och utmaningar för 

miljö och resursfördelning 
- Olika teoretiska perspektiv på internationella relationer 
- Internationell rätt. Möjligheter och svårigheter med att säkerställa såväl staters som individers 

rättigheter och säkerhet. Grundläggande internationella konventioner om mänskliga fri- och 
rättigheter och olika aktörers möjlighet till tillämpning 

Kontaktperson: Johan Gustafsson, johan.gustafsson@nybro.se  
 

Massage 1, 100 poäng 
Ämnet handlar om hur vår kropp och rörelseapparat påverkas av olika faktorer och hur massage och beröring 
kan användas både som behandlingsmetod och i hälsofrämjande syfte. Undervisningen syftar till att du ska 
lära dig mer om kroppens anatomi och fysiologi med extra fokus på kroppens rörelseapparat. Varje lektion 
kommer du att jobba praktiskt med massage. Du kommer att lära dig hur du behandlar hälsofrämjande såväl 
som skadeförebyggande. I kursen ingår praktik. Förutom den självklara praktiken under lektionerna så har vi 
vår egen praktik som vi öppnar upp var 3:e vecka. Vi har också ett samarbete med Nybro Vikings. 
Kursen avslutas med ett slutprov och klarar du det så är du diplomerad massör. 
Kontaktperson: Peter Martinsson, peter.martinsson@nybro.se  

 

Matematik 2a,  100 poäng - krävs som särskild behörighet till vissa utbildningar inom högskola och 
universitet. 

Kursen är till för dig som går ett yrkesförberedande program och som vill läsa mer matematik än det som 
ingår i ditt program. Motivet att läsa mer matematik kan t.ex. vara: 
- Du vet inte exakt vad du vill göra i framtiden och genom att välja till Ma2a har du en större valmöjlighet på 
högskoleutbildningar som du är behörig till, utan att behöva läsa upp behörigheten på Komvux efter 
gymnasiestudierna.  
- Eller så tycker du helt enkelt att matematik är ett spännande och intressant ämne och vill lära dig mer. 
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Kursen innehåller en fördjupning av dina kunskaper från Ma1a inom områdena: 
- Algebra och ekvationslösning 
- Geometri 
- Grafer och funktioner 
- Problemlösning 
 

Matematik 3b, 100 poäng - krävs som särskild behörighet till vissa utbildningar inom högskola och 
universitet.  
Kursen kommer att ge dig redskap för att kunna ställa upp samband som du sedan ska kunna använda för att 
dra slutsatser, både i yrkesliv och till viss del i vardagen.  
Vi lever i en förändringens värld då gäller det att vara med att kunna tolka och analysera olika resultat. 
Redskapen vi kommer att titta närmare på i denna kurs är algebra, derivata, integraler och trigonometri. 
Du kommer att ges möjlighet att utveckla ditt sinne för problemlösning och logiskt tänkande.  
 
 

Miljö- och energikunskap, 100 poäng 
Miljö- och energikunskap är en kurs inom ämnet Hållbar utveckling. Kursen vänder sig till dig som vill fördjupa 
dig i olika miljöfrågor och frågor kring energiförsörjningen i framtiden utifrån ett hållbart perspektiv. I många 
delar av kursen möter naturvetenskapen samhällskunskapen.  
Du får diskutera olika miljöproblem likväl som möjliga lösningar på dessa. Frågor om hållbarhet blir allt mer 
viktigt i samhället och därför är kursen lämplig för både naturvetare och samhällsvetare som säkert kommer 
att möta dessa i framtida utbildningar och yrken.  
Du får i kursen lära dig grundläggande begrepp inom området hållbar utveckling, ekosystemens struktur, 
dynamik och bärkraft samt betydelsen av biologisk mångfald. Du får också en större kunskap om miljöhot och 
utmaningar där livsstilens och behovens konsekvenser speglas genom att man till exempel använder 
ekologiska fotavtryck. Du får också lära dig om samhällets styrmedel och mål på lokal, regional, nationell och 
internationell nivå med koppling till miljö- och energifrågor. Kunskaper om förnybara och icke förnybara 
energikällor samt deras ursprung och användbarhet är också delar i kursen som du kommer att arbeta med. 
Du lär dig också mer om energi- och resursanvändning i samband med livsmedel, boende, transporter och 
övrig konsumtion. 
Kontaktperson: Eva Aronsson, eva.aronsson@nybro.se 
 

 
Moderna språk: franska, spanska och tyska – Om du uppnår lägst betyget E ger kursen 0.5 
meritpoäng i steg 3, 1.0 meritpoäng för steg 4 och steg 5 ger 0.5 när du söker till högskola/universitet. Max 
meritpoäng i moderna språk är 1.5 p. Steg 3 i moderna språk krävs som särskild behörighet till ett fåtal 
högskoleutbildningar. 

De olika kurserna i moderna språk ger dig möjlighet att stegvis fördjupa dina språkkunskaper, från att kunna 
föra enklare samtal på franska, spanska eller tyska till att läsa och diskutera en bok på originalspråk. Du 
fördjupar också dina kunskaper om länderna där språken talas och jämför kulturerna där med din egen - om 
möjligt på plats genom elevutbyten eller studieresor! Att kunna fler främmande språk än engelska ger också 
fördelar på arbetsmarknaden.  
Kontaktperson: Anita Lindgren, anita.lindgren@nybro.se  
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Musik, 100 poäng    
Det här är en grundkurs i musik, du behöver inte vara duktig på att spela eller sjunga. 
Du får lära dig: 

- spela/sjunga efter noter och på gehör 
- hur man kommunicerar med musik 
- om musik i andra tider och kulturer 
- om instrument 
- hur rösten fungerar 
- göra stämmor, olika kompstilar, vad musikalisk form är med mera 
- musikalisk gestaltning 
- grundläggande musikteknik 
- lite om arbetsmiljö, till exempel elsäkerhet, ergonomi och hörselvård 

Kontaktperson: Emma Åhlander Hansson, emma.ahlander-hansson@nybro.se 

 
Naturkunskap 1a2, 50 poäng - krävs som särskild behörighet till vissa utbildningar inom högskola och 
universitet (till exempel förskolelärare eller grundskolelärare). Naturkunskap 1a2 (eller Naturkunskap 1b) 
krävs för att få läsa Naturkunskap 2 på gymnasiet. 
 
I kursen Naturkunskap 1a2 får du möjlighet att lära dig mer om människokroppen samt hur vi påverkas av vår 
livsstil och den miljö vi lever i. Du lär dig också om genetik och evolution samt etiska aspekter på genteknik 
och bioteknik och dess användning i samhället. I kursen arbetar du praktiskt med observationer och 
experiment men också med olika former av redovisningar, grupparbeten och diskussioner.  
Kontaktperson: Eva Aronsson, eva.aronsson@nybro.se  

Naturkunskap 2, 100 poäng - krävs som särskild behörighet till vissa utbildningar inom högskola och 
universitet. Elever som läser Vård- och omsorgsprogrammet får behörigheten genom sina vårdkurser. Lägst betyget E i 
Biologi 1, Fysik 1a och Kemi 1 ersätter behörigheten i Naturkunskap 2. Vill du bli arkitekt så ersätter betyg i Fysik 1a och 
Kemi 1 kravet i Naturkunskap 2 

I Kursen Naturkunskap 2 lär du dig om universums utveckling, materians uppkomst och jordens historia.  

Du studerar också materians uppbyggnad och ämnens egenskaper och dess användbarhet i vår vardag och 
dess påverkan på vår miljö. Du läser också om livets kemi som en grund för människokroppen.  

Du lär dig också om människokroppen, kroppens organ och organsystem dess funktioner och växelverkan 
med omgivningen. Du lär dig också om evolutionen och organismernas utveckling.  

Du arbetar praktiskt med observationer och experiment, och redovisar dina kunskaper genom prov, 
inlämningar och diskussioner där du tar ställning utifrån ett naturvetenskapligt perspektiv.   

Naturkunskap 2 behövs för dig som vill söka utbildningar till exempelvis sjuksköterska, sjukgymnast, 
djursjukvårdare, dietist, tandhygienist, arkitekt, landskapsingenjör, skogsmästare idrottslärare m.fl. Du 
behöver ha Naturkunskap 1b eller 1a1 och 1a2 för att läsa Naturkunskap 2. 
Kontaktperson: Eva Aronsson, eva.aronsson@nybro.se  
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Privatjuridik, 100 poäng 
Kursen privatjuridik behandlar hur lagar kommer till, vilka olika typer av domstolar som prövar och dömer i 
olika mål och en översikt av olika brott samt påföljder enligt Brottsbalken. Likheter och skillnader mellan att 
vara sambo samt ingå äktenskap och barnets rättigheter ingår. Vad som krävs för att ett avtal ska vara 
juridiskt bindande samt vilka rättigheter köparen har gentemot säljaren och vad som gäller vid lån/krediter 
gentemot konsument. Lagstiftningen kring att hyra lägenhet, köpa bostadsrätt samt bo i eget hus studeras. 
Vad har en anställd för rättigheter enligt lag gentemot en arbetsgivare. 
Kontaktperson: Stig Aghed, stig.aghed@nybro.se  
 
 
Programmering 1, 100 poäng 
Vi lever i en digitaliserad värld. Datorer och mobiler är vår vardag. Bakom varje datorprogram och mobilapp 
ligger programvaror, skapade av duktiga programmerare. Idag tillhör programmerare en mycket eftersökt 
arbetsgrupp på arbetsmarknaden.  
I kursen lär du dig grunderna som ingår i all programmering: variabler och fält för lagring, villkorsstyrning, 
loopar, metoder, objektorienterad programmering samt grafiska gränssnitt. Vi arbetar med programspråket 
C#. 
Kontaktperson: Christer Johansson, christer.johansson@nybro.se  
 
 

Psykologi 1, hösttermin, 50 poäng 
Är du intresserad av att få en ökad förståelse för hur människan fungerar och vad som påverkar våra tankar, 
känslor och beteenden? I kursen Psykologi 1 arbetar vi med gamla och nya psykologiska teorier och 
diskuterar olika sätt att förklara varför människor är som de är. I kursen tillägnar man sig till exempel 
kunskaper om hur vi påverkas av det som händer i vår barndom, av vårt sätt att tänka, av våra biologiska 
förutsättningar, av vilka grupper/samhällen vi ingår i och vilka personer som vi umgås med. Genomgående 
under kursen uppmärksammas olika former av psykisk ohälsa och orsaker till att dessa uppstår. Kursen 
präglas även av mycket självreflektion och möjlighet till ökad självkännedom.  
Kontaktperson: Anja Hoffmann, anja.hoffmann@nybro.se  

 
Psykologi 2a, vårtermin, 50 poäng 
Psykologi 2a är en fördjupningskurs där vi arbetar mer fördjupat med olika forskningsområden inom 
psykologin, bland annat personlighetspsykologin som försöker förklara varför människor är olika i sitt sätt att 
vara och har olika personliga egenskaper. Utvecklingspsykologin i sin tur undersöker hur människan utvecklas 
och förändras under hela livet. Under kursen djupdyker vi även i klinisk psykologi och lär oss om olika former 
av psykisk ohälsa, varför de uppstår och med hjälp av vilka metoder som de kan behandlas. Psykologi 2a 
syftar dessutom till att öka förståelsen för hur vi människor påverkas och formas av media och den kultur 
som vi lever i.  
Kontaktperson:  Anja Hoffmann, anja.hoffman@nybro.se  
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Retorik, 100 poäng 
Vill du bli en bättre talare och få människor att lyssna på dig? Då är retorikkursen något för dig. I kursen tas 
ängslan över att tala inför andra upp. Kända talare analyseras - vilka styrkor/svagheter har de i sina tal och 
vad kan vi lära oss av dem? Anställningsintervjuer provar vi också på, argumentation och debatt likaså men 
framför allt jobbar vi med att göra kursdeltagarna till bättre talare genom att hålla olika former av 
tal/talövningar. Många elever som läst kursen upplever att de blivit bättre/säkrare talare och att det gick 
bättre på den muntliga delen av nationella provet i svenska 3, men även att de har lärt sig inför framtida 
studier och yrkesliv.  
Kontaktperson: Charlotte Hjalmarsson, charlotte.hjalmarsson@nybro.se  
 

 
Samhällskunskap 1a2, 50 poäng – krävs som särskild behörighet till vissa utbildningar inom 
högskola och universitet. 
Kursen bygger på kursen Samhällskunskap 1a1. Betyg i Samhällskunskap 1a1 och 1a2 motsvarar 
Samhällskunskap 1b. 
Vi studerar medias roll i ett demokratiskt samhälle, samhällsekonomiska samband och politiska ideologiers 
giltighet i det samtida samhället. Vi skriver också en enklare rapport inom något fält av kursens centrala 
innehåll.  
Kontaktperson: Thomas Lund, thomas.lund@nybro.se  

 
 
Svenska 2, 100 poäng – krävs för grundläggande behörighet till högskola och universitet. På 
högskoleförberedande program samt Vård- och omsorgsprogrammet är kursen obligatorisk.  
Kursen bygger vidare på kursen Svenska 1 och ger behörighet till högskolans utbildningar. Du utvecklar din 
förmåga att hålla muntliga föredrag och skriva vetenskapliga texter. Tillsammans studerar och diskuterar vi 
litteratur från hela världen och olika tider. I kursen ingår också studier av våra nordiska grannspråk och 
svensk grammatik. 

 

Svenska 3, 100 poäng – krävs för grundläggande behörighet till högskola och universitet. På 
högskoleförberedande gymnasieprogram är kursen obligatorisk. 
En kurs som förbereder dig för vetenskapligt arbete på högskola. Svenska 3 finslipar dina kunskaper i retorik, 
vetenskapligt skrivande och förmågan att kritiskt bedöma texter. Vi fortsätter att arbeta med skönlitteratur 
men studerar även det svenska språkets historia. 

 
Webbutveckling, 100 poäng 
I kursen webbutveckling lär du dig att skapa webbsidor med hjälp av olika programspråk: HTML för att skapa 
strukturen, CSS för att designa sidorna och Javascript för att skapa händelsehantering. Ett par större projekt 
genomförs och dessa får du lära dig att lägga upp på ett webbhotell för publicering.  
Kontaktperson: Christer Johansson, christer.johansson@nybro.se  


