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Bild och form 1a1 (50p) + Psykologi 1 (50p)  
I kursen bild och form 1a1får du lära dig grundläggande bildframställningstekniker såsom 

teckning, måleri, skulptur och digital teknik.  

(Lena Tidblom)  

I kursen psykologi 1 studerar vi olika förklaringsmodeller till mänskligt beteende med 

utgångspunkt i alltifrån hjärnan och genetik till barndom, omgivning och miljö. Du får bland 

annat fördjupa dig i vad som formar vår personlighet, vad som påverkar vår självbild och vad 

psykisk ohälsa innebär och hur det kan förklaras och behandlas.  

(Ola Comstedt) 

 

 

Engelska 6 (100p) – krävs för grundläggande behörighet till högskolestudier 

Kontakta din engelsklärare för mer information om kursen 

 

 

Entreprenörskap/Ung företagsamhet (100p) OBS! Ej elever som går HA 
Ung Företagsamhet är en kurs för dig som vill pröva på hur det är att driva ett riktigt företag 

några timmar per vecka under ett skolår.  Ni lär er bl a skriva affärsplan, räkna på priser, sälja 

och marknadsföra era produkter och tjänster. Till er hjälp har ni Ung Företagsamhets 

utbildningsmaterial, rådgivare från näringslivet, lärare och inte minst de personer som arbetar 

på Ung Företagsamhet. Målet med kursen är att ge er ungdomar inblick i hur ett företag 

fungerar och förbereda er inför arbetslivet samt ge er kontakter inom näringslivet. Efter minst 

E som betyg i kursen erhålls även ett intyg från Ung Företagsamhet. 

Se vidare www.ungforetagsamhet.se  

(Michael Hernius)  

 

 

Maskinell Godshantering – möjlighet till truckkort (100p) 

Är du intresserad av att ta truckkort och lägga till ytterligare en kompetens till ditt CV? Att bli 

attraktivare på arbetsmarknaden? 

Kursen handlar om godshantering med hjälp av truckar. Det handlar också om lastning och 

lossning och lastsäkring av gods samt lagar och andra bestämmelser som reglerar yrkesmässig 

godshantering. 

Du jobbar med E-truck (webbaserad utbildning) när du läser teoridelen som innehåller 

datorstödda spel och simuleringar. Detta varvas med praktiska körövningar. Upplägget liknar 

körkortsutbildningen.  

(Michael Hernius)  

 

 

Mental träning (100p) 

Hur får du det betyget du vill ha? En både praktisk och teoretisk kurs där du lär dig hur du 

uppnår dina mål, klarar av svårigheter, skapar motivation och hanterar stress. Vi tar också upp 

inlärning, handledning och viss pedagogik.  

(Peter Holmstrand) 
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Elmotordrivsystem (100p) 

Ämnet elmotordrivsystem behandlar olika typer av elmotorer och deras drivsystem.   

I denna indvalskurs har vi genomgående valt exempel från elmotordrivsystem i personbilar. 

(Per Persson) 
 

 

Fotografisk bild 1 (100p) 

I kursen Fotografisk bild 1 lär vi oss fotograferingens sköna grunder. Det innebär bland annat 

att betrakta vår omgivning med fotografens blick och se motiv ur nya vinklar och perspektiv. 

Vi lär oss också hur man hanterar systemkameran rent praktiskt för att kunna ta just den bild 

man sett för sitt inre. Dessutom lär vi oss hur man i Photoshop efterbehandlar bilderna för att 

förstärka det budskap eller det estetiska värde vi vill förmedla. Vi lär oss helt enkelt att skapa 

bilder, i stället för att ta kort.  

(Carl Cidson Lycke) 

 

 

Idrott och hälsa 2 (100p) 
Kursen Idrott och hälsa 2 innehåller upplevelsebaserade aktiviteter utomhus och inomhus 

samt dans- och musikpass som träningsform. Undervisningen kommer också att behandla 

hälsobegreppets grunder, riskfaktorer i samband med träning, kroppsideal, ergonomi och 

fysiologiska och psykologiska effekter av fysisk aktivitet.  

(Tina Petersson) 

 

 

Privatjuridik (100p) 
Kursen ger en grundläggande förståelse för vad juridik är, med betoning på det som gäller 

individen. Kursen omfattar bl a familjerätt och arvsrätt, avtalsrätt, konsument- och köprätt, 

process- och straffrätt samt utvecklar förmågan att förstå juridiska begrepp och 

problemlösning i rättsliga sammanhang.  

(CG Hedlund) 

 

 

Service och bemötande 1 (100p) 

Kursen lär oss hur kulturella skillnader påverkar vårt sätt att kommunicera. Vi lär oss om 

bemötande, kroppsspråk och språklig kommunikation i olika servicesituationer samt hur vi 

yrkesmässigt ska ta hänsyn till kundens/gästens integritet.  

Kursen behandlar också hur man kan anpassa produkter och tjänster till individuella 

önskemål, samt hantering av klagomål och reklamationer. Andra viktiga moment i kursen är 

marknadsföring, produkt-kännedom, skyltning och presentationstekniker. 
(Tom Gustafsson) 
 
 
Svenska 3 – (100p) - krävs för grundläggande behörighet till högskolestudier 

Kontakta din svensklärare för mer information om kursen 

Förkunskapskrav: Svenska 2 

 


