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Nedanstående kursval gäller för eleven  
__________________________ i klass 7 _____. 
 
Kom ihåg när du väljer valfria ämnen: 

• tänk noga efter så att du väljer det DU vill ha 

• att du väljer sådana ämnen som DU är intresserad av, som DU har förutsättningar 
att klara av och som DU kanske behöver för dina fortsatta studier 

• välj INTE ett ämne bara för att din kompis vill ha det 

• du kan inte byta tillvalsämne under pågående läsår  
 
Steg 1. Välj en kortkurs, 1 åvt. Du deltar 2 h/vecka under hösten eller våren. 
Obs!! Skriv siffran 1 som ditt första alternativ och 2 som ditt andra alternativ!  
 

 
 
 
Steg 2. Välj ett konst- och färdighetsämne.  
Obs!! Skriv siffran 1 som ditt första alternativ och 2 som ditt andra alternativ för båda 
åren! Du kan välja samma tillval för både åk 8 och 9: 
  

JAG VÄLJER 
   åk 8        

ÄMNE  KORTKURS ÅK 8, vt höst eller 
vår 

          Ett skepp kommer lastat med 
vardagskompetenser (VRK) 

2 

        Den kreativa kocken (KRK) 2 

        Konditionsidrott och fysiologi (KFK) 2 

          Scenen är din (SEK) 2 

      Slöjd och bildkonst tillsammans 
(SBK) 

2 

          Inredning och design (IDK) 2 

          Genus och medier (GNK) 2 

          Överlevnad (LEK) 2 

JAG VÄLJER 
   åk 8       åk 9  

ÄMNE 
 konst- och färdighetsämne 

ÅK 8, vt ÅK 9, vt 

           Musik (MUV) 2 2 

           Bildkonst (BKV) 2 2 

           Huslig ekonomi (HLV) 2 2 

           Teknisk slöjd (TNV) 2 2 

           Textilslöjd (TSV) 2 2 

           Gymnastik (GYV) 2 2 
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Steg 3. Välj ett valfritt ämne för åk 8 och för åk 9.  
Obs!! Skriv siffran 1 som ditt första alternativ och 2 som ditt andra alternativ!  
Detta gäller inte B2-språken, som fortsätter under årskurs 8 och 9. Du som läser 
språk, ska alltså kryssa i båda åren.  
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JAG VÄLJER 
   åk 8       åk 9  

ÄMNE VALFRITT ÄMNE ÅK 8, 
vt 

ÅK 9, vt 

Du som läser B2-språk, ska kryssa i båda åren här nedan! 
 

           B2-språk: tyska (TYV) 2 2 

           B2-språk: franska (FRV)  2 2 

           B2-språk: spanska (SPV)  2 2 

Av dessa ämnen kan du välja endast för årskurs 8 eller 9 

           Engelska bokcirkeln (ECV) 2 2 

           Naturvetenskaper (NAV) 2 2 

           Jag, människan (JMV) 2 2 

                 - Kläddesign (KDV) 2 - 

       -                  Textilkonst (TXV) - 2 

-                   Ung företagsamhet (UFV) - 2 

                 - Band (BDV) 2 - 

Av dessa tillval kan du välja samma ämne för både åk 8 och åk 9: 

           Huslig ekonomi (HLV) 2 2 

           Gymnastik (GYV) 2 2 

           Bildkonst (BKV) 2 2 

           Teknisk slöjd (TNV) 2 2 


