
    
 

 
När man väljer valfria ämnen är det 

viktigt att tänka efter noga, så att man 

verkligen väljer de ämnen som man 

själv är intresserad av, har 

förutsättningar att klara av och 

kanske behöver för sina fortsatta 

studier. 

Bedömningen av de valfria 

lärokurserna påverkar vitsordet i det 

ämne som det valfria ämnet är 

kopplat till. Ämnet står i kursiv efter 

lärokursen 

 

Välj inte ett ämne bara därför att din 

kamrat gör det. 
 
Kolla videopresentationerna via:  
 
http://bit.ly/2p3jOpp 
 
A) VALFRIA KONST- OCH 

FÄRDIGHETSÄMNEN: 

 
Av dessa valfria ämnen skall du välja 

● 1 kortkurs = 1 veckotimme för 

årskurs 8 (det är en kortkurs som 

går två timmar på hösten eller två 

timmar på våren) och 

● 2 veckotimmar för såväl årskurs 

8 som 9.  

 

1) Kortkurs (välj en): 
 

Ett skepp kommer lastat med 

vardagskompetenser (VRK)  

Huslig ekonomi och slöjd 

 

Den kreativa kocken (KRK)  

Huslig ekonomi 

 

Konditionsidrott och fysiologi (KFK) 

Gymnastik 

 

Scenen är din! (SEK)  

Musik 

 

Slöjd och bildkonst tillsammans (SBK) 

Slöjd & bildkonst 

Du får skulptera, slöjda, måla och tillverka 

en valfri produkt utgående från en kultur. 

 

Inredning och design (IDK) Slöjd  

Kom med och slöjda en egen designad 

inredningsprodukt. 

 

Genus i medier (GNK) Bildkonst 

Kom och lär dig på olika sätt om genus i 

medier och bidra till en mer jämställd 

värld. 

 

Överlevnad och vildmarksteknik (LEK) 

Gymnastik 

Kursen innehåller timmar i klassrum där vi 

teoretiskt går igenom hur man renar vatten, 

olika överlevnadsknep, strategier, 

uppgörande av eld och byggande av skydd. 

Dessutom övar vi på 1a hjälp och 

förbereder oss inför en övernattning, som 

sker mellan två vardagar. Till 

övernattningen behöver du egen sovsäck, 

annars behövs ingen extra utrustning eller 

kunskap. Välkomna! 

 

 

 

 

 

 

  

http://bit.ly/2p3jOpp


    
 

 

2) Konst- och färdighetsämnen 

(välj en) 

 

MUSIK (MUV) 
Årskurs 8: 2,0 veckotimmar  

Årskurs 9: 2,0 veckotimmar  

 

BILDKONST (BKV) 
Årskurs 8: 2,0 veckotimmar  

Årskurs 9: 2,0 veckotimmar  

 

 
 

HUSLIG EKONOMI (HLV) 
Årskurs 8: 2,0 veckotimmar  

Årskurs 9: 2,0 veckotimmar  

 

TEKNISKSLÖJD (TNV) 
Årskurs 8: 2,0 veckotimmar  

Årskurs 9: 2,0 veckotimmar  

 

 
 

TEXTILSLÖJD (TSV) 
Årskurs 8: 2,0 veckotimmar  

Årskurs 9: 2,0 veckotimmar  

 

GYMNASTIK (GYV) 
Årskurs 8: 2,0 veckotimmar  

Årskurs 9: 2,0 veckotimmar  

 

 

 

 

B) VALFRIA ÄMNEN 

 

B2-SPRÅK: TYSKA (TYV)  
Årskurs 8: 2,0 veckotimmar och 

Årskurs 9: 2,0 veckotimmar 

 

 

B2-SPRÅK: FRANSKA (FRV)  
Årskurs 8: 2,0 veckotimmar och 

Årskurs 9: 2,0 veckotimmar 

 

B2-SPRÅK: SPANSKA (SPV)  
Årskurs 8: 2,0 veckotimmar och 

Årskurs 9: 2,0 veckotimmar 

 

 
 

ENGELSKA BOKCIRKELN 

(ECV) 
Årskurs 8: 2,0 veckotimmar  

Årskurs 9: 2,0 veckotimmar  
Om du gillar att läsa och vill lära dig 

engelska på ett naturligt sätt är engelska 

bokcirkeln något för dig. Fast du inte har 

läst så mycket på engelska, har du nu en 

ypperlig möjlighet att börja med det. 

I engelska bokcirkeln läser vi böcker på vår 

egen nivå. Läsningen behöver inte vara för 

svår, eller för lätt. Du får hjälp och 

handledning i ditt läsande och lär dig att 

diskutera och presentera det du läst på ett 

mångsidigt sätt. Samtidigt lär du dig 

engelska på ett inspirerande och naturligt 

sätt. Vi kommer att bekanta oss med olika 

typer av litteratur och hitta fantastiska nya 

världar. Kom med i bokcirkeln! Det 

kommer att bli kul! 



    
 

 

NATURVETENSKAPER 

(NAV) Matematik, kemi och biologi 

Årskurs 8: 2,0 veckotimmar 

Årskurs 9: 2,0 veckotimmar  

 

 

JAG, MÄNNISKAN  

(JMV) Hälsokunskap 

Årskurs 8: 2,0 veckotimmar  

Årskurs 9: 2,0 veckotimmar  

Du får på mångsidiga sätt lära dig om 

allt mellan himmel och jord som 

påverkar ditt men också andra 

människors välmående. Ämnet utgår 

från Dig! 

 

KLÄDDESIGN (KDV) Slöjd 

Årskurs 8: 2,0 veckotimmar  

Du får lära dig att sy olika kläder 

utgående från egen design och 

planering. Valfriheten är stor! 

 
 

TEXTILKONST 

(TXV) Slöjd 

Årskurs 9: 2,0 veckotimmar 

Du får utveckla din konstnärlighet 

och fördjupa dig i olika material 

och tekniker. Tillverkningen av 

produkterna i textilkonst utgår från 

din egen vilja och intresse. 

 

BANDKURS (BKV) Musik 

Årskurs 8: 2,0 veckotimmar 

Vi musicerar tillsammans, lär oss 

behövliga grundläggande tekniker 

och lägger upp en repertoar för 

gruppen. Det finns möjlighet till 

inspelning och uppträdanden. 

 

 

UNG 

FÖRETAGSAMHET (UFV) 
Samhällslära & slöjd 

Årskurs 9: 2,0 veckotimmar 
Kom med och grunda ett 

övningsföretag. Lär dig om 

företagande, samarbete och att vara 

kreativ. Du får planera och tillverka 

produkter som ditt företag kan sälja 

under läsåret. Tillvalet är en del av 

UNG företagsamhets programmet. 

 
GYMNASTIK (GYV) 
Årskurs 8: 2,0 veckotimmar  

Årskurs 9: 2,0 veckotimmar  

 

HUSLIG EKONOMI (HLV) 
Årskurs 8: 2,0 veckotimmar  

Årskurs 9: 2,0 veckotimmar  

 

TEKNISK SLÖJD (TNV) 
Årskurs 8: 2,0 veckotimmar  

Årskurs 9: 2,0 veckotimmar  

 

BILDKONST (BKV) 
Årskurs 8: 2,0 veckotimmar  

Årskurs 9: 2,0 veckotimmar  

Du lär dig  

● föra resonemang kring olika 

typer av bilder. 

● framställa olika typer av bilder 



    
 

Vi arbetar med: 

Teckning och målning, Grafik och 

reklam (datorarbete inkluderat) 

Fotografering och film 

(datorbaserat inkluderat) och 3-

dimensionella arbeten 

 


