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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. Välj inte ett ämne bara därför 
att din kamrat gör det. 
 
A) VALFRIA KONST- OCH 
FÄRDIGHETSÄMNEN: 
 
De valfria konst- och färdighetsämnena 
bedöms inom sitt huvudämne. 
 
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): 
 
Den kreativa kocken (xHUkf)  
Huslig ekonomi 
Gillar du att laga mat och tycker om att 
sätta din egen prägel på rätterna då passar 
den här kursen just för dig. 
 
 
Musiklaboratoriet (xMUkf)  
Musik 
Du får testa alla möjliga instrument, låtar 
och stilar i en avspänd och tillåtande miljö. 
Kanske bor det även en singer-songwriter i 
dig? 
 
 
 
Slöjda din 
egen möbel 
(xSLkf) 

I kursen får du möjlighet att planera och 
tillverka en möbel enligt dina egna 
önskemål.  
 
Inredning med mjuka material 
(xSLkf) Slöjd  
Du får designa och tillverka en egen 
inredningsprodukt i valfria mjuka material.  
 
Garncafè (xSLkf) Slöjd 
Kom med och skapa olika produkter av 
garn som du gillar. Du kan till exempel 
sticka, virka eller brodera över en kopp 
kaffe eller te! 
 
Överlevnad och vildmarksteknik 
(xGYkf)  
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 
och liggunderlag, annars behövs ingen 
extra utrustning eller kunskap. Välkomna! 

 

  
Ställningstagande Konst (xBKkf) 
Bildkonst 
Kom med, tag ställning, make a difference! 
Vi bearbetar aktuella ämnen via bl.a.: 
 -healing music 
 -planscher 
 -nyhetsinslag 
 -flashmob 
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2) Konst- och färdighetsämnen 
(välj ett som pågår i åk 8 och 9) 
 
Musik (vMUkf) 
Årskurs 8: 2,0 veckotimmar  
Årskurs 9: 2,0 veckotimmar  
 
Bildkonst (vBKkf) 
Årskurs 8: 2,0 veckotimmar  
Årskurs 9: 2,0 veckotimmar  
 

 
 
Huslig ekonomi (vHUkf) 
Årskurs 8: 2,0 veckotimmar  
Årskurs 9: 2,0 veckotimmar  
 
Teknisk slöjd (vSLkf) 
Årskurs 8: 2,0 veckotimmar  
Årskurs 9: 2,0 veckotimmar  
 

 
 
Textilslöjd (vSLkf) 
Årskurs 8: 2,0 veckotimmar  
Årskurs 9: 2,0 veckotimmar  
 
Gymnastik (vGYkf) 
Årskurs 8: 2,0 veckotimmar  
Årskurs 9: 2,0 veckotimmar  
Du får röra på dig på individnivå och i 
grupp. Vi fördjupar oss i valfria 
motionsformer. Vi utövar rätt långt de 
grenar som lämpar sig för de olika 
årstiderna. 
 
B) VALFRIA ÄMNEN 

De valfria ämnena bedöms som en egen 
ärokurs. 
 
 
B2-SPRÅK: TYSKA (vTYB2)  
Årskurs 8: 2,0 veckotimmar och 
Årskurs 9: 2,0 veckotimmar 
 
B2-SPRÅK: FRANSKA (vFRB2)  
Årskurs 8: 2,0 veckotimmar och 
Årskurs 9: 2,0 veckotimmar 
 
B2-SPRÅK: SPANSKA (vSPB2)  
Årskurs 8: 2,0 veckotimmar och 
Årskurs 9: 2,0 veckotimmar 

 
 
 
ENGELSKA BOK- OCH 
FILMCIRKELN (vEC) 
Årskurs 8: 2,0 veckotimmar  
Årskurs 9: 2,0 veckotimmar  
Om du är nyfiken, gillar att läsa, är 
intresserad av film och vill lära dig engelska 
på ett naturligt sätt är engelska bok- och 
filmcirkeln något för dig. Vi kommer att 
bekanta oss med olika typer av litteratur och 
film. Kom med, det kommer att bli kul! 
 
 
 
 
 
 
 
UNG FÖRETAGSAMHET - Ett 
år som företagare (vUF)  
Samhällslära 
Årskurs 9: 2,0 veckotimmar 
Kom med och grunda ett övningsföretag. 
Lär dig om företagande, samarbete och att 
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vara kreativ. Du får planera och tillverka 
produkter och tjänster som ditt företag kan 
sälja under läsåret. Tillvalet är en del av 
UNG företagsamhets programmet. 
 
 
 
MYKI MERA TEKNISK SLÖJD 
(vTL)  
Årskurs 8 och 9: 2,0 veckotimmar  
I kursen bekantar eleven sig med de 
vanligaste materialen, maskinerna och 
teknikerna. I en slöjdprocess designar, 
genomför och reflekterar man över arbetet 
man gör. Vi jobbar med olika teman. Inom 
ett tema väljer eleven själv hurudan produkt 
hen önskar göra.  
 
 
 
 
 
 
 
JAG VILL SLÖJDA I MJUKA 
MATERIAL!  (vTL)  
Årskurs 8 och 9: 2,0 veckotimmar 
I kursen bekantar eleven sig med de 
vanligaste materialen, maskinerna och 
teknikerna. I en slöjdprocess designar, 
genomför och reflekterar man över arbetet 
man gör. Vi jobbar med olika teman. Inom 
ett tema väljer eleven själv hurudan produkt 
hen önskar göra.  
 
 
EN RESA I KRYDDORNAS 
SPÄNNANDE VÄRLD (vHL) 
Årskurs 8: 2,0 veckotimmar  
Vi lär oss mera om kryddor. Vi doftar, 
smakar och använder kryddor på olika sätt 
då vi bakar och lagar mat. 
 
 

SMAKER FRÅN  
NÄR OCH FJÄRRAN (vHL) 
Årskurs 9: 2,0 veckotimmar 
Grytor och kastruller fylls med 
smaker från både när och fjärran.  
 
 
 
 

TECKNING OCH MÅLNING, 
GRAFIK OCH REKLAM (vBK) 

Årskurs 8: 2,0 veckotimmar 

Du lär dig framställa och föra resonemang 
kring olika typer av bilder. 

 

FOTOGRAFERING (vBK) 

Årskurs 9: 2,0 veckotimmar 

Du lär dig använda systemkamera 
och om bildkomposition, ljus, 
kamerainställningar och digital 
bildhantering. 

 
 
 
 
 


