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Individuella val 
 
Alla elever ska välja kurser för 200 poäng.  
Du som nu går i år 1 väljer i januari kurser både till år 2 och till år 3.  
Du kan använda det individuella valet för att bredda din utbildning med fördjupningskurser i 
ämnen du redan läser, eller med kurser i nya ämnen. Du kan använda individuella valet för att 
vidga din högskolebehörighet. 
 
Du som nu läser specialidrott har redan gjort ett individuellt val. Du kan välja att fortsätta med 
specialidrott 2, eller välja en annan kurs. 
 
Det är inte säkert att en kurs startar om det är för få sökande, därför måste du göra ett första-, ett 
andra- och ett tredjehandsval. 
 
Du måste lämna in din(a) valblankett(er) senast fredag 2 mars! Lämna till din mentor, eller 
till May-Britth på expeditionen. 
 

Utökat program 
Det är möjligt att läsa utökat program, dvs mer än 2500 poäng. SYV Christian hjälper dig att göra 
ansökan om att läsa utökat program. Du måste ansöka om att få utökat program hos rektor, som 
fattar beslut utifrån din studiesituation.  
 
Elever på yrkesförberedande program har möjlighet att välja högskolepaketet, för att få 
grundläggande behörighet till universitet och högskola. Detta paket innebär automatiskt att man 
läser 300 poäng som individuellt val, alltså utökat program. Du som vill läsa högskolepaketet ska 
alltså veta att det både är en kurs mer, och att dessa kurser i svenska och engelska är svårare än de 
kurser du läser i år 1. 
 
 
 

Grundläggande högskolebehörighet 
En examen från ett högskoleförberedande program ger automatiskt grundläggande behörighet till 
högskola/universitet.  
 
En examen från ett yrkesförberedande program ger grundläggande behörighet till 
högskola/universitet om du väljer högskolepaketet med kurserna Svenska 2, Svenska 3 och 
Engelska 6. (Dessa kurser kan även läsas senare, på vuxenutbildningen). 
 
 
 

Särskild högskolebehörighet 
Många utbildningar kräver särskild behörighet, t ex extra matematik, naturkunskap eller 
samhällskunskap. Se ”Behörighetsvisaren” på www.utbildningsinfo.se. Du kan också titta på  
www.studera.nu, på respektive högskola/universitets hemsida, eller prata med vår SYV Christian 
för att ta reda på vilka kurser du kanske behöver för vidare studier! 
 
 
 
 

http://www.utbildningsinfo.se/
http://www.studera.nu/


Meritpoäng 
Meritpoäng är bra om du söker en utbildning där det är hög konkurrens om platserna. Du kan 
maximalt få 2,5 meritpoäng totalt. Du måste ha godkänt betyg i en kurs för att få meritpoängen. 
En kurs som krävs för behörighet ger inte meritpoäng. 
 
 Meritpoäng för moderna språk – max 1,5 meritpoäng 

- steg 3 ger 0,5 meritpoäng 
- steg 4 ger 1 meritpoäng 
- steg 5 ger 0,5 meritpoäng 

 
Du får maximalt 1,5 meritpoäng i moderna språk genom att antingen ha godkända 
betyg i steg 3 och 4, eller genom steg 4 och 5, om steg 3 krävs för särskild 
behörighet. 
 
Om du har betyg i steg 4 men inte i steg 5, kan du få 0,5 meritpoäng för ett annat 
språk (lägst steg 2). Du kan alltså få 1,5 meritpoäng utan att läsa steg 5. 
 
Svenska, engelska och modersmål räknas inte som moderna språk. 
 
 
Meritpoäng för engelska – max 1 meritpoäng 
- Engelska 7 ger 1 meritpoäng 

 
 

Meritpoäng för matematik – max 1,5 meritpoäng 
- Om behörighetskravet är grundläggande behörighet  

ger steg 2, 3 och 4 vardera 0,5 meritpoäng. 
- Om behörighetskravet är steg 2 ger steg 3, 4 och 5 vardera 0,5 meritpoäng.  
- Om behörighetskravet är steg 3,  

ger steg 4 0,5 meritpoäng, och steg 5 1 meritpoäng.  
- Om behörighetskravet är steg 4 ger steg 5 1 meritpoäng. 
- Matematik specialisering ger 0,5 meritpoäng per specialiseringskurs. 

 
 
För ytterligare information eller om du har frågor – kontakta vår SYV: 
Christian Svensson på telefon 0513-173 05 
Christian.Svensson@admin.herrljunga.se 
 
 

Förteckning över de individuella val-paket som erbjuds programvis 
 

Bygg- och Anläggningsprogrammet 
o högskolepaketet med Engelska 6, Svenska 2 och 3 (och ev. Matematik 2a). Detta val 

innebär utökad studiekurs (detta kan beviljas för elever som förväntas nå minst E i alla 
sina kurser) och rekommenderas till dem som är högt studiemotiverade. 
 

o yrkesspåret med Hållbart samhällsbyggande och Betong 1 – lågform och platta på mark. 
Hållbart samhällsbyggande är en kurs som innehåller lärande om att bygga nytt och 
ombyggnad av befintliga byggnader på ett hållbart vis både ekonomiskt, ekologiskt och 
socialt. Kursen visar också på de olika alternativ till energikällor som finns till 



uppvärmning av byggnader. Kursen behandlar även de olika byggkonstruktioners 
utförande som kraven på hållbart byggande ställer. Med denna kurs i Hållbart 
samhällsbyggande  kompletteras din byggutbildning med det som i dag efterfrågas av 
byggbranschen och samhället i stort. 
 
Betong 1 behandlar olika formsättningsalternativ, armering och betonggjutningar, från 
planering och utförande till det att byggobjektet är färdigt att användas. Byggprojekt kan 
vara allt från mindre konstruktioner som plintar under en altan till stora konstruktioner 
som broar och vattenkraftverk. Detta är en kurs som till stora delar genomförs på din 
APL. Betong 1 ger också kunskaper i isolering av grundplattor och grundmurar samt i 
dränering och formsättning. Ritningsläsning gällande betongkonstruktioner ingår också i 
denna kurs. 
 

El- och energiprogrammet 
o högskolepaketet med Engelska 6, Svenska 2 och 3 (och ev. Matematik 2a). Detta val 

innebär utökad studiekurs (detta kan beviljas för elever som förväntas nå minst E i alla 
sina kurser) och rekommenderas till dem som är högt studiemotiverade. 
 

o teknikpaketet för inriktning dator- och kommunikationsteknik: Webbutveckling 1, 
där du får lära dig att vidareutveckla webbsidor, wepplatser, webbapplikationer samt 
applikationer, och Digital kommunikationsteknik som behandlar områden inom modern 
kommunikationsteknik 
 

o el-/teknikpaketet för webb- och apputveckling: CAD 1+ 2 och Ellära 1. 
 
 

Industritekniska programmet 
o högskolepaketet med Engelska 6, Svenska 2 och 3 (och ev. Matematik 2a). Detta val 

innebär utökad studiekurs (detta kan beviljas för elever som förväntas nå minst E i alla 
sina kurser) och rekommenderas till dem som är högt studiemotiverade. 
 

o yrkespaket 1 – Ställteknik (maskinoperatör) Industritekniska processer 2 + 3, 
Produktionsutrustning 3 
 

o yrkespaket 2 – Pressgjuteriteknik (gjutare) Industritekniska processer 2 + 3, 
Produktionsutrustning 3 
 

o yrkespaket 3 – Reparation (underhållsmekaniker) Avhjälpande underhåll 2,  Lager och 
smörjteknik,  Kälsvets 1 (mig-svets) 
 

o yrkespaket 4 – Verktygsteknik (verktygsmakare/CNC-operatör metall) Datorstyrd 
produktion 4 + 5, Produktionsutrustning 3 
 

o yrkespaket 5 – Pipelife (ställteknik maskinoperatör) Industritekniska processer 2 + 3, 
Tillverkningsunderlag 2 
 

o yrkespaket 6 – Blomdahls (maskinoperatör/svetsare) Industritekniska processer 2, 
Kälsvets 1, Tillverkningsunderlag 2 

 
o yrkespaket 7 – Lesjöfors (ställteknik/maskinoperatör) Industritekniska processer 2 + 3, 

Tillverkningsunderlag 2 



Restaurang- och Livsmedelsprogrammet 
o högskolepaketet med Engelska 6, Svenska 2 och 3 (och ev. Matematik 2a). Detta val 

innebär utökad studiekurs (detta kan beviljas för elever som förväntas nå minst E i alla 
sina kurser) och rekommenderas till dem som är högt studiemotiverade. 
 

o bar- och dryckespaketet med kurserna Drycker och ansvarsfull alkoholservering  
och Barteknik. 

 
 

Alfabetisk kursförteckning över individuella val 
Du som går ett högskoleförberedande program, och du som går ett yrkesförberedande program 
och inte vill välja färdiga paket, väljer av följande kurser: 
 
Bild (100 poäng) – För alla 
Bild och form är en praktisk kurs med tyngdpunkt på elevernas egna arbeten med olika 
traditionella och nya konstnärliga material och tekniker. Du får möjlighet att uttrycka dig estetiskt 
inom bl a teckning och måleri. Kursen behandlar också bildanalys och bildens olika funktioner 
och användningsområden. 
 
CAD 1 (50 poäng) – För BA, EE webb- och app, Lärlingsutbildning, NA 
Du får grundläggande kunskaper kring att modellera i 3D och lära dig grundläggande standarder 
som används i Sverige och världen. Kursen har många verklighetsförankrade uppgifter och 
eftersträvar att ge goda kunskaper för fortsatta studier inom ämnet, dessutom får du möjlighet att 
skapa egna 3D-utskrifter av dina modeller. 
 
CAD 2 (50 poäng) – För BA, EE webb- och app, Lärlingsutbildning, NA 
Bygger på CAD 1. Kursen utforskar mer avancerade tekniker för att skapa modeller och ritningar 
över produkter. Till stor del bygger kursen på att förstå hur vardagsföremål runt omkring oss är 
uppbyggda i modelleringsprogram, och att fortsätta skapa egna 3D-utskrifter av egna modeller. 
 
Engelska 6 (100 poäng) – För BA, EE, IN, RL, Lärlingsutbildning 
Bygger på Engelska 5. Denna kurs krävs för att få grundläggande högskolebehörighet. 
 
Engelska 7 (100 poäng) – För BA, EE, IN, RL, TE profil spelutveckling, Lärlingsutbildning 
Bygger på Engelska 6. Gillar du engelska och är redo för en utmaning? Då är detta en bra kurs 
för dig! Engelska 7 syftar till att göra dig ännu mer förberedd för studier på högskola och 
universitet. Den innefattar mer avancerade ämnen och ställer högre krav på din egen produktion 
- allt för att du ska få möjlighet att utvecklas. 
 
Entreprenörskap (100 poäng) – För NA, RL, SA, TE profil spelutv. 
En praktiskt inriktad kurs där man får lära sig att tänka nytt. Man lär sig att starta, driva och 
avsluta ett företag på samma sätt som i verkligheten. Eleverna uppskattar det egna ansvaret och 
att få utveckla sin egen affärsidé. 
 
Filosofi 1 (50 poäng) – För EK, NA, TE 
Du får utveckla din förmåga att delta i samtal om vad verkligheten är, om vad vi med säkerhet 
kan veta och om människans existens och handlande. Du får möjlighet att utveckla ditt tänkande 
i mötet med filosofi från olika tider och traditioner, vilket kan inspirera till att tänka i nya banor 
och utmana invanda föreställningar.  



Du får lära dig att analysera och ta ställning till olika verklighetsuppfattningar, och att ta ställning 
till existentiella, värdefilosofiska och aktuella samhällsfilosofiska frågor och teorier. Du kommer 
att utveckla ett kritiskt och självständigt tänkande samt förmåga till personliga ställningstaganden 
grundade på genomtänkta argument.  

Franska 1 – 5 (100 poäng per kurs) – se Moderna språk 1 - 5 
 
Geografi 1 (100 poäng) – För EK, NA, SA bet., TE 
Världens ämne! Grundtema är samspelet mellan människan och hennes omgivning samt den 
föränderliga geografiska omvärlden. Geografi är ett tvärvetenskapligt ämne som utvecklar 
kunskaper om jorden som ett sammanflätat, växlande och komplext system. 
 
Gränssnittsdesign (100 p) – För TE 
 
Historia 1a2 (50 poäng) – För BA, EE, IN, RL, Lärlingsutbildning 
Bygger på Historia 1a1. 
 
Historia 2a (100 poäng) – För EK, TE 
Bygger på Historia 1b. 
 
Idrott och hälsa 2 (100 poäng) – För EK, NA, SA, TE 
Bygger på Idrott och hälsa 1. Går i år 3. Fortsättningskurs i Idrott och hälsa med tyngdpunkt på 
upplevelsebaserade aktiviteter såsom paddling, klättring och skidåkning. En kurs för dig som vill 

lära dig mer om hälsa och hur din kropp fungerar i olika träningssituationer. 
 
Idrott och hälsa – specialisering 1: fotboll (100 poäng) – För EK, NA, SA, TE 
 
Idrott och hälsa – specialisering 2: fotboll (100 poäng) – För EK, NA, SA, TE 
Bygger på Idrott och hälsa – specialisering 1. Går i år 2. 
 
Instrument eller sång 1 (100 poäng) – För alla 
Val av denna kurs kan innebära att lektionerna hamnar utanför ordinare schematid  
(kursen genomförs på Musikskolan). 
 
Interna transporter (50 poäng) – För IN, Lärlingsutbildning 
 
Internationella relationer (100 poäng) – För NA, TE 
Varför blir det krig? Vad innebär globaliseringen för relationen mellan världens fattiga och rika 
länder? Varför uppstod det ett inbördeskrig i Syrien?  Det är denna typ av frågor som behandlas i 
denna kurs. Internationella relationer ger kunskap om och förståelse för förutsättningarna för 
samarbete och konflikt i det internationella systemet.     
 
Kommunikation (100 poäng) – För EK, NA, SA sam, TE 
Kursen ingår i ämnet pedagogik som tar utgångspunkt i vetenskapen om människors liv och 
lärande i olika miljöer och fokuserar på mötet mellan människor utifrån individ-, grupp- och 
ledarperspektiv. Du får kunskaper om hur synen på kunskap och lärande har förändrats och hur 
det har påverkat såväl fostran som undervisning. Du får också lära dig om hur människor formas 
av, och själva skapar, sociala sammanhang, samhällen och kulturer. Du kommer att få kunskaper 
om hur värderingar och kunskaper skapas, lever kvar och förändras inom olika kulturer, 
samhällen, institutioner och grupper av människor. 
 



Latin 1 (100 poäng) – För EK, NA, SA, TE 
Latinet är språket som ligger till grund för bland annat vetenskaper och juridik. Latinet har 
påverkat hela Europa i 2000 år – och fortsätter göra så än i dag, t ex i form av lånord. 
Företagsnamn som Volvo, Audi och Securitas är välkända exempel! 
 
I den här kursen får du grundläggande kunskaper i språket. Vi arbetar med ord, texter och 
ordspråk och grammatik. Du får lära dig att de språkliga sambanden mellan latinet och engelskan, 
och de romanska språken (t ex spanska och franska). Vi fördjupar oss också i historia, vardagsliv 
och staden Rom – arkitektur, kända människor och platser, och mytologi. 
 
Ledarskap och Organisation (100 poäng) – För EK, NA, SA sam, TE 
Kursen leder till kunskaper om individers och gruppers sätt att fungera i en organiserad 
verksamhet. Du får möjlighet att lära dig om kunskaper om grupprocesser och konflikthantering. 
Undervisningen ska också bidra till att du utvecklar förståelse av ledarskapets roll och villkor samt 
tillit till din egen ledarskapsförmåga. Kursen ska ge möjlighet att utveckla kritisk medvetenhet 
genom att undersöka och diskutera frågeställningar inom ledarskap och organisation samt kritiskt 
granska och reflektera över t ex nyheter. 
 
Matematik 2a (50 poäng) – För BA, EE, IN, RL, Lärlingsutbildning 
Bygger på Matematik 1a. 
 
Matematik 3b (100 poäng) – För SA 
Bygger på Matematik 2b. 
 
Matematik 4 (100 poäng) – För TE 
Bygger på Matematik 3. 
 
Matematik 5 (100 poäng) – För NA, TE 
Bygger på Matematik 4. 
 
Moderna språk steg 1 – 5 (100 poäng) – För alla 
Steg 1: Här lär du dig de första grunderna i det nya språket! Du lär dig mer än du tror på ett år! 
 
Steg 2: Du fortsätter att bygga vidare på grunderna du fick under Steg 1.  
 
Steg 3: Har du läst ett språk på högstadiet som du vill fortsätta med är detta din första kurs här på 
gymnasiet. Den bygger alltså vidare på dina tidigare kunskaper. Nu blir utmaningarna fler och du 
förväntas kunna, alternativt snart lära dig, hur du använder språket lite mer på egen hand.  
 
Steg 4: Denna kurs kan du läsa under ditt andra eller tredje år här. Nu blir nivån högre och 
kursinnehållet motsvarar det du gjorde när du läste engelska i nian.  
 
Steg 5: Denna kurs läser du i år 3, förutsatt att du redan klarat av Steg 1-4. Nivån motsvarar 
kursen Engelska 5, vilket innebär ännu fler utmaningar, men också att du kommer att kunna 
språket förhållandevis väl om du har jobbat bra under kursen. 
 
Modersmål (100 poäng) – För alla som inte har svenska som modersmål 
 
 
 
 



Musikproduktion 1 (100 poäng) – För alla 
Här får du lära dig hur man spelar in och redigerar på bästa sätt, både ljud och MIDI. 
Du får även lära dig grundläggande akustik, ljudlära och lite liveljud, bl a hur ljudanläggningen i 
aulan fungerar. Vi kommer också gå in på hur man kan göra sina egna loopar för DJs och 
bakgrunder för dig som sjunger eller spelar instrument. 
 
Naturkunskap 2 (100 poäng) – För EK, SA 
Bygger på Naturkunskap 1b och är en fördjupningskurs där du får lära dig mer om Universum 
och jordens historia. Vi utforskar evolutionens mekanismer, tittar på människans utveckling och 
fördjupar oss i människokroppens mysterier. Du kommer att få göra laborationer och lära dig hur 
man arbetar på ett modernt naturvetenskapligt sätt men även att se det ur ett historiskt perspektiv 
och få förståelse över hur viktig naturvetenskapen varit för människans kultur och världsbild.    
 
Privatjuridik (100 poäng) – För NA, SA, TE 
Praktisk kurs i vardagsjuridik. En mycket praktisk och konkret kurs med det som man måste 
kunna som medborgare i Sverige idag. 
 
Programmering 1 (100 p) – För alla 
Kursen behandlar hur mjukvaror skapas, anpassas och utvecklas samt programmeringens roll i 
informationstekniska sammanhang som datorsimulering och praktisk datoriserad 
problemlösning. Du får kunskaper om programmeringens grunder, färdigheter i att tillämpa 
relevanta metoder för programutveckling och förmåga att lösa programmeringstekniska problem.  
 
Du kommer också utveckla förmåga att analysera, designa och vidareutveckla program, och få 
kunskaper om några vanligt förekommande programspråk samt traditioner och nya trender i 
utvecklingen av programspråk. Dessutom får du lära dig om datorns användning i samhället och 
datorns möjligheter och begränsningar. 
 
Programmering 2 (100 p) – För alla 
Bygger på, och innebär fördjupade kunskaper inom det som tas upp i Programmering 1, och med 
särskild betoning på kunskaper om och färdigheter i objektorienterad programmering. 
 
Psykologi 1 (50 poäng) – För NA, TE 
I den första psykologikursen får du lära dig hur denna vetenskap växte fram, och olika 
förklaringar till mänskliga beteenden, känslor och tankar. Du får också kunskaper om hur 
människan uppfattar och förstår sin omvärld och sig själv. I samband med det behandlas hur 
hjärnan tar emot och bearbetar information.  
 
Du får lära dig lite om hur människan påverkas och formas tillsammans med andra utifrån de 
grupper och organisationer hon eller han tillhör. Vi tittar på hur verklighetsuppfattningar och 
självbilder påverkas och formas. Kursen tar också upp psykisk hälsa och ohälsa med betoning på 
stress och stresshantering samt kriser och krishantering. 
 
Psykologi 2 (50 poäng) – För EK, NA, TE 
Bygger på Psykologi 1 och behandlar fördjupade kunskaper i ämnet. Bland annat får du läsa mer 
om personlighetspsykologi och dess tillämpningar: hur individen beskrivs utifrån sina egenskaper 
och hur dessa påverkar individens beteende, känslor och tankar. Vi går också in på mediers, 
livsstilars och kulturers påverkan på mänskliga beteenden, känslor och tankar. 
 
 
 



Retorik (100 poäng) – För NA, TE 
I retorikkursen får du lära dig att bli mer säker i dig själv. Vi inleder med roliga och lärorika 
övningar, och tillsammans bygger vi upp en trygg grupp med en tillåtande miljö. Du får lära dig 
att tala inför publik, lyssna och ge respons till andra, argumentationsteknik m.m. En mycket 
användbar kurs för alla! 
 
Samhällskunskap 1a2 (50 poäng) – För BA, EE, IN, RL, Lärlingsutbildning 
Bygger på Samhällskunskap 1a1. 
 
Samhällskunskap 2 (100 poäng) – För EK, NA, SA bet, TE 
 
Sociologi (100 poäng) – För EK, NA, TE 
Kursen behandlar sociala sammanhang och relationen mellan människan och samhället på 
individ-, grupp- och samhällsnivå. Du får kunskaper om människors handlingar, sociala relationer 
och sociala processer med utgångspunkt i såväl samhällsförändringar som människors möten i 
vardagen. 
 
Spanska 1 – 5 (100 poäng per kurs) – se Moderna språk 1 - 5 
 
Svenska/Svenska som andraspråk 2 (100 poäng) – För BA, EE, IN, RL, Lärlingsutbildning 
Bygger på Svenska/Svenska som andraspråk 1. 
 
Svenska/Svenska som andraspråk 3 (100 poäng) – För BA, EE, IN, RL, Lärlingsutbildning 
Bygger på Svenska/Svenska som andraspråk 2. 
 
Tyska 1 – 5 (100 poäng per kurs) – se Moderna språk 1 - 5 
 
 
  



Inriktningsval 

Naturvetenskapsprogrammet 
o Inriktning Naturvetenskap – Du fördjupar dig inom de naturvetenskapliga ämnena och 

matematik. 
Kurser: Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4 
 

o Inrikning Naturvetenskap och samhälle – Du kombinerar dina studier inom matematik 
och naturvetenskap med att studera geografi och samhällskunskap. 
Kurser: Geografi 1, Samhällskunskap 2, Ett naturvetenskapligt ämne, t ex Biologi 
2/Fysik 2/Kemi 2. Dessutom behöver du välja ytterligare en programfördjupningskurs 
– se listan över individuella val. 
 

Samhällsvetenskapsprogrammet 
o Inriktning Samhällsvetenskap – Du fördjupar dig i samhällskunskap, geografi, historia 

och religionskunskap. Du får kunskap om samhället i stort, världen i övrigt och samspelet 
mellan människor, och deras livsvillkor. 
Kurser: Geografi 1, Historia 2, Religionskunskap 2, Samhällskunskap 2 & 3 
 

o Inriktning Beteendevetenskap – Du fördjupar dina kunskaper inom psykologi, sociologi 
och ledarskap. Du förbereds för att möta människor i vitt skilda livssituationer och kan 
förstå hur individer och grupper påverkar varandra. 
Kurser: Ledarskap & Organisation, Kommunikation, Psykologi 2, 
Samhällskunskap 2, Sociologi 

 
 
 

Profilval 

Teknikprogrammet 
På inriktning Informations- & medieteknik läser du kurserna CAD 1 & 2 och Datorteknik. Du 
kan välja att läsa inriktningen utan profil, då läser du även kurserna Entreprenörskap och 
Engelska 7. 
 
Om du väljer profil Spelutveckling läser du istället kurserna Programmering 2 och 
Webbutveckling 2. 
 
 

Programfördjupningsval 

Bygg- och Anläggningsprogrammet 
 
Du som går BA väljer mellan följande tre programfördjupningar: 
 

o Husbyggnad/Trä 
Kurser: Trä 1, 2 & 3 
 

o Husbyggnad/Mur 
Kurser: Mur- och putsverk 1, 2 & 3 
 

o Husbyggnad/Betong 
Kurser: Betong 1, 2 & 3 


