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Individuellt val till år 2 (åk 19) lå 2020/2021 

Nu är det dags att välja individuellt val till år 2. Valen görs på Dexter, och systemet 

är öppet mellan onsdag 15 januari kl. 08.00 och måndag 27 januari kl. 16.00.  
Du ska välja 100 poäng i 1:a hand, och lika mycket som reserv. 
Du som går ett yrkesprogram, och vill välja kurser som krävs för högskolestudier, kan 
välja mer. Se nästa sida för mer information! 
 
På onsdag 15 januari kl. 13.00–13.45 anordnas en mässa kring det individuella valet, 
där du som elev kan gå runt på olika stationer och ta reda på vad kurserna innehåller. 
Mässan hålls i Gallerian. 
 
Tänk igenom ditt val noga innan du väljer, eftersom särskilda skäl krävs för att du 
ska kunna byta senare. Skolans studie- och yrkesvägledare finns till hands i Gallerian, 
för att hjälpa till. 
 

Så här väljer du: 

• Gå in på Dexter som ligger som länk i Vklass. Systemet är öppet från onsdag 
15 januari kl. 08.00 och måndag 27 januari kl. 16.00.   

 

• När du loggat in klickar du på ”Du har val att göra”. Under pilen finns alla de 
kurser som erbjuds. Du ska välja 100 poäng i 1:a hand och 100 poäng i 2:a 
hand. 
 
Du som önskar läsa både ditt modersmål som modernt språk och annan 
individuellt val kurs ska välja upp till 200 p. 
 

• Du som går ett yrkesprogram, och vill läsa Svenska /Svenska som andraspråk 
2 / eller Engelska 6 som utökat program, för att få med någon annan  kurs 
också, kan välja upp till 300 poäng i 1:a hand och lika mycket i reserv. 
 

• När du lagt in dina val, klickar du på ”Spara”, och valet är klart. 
 

• Hör av dig till din studie- och yrkesvägledare, om du behöver hjälp med vad 
eller hur du ska välja! 

Lycka till med ditt val! 

Johanna Wilhelmsson 

 

Ps. Vilka kurser som kommer att gå igång beror på antalet deltagare.  

 



 

Krav för vidare studier, för dig som läser ett 
yrkesprogram 

Du som går ett yrkesprogram har i och med din yrkesexamen grundläggande 

behörighet till Yrkeshögskolan. Där finns utbildningar som blandar teoretiska studier 

med yrkeskunskap och praktik. Se www.yrkeshogskolan.se för mer information.  

Om du vill ha den grundläggande behörigheten som krävs till Högskola/Universitet 

måste du komplettera med ytterligare kurser i Svenska/Svenska som andraspråk och 

Engelska. 

För grundläggande behörighet krävs: 

• Svenska/Svenska som andraspråk 1, 2 och 3 (Svenska 1 läses obligatoriskt på 
alla program) 

• Engelska 6 (Engelska 5 läses obligatoriskt på alla program) 

 

På vissa yrkesprogram kan en del av den grundläggande behörigheten läsas inom 

ramen för programmet, på andra måste detta läsas som individuellt val. Ta noga reda 

på vad som gäller för ditt program! 

Alla elever har 200 poäng individuellt val; 100 i år 2 och 100 i år 3. 

På individuellt val finns två olika sätt att läsa Svenska/Svenska som andraspråk 2 och 

3; antingen på skoltid eller efter skoldagens slut (kl. 15.40–17.10 två ggr/vecka). 

Engelska 6 läses över två år inom skoltidens ram, men utan att krocka med övrigt 

individuellt val.  Detta för att elever som vill läsa något utöver Svenska och Engelska 

på individuellt val ska ha möjlighet till det. Den som vill läsa Svenska och/eller 

Engelska som individuellt val, utöver andra kurser, läser ett utökat program med mer 

än de 2 500 gymnasiepoäng som är minimum.  

Till de flesta utbildningar inom Högskola/Universitet finns också särskilda krav på vad 

du ska ha läst för att vara behörig. På www.antagning.se eller hos din studie- och 

yrkesvägledare finns mer information! 

På Komvux finns också möjlighet för elever som efter ett yrkesprogram vill 

komplettera sin yrkesexamen med kurser för grundläggande eller särskild 

högskolebehörighet. 

Ta gärna hjälp av din studie- och yrkesvägledare för att 
studieplanera din gymnasietid: 

Eva Jacobsen tfn 0383-975 73, eva.jacobsen@vetlanda.se 

(BA, EE, FT, HV, IN, NA, TE och VF) 

Ulrica Hildingsson tfn 0383- 975 60, ulrica.hildingsson@vetlanda.se 

(BF, EK, HA, RL, SA och VO) 

http://www.yrkeshogskolan.se/
http://www.yrkeshogskolan.se/
mailto:eva.jacobsen@vetlanda.se
mailto:eva.jacobsen@vetlanda.se
mailto:ulrica.hildingsson@vetlanda.se
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100-poängskurser 

 

Bild och form – BILBIL01b, 100p 

Du jobbar i många tekniker och metoder. Du lär dig att tolka och analysera egna och 

andras bilder för att uppnå bästa resultat samt fördjupning. (Ej HV, TE – inriktning Design- 

och produktutveckling) 

 

Upplysningar: Anneli Lagerqvist Gustavsson 

 

 

CAD1 – CADCAD01, 50p + CAD2 – CADCAD02, 50p 

För elever som vill pröva möjligheterna att skapa 3D-modeller och ritningar i CAD-

programvaran SolidWorks. CAD2 Fortsättning och fördjupning på CAD1.  

Inga förkunskaper erfordras. (EJ TE -inriktning Design och produktutveckling) 

 

Upplysningar: Fredrik Carlström 

 

 

Engelska 6 – ENGENG06, 100p 

Förkunskaper: Engelska 5. På skoltid i årskurs 2 och 3. Kan läsas utöver någon annan kurs 

på individuellt val, som utökat program. Se sid 2. (Enbart yrkesprogram) 

 

Upplysningar: Maria Pettersson/Helena Lindbom 

 

 

Entreprenörskap – ENTENR0, 100p 

Vad är en idé? Hur förverkligar man idéer och hur kan man skydda bra idéer? I denna kurs 

får man lära sig både vad ett projekt är och praktiskt arbeta i detsamma. Det är en kurs 

där du får jobba med din egen drivkraft och där samarbete i grupp är centralt. Dessutom 

kommer du att få lära dig hur grupper fungerar och du kommer att utmanas i att vara 

ledare. Om du vill testa dina gränser och tycker om att praktiskt samarbeta i grupp så är 

detta en kurs som passar dig. Kursen innebär att du kommer driva eget företag inom 

Ungföretagsamhet (www.ungforetagsamhet.se). Om du vill starta eget i framtiden så är 

detta kursen för dig. (Ej HA, EK – inriktning Ekonomi)  

 

Upplysningar: Malin Svensson  

 

Gränssnittsdesign  – GRÄGRÄ0, 100p 

Kursen ger grundläggande kunskaper i design av gränssnitt mellan människa och maskin. 

Fokus är på webben och applikationer i mobilen. Du får lära dig grunderna i programvaror 

för digital bild, film, text och ljud. Detta för att kunna ta fram förslag och bygga 

prototyper. 

 

Upplysningar: Linus Törngren 



 

Hälsopedagogik – HALHAL0, 100p 

Du får lära dig om din och andra människors hälsa samt hur olika livssituationer och 

levnadsvanor påverkar vår hälsa. Du får möjlighet att lära dig planera, genomföra och 

utvärdera aktiviteter som främjar hälsa. (Ej VO, BF) 

 

Upplysningar: Monica Johansson Prakt 

 

Ledarskap och organisation – LEDLED0, 100p 

Viktiga moment som tas upp är konflikthantering, grupputveckling, motivationsskapande 

faktorer, ledarstilar, ledarroller och organisationsformer, det vill säga olika metoder för 

att organisera en verksamhet för att nå uppsatta mål.  

(Ej SA – inriktning Beteendevetenskap) 

 

Upplysningar: Staffan Kling 

 

Matematik 2a – MATMAT02a, 100p 

Matematik 2a bygger vidare på kursen matematik 1a. Du kommer att ytterligare fördjupa 

dig inom områdena taluppfattning, aritmetik, algebra, geometri, samband och förändring 

samt problemlösning. (Endast yrkesprogram) 

 

Upplysningar: Linda Henrysson 

 

Moderna språk 

Skolan erbjuder ett antal moderna språk, se nedan. Beroende på hur många elever som 

väljer språket kan förutsättningarna vara andra än för övriga individuellt val kurser. 

Exempelvis kan det förekomma att lektioner läggs utanför ordinarie skoltid.  

Franska 3  – MODFRA03, 100p 

Franska för dig som har läst tre år på högstadiet. 

Franska 4 – MODFRA04, 100p 

Fortsättning för dig som har läst Franska 3. 

Spanska 3 – MODSPA03, 100p 

Spanska för dig som har läst tre år på högstadiet. 

 

Spanska 4 – MODSPA04, 100p 

Fortsättning för dig som har läst Spanska 3. 

Tyska 3 – MODDEU03, 100p 

Tyska för dig som har läst tre år på högstadiet. 

 

Tyska 4 – MODDEU04, 100p 

Fortsättning för dig som har läst Tyska 3. 

Upplysningar: Din språklärare eller Eva-Karin Svahn 

 



 

Modersmål som modernt språk 
I vissa fall kan också du läsa ditt modersmål som modernt språk. Under förutsättning 
att tillräckligt många elever vill ha samma språk och lärare finns, kan en grupp 
eventuellt starta. Vilket steg du ska läsa beror på dina förkunskaper. Beroende på hur 
många elever som väljer språket kan förutsättningarna vara andra än för övriga 
individuellt val kurser. Exempelvis förekommer det att lektioner läggs utanför 
ordinarie skoltid. Prata med din SYV om vad som passar dig bäst. Du gör ditt val i 
Dexter.  
 
Albanska – MODSQI, steg 3 & 4 
Arabiska – MODARA, steg 3 & 4  
Dari/persiska – MODFAS, steg 3 & 4  
Polska – MODPOL, steg 3 & 4  
Ryska – MODRUS, steg 3 & 4  
 

Övriga modersmål väljs via blankett. Kontakta din SYV för mer information. 

 

Nätverksteknik – NAINAR0, 100p 

Lär dig om de olika delar som får ett nätverk att fungera och hur dessa används tillsammans 

för att bygga ett väl fungerande datornätverk. Installera och konfigurera serversystem för 

att erbjuda de viktigaste nätverkstjänsterna. (Enbart inriktning TE- Information och 

medieteknik) 

 

Upplysningar: Sorin Ardelean 

 

Produktionsutrustning 1, inriktning mot Skärande bearbetning – PRUPRD01s, 100p 

Med inriktning mot Skärande bearbetning får du grunderna till en verkstads-

mekanikerutbildning. Grundläggande ritningslära och materiallära och vi arbetar med 

manuella maskiner. (EJ IN-inriktning CNC) 

 

Upplysningar: Thomas Jansson 

 

Programmering 1 – PRRPRR01 

Undervisningen i ämnet programmering ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om 

programmeringens grunder, färdigheter i att tillämpa relevanta metoder för 

programutveckling och förmåga att lösa programmeringstekniska problem. Undervisningen 

ska även bidra till att eleverna utvecklar förmåga att analysera, designa och vidareutveckla 

program.  

Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om några vanligt 

förekommande programspråk samt traditioner och nya trender i utvecklingen av 

programspråk. Dessutom ska undervisningen leda till att eleverna utvecklar kunskaper om 

datorns användning i samhället och datorns möjligheter och begränsningar. (Ej TE – 

inriktning Information och medieteknik) 

Upplysningar: Sorin Ardelean 



 

Psykologi 1 – PSKPSY01, 50p. + Psykologi 2a – PSKPSY02a, 50p             

I Psykologi 1 utvecklar du kunskaper om människans beteenden, känslor och tankar. Du 

kommer att studera hjärnan och hur människor fungerar i ett socialt sammanhang. Du 

utvecklar kunskaper om hur psykologiska teorier förklarar psykiskt välbefinnande. Du får 

också möjlighet att utföra psykologiska experiment och observationer. Du får möjlighet till 

ökad självkännedom och hur du och andra människor fungerar i sociala sammanhang. 

Psykologi 2a är en fördjupningskurs. Du kommer att studera personlighetspsykologi, 

utvecklingspsykologi och klinisk psykologi. Även psykologins roll i samhället studeras. (Ej BF, 

VO, EK, SA )  

 

Upplysningar: Tina Hellsten 

Styrketräning som aktivitetsledarskap – PEDAKI00S, 100p 

Du får lära dig styrketräningens grunder. Anatomi, träningslära och konstruera egna 

program till dig själv och andra. En del av kursen består av att du lär dig instruera andra 

personer. Kursen är till större delen praktisk – (träning). 

 

Upplysningar: Lars Paulsson 

Svenska 2 - SVESVE02, 100p 

Enbart yrkesprogram. På skoltid eller 2 gånger/vecka efter skoltid kl. 15.40–17.10.  

Se sida 2. 

 

Upplysningar: Margaretha Nicklasson och Ann Jagenheim 

 

Svenska som andraspråk 2 – SVASVA02, 100p 

Enbart yrkesprogram. På skoltid eller 2 gånger/vecka efter skoltid kl. 15.40–17.10.  

Se sidan 2. 

 

Upplysningar: Azadeh Nicoobayan 

 

 


