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Juridik, Data och Media
Webbutveckling 1

Kurskod: WEBWEU01

100 poäng, Åk2, Åk3 (BLÅ pos)
Kursen ger dig kunskaper i att bygga en webbplats med hjälp av olika verktyg och
tekniker. Där ingår att skapa struktur och att designa text och bild. Du får en
introduktion om webbens protokoll, adresser, säkerhet och samspelet mellan klient
och server. Dessutom behandlar kursen de standarder som används på webben,
webbens historia och dess samhällspåverkan samt de lagar och bestämmelser som är
tillämpliga.

För mer info, kontakta Niklas Park niklas.park@danderyd.se

Affärsjuridik

Kurskod: JURAFF0

100 poäng, Åk3 (GUL pos)
Kursen behandlar avtal, köp, marknadsrätt, fordringar, skulder, associationsrätt,
immaterialrätt och hyresrätt, rättsområden som är relevanta inom affärslivet. Svensk
rättsordning och förhållandet till EU-rätt och internationell rätt sett ur företags
synvinkel berörs. Elevens förmåga att kritiskt granska och analysera olika rättsliga
regleringars betydelse utvecklas. Kursen ger en god grund för yrkesliv och företagande.

För mer info, kontakta Herman Strid eller Magnus Lindqvist
herman.strid@danderyd.se magnus.lindqvist@danderyd.se

Privatjuridik

Kurskod: JURPRI0

100 poäng, Åk2, Åk 3 (BLÅ pos)
Kursen behandlar grundläggande områden inom civilrätt såsom äktenskapsrätt,
successionsrätt, straffrätt, avtalsrätt, konsumenträtt, hyres- och fastighetsrätt samt
arbetsrätt och skadeståndsrätt. Rättsområden som är relevanta att ha kunskaper inom
genom hela livet. Stor vikt läggs också vid att eleven ska träna sig i att kritiskt granska
och analysera olika rättsliga regleringars betydelse och tolkning. Kursen ger en god
grund för att starta vuxenlivet och inte minst yrkeslivet.

För mer info, kontakta Herman Strid eller Magnus Lindqvist
herman.strid@danderyd.se magnus.lindqvist@danderyd.se
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Programmering 1

Kurskod: PRRPRR01

100 poäng, Åk2, Åk3 (BLÅ pos)
Kursen ger grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper i programmering. Målet
är att ge färdigheter att skriva, läsa, strukturera, analysera, dokumentera och
kommentera källkod i ett eller flera programmeringsspråk.

För mer info, kontakta Bertil Lundell bertil.lundell@danderyd.se

Programmering 2

Kurskod: PRRPRR02

100 poäng, Åk3 (GUL pos)
Fortsättningskurs: Kursen är riktad till dig som läst Programmering 1.
Kursen ger fördjupade teoretiska och praktiska kunskaper i programmering med
särskild betoning på kunskaper och färdigheter i objektorienterad programmering.

För mer info, kontakta Bertil Lundell bertil.lundell@danderyd.se

Företagsekonomi och Entreprenörskap
Entreprenörskap

Kurskod: ENTENR0

100 poäng, Åk2, Åk3 (BLÅ pos)
Entreprenörskap baseras på begrepp, teorier, modeller och metoder inom t ex
psykologi, företagsekonomi, retorik och juridik. Du utvecklar förmågan att omvandla
idéer till praktiska, målinriktade aktiviteter där grundläggande färdigheter i att
genomföra/utvärdera ett projekt betonas. Du får lära dig ekonomisk planering,
dokumentation och uppföljning samt hur produkter och idéer skyddas av lagar och
bestämmelser, till exempel upphovsrätt.

För mer info, kontakta Anders Hellqvist anders.hellqvist@danderyd.se
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Entreprenörskap (med UF)

Kurskod: ENTENR0-UF

100 poäng, åk2, åk3 (BLÅ pos)
Kursen utvecklar förmågan att omvandla idéer till praktiska och målinriktade
aktiviteter och ger fördjupade färdigheter i att starta, driva, avsluta och utvärdera ett
företag inom ramen för Ung Företagsamhet. Du lär dig företagsekonomiska metoder
inom kalkylering, marknadsföring och redovisning, men också hur produktutveckling,
marknadsundersökningar samt utvärdering och uppföljning av företagets verksamhet
och resultat går till.

För mer info, kontakta Anders Hellqvist anders.hellqvist@danderyd.se

Företagsekonomi 1

Kurskod: FÖRFÖR01

100 poäng, Åk2, Åk3 (BLÅ pos)
Kursen ger kunskap om företagens roll i samhället och omfattar marknadsföring,
ledarskap och organisation samt redovisning och kalkylering. Entreprenörskap och
metoder för att starta, driva och vidareutveckla företag ingår också och du lär dig vilka
lagar och bestämmelser som påverkar företagens verksamhet i olika projekt. Du får
även öva dig på att omvandla idéer och teoretiska kunskaper till praktiskt och
målinriktat arbete.

För mer info, kontakta Håkan Seltén hakan.selten@danderyd.se

Marknadsföring

Kurskod: FÖRMAD0

100 Poäng, Åk2, Åk3 (BLÅ pos)
Kursen bygger på Företagsekonomi 1 eller Entreprenörskap och företagande.
Kursen ger fördjupade kunskaper om lagar och bestämmelser som styr
marknadsföring, men även om etik och hållbar utveckling. Du får diskutera metoder
för marknads- och omvärldsanalys inom och utom företaget samt vid internationella
kontakter. Kursen behandlar begreppet marknadsstrategi och betonar
marknadsplanens betydelse. Du får även lära dig vikten av god
marknadskommunikation.

För mer info, kontakta Anders Hellqvist anders.hellqvist@danderyd.se
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Estetiska ämnen: Bild, Design, Musik och Teater
Bild och form 1b

Kurskod: BILBIL01b

100 poäng, Åk2, Åk3 (BLÅ pos)
OBS! Om du har en kurs i Bild och form i din studieplan har du inte möjlighet att
söka denna kurs.
I kursen arbetar vi med bildproduktion med både nya och traditionella metoder.
Kursen vänder sig till dig som vill utveckla ditt personliga bildspråk i kombination med
att lära dig mer om måleri, att arbeta med form och att utnyttja digitala verktyg för
ditt skapande.

Mer info, kontakta Robert Lindström robert.lindstrom@danderyd.se

Design 1

Kurskod: DESDES01

100 poäng, Åk3 (GUL pos)
Kursen riktar våra blickar mot omgivningen och genom designprocessen omsätter vi
praktiska och teoretiska uppgifter inom många olika områden, som hållbarhet,
inredning, mode, bruksföremål och arkitektur. Vi arbetar med olika uppdrag i
projektform där vi finner idéer och lösningar till färdiga produkter som vi presenterar
med texter, bilder och modeller.

För mer info, kontakta rikard.olsen@danderyd.se

Fotografisk bild 1

Kurskod: FOTFOT01

100 poäng, Åk3 (GUL pos)
Målet är att lära sig grunderna i fotografering. Innehåll: Kamerateknik, grunderna i
bildframställning och arbeten kring den fotografiska bildens byggstenar. Kursen ska ge
kännedom om arbete med såväl modern digital som traditionell teknik.

Mer info, kontakta Robert Lindström robert.lindstrom@danderyd.se
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Musik

Kurskod: MUSMUS0

100 Poäng, Åk2, Åk3 ( BLÅ pos)
OBS! Om du läser särskild variant NA eller SA med inriktning musik, har du inte
möjlighet att söka denna kurs
”Ett musikaliskt smörgåsbord”. Tyngdvikten ligger vid att spela och sjunga. Vi har flera
fina musiksalar med mycket bra utrustning. Vi lär oss ackordens och musikens
uppbyggnad och lyssnar aktivt på olika slags musik. Detta och mycket annat lär du dig
på denna kurs.

För mer info, kontakta Staffan Isbäck staffan.isback@danderyd.se

Körsång 1

Kurskod: MUSKÖS01

100 poäng, Åk2, Åk3 ( Annan pos)
OBS! Om du läser särskild variant NA eller SA med inriktning musik, har du inte
möjlighet att söka denna kurs
Kom och delta i skolans stora kör! Kören gör ca fyra konserter per år. Vi sjunger all slags
körmusik – gospel, poplåtar, visor, klassisk repertoar. Naturligtvis står vi för skolans
fina luciafirande samt sjunger på avslutningar och evenemang. Varje år har vi en större
konsert och planerar för körresor inom och utom landet.

För mer info, kontakta Anders Henriksson anders.henriksson@danderyd.se

Digitalt skapande 1

Kurskod:DIGDIG01

100 poäng, ÅK2, Åk3 ( GUL pos )
Kursen fokuserar på att spela in musik i våra datorer. Vi lär oss programvara för
att spela in och skapa egen musik och/eller gör om redan befintlig musik. Vi lär
oss att göra pålägg och mixa och använda både analoga (inspelning med mick
och “riktiga instrument”) och de digitala ljud som finns i våra datorer. Du bör
vara intresserad av att både skapa musik och förstå hur datorprogrammen kan
hjälpa dig att nå spännande resultat.
För mer info, kontakta Anders Henriksson anders.henriksson@danderyd.se
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Sceniskt karaktärsarbete

Kurskod: TEASCE01

100 poäng, Åk2, Åk3 (BLÅ pos)
I kursen får du pröva olika teaterlekar, öva röstens och kroppens uttryck samt träna
improvisation. Fokus ligger på trygghet och samspel i gruppen. Syftet är förmågan att
kommunicera med publiken. Enkla redovisningar och uppspel i teatersalen ger dig
scenvana. Kursen stärker din kommunikativa kompetens, som du får användning av
oavsett yrkesval. Inga förkunskaper krävs!

För mer info, kontakta Martin Lange martin.lange@danderyd.se
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Idrott och hälsa
Idrott och hälsa 2

Kurskod: IDRIDR02

100 poäng, Åk3 (GUL pos)
Fortsättningskurs: Bygger på idrott och hälsa 1. Kan läsas av alla i Åk3.
Det här är en utmärkt kurs för dig som vill hålla igång kropp och knopp även under
studentåret. Kursen är praktisk med inslag av teori. Vi fördjupar oss i olika delar av
ämnet till stor del baserat på deltagarnas önskemål. Tidigare år har kursen innehållit
bland annat en skidresa till Romme Alpin.

För mer info, kontakta Mie Henriksson marie.henriksson@danderyd.se
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Idrott och hälsa 1 – Specialisering Racket/ Bollsport

Kurskod: IDRIDO01R

100 poäng, Åk2, Åk3 (BLÅ pos)
OBS! Har du läst Idrott och hälsa 1 – Specialisering, Fotboll, eller
Idrottsspecialisering 1 (går NIU) har du inte möjlighet att söka denna kurs
Kursen vänder sig till dig som har intresse för boll- och racketspel. Tycker du att Idrott
och hälsa 1 har för lite av dessa moment så är detta en kurs för dig. Du förväntas
utveckla färdigheter i olika spel men också skapa en taktisk/teoretisk förståelse. Vi
tränar lagidrotter (t ex innebandy, fotboll, basket, handboll och volleyboll) och
racketspel (t ex badminton, tennis och pingis), för att ge en djupare inblick de olika
spelen.

För mer info, kontakta Mie Henriksson marie.henriksson@danderyd.se

Idrott och hälsa 2 – Specialisering Racket/Bollsport Kurskod: IDRIDO02R
100 poäng, Åk3 (BLÅ pos)
Fortsättningskurs: Kursen är riktad till dig som läst Idrott och hälsa 1 –
Specialisering, Racket/Bollsport i åk 2.
Du förväntas utveckla fördjupad färdighet i olika spel och i taktisk/teoretisk förståelse.
Innehållet är huvudsakligen praktisk träning, men även teoretiska inslag som till
exempel tränings- och näringslära kopplat till racket- och bollsport.

För mer info, kontakta Mie Henriksson marie.henriksson@danderyd.se

Mental träning

Kurskod: HALMEN0

100 poäng, Åk2, Åk3 (GUL o BLÅ pos)
Kursen vänder sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper om hur människors hälsa
påverkas av levnadsvanor och livsvillkor. Under kursen lär du dig om stressfaktorer i
vardagen och modeller för stresshantering både i teori och praktik. Vi belyser
psykologiska faktorers betydelse för prestation, motivation och målfokusering.
Dessutom behandlas aktuell forskning inom området.

För mer info, kontakta Annika Gratz annika.gratz@danderyd.se
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Träningslära 1

Kurskod: TRNTRN01

100 poäng, Åk2, Åk3 (BLÅ pos)
OBS! Du kan inte söka kursen om du har Tränings- och tävlingslära 1 (om du går
NIU)
Vi provar på olika träningsmetoder. Träningslära vänder sig till dig som vill lära dig hur
du ska få ut det mesta av din träning. Kursen varvar teori och praktik inom
konditionsträning, styrketräning och funktionell träning. Du kommer även att lära dig
att förebygga, behandla olika former av skador och kostens betydelse för fysisk
aktivitet.

För mer info, kontakta Annika Gratz annika.gratz@danderyd.se

Matematik
Matematik 3b

Kurskod: MATMAT03b

100 poäng, Åk3 (GUL pos)
Fortsättningskurs: Bygger på Matematik 2a eller 2b
I kursen behandlas bland annat polynom, geometrisk summa, derivata, primitiv
funktion och integraler. Behörighetskrav till många utbildningar, till exempel i
ekonomi.

För mer info, kontakta Anders Enbom eller Henrik Jansson
anders.enbom@danderyd.se henrik.jansson@danderyd.se

Matematik 4

Kurskod: MATMAT04

100 poäng, Åk3 (BLÅ pos)
Fortsättningskurs: Bygger på matematik 3b eller 3c
I kursen behandlas bland annat komplexa tal, trigonometri och trigonometriska
funktioner, logaritmfunktioner, sammansatta funktioner samt deriveringsregler för
dessa
funktioner, bevismetoder,
integraler
och
differentialekvationer.
Behörighetskrav för bland annat läkar- och civilingenjörsutbildning.

För mer info, kontakta Anders Enbom eller Henrik Jansson
anders.enbom@danderyd.se henrik.jansson@danderyd.se
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Matematik 3b och 4 ( GUL pos)
Kan väljas av elever i åk 3 på ekonomiskt eller samhällsvetenskapligt program

Observera att studietakten är hög – Du läser 2 kurser på ett läsår
Matematik 3b (100p) läses under höstterminen.
Matematik 4 (100p) läses under vårterminen.
För mer info, kontakta Anders Enbom eller Henrik Jansson
anders.enbom@danderyd.se henrik.jansson@danderyd.se

Matematik 5

Kurskod: MATMAT05

100 poäng, Åk3 (GUL pos)
Fortsättningskurs: Läses parallellt med Matematik 4 på naturvetenskapligt eller
tekniskt program.
Ett stort område i kursen är ”Diskret matematik”, vilket bl.a. omfattar mängdlära,
kongruensräkning, kombinatorik och induktionsbevis. För övrigt får du fördjupade
kunskaper inom områdena derivata och integraler. Vidare behandlas matematisk
problemlösning. Kursen ger ökade förkunskaper för matematikintensiva utbildningar.

För mer info, kontakta Anders Enbom eller Henrik Jansson
anders.enbom@danderyd.se henrik.jansson@danderyd.se

Matematik – Specialisering

Kurskod: MATMAT00SC

Stockholms matematiska cirkel
100 poäng, Åk3 (Annan pos)
Fortsättningskurs för spetsutbildningen i matematik: Bygger på Matematik 1-5
Undervisningen sker på SU/KTH två tillfällen per månad. Oftast torsdagar 16.00-18.30.
Kursinnehållet varierar från år till år. Ger ökade förkunskaper för matematikintensiva
utbildningar. Om du inte går på spetsutbildningen i matematik och ändå är intresserad
av kursen, kontakta Ulf Backlund.

För mer info, kontakta Ulf Backlund ulf.backlund@danderyd.se
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Matematik – Specialisering Talteori/ Topologi

Kurskod: MATMAT00ST

100 poäng, Åk2 ( Annan pos )
Fortsättningskurs för spetsutbildningen i matematik: Bygger på Matematik
Specialisering 1
Kursen påbörjas i Åk2 och löper över två läsår. Den innehåller bland annat
fördjupningar inom talteori, mängdlära och topologi. Ger ökade förkunskaper för
matematikintensiva utbildningar.

För mer info, kontakta Ulf Backlund ulf.backlund@danderyd.se

Naturvetenskap
Biologi 2

Kurskod: BIOBIO02

100 poäng, Åk3 (GUL pos)
Fortsättningskurs: Bygger på Biologi 1
Kusen behandlar fysiologi och livscykler hos celler, växter, svampar och djur.
Huvuddelen av kursen ägnas åt människans fysiologi. Genom teori, fysiologiska
experiment, odling av bakterier och ev. dissektioner lär vi oss mer om fysiologiska
likheter och skillnader hos organismer och hur dessa kan ha utvecklats.

För mer info, kontakta Maria Hals maria.hals@danderyd.se

Naturkunskap 2

Kurskod: NAKNAK02

100 poäng, Åk3 (GUL pos)
Fortsättningskurs: Bygger på Naturkunskap 1a2 eller 1b
Den här kursen passar dig som vill lära dig mer om naturvetenskapliga arbetsmetoder
och förhållningssätt. Kursen innehåller: Universums utveckling, evolution, kemi och
människokroppen. Genom experiment, undersökningar, diskussioner och teoristudier
lär vi oss mer om vad som menas med naturvetenskapliga arbetsmetoder och
förhållningssätt.

För mer info, kontakta Maria Hals maria.hals@danderyd.se
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Fysik 2

Kurskod: FYSFYS02

100 poäng, Åk3 (GUL pos)
Fortsättningskurs: Bygger på fysik 1a eller 1b2
Fördjupar området ”Rörelse och krafter” till studier av tvådimensionell rörelse och
kraft samt enklare simulering. Applicerar de tidigare kunskaperna i fysik, samt utvidgar
kunnandet till beskrivning av studier av ”Vågor, elektromagnetism och signaler”; i en
del fall inom vitt skilda områden och storleksskalor. Inledning till fysikens metoder för
beskrivning av ”Universums utveckling och struktur”. Fortsatt tillämpning och
fördjupning av ”Fysikens karaktär, arbetssätt och matematiska metoder” med koppling
till etiska, filosofiska och religiösa frågor.

För mer info, kontakta Lars Gråsjö lars.grasjo@danderyd.se

Fysik 3

Kurskod: FYSFYS03

100 poäng, Åk3 ( Annan pos )
Fortsättningskurs för elever på Mattespets-utbildningen: Bygger på fysik 2
Fortsatt fördjupning av ”Rörelse och krafter”, med utvidgade modeller som även tar
hänsyn till förluster, även i flera dimensioner, med tillämpningar. Viss relativitetsteori.
Inledning till kvantfysiken och dess beskrivning av ”Materia och material”.
Undersökande mindre projekt där datorbaserad numerisk simulering används.
Fördjupning av ”Fysikens arbetssätt och matematiska metoder” med betoning på
vetenskaplighet, planering, analys och redovisning.

För mer info, kontakta Lars Gråsjö lars.grasjo@danderyd.se

Samhälls- och Beteendevetenskap samt Svenska
Historia 2a

Kurskod: HISHIS02a

100 poäng, Åk2, Åk3 (BLÅ pos)
Kursen ger fördjupade kunskaper i historia. Vi arbetar tematiskt med t.ex. folkmord,
genus och miljö. Det kan också handla om idrottshistoria, terrorism, spioner eller mode
genom tiderna. Du får forska mer om något ämne i historien som du själv väljer. Under
kursens gång gör vi studiebesök på arkiv och får en inblick i hur forskare jobbar. Vi
använder bland annat arkivmaterial och databaser samt ser hur historia används inom
film, litteratur, musik och spel.

För mer info, Anders Johansson Åbonde
anders.johanssonabonde@danderyd.se
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Kommunikation

Kurskod: PEDKOU0

100 poäng, Åk2, Åk3 ( BLÅ pos)
Vi kommunicerar hela tiden – vare sig vi vill eller inte. Vi tänker, drömmer, pratar,
påverkar, bloggar, klär, går och står på olika sätt. ALLT är kommunikation! Ofta vill vi
förmedla en sak och den uppfattas som något annat. I kursen jobbar vi med övningar
i klassrummet och utanför, filmer, analys, intervjuer, gruppaktiviteter och mycket mer.
Att bli medveten om hur din och andras kommunikation fungerar hjälper dig i ditt
framtida liv.

Mer info, Anna Walberg Nyström anna.walbergnystrom@danderyd.se

Humanistisk specialisering - Kriminologi
Kurskod: HUMHUM00S
100 Poäng, Åk2, Åk3 ( GUL pos )
I kursen Kriminologi kommer du att få insikter i rättspsykologin där områden
som gärningsmannaprofilering och viktimologi är vanliga. Kriminologi studeras
för att med hjälp av olika teorier ge förklaringar till särskilda händelser och
brott. Om du väljer att läsa kursen Kriminologi får du exempelvis åka på
studiebesök. Detta bestäms gemensamt i klassen. Polishögskolan har varit ett
tidigare besök. Utöver det kommer du lära dig om de biologiska,
neuropsykologiska, psykologiska och sociologiska förklaringarna som finns till
att människor begår alltifrån ekonomiska till terrorbrott.
För mer info, kontakta Erik Håkansson erik.hakansson@danderyd.se
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Språk
Svenska -Retorik
Kurskod:SVERET0
100 Poäng, Åk2, Åk3 ( GUL o BLÅ pos )
Fortsättningskurs: Bygger på Svenska 1
Utifrån den klassiska retoriken får du träna muntlig framställning, i praktik och teori,
enskilt och i grupp. Du får också arbeta med grundläggande retoriska begrepp för att
kunna analysera muntlig framställning i olika medier.

Undrar du hur man lägger upp det perfekta talet, vad man behöver tänka på
om man ska lära lågstadieelever att källsortera eller vilket som är tidernas bästa
tal? Funderar du på vems tal det är Jimmy Fallon refererar till i sin talkshow?
Och vilken stilfigur använder sig egentligen Yoda av? Allt det här kan du få reda
på under retorikkursen!
För mer info, kontakta Carina Lundkvist carina.lundkvist@danderyd.se

Engelska 7

Kurskod: ENGENG07

100 poäng, Åk3 ( GUL o BLÅ pos )
Fortsättningskurs: Bygger på Engelska 6
Kursen är en påbyggnadskurs med tyngdpunkt på engelska språket som verktyg för
diskussion, analys och litteraturstudier. I kursen ingår muntlig kommunikation och
förståelse främst av formellt språk samt läsning och tolkning av avancerad
skönlitteratur ur olika genrer. Läsning och analys av sakprosatexter och facktexter ur
olika samhällsperspektiv ingår också. Viss anpassning av kursen görs utifrån elevernas
studieinriktning och intresseområden. Kursen har en avancerad nivå och innebär
därmed en utmaning men också en givande fördjupning i det engelska språket.

För mer info, kontakta Karianne Risberg karianne.risberg@danderyd.se

Engelska 7 (med diplomering) (GUL pos)

Kurskod: ENGENG07

Sök kursen i GUL schemaposition för att kunna få diplomering.
Denna kurs, som är unik för Danderyds gymnasium, följer ämnesplanen för Engelska
7. (Se beskrivning av Engelska 7). Utöver detta förbereds eleverna inför det engelska
språkdiplomet CAE och det amerikanska språkdiplomet TOEFL. Därigenom öppnas
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möjligheter att studera i hela den engelskspråkiga världen. Kursen är stimulerande
men också krävande och därför måste alla intresserade genomgå ett antagningsprov.

För information om antagningsprovet kontakta Karianne Risberg

Moderna språk
Kontaktpersoner för Moderna språk är:

Franska: Helena Cornell helena.cornell@danderyd.se
Italienska: Savina Tamborini savina.tamborini@danderyd.se
Japanska: Tomoko Ogawa Lillrank lillrank@danderyd.se
Kinesiska: Anqi Zhu zhu.anqi@danderyd.se
Spanska: Patrik Boberg patrik.boberg@danderyd.se
Tyska: Janie Aaltonen Ramb janie.ramb@danderyd.se

Tyskt språkdiplom – För elever som läser kursen tyska 4.
Om du vill jobba eller söka praktikplats i Tyskland kan ett Deutsches Sprachdiplom
visa din tyske arbetsgivare att du har nått en god nivå i det tyska språket. Detta
diplom ger dig också fördelar vid ansökningar på högskolor i Tyskland. Danderyds
Gymnasium erbjuder testet på två nivåer: A2 och B1.

För mer info, kontakta:
Janie Aaltonen Ramb janie.ramb@danderyd.se
Sofi Sander sofi.sander@danderyd.se
Kurs 1
100 poäng (Nybörjarkurs)
Du lär känna språket och de kulturer där språket talas. Du börjar lära dig förstå och
använda språket för kommunikation i olika situationer.

Kurs 2
100 poäng
Bygger på kurs 1 i det språk du väljer
Du fortsätter att bygga upp dina grundkunskaper i språket. Genom att lyssna, tala, läsa
och skriva utvecklar du din förmåga att använda språket i vardagliga situationer.

Kurs 3
100 poäng
Bygger på kurs 2 i det språk du väljer
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Du tränar dig på att använda språket på ett varierat sätt. Genom att lyssna och läsa,
samtala och skriva, utvecklar du din förmåga att förstå tal i olika språkliga situationer
och att själv uttrycka dig.

Kurs 4
100 poäng
Bygger på kurs 3 i det språk du väljer
Här får du möjlighet att ytterligare bredda din språkförmåga. Du läser och tillgodogör
dig enkel skönlitteratur och utvecklar din förmåga att kommunicera muntligt och
skriftligt.

Kurs 5
100 poäng
Bygger på kurs 4 i det språk du väljer
Målet med kursen är att du fritt ska kunna använda språket för olika typer av
kommunikation och samtidigt utveckla en större språklig säkerhet. Du läser, skriver
och diskuterar utifrån olika typer av texter och media. Du får även tillfälle att fördjupa
dig utifrån egna intressen eller studieinriktning.

Franska
Kurs 1 MODFRA01 Åk2, Åk3 (BLÅ pos)
Kurs 2 MODFRA02 Åk2, Åk3 (BLÅ pos)
Kurs 3 MODFRA03 Åk2, Åk3 (BLÅ pos)
Kurs 4 MODFRA04 Åk2, Åk3 (BLÅ pos)
Kurs 5 MODFRA05 Åk3 (GUL pos)

Italienska
Kurs 1 MODITA01 Åk3 (GUL pos)
Kurs 2 MODITA02 Åk2, Åk3 (BLÅ pos)
Kurs 3 MODITA03 Åk2, Åk3 (BLÅ pos)

Japanska
Kurs 1 MODJPN01 Åk2, Åk3 (BLÅ pos)
Kurs 2 MODJPN02 Åk2, Åk3 (BLÅ pos)
Kurs 3 MODJPN03 Åk2, Åk3 (BLÅ pos)

Kinesiska
Kurs 1 MODZHO01 Åk2, Åk3 (BLÅ pos)
Kurs 2 MODZHO02 Åk2, Åk3 BLÅ pos)
Kurs 3 MODZHO03 Åk2, Åk3 (BLÅ pos)
Kurs 4 MODZHO04 Åk2, Åk3 (BLÅ pos)
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Kurs 5 MODZHO05 Åk2, Åk3 (BLÅ pos)

Spanska
Kurs 1 MODSPA01 Åk2, Åk3 (BLÅ pos)
Kurs 2 MODSPA02 Åk2, Åk3 (BLÅ pos)
Kurs 3 MODSPA03 Åk2, Åk3 (BLÅ pos)
Kurs 4 MODSPA04 Åk2, Åk3 (BLÅ pos)
Kurs 5 MODSPA05 Åk3 (GUL pos)

Tyska
Kurs 1 MODDEU01 ÅK2, Åk3 (BLÅ pos)
Kurs 2 MODDEU02 ÅK2, Åk3 (BLÅ pos)
Kurs 3 MODDEU03 Åk2, Åk3 (BLÅ pos)
Kurs 4 MODDEU04 Åk2, Åk3 (BLÅ pos)
Kurs 5 MODDEU05 Åk3 (GUL pos)
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