HELSINGE GYMNASIUMS STUDIEUTBUD
LÄSÅRET 2022 – 2023
På de följande sidorna ser du en översikt med alla studier som ingår i Helsinge gymnasiums läroplan.

Nya läroplanen, GLP2021:
De obligatoriska och valfria nationella studierna är samma som alla dagsgymnasier erbjuder. Du hittar
korta beskrivningar av studieavsnitten på sid 2. För att du ska få avgångsbetyg från gymnasiet krävs
att du har avklarat 96–104 sp av obligatoriska och valfria nationella studier (beror på valet av lång eller
kort matematik). Du bör avlägga det andra obligatoriska studieavsnittet i antingen bildkonst eller
musik. Minst 20 sp valfria nationella studier bör avläggas. Sammanlagt bör du ha avklarat minst 150
sp.

Gamla läroplanen, GLP2016:
De obligatoriska och fördjupade kurserna är alla nationella kurser, d.v.s. kurser som alla
dagsgymnasier erbjuder. Du hittar korta beskrivningar av kurserna på sid 23.
För att du ska få avgångsbetyg från gymnasiet krävs att du har avklarat 48–52 obligatoriska kurser
(beror på valet av lång eller kort matematik). Du bör avlägga den andra obligatoriska kursen i antingen
bildkonst eller musik. Minst 10 nationella fördjupade kurser bör avläggas. Sammanlagt bör du ha
avklarat minst 75 kurser.
Studier som ingår i våra profileringar har markerats i översikten enligt följande:
G) = studieavsnittet/kursen räknas till godo inom global profil (se s. 6 i studieguiden)
F) = studieavsnittet/kursen räknas till godo inom företagsamhetsprofil (se s. 7 i studieguiden)
Ifall du deltar aktivt i studeranderådet, med marknadsföring av skolan el.dyl. har du möjlighet att få
detta medräknat i ditt gymnasiebetyg. Du kan även höra dig för om kurser som du avlägger i andra
läroanstalter eller på fritiden kan godkännas som gymnasiestudier. Kontakta studiehandledaren eller
rektor för mer information.
Studieavsnitt/kurs som hålls utanför normalt schema:
GYl6/GYt6 (Intensivkurs i alpina grenar, februari 2023)

NÄTSTUDIEBRICKA (www.gnetkurser.com)
Nätstudierna avläggs, förutom sommarkurserna, under tre olika terminer, se studieutbudet nedan.
Anmälan 1 månad före kursstart via GNets hemsida. Detaljer om anmälan och beskrivningar på
kurserna hittas på hemsidan.
Hösttermin

FINB13
LK2

Vintertermin

Vårtermin

Repetitionskurser i
BI, FRA, FY, HI, HÄ, PS, KE, TY

LK1
HÄ3
FINB15
RE5
TAT Businesskurs 3
Engelsk rocklyrik och
samhällsutveckling i England och
USA
Engelska Shakespeare
Inbördeskrig, bakgrund och följder

FI3
HI6
HÄ2
RE4
FINA7/FIM7
TAT Businesskurs 1
English writing
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Mänskliga rättigheternas utveckling och
nutida läge

BESKRIVNINGAR AV STUDIEAVSNITT OCH KURSER
Beskrivningar på samtliga studieavsnitt/kurser finns i Wilma och i din basgrupps Classroom.
G = kursen ingår i global profil
F = kursen ingår i företagsamhetsprofil
N = kursen erbjuds endast som nätkurs

GYMNASIETS LÄROPLAN GLP2021 (FÖRSTA OCH ANDRA
ÅRETS STUDERANDE)
Studier som erbjuds i Helsinge gymnasium läsåret 2022–23:
BILDKONST
OBLIGATORISKA
KOo1 - Egna bilder, delade kulturer
Du får lära dig att uttrycka dig med bildkonstens medel och skapa samt ge form åt dina personliga idéer. Det egna konstnärliga uttrycket är det centrala i studieavsnittet; att rita, måla,
och redigera bilder digitalt.
KOo2 – Rum, platser och fenomen i miljön
Du har möjlighet att arbeta med olika tekniker och material i ditt eget bildskapande. Du
bekantar dig med grundbegrepp inom bl.a. arkitektur samt lär dig att bli uppmärksam om
konsten i din egen närmiljö.
VALFRIA NATIONELLA
KO3 – Bilder kommunicerar och påverkar
Du får självständigt och i mindre grupp göra mediala framställningar genom att vara delaktig i
att planera och producera olika videoprojekt.
KO4 – Konstens många världar
Du får rita, måla och fördjupa ditt konstnärliga bildskapande i traditionella konstformer. Du
har möjlighet att prova på bl.a. oljemålning.
LOKALA
KOl5 – Praktisk konsthistoria
Tyngdpunkten i detta allmänbildande studieavsnitt ligger på praktiska arbeten. Du har bl.a.
möjlighet att göra skulptur av lera och andra arbeten enligt intresse. Bildkonst och historia
integreras. Studieavsnittet behandlar västerländsk konsthistoria och ger kännedom om
västerlandets mest kända konstverk. I studieavsnittet kombineras utställningsbesök med
eget praktiskt skapande. Erbjuds inte läsåret 2022–23.
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BIOLOGI
OBLIGATORISKA
NATo1 – Naturvetenskapens grunder
Välkommen med! Här lär vi oss att ställa de rätta frågorna för att kunna få de svar som vi
söker. Låter det svårt? Det får vi se. Naturvetenskapens grunder är ett gemensamt
studieavsnitt för biologi, fysik och kemi. I studieavsnittet lär vi oss bland annat hur man
bedriver naturvetenskaplig forskning och hur man presenterar forskningsresultat. Vattnets
betydelse för livet på jorden har också en central roll i studieavsnittet.
BIo2 – Ekologins grunder
I det här studieavsnittet lär du dig grundbegreppen inom forskningsområdet ekologi för att
kunna beskriva växelverkan mellan organismer och deras omgivning samt kunna förklara
vad biodiversitet är och betydelsen av den för ekosystemens välmående.
EKOo1 – Ekologisk forskning och en hållbar framtid
I det här avsnittet får du fördjupa dina färdigheter i att söka information och granska källors
tillförlitlighet samt stärka dina färdigheter i att tolka och producera text. Du får också möjlighet
att öva dig på att ställa frågor och hitta lösningar både individuellt och i grupp. Vi studerar
teman som hållbar framtid och engelskan som vetenskapligt språk.
VALFRIA NATIONELLA
BI4 – Cellen och ärftligheten
I studieavsnittet lär du dig cellens grundstruktur och vilka biokemiska reaktioner som sker i
cellen samt hur celldelningen går till. Du lär dig också grundprinciperna för genetik och
ärftlighet.
BI5 – Människans biologi
I studieavsnittet lär du dig om människans anatomi, samt om kroppens sinnen och
försvarsmekanismer.
BI6 – Bioteknik
I studieavsnittet lär du dig mer om olika aspekter av bioteknik; bland annat hur vi kan
använda oss av mikrober, förädling, och genteknik inom området - samt vilka möjligheter och
risker som är länkat till detta.
DATAVETENSKAP
LOKALA
DaVel1 – Programmering 1
Under studieavsnittet behandlas logiken bakom programmering, olika variabler, konstruktion
av olika satser. Programmeringsspråket är Python. Lektionerna består av handledning och
självständigt arbete.
DaVel2
Studieavsnittet är en fortsättning på Programmering 1. Under studieavsnittet fördjupas
logiken bakom programmering. Centrala teman är bibliotek och olika typer av gränssnitt.
Programmeringsspråket är Python. Lektionerna består av handledning och självständigt
arbete.
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DaVel3 – Artificiell intelligens
Materialet möjliggör en flexibel studietakt. Lektionerna består av handledning och
självständigt arbete.
DaVel4 – Introduktion till datasäkerhet
Studieavsnittet behandlar centrala frågor kring datasäkerhet. Centralt innehåll är olika
faktorer som påverkar datasäkerheten, och faktorer att beakta då man skapar program.
Lektionerna består av handledning och självständigt arbete.
DaVel5 – Robotik 1
Du lär dig grunderna i programmering genom att bygga med Lego Mindstorms, antingen
så att man programmerar i blockmiljö eller skriver koden i Python. Arbetet planeras och
förverkligas ensam eller i små grupper. Som slutprov planerar och förverkligar du ett
projektarbete som dokumenteras och presenteras för de andra i studieavsnittet. Lektionerna
består av handledning och självständigt arbete.
DaVel6 – Robotik 2
Du lär dig se på robotik som ett växande fenomen och funderar kring hur olika automatiska
system kan hjälpa oss i vår vardag. Du studerar programmering och olika elektriska
mikrokontrollers, hur man bygger dem och hur man kan utnyttja dem för att göra vår vardag
lättare. Under studieavsnittet gör du ett projektarbete, ensam eller i grupp. Lektionerna
består av handledning och självständigt arbete.
DaVel7 – Webbdesign
Under studieavsnittet lär du dig hur webbsidor är uppbyggda. Centrala innehåll är html och
css. Om du tidigare har avlagt kurser i programmering kommer tex JavaScript in som en
naturlig del. Lektionerna består av handledning och självständigt arbete.
DaVel8 – Datateknik 1 (F)
Studieavsnittet avläggs genom att klara av @-kortet enligt Tieke. @-kortet består av fyra
moduler. Proven avläggs i skolan då datakörkorttillfällen ordnas, främst under
utvärderingsveckor. Du kan bekanta dig med övningsmaterial före du deltar i ett prov.
DaVel9 – Datateknik 2 (F)
Studieavsnittet avläggs genom att klara av A-kortet enligt Tieke. A-kortet består av minst sju
moduler. Om du har avlagt @-kortet krävs ytterligare minst tre moduler. Proven avläggs i
skolan då datakörkorttillfällen ordnas, främst under utvärderingsveckor. Du kan bekanta dig
med övningsmaterial före du deltar i ett prov.
ENGELSKA
OBLIGATORISKA
SPRAo1/SPRAMo1 – Studiefärdigheter och språklig identitet
Under studieavsnittet introduceras målen för språkstudierna i gymnasiet i förhållande till det
kontinuerliga lärandet och framtidens behov i en föränderlig och flerspråkig värld. Under
studieavsnittet utvecklas dina studiefärdigheter och språkliga identitet samt färdigheter i
självvärdering och kamratrespons.
ENAo2 – Engelskan som globalt språk
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I det här avsnittet får du lära dig mera om engelskan som ett lingua franca i globala kontexter
och kommunikationssituationer. Du får också stärka dina kommunikationsfärdigheter och din
språkliga självkänsla och lära dig om konstruktiv kommunikation.
ENAo3 – Engelska språket och kulturen som kreativt uttryckssätt
I det här avsnittet får du fördjupa din kulturella förståelse genom att lära dig mera om språklig
och kulturell mångfald. Avsnittet tar upp olika konstarter och vi granskar hur värderingar och
betydelser förmedlas genom kulturen till individen och samhället. Du får träna på att tolka
och producera texter som anknyter till avsnittets teman.
ENAo4 – Engelskan som ett verktyg för att påverka
I det här avsnittet får du bekanta dig med aktuella teman i medierna och öva dig i att kritiskt
läsa och söka information samt att själv tillämpa och producera information. Vi granskar
delaktighet, aktivt agerande och uppbyggande av demokrati på engelska.
EKOo1 – Ekologisk forskning och en hållbar framtid
I det här avsnittet får du fördjupa dina färdigheter i att söka information och granska källors
tillförlitlighet samt stärka dina färdigheter i att tolka och producera text. Du får också möjlighet
att öva dig på att ställa frågor och hitta lösningar både individuellt och i grupp. Vi studerar
teman som hållbar framtid och engelskan som vetenskapligt språk.
ENAo6 – Engelska i fortsatta studier och arbetsliv
I det här avsnittet får du lära dig mer om planering av fortsatta studier och karriär samt
arbetsliv, även i relation till internationella sammanhang. Därtill behandlar vi ekonomi och
språkfärdigheter som en arbetslivsfärdighet. Vid behov får du komplettera språkprofilen för
framtida behov.
VALFRIA NATIONELLA
ENA7 – Miljö och hållbar livsstil
I det här avsnittet får du utveckla dina färdigheter att fungera som en världsmedborgare som
har kunskap, färdighet och vilja att delta i debatter kring globala miljöfrågor. Vi diskuterar
utifrån den egna livsmiljön men kommer också in på hur internationella organisationer
hanterar frågor om hållbar livsstil.
FILOSOFI
OBLIGATORISKA
HUMo1/HUMo1GK – Demokratins möjligheter och krav (G)
Här bekantar du dig med hur man resonerar och argumenterar, drar slutsatser och diskuterar
med begrepp vars innebörd man är överens om i ett bredare sammanhang, samtidigt som
man förstår och respekterar olika synsätt.
Demokratins möjligheter och krav är ett gemensamt studieavsnitt för filosofi, samhällslära
(och globalkunskap).
FIo2 – Etik
Här får du hjälpmedel för att analysera etiska problem av skilda slag och övning i att förstå
olika sätt att resonera och prioritera.
VALFRIA NATIONELLA
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FI3 – Samhällsetik
Här får du material för att förstå hur du kan leva i en meningsfull samverkan med ett
samhälle med människor med olika prioriteringar och värderingar.
FI4 – Sanningen
Här finns verktyg för förståelse av verkligheten och hur den fungerar, hur man drar logiska
slutsatser och skapar vetenskap.
FINSKA A-lärokurs (traditionell finska)
OBLIGATORISKA
SPRAo1– Studiefärdigheter och språklig identitet
Under studieavsnittet introduceras målen för språkstudierna i gymnasiet i förhållande till det
kontinuerliga lärandet och framtidens behov i en föränderlig och flerspråkig värld. Under
studieavsnittet utvecklas dina studiefärdigheter och språkliga identitet samt färdigheter i
självvärdering och kamratrespons.
FINAo2 – Miljö och kommunikation
Syftet med studieavsnittet är att du lär dig att modigt använda språket och att utveckla dina
egna kommunikativa färdigheter och att agera etiskt i olika miljöer och sociala sammanhang.
Du reflekterar över vilken etisk inverkan som språk och språkkunskap har i olika
kommunikationssituationer. Du bekantar dig med begreppet konstruktiv kommunikation
(mediering) som ett centralt delområde inom språkkunskapen.
FINAo3 – Hållbar framtid och vetenskap (M)
Du fördjupar dina färdigheter i att analysera och tolka olika typer av texter och i att söka och
kritiskt granska information särskilt med tanke på källans tillförlitlighet. Du utvecklar också
dina färdigheter i att ställa frågor, hitta svar eller lösningar på problem gällande framtidens
utmaningar, både individuellt och i grupp, samt fördjupar dina färdigheter i att agera
miljömedvetet.
FINAo4 – Medier och samhälle
Du utvecklar dina färdigheter i att analysera och tolka multimodala texter, fördjupar din
mediekunskap och dina färdigheter i att kritiskt granska och använda olika slags medier samt
att tillämpa och producera text. I studieavsnittet granskar du delaktighet, aktivt
medborgarskap och uppbyggande av demokrati med anknytning till språk, kultur och
åskådningar ur ett nationellt och globalt perspektiv.
FINAo5 – Utbildning och arbetsliv
Under studieavsnittet bekantar du dig med utbildningsvägar och arbetsliv och fördjupar din
uppfattning om språkfärdigheter som arbetslivsfärdighet och socialt kapital i en föränderlig
värld. Du förbereder sig för fortsatta studier, förstärker din vardagskompetens och utvecklar
din beredskap för kontinuerligt lärande.
FINAo6 – Språk och kultur
Under studieavsnittet utvecklas och fördjupas din kännedom om finsk kultur, litteratur och
olika konstformer och du blir uppmuntrad till litterära och kulturella upplevelser. Du stärker
din förståelse för litteraturens, kulturens och konstens betydelse för det finska samhället och
utvecklar din kännedom och kunskap om det finska språket som kreativt uttryckssätt.
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VALFRIA NATIONELLA
FINA7 – Skriftlig kommunikation
I studieavsnittet fördjupar du dina färdigheter i att tolka och producera olika slags textgenrer.
Därutöver utvecklas dina färdigheter att fungera som en världsmedborgare som har kunskap,
färdighet och vilja att delta också i mer krävande debatter om aktuella och globala frågor.
Perspektiven granskas utifrån dina intressen och behov.
FINSKA (modersmålsinriktad finska)
OBLIGATORISKA
SPRAMo1 – Studiefärdigheter och språklig identitet
Under studieavsnittet introduceras målen för språkstudierna i gymnasiet i förhållande till det
kontinuerliga lärandet och framtidens behov i en föränderlig och flerspråkig värld. Under
studieavsnittet utvecklas dina studiefärdigheter och språkliga identitet samt färdigheter i
självvärdering och kamratrespons.
FIMo2 – Miljö och kommunikation
Under studieavsnittet lär du dig att agera målmedvetet och ändamålsenligt i många olika
kommunikationssituationer och att agera etiskt i olika miljöer och sociala sammanhang. Du
reflekterar över vilken etisk inverkan som språk och språkkunskap har i olika
kommunikationssituationer. Begreppet konstruktiv kommunikation (mediering) öppnas upp
som ett centralt delområde inom språkkunskapen.
FIMo3 – Hållbar framtid och vetenskap (M)
Du stärker dina färdigheter i att söka, analysera, tolka och presentera tillförlitlig information.
Du fördjupar dig också i vetenskapliga sätt att förmedla information i digitala och andra
miljöer, samt lär sig att argumentera. Du utvecklar dina färdigheter i att ställa frågor, hitta
svar eller lösningar på problem gällande framtidens utmaningar, både individuellt och i grupp,
samt fördjupar dina färdigheter i att agera miljömedvetet.
FIMo4 – Medier och samhället
Du fördjupar din mediekunskap och utvecklar dina färdigheter i att kritiskt granska och
använda olika slags medier samt din förmåga att tillämpa och producera text. I
studieavsnittet granskas delaktighet, aktivt medborgarskap och uppbyggande av demokrati
med anknytning till språk, kultur och åskådningar ur ett nationellt och globalt perspektiv.
FIMo5 – Utbildning och arbetsliv
Under studieavsnittet bekantar du dig med olika utbildningsvägar och arbetsliv samt
fördjupar uppfattningen om språkfärdigheter som arbetslivsfärdighet och socialt kapital i en
föränderlig värld. Du förbereder dig för fortsatta studier, förstärker din vardagskompetens och
utvecklar din beredskap för kontinuerligt lärande.
FIMo6 – Språk och kultur
Under studieavsnittet stärker du din uppfattning om vilken betydelse språket, litteraturen och
kulturen har för den egna identiteten och för samhället. Du utvecklar och fördjupar din
kännedom om och förståelse för finsk litteratur, kultur och olika konstformer, samt kunskap
om det finska språket som kreativt uttryckssätt.
VALFRIA NATIONELLA
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FIM7 – Skriftlig kommunikation
I studieavsnittet fördjupar du dina färdigheter i att tolka och producera olika slags textgenrer.
Därutöver utvecklas dina färdigheter att fungera som en världsmedborgare som har kunskap,
färdighet och vilja att delta också i mer krävande debatter om aktuella och globala frågor.
Perspektiven granskas utifrån dina intressen och behov.
FINSKA B1-lärokurs
Kurser i B1-finska kan avläggas vid Tölö vuxenlinje (kvällskurser) eller som nätkurser via
GNet. Kontakta studiehandledaren för mer information om anmälan.
OBLIGATORISKA
FINB1o1 – Studiefärdigheter och språklig identitet
Studieavsnittet vänjer dig vid språkstudier på gymnasienivå, där finskan används så mycket
som möjligt, och utvecklar dina studiefärdigheter och språkliga identitet samt färdigheter i
självvärdering och kamratrespons.
FINB1o2 – Miljö och kommunikation
I studieavsnittet uppmuntras du att modigt använda språket och att utveckla de egna
kommunikativa färdigheterna samt att agera etiskt i olika miljöer och sociala sammanhang.
Du övar att reflektera över vilken etisk inverkan språk och språkkunskap har i olika
kommunikationssituationer.
FINB1o3 – Media, samhälle och hållbar framtid
Under studieavsnittet fördjupar du dina färdigheter i att analysera och tolka multimodala
texter samt att söka, kritiskt granska och använda information. Du utvecklar kunskap om
olika slags textgenrer, samt stärker dina färdigheter att ställa frågor, hitta svar eller lösningar
på problem gällande framtidens utmaningar, både individuellt och i grupp, samt att agera
miljömedvetet. Erbjuds även via Gnet läsåret 2022–23.
FINB1o4 – Utbildning och arbetsliv
Under studieavsnittet bekantar du dig med utbildningsvägar och arbetsliv samt fördjupar din
uppfattning om språkfärdigheter som arbetslivsfärdighet och socialt kapital i en föränderlig
värld. Du förbereder dig för fortsatta studier, förstärker din vardagskompetens och utvecklar
din beredskap för kontinuerligt lärande.
FINB1o5 – Språk och kultur
Under studieavsnittet utvecklas och fördjupas din kännedom om finsk litteratur, kultur och
olika konstformer och du blir uppmuntrad till litterära och kulturella upplevelser. Du fördjupar
din förståelse för språkets, litteraturens och konstens betydelse för det finska samhället,
samt kännedom om det finska språket som kreativt uttryckssätt. Erbjuds även via Gnet
läsåret 2022–23.

FRANSKA B2
VALFRIA NATIONELLA
FRB21 – Vår gemensamma vardag (studieavsnittet motsvarar FRB33)
Under studieavsnittet jobbar du mot att stärka din multilitteracitet. Du lär känna aktuella och
ur de ungas synvinkel intressanta kulturella företeelser och medier inom målspråkets
språkområde eller -områden.
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FRB22 – Min mångkulturella miljö (studieavsnittet motsvarar FRB34)
Under studieavsnittet fästs vikt vid att kommunikationen är kulturellt lämplig. Kursen
behandlar skola, fortsatta studier och arbetsliv samt de ungas framtidsplaner.
FRB23 – Hälsa och välbefinnande (studieavsnittet motsvarar FRB35)
Under studieavsnittet fortsätter du att öva dig i interaktion och repeterar språkkunskapen
utgående från dina egna behov. Du bekantar dig med möjligheterna att delta i internationellt
samarbete. Kursens teman anknyter till naturen, olika boendemiljöer och hållbar livsstil.
FRB24 – Kultur
Vad är aktuellt just nu i de franskspråkiga länderna? Du lär dig mera om de franska
ländernas kultur, bl.a. musik och film samt blir bekant med uttryck och fraser som ungdomar
använder. Studiebesök eller ett kreativt eget projekt kan ingå.
FRB25 – Framtid och studier
Studieavsnittet behandlar skola, fortsatta studier, arbetsliv och framtidsplaner. Du fördjupar
din förståelse av olika kommunikationskulturer och skillnaderna i de olika språkområdena.
FRB26 – Medier och aktuella samhällsfenomen
I studieavsnittet utvecklar du din förmåga att söka information och läsa kritiskt också på
franska. Du bekantar dig med olika medier och aktuella teman i den franskspråkiga världen.
LOKALA
FRB2l9 – Kultur i hemlandet / utlandet
I studieavsnittet fördjupar du dig i ett kulturellt fenomen som utmynnar i en väl förberedd
presentation. Inom studieavsnittet kan du avlägga delmoment i form av aktiviteter och
prestationer som ingår i språkpasset eller delta i projekt med våra utländska vänskolor.
FYSIK
OBLIGATORISKA
NATo1 – Naturvetenskapens grunder
Välkommen med! Här lär vi oss att ställa de rätta frågorna för att kunna få de svar som vi
söker. Låter det svårt? Det får vi se. Naturvetenskapens grunder är ett gemensamt
studieavsnitt för biologi, fysik och kemi. I studieavsnittet lär vi oss bland annat hur man
bedriver naturvetenskaplig forskning och hur man presenterar forskningsresultat. Vattnets
betydelse för livet på jorden har också en central roll i studieavsnittet.
FYo2 – Fysik, miljö och samhälle
Vi arbetar utgående från studerandenas intresse med olika aspekter av fysik. Du bekantar
dig bl.a. med materiens och universums grundstruktur samt med samband mellan kraft och
rörelse.
VALFRIA NATIONELLA
FY3 – Energi och värme
Här börjar äventyret för den fördjupade fysiken. Energi, ett abstrakt begrepp vars innebörd
blir klarare under fysikkurserna. Vi börjar med att undersöka värme- och rörelseenergi.
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FY4 – Kraft och rörelse
Kraft, kraft och åter kraft. Det är studieavsnittets meny. Som efterrätt tangerar vi energi.
Studieavsnittet kan kännas litet segt men när avsnittet är slut borde du inse att Newton II är
den som gör problem möra.
FY5 – Periodisk rörelse och vågor
Centralrörelse, vågrörelse och fenomen för vågrörelse, det fortsätter vi med. Under
studieavsnittet kommer det att kännas som om man är lite yr i bollen och tankarna går i
vågor, men det hör till och resultatet blir bra.
FY6 – Elektricitet
Elektricitet, ett begrepp som verkar så simpelt av sig. Men ju mera man studerar så inser
man att det bara öppnar sig en värld som man inte hade någon aning om.
FÖRETAGSAMHET
För mer information om företagsamhetsprofilen, se sidan 7.
LOKALA
FTl1 – Starta eget: affärsidé (F)
Under studieavsnittet lär du dig om företagande och företagsamhet samt planering av uppgifter som behövs vid grundande av ett företag och uppgifter gällande företagets verksamhet.
FTl2 – Starta eget: ekonomi (F)
Du lär dig om företagets ekonomi, bokföring, skatt och prissättning av företagets produkter/
tjänster.
FTl3 – Starta eget: affärsplan (F)
Under detta studieavsnitt lär du dig mera om företagande och företagsamhet, bl.a. om
prissättning, riskanalys och produktskydd. Du skapar och presenterar en genomförbar och
realistisk affärsplan.
FTl4 – Kundservice (F)
Under studieavsnittet lär du dig att agera framgångsrikt i olika kundbetjäningssituationer.
FTl5 – Bokföring och bokslut (F)
Du lär dig om bokföring, bokslut och andra ekonomiska funktioner i företaget.
GEOGRAFI
OBLIGATORISKA
GEo1 – En värld i förändring
I studieavsnittet lär du dig granska världen och globala fenomen ur en geografs synvinkel
samt lär dig centrala frågeställningar och begrepp för att beskriva de natur- och
humangeografiska fenomen som formar miljön och samhället vi lever i.
VALFRIA NATIONELLA
GE2 – Den blå planeten
I studieavsnittet lär du dig att kunna söka, analysera, tolka, bedöma och presentera
naturgeografisk information med hjälp av geomedia. Du lär dig också att förstå de fenomen
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och processer som sker i atmosfären, hydrosfären och litosfären samt orsakssambanden
mellan dem.
GE3 – En gemensam värld
I studieavsnittet lär du dig att analysera och presentera humangeografisk information med
hjälp av geomedia. Du analyserar även vilka möjligheter naturresurserna och miljön har
skapat för mänsklig verksamhet i olika regioner på jorden.
GE4 – Geomedia
I studieavsnittet lär du dig känna till och använda applikationer inom geodata och geomedia.
Du lär dig också vad planläggning är och dess betydelse för en hållbar markanvändning. Du
övar dig även i att tolka landskap utgående från bilder och kartor.
GLOBALKUNSKAP
För mer information om global profil, se sidan 6.
LOKALA
HUMo1GK – Demokratins möjligheter och krav (G)
Här bekantar du dig med hur man resonerar och argumenterar, drar slutsatser och diskuterar
med begrepp vars innebörd man är överens om i ett bredare sammanhang, samtidigt som
man förstår och respekterar olika synsätt. Demokratins möjligheter och krav är ett
gemensamt studieavsnitt för filosofi, samhällslära och globalkunskap.
GLOBl2 – Ett globalt ansvar (G)
Studieavsnittet ger dig en översikt över global växelverkan mellan naturen och människan
genom utnyttjande av naturresurser, ekosystemtjänster, konsumtion och turism. Vi funderar
och diskuterar över företagens samhällsansvar i en globaliserad värld.
GLOBl4 – Aktivitetskort (G)
Du utför arbeten, projekt och olika uppgifter individuellt och i grupp utgående från dina egna
intressen.
GYMNASTIK
OBLIGATORISKA
GYo1 - En lärande och aktiv studerande
Vi tränar kondition och färdigheter i olika motions- och idrottsformer, både individuellt
och i grupp, inomhus och utomhus.
GYo2 – En aktiv livsstil
Under studieavsnittet fokuserar vi på mångsidig motion och träning och fördjupar oss i våra
färdigheter och kunskaper inom olika idrottsformer, både individuellt och i grupp. Du lär dig
främja en sund och aktiv livsstil och inse motionens betydelse för det fysiska, psykiska och
sociala välbefinnandet.
VALFRIA NATIONELLA
GY3 – Nya möjligheter
Under detta studieavsnitt utvecklar du din förmåga att planera och genomföra regelbunden
motion. Du övar också din förmåga att planera kontinuerliga helheter och träna
ledarskapsegenskaper genom att fungera som tränare/ledare under handledning.
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Inom gruppen betonas samarbetsförmågan och man bekantar sig även med användning av
sportteknologi.
GY4 – Gemensam aktivitet
Under studieavsnittet lär du dig olika traditionella danser och deltar i planerandet av
festligheter som kulminerar i uppvisningar av gamlas danser för både hela skolan och för
utomstående publik.
LOKALA
GYl7 – Gyl20 Individuell träning
Studieavsnittet ingår i gymnasiets sportprofil. För godkänt studieavsnitt ska studerande
lämna in träningsdagbok med tränarens underskrift. Träningsdagboken ska innehålla den
studerandes träningar under den gångna perioden. Redovisning lämnas in till
studiehandledaren i slutet av perioden.
HISTORIA
OBLIGATORISKA
HIo1 – Människa, miljö och historia
Studieavsnittet behandlar de större utvecklingslinjerna från jägar- och samlarsamhällen till
dagens globaliserade värld. Du lär dig förstå de centrala processer som format de
europeiska samhällena och globala ekonomiska system. Du lär dig att kritiskt tolka och
analysera olika typer av historiska källor.
HIo2 – Internationella relationer
Studieavsnittet behandlar grunderna i internationell politik, från början av 1900-talet till idag.
Du får lära dig om världskrigens bakgrund, förlopp och följder. De ideologiska
motsättningarna, t.ex. mellan demokrati och totalitarism, står tillsammans med olika
människorättsfrågor i fokus.
VALFRIA NATIONELLA
HI5 – Sveriges östra rikshalva blir Finland
Du fördjupar dig i Finlands tidiga historia allt från stenåldern till autonomins tid på 1800-talet.
Du bekantar dig med Östersjöområdet i ett större perspektiv och lär dig förstå Finland som
ett område på gränsen mellan öst och väst.
HI6 - Globala kulturmöten (N)
Under kursen fördjupar sig den studerande i begreppet kultur och hur tänkandet i fråga om
kulturella skillnader förändrats samt undersöker hur inställningen till olika kulturer har varierat
i takt med att tänkandet och samhällsstrukturen förändrats. Under kursen granskas möten
och växelverkan mellan europeiska och utomeuropeiska kulturer under olika historiska
tidsperioder.
LOKALA STUDIEAVSNITT VIA GNET
Mänskliga rättigheternas utveckling och nutida läge (N)
Inbördeskrig, bakgrund och följder (N)

HÄLSOKUNSKAP
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OBLIGATORISKA
HÄo1 – Hälsan som resurs
I studieavsnittet lär du dig att beskriva och analysera faktorer som påverkar människans
resurser, hälsa, och livsstil. Du lär dig också om betydelsen av dina levnadsvanor för din
hälsa och med hjälp av vilka socialpsykologiska modeller du kan förändra sitt hälsobeteende.
VALFRIA NATIONELLA
HÄ2 – Hälsa och miljö
I studieavsnittet lär du dig analysera hur den fysiska och psykosociala miljön är i växelverkan
med hälsan, samt bedöma den egna livsstilens och de egna konsumtionsvanornas betydelse
för miljöns hälsa och hur hälsosam miljön är.
HÄ3 – Hälsa och samhälle (N)
I studieavsnittet lär du dig vilka faktorer som påverkar befolkningens hälsa, vilka
förebyggande metoder vi använder oss av för att främja hälsan, och att reflektera kring etiska
frågor förknippade med hälsa och sjukdom. Ges via GNet läsåret 2022–2023.
KEMI
OBLIGATORISKA
KEo1 – Kemi och jag
Studieavsnittet behandlar arbetssäkerhet i laboratoriet och atomens uppbyggnad. Dessutom
funderar du på fortsatta kemistudier och vilka arbetsmöjligheter det finns inom
kemibranschen.
NATo1 – Naturvetenskapens grunder
Välkommen med! Här lär vi oss att ställa de rätta frågorna för att kunna få de svar som vi
söker. Låter det svårt? Det får vi se. Naturvetenskapens grunder är ett gemensamt
studieavsnitt för biologi, fysik och kemi. I studieavsnittet lär vi oss bland annat hur man
bedriver naturvetenskaplig forskning och hur man presenterar forskningsresultat. Vattnets
betydelse för livet på jorden har också en central roll i studieavsnittet.
VALFRIA NATIONELLA
KE3 – Molekyler och modeller
Det första valfria studieavsnittet i kemi. Du lär dig framställa olika lösningar och bekantar dig
med kolföreningar och deras betydelse för livet på jorden.
KE4 – Kemisk reaktion
I studieavsnittet lär du dig undersöka olika typer av kemiska reaktioner och framställa
reaktionerna symboliskt. Du blir även bekant med kemiska reaktioners betydelse i samhället.
KE5 – Kemisk energi och cirkulär ekonomi
I studieavsnittet lär du dig beräkna energiförändringar i kemiska reaktioner och bekantar dig
med hur kemisk energi utnyttjas i samhället. Du fördjupar dina kunskaper om metallers
egenskaper och lär dig om elektrokemi.
LOKALA
KEl8 – Labbkurs
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Åbo Akademi ordnar en årliga abilabbkurs för finlandssvenska gymnasister. Innehållet
bygger till stor del på laborationer i analytisk kemi, fysikalisk kemi, organisk kemi tillsammans
med teknisk polymerkemi och oorganisk kemi. Samtidigt erbjuds deltagarna möjlighet att
bekanta sig med universitetsmiljön samt de olika labbarnas apparatur och utrustning.
KINESISKA
VALFRIA NATIONELLA
KIB31 – Jag och det nya språket
Du lär dig språket på ett kommunikativt och analytiskt sätt, vilket gör att du redan efter en
kort tids studier kan göra dig förstådd i enkla situationer. Du lär dig de mest användbara
orden, fraserna och uttrycken i vardagliga situationer som du kan råka ut för när du är i Kina:
att introducera dig och din familj, siffror och telefonnummer, intressen, mat etc. Du får också
en inblick i språkets struktur och lär dig skriva ett antal kinesiska tecken och förstår varför de
ser ut som de gör.
KIB32 – Min växande världsbild
Du utvecklar och fördjupar de kunskaper och färdigheter som du förvärvat i studieavsnittet
Kinesiska 1. Talförståelse och muntlig framställning betonas i alldagliga situationer som att
göra uppköp, läkarbesök, att använda olika fortskaffningsmedel, kulturkännedom.
KIB33 – Vår gemensamma vardag
Fortsatt inlärning och uppbyggande av vanliga och viktiga satsmönster både i tal och skrift.
Du övar dina kommunikativa färdigheter med hjälp av olika digitala verktyg, och lär dig
använda språket otvunget och varierat i olika situationer.
KIB34 – Min mångkulturella miljö
Under studieavsnittet fästs uppmärksamhet vid olika sociala koder och deras eventuella
skillnader i kommunikation. Studieavsnittets teman ska handla om kommunikation i olika
sociala situationer i Finland och utomlands. Användningen av skrivtecken utökas
småningom. Den studerande använder både traditionella och digitala lexikon och ordlistor för
att skriva och läsa texter. Studieavsnittet avläggs i samarbete med finskspråkiga gymnasier i
Vanda.
LOKALA
KIB3l9 – Kultur i utlandet /hemlandet
Under studieavsnittet fördjupar du dig i ett kulturellt fenomen som utmynnar i en väl
förberedd presentation. Inom studieavsnittet kan du avlägga delmoment i form av aktiviteter
och prestationer som ingår i språkpasset eller delta i projekt med våra utländska vänskolor.
KOMMUNIKATION OCH PÅVERKAN
Ifall du deltar aktivt i studeranderådet, inom marknadsföring av skolan eller avlägger en
allmännyttig kurs inom säkerhet, t.ex. gymnasiernas säkerhetskurs som ordnas av
Maanpuolustuskoulutus ry, har du möjlighet att få detta medräknat som studiepoäng. Mer
information av studiehandledaren.
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LIVSÅSKÅDNINGSKUNSKAP (N)
Studieavsnitten i livsåskådning erbjuds som nätkurser, se www.gnetkurser.com. Läsåret
2022–2023 kan man avlägga LKo1 och LKo2 som nätkurs. Vänd dig till studiehandledare för
mer information.
MATEMATIK A
OBLIGATORISKA
MAAGo1 – Tal och ekvationer
Vi börjar resan genom matematikens värld genom att se på bekanta saker från grundskolan.
Men låt inte skenet bedra. För att uppnå framgång i de senare studieavsnitten så gäller det
jobb, jobb, jobb.
MAAo2 – Funktioner och ekvationer 1
Vi kastar loss från moderskeppet och siktar mot stjärnorna. För att nå stjärnorna måste vi
klara av att läsa kartan som polynomekvationerna bildar i koordinatsystem.
MAAo3 – Geometri
Vårt tredje stopp är inte Tellus utan geometrins fantastiska värld. Visst vi kommer att landa
på sfärer. En gammal visdom är ”Vektorer pekar hit och dit, för att förstå hur krävs mycket
flit”.
MAAo4 – Analytisk geonetri och vektorer
Det sista stoppet för första året är inte Mars, utan Descartes fantastiska värld. Vi tar och
behandlar geometrin i koordinatsystem och kryddar på med lite vektorer. En gammal visdom
är ”Vektorer pekar hit och dit, för att förstå hur krävs mycket flit”.
MAAo5 – Funktioner och ekvationer 2
Läsåret och resan fortsätter med funktioner. Och inte vilka funktioner som helst,
trigonometriska, exponential- och logaritmiska. Men var inte rädd. De gamla babylonierna
navigerade med hjälp av dessa, och det klarar vi också av.
MAAo6 – Derivata
Resan fortsätter med något som kan påminna om en paus i form av repetition. Men åter
igen, låt inte skenet bedra, vi börjar undersöka vad allt vi kan göra med alla de funktionstyper
som vi stött på så här långt under vår resa.
MAAo7 – Integralkalkyl
Slutet på resan närmar sig. Vi har sett på funktioner och lärt oss undersöka dem. Nu lär vi
oss integrera de funktioner som vi jobbat med.
MAAo8 – Statistik och sannolikhet
Detta stopp är något som du kan avlägga under första eller andra året. Från stjärnorna
stannar vi upp och landar i Monte Carlos casinon. Lönar det sig att spela på hasardspel?
Svaret på frågan hägrar i slutet av studieavsnittet.
MAAo9 - Ekonomisk matematik (F)
I vår färd mot stjärnorna gör vi också ett stopp vid Wall Street. Här lär vi oss färdigheter för
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att göra ekonomisk planering och lönsamhetskalkyl. Detta är det sista stoppet för de
obligatoriska studieavsnitten.
VALFRIA NATIONELLA
MAA10 – 3d geometri
Hjälp! Har vi navigerat utan tre dimensioner? Det klarade redan de gamla grekerna av, men
visst är det lättare att färdas i hyperrymden då vi har tre dimensioner till vårt förfogande.
MATEMATIK B
OBLIGATORISKA
MABGo1 – Tal och ekvationer
Vi börjar resan genom matematikens värld genom att se på bekanta saker från grundskolan.
Men låt inte skenet bedra. För att uppnå framgång i de senare studieavsnitten så gäller det
jobb, jobb, jobb.
MABo2 – Ekvationer, funktioner och matematiska modeller
Under studieavsnittet lär du dig lösa matematiska problem med hjälp av ekvationer. Du
bekantar dig med olika typer av matematiska modeller och lär dig avgöra om en modell är
trovärdig. Du övar dig dessutom att skapa modeller med hjälp av kalkylprogram.
MABo3 – Geometri
Under studieavsnittet bekantar du dig med olika geometriska figurer och kroppar, samt hur
man undersöker dem med hjälp av programvara. Du lär dig lösa geometriska problem med
olika formler och modeller.
MABo5 – Statistik och sannolikhet
Under studieavsnittet lär du dig tolka och analysera och presentera statistiskt material. Du lär
dig utföra grundläggande sannolikhetsberäkningar samt att undersöka sannolikheter med
hjälp av räknarprogram.
VALFRIA NATIONELLA
MAB8 – Matematisk analys
Under studieavsnittet lär du dig analysera funktioner med hjälp av derivata. Du lär dig också
hur man optimerar geometriska och ekonomiska problem med hjälp av derivata. Du bekantar
dig också med hur man kan analysera funktioner med hjälp av räknarprogram.
MAAo9FT - Ekonomisk matematik (F)
I vår färd mot stjärnorna gör vi också ett stopp vid Wall Street. Här lär vi oss färdigheter för
göra ekonomisk planering och lönsamhetskalkyl.
MODERSMÅL OCH LITTERATUR
OBLIGATORISKA
SPRAo1/SPRAMo1 – Studiefärdigheter och språklig identitet
Under studieavsnittet introduceras målen för språkstudierna i gymnasiet i förhållande till
det kontinuerliga lärandet och framtidens behov i en föränderlig och flerspråkig värld. Under
studieavsnittet utvecklas dina studiefärdigheter och språkliga identitet samt färdigheter i
självvärdering och kamratrespons.
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MOo2 – Språket förenar och splittrar
Under studieavsnittet får du ökad språklig medvetenhet och en förståelse för språkets olika
funktioner. Detta är grundläggande för en människas välbefinnande. Studieavsnittet visar hur
nära språk och identitet ligger varandra. Du ges en fördjupad kunskap och målsättningen
är att du efter kursen aktivt verkar för ett förenande språkklimat snarare än ett splittrande
språkklimat.
MOo4 – Den sköna litteraturen
Studieavsnittet syftar till att fördjupa och utveckla mångsidiga läsvanor och du fördjupar dig i
det finlandssvenska och nordiska kulturarvet. Utöver skön- och facklitteraturen behandlas
också narrativitet i i teater, film, spel och andra medietexter.
MOo5 – Språkets makt
Under studieavsnittet utvecklar du din kritiska läskunnighet. Du lär dig också mer om olika
sätt att påverka och argumentera.
VALFRIA NATIONELLA
MO9 – Mångsidig kommunikation (M)
Studieavsnittet syftar till att du fördjupar och utvecklar mångsidiga
kommunikationsfärdigheter i allmänhet och i synnerhet med tanke på fortsatta studier och
arbetsliv.
MO11 – Läskompetens
Studieavsnittet syftar till att du ska fördjupa och utveckla din läsförmåga. Du förbereder dig
inför studentskrivningarna och inför livet efter gymnasiet.
LOKALA
MOl12 – Kultur
Kursen avläggs genom deltagande i workshops i improvisation samt deltagande i
Kulturkarnevalen.
MOl13 – Uttrycksförmåga och retorik
Studieavsnittet för dig som är intresserad av att engagera dig i självständighetsprogrammet.
Var med och skriv text, planera och verkställ tvåornas program.
MOl14 – Repetition
Studieavsnittet förbereder dig inför studentskrivningarna. Du repeterar och fördjupar
förmågan att skapa olika typer av texter och fördjupar förmågan att läsa olika typer av texter.
MUSIK
OBLIGATORISKA
MUo1 – Intro - ljud och jubel
Under studieavsnittets gång undersöker du ditt förhållande till musik och får samtidigt en
inblick i vad andras förhållande till musiken kan innebära. Vi närmar oss studieavsnittets mål
via praktiskt arbete.
MUo2 – Puls - musikaliska uttryck
Här har du möjlighet att fokusera på och fördjupa dig i något speciellt instrument och via det
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utvecklas som medlem i en musicerande grupp. Med fokus på musiken i Finland närmar vi
oss studieavsnittets mål genom samspel och övningar i kreativt tänkande.
VALFRIA NATIONELLA
MU3 – Genre - global nyfikenhet
Under studieavsnittets gång bekantar vi oss med olika musikgenrer, -stilar och -kulturer
genom teoretiskt och praktiskt arbete. Olika globala musikaliska teman kan delvis anpassas
enligt gruppens nyfikenhet.
MU4 – Demo - kreativt tillsammans
Här har du möjlighet att använda dig av kunskap du fått i tidigare studieavsnitt och
tillsammans med gruppen utnyttja de gemensamma resurserna och lära dig mera. Vi skapar
tillsammans, övar på färdighet och utforskar även sätt att kreativt lösa problem som uppstår
under processens gång.
MU5 – Från scenteknik till mediekunskap
Här förstärker du din egen mediakompetens och lär dig vad som ingår i mediakultur genom
att arbeta med färdigt material och källor samt skapandet av eget material.
PSYKOLOGI
OBLIGATORISKA
PSo1 – Den aktiva och lärande människan (F)
Du har här möjlighet att lära dig se och analysera mycket av det som påverkar oss som
människor. Det kan hjälpa dig att förstå varför vi är olika och hur tankar, känslor och andra
människor styr hur vi handlar. Det är också viktigt att utveckla sin förmåga att veta vad man
mår bra av. Studieavsnittets grundidé är att visa hur den forskningsbaserade psykologiska
kunskapen skapar förutsättningar för att förstå människans beteende, tankar och känslor så
att en balanserad och harmonisk utveckling mot ökat välmående kan stimuleras med dess
hjälp.
VALFRIA NATIONELLA
PS2 – Människans utveckling
Här hittar du material för förståelse av småbarn, äldre barn och ungdomar, föräldrar och
ännu äldre människor. Alla åldrar innebär utmaningar och lärdomar och genom att ha
kunskap om dem kan man få ut mer av varje stadium både för sig själv och sin omgivning.
PS3 – Människan som informationsbearbetare
Här lär du sig principerna för hur vi ser vår omgivning och vad våra sinnen missar, hur vi
bearbetar, minns och glömmer information och vi kan påverka det så vi förstår och lär oss
bättre.
RELIGION (ev. lut.)
OBLIGATORISKA
REo1 – Religion som fenomen – i kristendomens, judendomens och islams fotspår
Studieavsnittet granskar de europeiska majoritetsreligionernas rötter, utveckling, likheter och
skillnader i lära, etik och traditioner.
REo2 – Kristendomen i världen
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Studieavsnittet granskar hur kristendomen utvecklats på olika sätt på skilda håll i världen
genom historien och hur skillnader i lära och tradition uppstått mellan kyrkosamfunden.
VALFRIA NATIONELLA
RE3 – Religioner och religiösa rörelser i världen
Här bekantar du dig med hur man lever under inflytande av religioner och religiösa rörelser i
världen, både på deras ursprungsområde och i ett västerländskt sammanhang.
RE4 – Religion, kultur och samhälle i Finland
Här bekantar du dig med vad blandningen av gamla och nya religiösa strömningar, idéer och
traditioner har betytt och betyder i det finländska samhället.
RE5 – Religion inom konsten och populärkulturen
Här lär du dig känna igen religionens inflytande på allt från arkitektur till sångtexter.
RE6 – Religion, vetenskap och medier
Erbjuds inte läsåret 2022-23.
RELIGION (ortodox)
OBLIGATORISKA
ROo1 - Religion som fenomen – den ortodoxa läran, judendomen och islam
Under studieavsnittet granskar vi den religiösa situationen i världen, religionernas mångfald
och diskuterar religiositet och oreligiositet. Du får en förståelse för den ortodoxa kyrkans
människosyn samt för de gemensamma rötterna, särdragen och kulturella traditionerna inom
judendomen, kristendomen och islam.
SAMHÄLLSLÄRA
OBLIGATORISKA
HUMo1/HUMo1GK – Demokratins möjligheter och krav (G)
Här bekantar du dig med hur man resonerar och argumenterar, drar slutsatser och diskuterar
med begrepp vars innebörd man är överens om i ett bredare sammanhang, samtidigt som
man förstår och respekterar olika synsätt.
Demokratins möjligheter och krav är ett gemensamt studieavsnitt för filosofi, samhällslära
(och globalkunskap).
SLo2 – Ekonomikunskap
Ekonomikunskap omfattar såväl samhällsekonomins principer och begrepp som det
väsentligaste som berör den egna privatekonomin. Du lär dig förstå betydelsen av arbete,
skatter och företagsamhet för ekonomin och att Finland är en del av den globala
världshandeln. Du lär dig tolka statistik och diagram gällande ekonomi.
LOKALA STUDIEAVSNITT VIA GNET
Mänskliga rättigheternas utveckling och nutida läge (N)

SPANSKA B3
VALFRIA NATIONELLA
SPB31 – Jag och det nya språket
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Du får en introduktion till det spanska språkets ställning i världen, och du övar olika
inlärningsstrategier för att lära dig främmande språk. Du lär dig berätta något om dig själv,
artighetsfraser och att klara några enkla samtalssituationer.
SPB32 – Min växande världsbild
Du bekantar dig med olika resmål i den spanskspråkiga världen. Du utvecklar dina kommunikativa strategier och lär dig att berätta om dina intressen och vad du tycker om.
SPB33 – Vår gemensamma vardag
Du lär dig prata om dagliga rutiner och vardagssysslor och att uttrycka din åsikt. Under
studieavsnittet övar du att skriva enkla meddelanden, du får en större förståelse för den
grundläggande grammatiken och du fortsätter att utveckla dina lärstrategier.
SPB34 – Min mångkulturella miljö
Under studieavsnittet lär du dig mera om skillnader i språkkulturer och sociala koder. Teman
för studieavsnittet är olika kulturmöten och traditioner i den spanskspråkiga världen.
SPB35 – Hälsa och välbefinnande
Under studieavsnittet övar du dig i att diskutera och uttrycka din åsikt om aktuella teman i
den spanskspråkiga världen. Studieavsnittet lyfter upp frågor som gäller vardagslivet,
kommunikation och välbefinnande.
SPB36 – Kultur
Studieavsnittet tar upp kulturella teman och trender i den spanskspråkiga världen. Du
fördjupar dig inom ett valbart tema inom den spanskspråkiga kulturen.
LOKALA
SPB3l9 – Kultur i utlandet / hemlandet
Under studieavsnittet fördjupar du dig i ett tvärvetenskapligt fenomen som utmynnar i en
välförberedd presentation. Inom studieavsnittet kan du avlägga delmoment i form av
aktiviteter och prestationer som ingår i språkpasset eller delta i projekt med våra utländska
vänskolor.
STUDIEHANDLEDNING
OBLIGATORISKA
SHo1 – Jag som studerande
I studieavsnittet gör du en individuell studieplan för dina gymnasiestudier. Du bekantar dig
även med hur gymnasiestudierna är uppbyggda samt med gymnasieutbildnings mål. Under
kursen får du även reflektera över dina styrkor och svagheter i såväl studierna som utanför
studierna.
SHo2 – Fortsatta studier, arbetsliv och framtid
I studieavsnittet uppdaterar du din individuella studieplan för dina gymnasiestudier, med
fokus på studentskrivningarna. Du bekantar dig även med högskolestudier och arbetslivet.
Detta görs bland annat genom gästföreläsningar, studiebesök och en skuggningsdag på en
arbetsplats.
LOKALA
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SHl3 – Studieteknik
Du lär dig om lärande och olika styrkor inom lärande. Du bekantar dig med olika studietekniker inom läsning och skrivning. Dessutom jobbar du med anteckningsmetoder och
minnestekniker. Du lär dig också att bli medveten om din studieteknik och ändamålsenliga
rutiner.
SHl4 - Stödkurs för gymnasiestudier
Studieavsnittet fungerar som stöd åt studerande som behöver hjälp med sina gymnasiestudier. Den studerande kan välja när hen kommer på stödtimmarnas tillfällen som ordnas en
gång i veckan under läsåret. För att avlägga hela studieavsnittet måste den studerande delta
i 30 stödtimmar under gymnasietiden.
TEMASTUDIER
VALFRIA NATIONELLA
TS1 – Introduktion till gymnasiestudier (G)
Välkommen till gymnasiet! Det här studieavsnittet är introduktionen till dina kommande studier. Du utvecklar en större förståelse för ämnesövergripande tänkande och rör dig från den
lokala vardagen till de stora globala trenderna.
TS2 – Introduktion till samhälle (G)
Är du nyfiken på hur samhället fungerar och intresserad av att skaffa information. I detta
studieavsnitt får du röra dig utanför skolan, ta kontakt med människor inom olika områden i
samhället och lära dig att arbeta i grupp kring knepiga frågor.
TYSKA B2
VALFRIA NATIONELLA
TYB21 – Vår gemensamma vardag (studieavsnittet motsvarar TYB33)
I början av studieavsnittet reflekterar du kring dina tyskastudier - din kunskap, din inställning,
dina mål. Du övar situationer som anknyter till resande, intressen och fritid samt bekantar dig
med fraser kring telefonsamtal.
TYB22 – Min mångkulturella miljö (studieavsnittet motsvarar TYB34)
Under studieavsnittet talar vi om boende och levnadssätt. Du bekantar dig med de tyskspråkiga ländernas matkultur och traditioner och ser likheter och olikheter till dina egna.
TYB23 – Hälsa och välbefinnande (studieavsnittet motsvarar TYB35)
Under studieavsnittet lär du dig tala om livsskeden och vad som upplevs bidra till välbefinnande och god hälsa. Vi reflekterar också kring aktuella och framtida utvecklingar.
TYB24 – Kultur
Vad är “in” just nu i de tyskspråkiga länderna? Du lär dig mera om de tyskspråkiga ländernas
kultur, bl.a. musik och film samt blir bekant med uttryck och fraser som ungdomar använder.
Studiebesök eller ett kreativt eget projekt kan ingå.
TYB25 – Framtid och studier
Hur ser studievardagen och arbetslivet ut i de tyskspråkiga länderna? Du lär dig om
skillnader och likheter mellan våra länder och att göra en arbetsansökan på tyska. Vi talar
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även om välmående i studier och arbetsliv samt ser på verktyg för att diskutera och påverka
missförhållanden i samhället.
TYB26 – Medier och aktuella samhällsfenomen
Vad skrivs det om och talas det om just nu i medierna? Under detta studieavsnitt talar vi om
källkritik och konstruktiv kommunikation och du får uttrycka din åsikt om olika aktuella
samhällsfenomen.
LOKALA
TYB2l9 – Kultur i utlandet / hemlandet
Under studieavsnittet fördjupar du dig i ett kulturellt fenomen som utmynnar i en välförberedd
presentation. Inom studieavsnittet kan du avlägga delmoment i form av aktiviteter och
prestationer som ingår i språkpasset eller delta i projekt med våra utländska vänskolor.
TYSKA B3
VALFRIA NATIONELLA
TYB31 - Jag och det nya språket
Under studieavsnittet kommer du in i det tyska språkets grunder och du övar olika inlärningsstrategier för att lära dig främmande språk. Du lär dig att berätta om dig själv, dina vänner,
dina hobbyer.
TYB32 – Min växande världsbild
Under studieavsnittet lär du dig berätta om din familj och din egen vardag. Du övar dig i att
klara av enkla samtalssituationer. Du väljer och presenterar ett resemål i den tyskspråkiga
världen.De fortsatta studierna läses tillsammans med B2-tyska, se beskrivningarna för B2nivån.
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GYMNASIETS LÄROPLAN GLP2016
Studier som erbjuds i Helsinge gymnasium läsåret 2022–23:
BILDKONST
TILLÄMPADE
KOGDt2 - Gymnasiediplom i bildkonst
Du gör ett diplomarbete i bildkonst. För att avlägga diplomet bör du kontakta bildkonstläraren
för att diskutera tidtabellen, eftersom kursen utförs självständigt under handledning av
läraren. Krav: du bör ha avlagt minst 4 kurser i bildkonst.
BIOLOGI
TILLÄMPADE
BIt7 - Repetitionskurs
Repetition av centrala områden och svårare delar av biologi, hälsokunskap och geografi
inför studentskrivningarna. Du kan fokusera på ett-tre ämnen. När ett visst ämne behandlas
som inte berör dig görs självständiga skriftliga uppgifter på skolan. Vi går igenom tidigare
realprov och du får träna i att svara på frågorna. Du avgör enligt egen tyngdpunkt om kursen
registreras som BIt7, GEt5 eller HÄt4. Kursen erbjuds även via GNet läsåret 2022–2023.

ENGELSKA
FÖRDJUPADE
ENA8 - Muntlig kommunikation och påverkan (F)
Under kursen fördjupar den studerande sin förmåga att producera muntlig engelska, förstå
talad engelska och bygga upp en dialog. Hen stärker sin förmåga att tala flytande och övar
muntlig produktion som förutsätter förberedelse. Kursen innehåller ett nationellt muntligt
prov.
TILLÄMPADE
ENAt9 - Repetitionskurs
Vi förbereder oss för studentskrivningarna genom att behandla texter från ämnesområden
som berör globala utvecklingslinjer, aktuella händelser och olika världsbilder. Dessutom övar
vi läs- och hörförståelse med hjälp av gamla studentexamensprov, samt övar
uppsatsskrivning.
TILLÄMPADE KURSER VIA GNET:
English Writing (N)
Engelska Shakespeare (N)
Engelsk rocklyrik och samhällsutveckling i England och USA (N)

FILOSOFI
OBLIGATORISKA
FIo2 - Etik
Lär dig analysera meningen med ditt liv och dina livsval med hjälp av filosofiska begrepp
samt klargöra dina egna moraliska beslut och värderingar utgående från den filosofiska
etiken.
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FÖRDJUPADE
FI3 - Samhällsfilosofi
Samhällsordningens filosofiska grunder: Vem ska bestämma vem som ska bestämma?
FINSKA A-lärokurs (traditionell finska)
FÖRDJUPADE
FINA7 - Kommunicera i skrift (N)
Under kursen fördjupas förmågan att tolka och producera finska texter i olika slag av
skriftliga kommunikationssituationer och för olika slag av mottagare. Man analyserar och
producerar både faktatexter och fiktiva texter. Även förmågan att återge och översätta olika
texter till och från finska övas. Vid behov kan grundläggande strukturer repeteras.
FINA8 - Kommunicera i tal (F)
Under kursen lär sig den studerande att tala och uppträda på finska i olika formella och informella situationer. Den studerande lär sig att uttrycka sig fritt, göra frågeställningar, referera,
diskutera, beskriva, intervjua, argumentera och hålla olika anföranden. Den studerande kan
utnyttja digitala verktyg vid muntlig framställning. Kursen innehåller ett muntligt nationellt
prov.
TILLÄMPADE
FINAt9 - Repetitionskurs
Hör- och läsförståelseprov, öppna frågor, referat, uppsatser, översättning, språkvård övas
och repeteras inför studentprovet. Kursen erbjuds i första hand åt de som ämnar skriva
finska inom en snar framtid.
FINSKA (modersmålsinriktad finska)
FÖRDJUPADE
FIM7 - Kommunicera i skrift (N)
Under kursen fördjupas färdigheterna i textproduktion och förmågan att kritiskt läsa och tolka
finska texter i olika slag av skriftliga kommunikationssituationer och för olika slag av
mottagare. Man analyserar och producerar både fakta och fiktiva texter. Den studerande ges
möjlighet att enligt behov och önskemål producera olika digitala texter. Vid behov kan
centrala strukturer repeteras.
FIM8 - Kommunicera i tal (M)
Under kursen fördjupar den studerande sin förmåga att tala och uppträda på finska i både
formella och informella kommunikationssituationer. Den studerande utvecklar sina
färdigheter att uttrycka sig individuellt och att i grupp diskutera aktuella samhällsfenomen och
sådant som hör till allmänbildningen. Argumentationsteknik övas. Kursen innehåller ett
muntligt nationellt prov.
TILLÄMPADE
FIMt9 - Repetitionskurs
Hör- och läsförståelseprov, öppna frågor, referat, uppsatser, översättning, språkvård övas
och repeteras inför studentprovet. Kursen erbjuds i första hand åt dem som ämnar skriva
finska inom en snar framtid.
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FINSKA B1-lärokurs
Kurser i B1-finska kan avläggas vid Tölö vuxenlinje (kvällskurser) eller som nätkurser via
GNet. Kontakta studiehandledaren för mer information om anmälan.
FRANSKA B2 och B3
FÖRDJUPADE
FRB27 – Internationell verksamhet (kursen motsvarar FRB3t9)
Under kursen använder den studerande sin språkkunskap och stärker förståelsen för olika
kulturer genom att lära känna eller delta i internationellt samarbete, volontärarbete eller
arbetslivet, vid behov med hjälp av fjärruppkoppling. De språkliga målen bestäms på basis
av kursinnehållet. De studerande rapporterar om eventuellt deltagande i internationell
verksamhet på gemensamt överenskommet sätt.
FRB28 - Muntlig och skriftlig kommunikation (kursen motsvarar FRB3t10)
Kursen stärker den studerandes förmåga att producera text som behövs i olika kommunikationssituationer. Den studerande övar sig att producera och tolka olika textgenrer. Teman
som behandlats tidigare repeteras eller kompletteras enligt de studerandes behov. Repetition
inför studentskrivningar.
DELF junior
Helsinge gymnasiums studerande i franska har möjlighet att delta i DELF junior
(internationellt språkprov i franska för skolelever, nivå A1-B2) under läsåret 2022–23, inom
marsmånad. Anmälan och förfrågningar till franskläraren.
TILLÄMPADE KURSER VIA GNET
Repetitionskurs i franska (N)
FYSIK
FÖRDJUPADE
FY6 - Elektromagnetism
Elektromagnetism, ett fint ordmonster som berättar det väsentliga om kursen. Vi kombinerar
magnetism med elektricitet och börjar vår färd mot den moderna fysiken.
FY7 - Materia och strålning
Vi fortsätter där vi blev i den föregående kursen och avslutar de fördjupade kurserna med att
titta på den moderna fysiken. Vad kommer sedan?
TILLÄMPADE
FYt8 - Fysik och vetenskap
Kursen är en förberedelse för en vetenskapsresa. Kursen består av två delar: en teoretisk
del samt en studieresa.
FYt10 - Repetitionskurs
Kursen avläggs delvis i klass, delvis med distansuppgifter. Kursen erbjuds även via
GNet läsåret 2022–2023.
FÖRETAGSAMHET
25

För mer information om företagsamhetsprofilen, se sidan 7 i studieguiden.
TILLÄMPADE
FTt6 – Finlands ekonomi och världsekonomin (F)
Under kursen lär du dig om hur den globala ekonomin fungerar och får en inblick i Finlands
ekonomi i den globala kontexten. Vi diskuterar olika ekonomiska ideologier och etiskt hållbar
ekonomi. Kursen kan avläggas som den tredje kursen i globalkunskap (GKt3).
FTt7/DaVel8 - Datateknik I (F)
Kursen avläggs genom att klara av @-kortet enligt Tieke. @-kortet består av fyra moduler.
Proven avläggs i skolan då datakörkorttillfällen ordnas, främst under utvärderingsveckor. Du
kan bekanta dig med övningsmaterial före du deltar i ett prov.
FTt8/DaVel9 - Datateknik II (F)
Kursen avläggs genom att klara av A-kortet enligt Tieke. A-kortet består av minst sju
moduler.
Om du har avlagt @-kortet krävs ytterligare minst tre moduler. Proven avläggs i skolan då
datakörkorttillfällen ordnas, främst under utvärderingsveckor. Du kan bekanta dig med
övningsmaterial före du deltar i ett prov.

GEOGRAFI
TILLÄMPADE
GEt5 - Repetitionskurs
Repetition av centrala områden och svårare delar av biologi, hälsokunskap och geografi
inför studentskrivningarna. Du kan fokusera på ett-tre ämnen. När ett visst ämne behandlas
som inte berör dig görs självständiga skriftliga uppgifter på skolan. Vi går igenom tidigare
realprov och du får träna i att svara på frågorna. Du avgör enligt egen tyngdpunkt om kursen
registreras som BIt7, GEt5 eller HÄt4.
GLOBALKUNSKAP
För mer information om global profil, se sidan 6 i studieguiden.
TILLÄMPADE
GKt3 - Den globala ekonomin (G)
Under kursen får du insikter i hur ekonomin fungerar i världen. Vi diskuterar olika
ekonomiska ideologier och etiskt hållbar ekonomi. Kursen hör till vårt globala
profileringsprogram. Kursen är densamma som den sjätte kursen i företagsamhet (FTt6).
Kan ersättas med kursen TAT 3 som avläggs via Gnet läsåret 2022–2023.
GKt4 - Global påverkan (G)
Kursen avläggs genom att klara av Globala profilens aktivitetskort 2.
GYMNASTIK
FÖRDJUPADE
GY5 - Motion och välbefinnande
Pröva på ”udda” och trendgrenar, kanske du hittar en ny, häftig hobby! Föreslå!
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TILLÄMPADE
GYt6 - Kurs i alpina grenar
Intensivkurs i alpina grenar (slalom, snowboard och telemark) under fyra dagar i ett
skidcenter. Goda åk-kunskaper i minst en gren krävs av deltagarna.
GYt7 - Gyt26 Individuell träning
Kurserna ingår i gymnasiets sportprofil. Kriterier för godkänd kurs: bokföring av träningar
samt inlämnad dokumentering med tränarens underskrift. Redovisningen lämnas in till
studiehandledaren under utvärderingsveckan (i slutet av varje period).
HISTORIA
OBLIGATORISKA
HIo3 - Det självständiga Finlands historia
Kursens behandlar Finlands historia från slutet av den autonoma tiden 1809 till nutid. Vi
granskar utvecklingen av Finlands politiska och internationella ställning, kriser i anslutning
till förändringarna, övergången från ståndssamhälle till medborgarsamhälle samt politiska,
ekonomiska och kulturella brytningar.
FÖRDJUPADE
HI4 - En europeisk världsbild växer fram
Under kursen granskas utvecklingen av samhälleligt tänkande, ideologier och mänskliga
rättigheter samt mytiska, religiösa och vetenskapliga världsförklaringar från antiken till idag.
Under kursen fördjupar sig den studerande i kulturarvet, konsten och vetenskapen som
uttryck för sin tid i Europa.
HI6 - Globala kulturmöten (N)
Under kursen fördjupar sig den studerande i begreppet kultur och hur tänkandet i fråga om
kulturella skillnader förändrats samt undersöker hur inställningen till olika kulturer har varierat
i takt med att tänkandet och samhällsstrukturen förändrats. Under kursen granskas möten
och växelverkan mellan europeiska och utomeuropeiska kulturer under olika historiska
tidsperioder.
TILLÄMPADE
HIt9 - Repetition
Kursen erbjuds även via GNet läsåret 2022–2023.
TILLÄMPADE KURSER VIA GNET
Mänskliga rättigheternas utveckling och nutida läge (N)
Inbördeskrig, bakgrund och följder (N)
HÄLSOKUNSKAP
TILLÄMPADE
HÄt4 - Repetitionskurs
Repetition av centrala områden och svårare delar av biologi, hälsokunskap och geografi
inför studentskrivningarna. Du kan fokusera på ett-tre ämnen. När ett visst ämne behandlas
som inte berör dig görs självständiga skriftliga uppgifter på skolan. Vi går igenom tidigare
realprov och du får träna i att svara på frågorna. Du avgör enligt egen tyngdpunkt om kursen
registreras som BIt7, GEt5 eller HÄt4. Kursen erbjuds även via GNet läsåret 2022–2023.
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KEMI
FÖRDJUPADE
KE5 - Reaktioner och jämvikt
Kursen behandlar reaktionshastighet, kemiska jämviktsreaktioner, vilket leder oss till svaga
syrors och basers kemi, neutralisation och buffertlösningar hör även hemma i denna kurs.
Hur bildas stalaktiter? Vad är det som håller bl.a. blodets och många vattendrags pH i en
så otrolig balans?
TILLÄMPADE
KEt6 - Repetitionskurs
Vi repeterar de centralaste helheterna och löser studentuppgifter i mängder. Ifall du skall
skriva realprovet i kemi eller behöver ämnet för kommande inträdesprov är kursen gjord för
dig. Kursen avläggs delvis i klass, delvis med distansuppgifter. Kursen erbjuds även via
GNet läsåret 2022–2023.
KINESISKA
FÖRDJUPADE
KIB33 - Viktiga frågor i livet och vardagen (N)
Kursen erbjuds inte läsåret 2022-23.
Fortsatta kurser läses i samarbete med de finska gymnasierna i Vanda. Mer information av
studiehandledaren.
KOMMUNIKATION OCH PÅVERKAN
Ifall du deltar aktivt i studeranderådet, inom marknadsföring av skolan eller avlägger en
allmännyttig kurs inom säkerhet, t.ex. gymnasiernas säkerhetskurs som ordnas av
Maanpuolustuskoulutus ry, har du möjlighet att få detta medräknat som kurser i
Kommunikation och påverkan. Mer information av studiehandledaren.
LIVSÅSKÅDNINGSKUNSKAP (N)
Kurserna i livsåskådning erbjuds som nätkurser, se www.gnetkurser.com. Vänd dig till din
grupphandledare eller studiehandledare för mer information.
MATEMATIK A
OBLIGATORISKA
MAAo9 - Integralkalkyl
Vi arbetar med primitiva funktioner för att sedan klara av att bestämma integraler.
MAAo10 - Sannolikhet och statistik
Under kursen arbetar vi med sannolikhet och statistik. Vi lär oss om väntevärden, normalfördelning och kombinatorik.
FÖRDJUPADE
MAA11 - Talteori och bevis
Vi undersöker tal, lär oss hantera dem och fördjupar oss i bevisföringens magiska men
logiska värld.
MAA13 - Fortsättningskurs i differential- och integralkalkyl
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Kursen sammanbinder gymnasiematematiken med universitetsmatematik. Denna kurs är
krävande och skall kanske inte vara ditt första alternativ som kurs nummer 75.
TILLÄMPADE
MAAt14 - Ekonomisk matematik (F)
Kursen motsvarar MABo6.
MAAt15 - Repetitionskurs
Du räknar studentprovsuppgifter under period 4 för att hålla dina matematiska kunskaper i
färskt minne. Kursen avläggs delvis i klass, delvis med distansuppgifter.
MATEMATIK B
OBLIGATORISKA
MABo6 - Ekonomisk matematik (F)
Under kursen lär man sig bland annat hur man beräknar skatter, och andra ekonomiska
beräkningar. Man lär sig även allmänt om ekonomiska begrepp man kan ha nytta av i livet.
FÖRDJUPADE
MAB8 - Statistik och sannolikhet II
Under kursen fördjupar vi oss i sannolikhetslära och lär oss mera om hur man hanterar
statistiskt material. Att hantera statistik och beräkna sannolikhet med tekniska hjälpmedel har
en central roll i kursen.
TILLÄMPADE
MABt9 - Repetitionskurs
Repetition av alla genomgångna kurser.
MABt10 - Räknekurs inför studentexamen
Du räknar studentprovsuppgifter under period 4 för att hålla dina matematiska kunskaper i
färskt minne. Kursen avläggs delvis i klass, delvis med distansuppgifter.
MODERSMÅL OCH LITTERATUR
OBLIGATORISKA
MOo5 - Text och kontext
Kursen har fokus på texter i ett kontextuellt perspektiv. Den studerande blir van att
analysera, tolka och producera texter inom olika genrer och stilriktningar i relation till olika
sammanhang och processer.
MOo6 - Berättelser i samtiden
Kursen behandlar aktuella kulturfenomen framför allt i ett narrativt perspektiv. Den studerande fördjupar även sina kunskaper om kommunikationsetik.
FÖRDJUPADE
MO8 - Fördjupad skrivkompetens
Kursen handlar om att fördjupa och utveckla färdigheten att producera olika slag av texter.
Dessutom fördjupar den studerande sig i och analyserar aktuella mediedebatter som gäller
till exempel kultur och samhälle.
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TILLÄMPADE
MOt11 - Kultur i vardagen
Kursen avläggs genom deltagande i workshops i improvisation samt deltagande i
Kulturkarnevalen.
MOt12/MOl14 - Repetitionskurs
Kursen handlar om att repetera och fördjupa förmågan att skapa olika typer av texter och
att fördjupa förmågan att läsa olika typer av texter. Kursen förbereder dig inför
studentskrivningarna.
MUSIK
TILLÄMPADE
MUGDt6 - Gymnasiediplom i musik
Du gör ett diplomarbete i musik. För att avlägga diplomet bör du kontakta musikläraren för att
diskutera tidtabellen, eftersom kursen utförs självständigt under handledning av läraren. Krav:
du bör ha avlagt minst 4 gymnasiekurser i musik.

PSYKOLOGI
FÖRDJUPADE
PS4 - Känslor, psykiskt välbefinnande och mental hälsa (F)
Känslornas betydelse för det psykiska välmåendet och upprätthållandet av psykisk balans.
PS5 - Människan som individ och social varelse (F)
Varför är vi olika och hur kan skillnaderna mätas? Hur förändras vi av olika sammanhang?
TILLÄMPADE
PSt8 - Repetitionskurs
Kursen erbjuds även via GNet läsåret 2022–2023.
RELIGION (ev. lut.)
FÖRDJUPADE
RE5 - Religion inom vetenskapen, konsten och populärkulturen
Fördjupning i samverkan mellan religion och olika former av konst och populärkultur.
RELIGION (ortodox)
Under läsåret 2022–2023 erbjuds inga kurser enligt GLP2016.
SAMHÄLLSLÄRA
OBLIGATORISKA
SLo3 - Finland, Europa och en värld i förändring
Kursen fördjupar den studerandes kunskap om Europas ekonomiska och politiska integration
och den enskilda medborgarens ställning i ett integrerat Europa och i en global värld. Under
kursen lär sig den studerande att följa med och debattera kring aktuella händelser i världen.
FÖRDJUPADE
SL4 - Medborgarens lagkunskap
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Under kursen fördjupar den studerande sig i grunderna för Finlands rättssystem och hur man
kan utöva sina juridiska rättigheter. Hen bekantar sig med juridiska avtal och
informationskällor och fördjupar sig i hur man behandlar allmänt förekommande juridiska
frågor.
TILLÄMPADE
SLt6 - Repetitionskurs
TILLÄMPADE KURSER VIA GNET
Mänskliga rättigheternas utveckling och nutida läge (N)
SPANSKA B3
FÖRDJUPADE
SPB37 - Studier, arbete och framtid
Kursen behandlar skola, fortsatta studier, arbetsliv och framtidsplaner. Du fördjupar din
förståelse av olika kommunikationskulturer och skillnaderna i de olika språkområdena.
SPB38 - Vår gemensamma jord
Under kursen utvecklar du din förmåga att söka information och läsa kritiskt också på spanska. Du bekantar dig med olika medier och aktuella teman i den spanskspråkiga världen.
STUDIEHANDLEDNING
TILLÄMPADE
SHt4 - Stödkurs för gymnasiestudier
Kursen fungerar som stödkurs åt studerande som behöver hjälp med sina gymnasiestudier.
Du kan välja när du kommer på stödkursens timmar som ordnas en gång i veckan under
läsåret. För att få en godkänd kurs måste du delta i 30 stödtimmar under gymnasietiden.
SHt5 - Studerandes välmående
Kursen består av smågruppsundervisning kring sex olika teman som berör välmående
(stress, vanor, ensamhet, tristess, godhet och humor). Du delar med dig av egna tankar, tar
del av andras tankar samt forskning kring dessa teman.
TEMASTUDIER
FÖRDJUPADE
TS3 - Vardagskompetens (G)
Kursen behandlar frivilligverksamhet, arbetsliv, trafikfostran och/eller internationell verksamhet. Det centrala innehållet i kursen har koppling till kunskaper och färdigheter inom två eller
flera olika läroämnen. Kursen består av handledning, självständigt arbete och
dokumentation. Kontakta studiehandledaren för mer information.
TYSKA B2 och B3
FÖRDJUPADE
TYB27 - Internationell verksamhet (kursen motsvarar TYB3t9)
Vi ser på olika former av internationellt samarbete och volontärarbete samt arbetslivet i de
tyskspråkiga länderna. Vi följer med aktuella medier och fokuserar på muntliga övningar och
hörförståelse samt övning inför studentexamensprovet.
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TYB28 - Muntlig och skriftlig kommunikation (kursen motsvarar TYB3t10)
Vi läser olika slags artiklar och texter, även en förkortad roman. Tyngdpunkt är på skriftliga
övningar och övning inför studentexamensprovet.
TILLÄMPADE KURSER VIA GNET
Repetitionskurs i tyska (N)
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STUDIEBRICKA 2022–2023
Period1

ettor

tvåor

treor

pos1

MUo1

KOo1

GYo2pf

GE2

MABo6

MAAt14

pos2

MABGo1

MAAGo1

REo2

ENAo4

MOo5

FIM/FINAt9

pos3
pos4
pos5

HIo1

HÄo1

MOo4

PS2

FIM/FINAt9

MAAo9

SHo1.1 (må)

SHo1.2 (to)

pos6
pos7
pos8

SPRAMo1

SPRAo1

FRB21

TYB31FY4

SPRAo1

Period2
pos1
pos2
pos3
pos4
pos5
pos6
pos7
pos8

RE4

MAAo5

MABo3

RE4

TYB27/TYB3t9 FY6

HIo3

HÄBIGE

MOl13 (to)

ENAt9

MOo5

BIo2.1 (ons)

GY5 (fre)

SPB37 (ons)

GY4 (må)

ENAo4 (ons)

PS5

MO11

SHo2

FIo2

SLo3
MOo6

SPB34 (fre)

ettor

REo2

tvåor

NATo1
MUo1

KOo1

PSo1

MAAo2

MABo2.1

FIMo2 / ENAo2 ENAo2 / FINAo2
SPB31

SHo2

FIM/FINA7

BI5

SLo3

MU3

KO3

FY5

FTt6

MAAo6

MABo3

GYo1pf

PSo1

SPB34 (ons) BIo2.2 (ons)

MOo6

FIo2

FRB27

ENA8

ENAo4 (fre)

SPB37 (fre)

HI4

tvåor
MUo1

ENAo2

FINAo2

pos3

MAAo2/o3

HIo1

pos4
pos5
pos6
pos7
pos8

FYo2.2 (ons)

GY4 (ons)
HIo2

MAAo10

MOl13 (ti)

SLo2FINAo4
TYB32

ettor

KE5 (to)

MABt9

HÄo1

KOo1

treor
MUl5 (må)

FI3
MAA11

PS3

MAB8
ENAo5

MAB8

FTl1

FTl5

GE3

REo1

KIB32 (fre)

BIo3.1 (ti)

BIo3.2 (to)

MAAo6 (ti)

MOo2

GEo1

TYB21/B33

FRB22

SPB32

MABo2.1 MOo4

Period4
pos1
pos2

MO8

FIM/FINA8

RE5

RE5

MAA13

MOl14

SPB38

TYB28/B3t10

SL4

ENA8

FIMo4FIo2
FYo2.1 (to)

ENAo5

tvåor
MAAo3/o4

ENAo6

SLo2

Utanför schema:

REo1

FIMo5

ENAo6

GYt6

pos3

FIMo2

ENAo2

MAAo7

GLOBl2

MO11

pos4
pos5
pos6

FTl2

DVl1-7

DVl1-7

KE4

HÄ2

TYB25

FRB25

TS2

MOl14

HIo2

PSt8

FIo2

FINAo5

SLt6/HIt9

KIB31 (fre)

HUMo1GK (ti)

ENAo3

FINAo3

TYB22/B34

FRB23

MABo2.2

SPB33 (fre)

FY3 (ti)

Repetition:
MU4

KEt6, MABt10
MAAt15, FYt10

SPB35
GYo1 u (ons)

SHl3 (ons)

MO9 (fre)

GY3 (ons)

MAAo4

MABo2.2

HUMo1
pos3

HUMo1GK

pos4
pos5
pos6

FTl3

Period5

pos7
pos8

FRB28

GY5 (ons)

ettor

GEo1

pos1
pos2

MO8

HI6

GY3 (må)

pos7
pos8

HIo3

treor

MOo2TYB24FRB24 KIB32 (fre)

NATo1

Period3
pos1
pos2

BI4

KEo1.3 (to)

SPRAMo1

MABo6

PS4

KEo1.1 (må) KEo1.2(to) FTl4

TS1

ENAt9

GYo2 u (fre)

ettor

MAA10 (ons)

tvåor
MOo5

FINAo6

HUMo1GK

MABo5

MAAo8

HUMo1

FIMo6

MOo5

KO4

BI6

KE5

TYB26

FRB26

FI3

MABo5

HI5

FY6

GE4

SPB33 (fre)

FY3 (ti)

ENA7

KIB31 (fre)

HUMo1GK (ti)

FIMo3

ENAo3

TYB23/B35

KE3

DVl1-7

DVl1-7

ENA7

GYo1 u (fre)

SHl3 (fre)

MO9 (ons)

SPB36

GYo2 u (ons) MAA10 (fre)

RE3
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