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VAD ÄR INDIVIDUELLT VAL?
Individuellt val ingår i samtliga gymnasieprogram. Du ska läsa 200 poäng IV-val
under dina år på gymnasiet. Du kan använda det individuella valet till att bredda
eller fördjupa din utbildning.
Kurser på 100 p ligger utlagda under hela läsåret 2 ggr/vecka.
Kurser på 50 p ligger utlagda höst och/eller vår beroende på elevernas val, du behöver
välja 2 50p kurser samma läsår.
Man kan aldrig få betyg två gånger i samma kurs så tänk på att inte söka en kurs som du
redan läser/ska läsa inom ditt program.
När och hur sker valet?
Under veckorna 45/49 informeras du tillsammans med din klass. Valet sker via webben.
En del program ska även välja inriktning och/eller programfördjupning.
Sista ansökningsdag/valdag är den 7 dec.

Tänk igenom dina val noggrant innan du väljer. Gör alltid andra- och
tredjehandsval.
Observera att kursvalen inte går att ändra på webben efter vecka 49.

Max och min
Kurserna har ett minst antal deltagande och ett max antal deltagare. Därför ska du alltid
välja ett andra- och tredjehandsval när du väljer. Vissa kurser är mycket populära och då
gäller följande:
1.
Anmälan inlämnad i tid
2.
Årskurs 3 före årskurs 2
3.
Högst prioritering av kursen
4.
Elever på enheten där kursen ges före andra enheter
5.
Lottning
Vid få sökande kan vissa kurser ställas in och andrahandsvalet blir då ditt förstahandsval.
För vägledning kontakta din studie- och yrkesvägledare, se sidan 6.
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ATT TÄNKA PÅ FÖR DIG SOM VILL PLUGGA VIDARE
Grundläggande högskolebehörighet
För att få grundläggande behörighet till högskolestudier krävs
en högskoleförberedande examen vilket innebär godkända betyg i 2250
gymnasiepoäng. Dessutom minst godkänt i Sv1, 2 och 3 eller Sv som andraspråk i
kurserna 1,2 och 3, En5 och 6, Ma1b eller Ma1c samt godkänt gymnasiearbete eller
en yrkesexamen vilket innebär godkända betyg i 2250 gymnasiepoäng. Dessutom minst
godkänt i kurserna Sv1 eller Sv som andraspråk 1, En5 , Ma1a, programgemensamma
kurser om 400p, godkänt gymnasiearbete samt Sv2, 3 eller Sv som andraspråk 2, 3
och En6.
Till de flesta utbildningar krävs dessutom särskild behörighet. Kraven varierar mellan olika
utbildningar och ibland dessutom mellan olika skolor.
Du kan gå in på www.studera.nu eller www.antagning.se eller respektive högskolas
hemsida för att kolla vad som gäller för just den utbildning du är intresserad av.
Du kan också kontakta din studie- och yrkesvägledare.

Meritpoäng
Oavsett till vilken utbildning du söker kan du få meritpoäng för vissa kurser i moderna
språk, engelska och matematik om du har lägst godkänt (E). Högre betyg ger inte fler
meritpoäng. Du kan maximalt få 2,5 meritpoäng. Kurser som krävs för behörighet ger inte
meritpoäng.
Har du frågor om detta eller vill ha ett vägledningssamtal,
kontakta respektive studie- och yrkesvägledare se sidan 5.
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FÖR MER INFORMATION KONTAKTA:
Studie- och yrkesvägledare

Kristinegymnasiet:

Maria Björk 023-86919
maria.bjork@falun.se
BF
EK
HT
HU
HV
SA
VO

Maud Granström-Bales 023-86693
maud.granstrom.bales@falun.se
RL
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KURSFÖRTECKNING I ALFABETISK ORDNING
Bild och form 1a1 50 p ht-16
Kursen skall utveckla förmågan att gestalta och förstå bild och form. Kursen skall öva
förmågan att analysera och tolka bildspråk. Kursen skall ge tillfälle att praktiskt pröva
några av bild- och form- områdets material, tekniker och konstnärliga uttryckssätt. Kursen
skall ge tillfälle att utveckla den kreativa förmågan och väcka intresse för de konstnärliga
uttrycksmöjligheterna inom bildområdet. Kursen är ej samma som Estetisk verksamhet
bild.
Bild och form 1a2 50 p fortsättningskurs vt-17
För dig som fått betyg i Bild och form 1a1
Bygga i trä 100 p
Det blir allt mer populärt att bygga i trä; även större konstruktioner såsom flervåningshus.
Kursen syftar till att ge en introduktion till trä som byggmaterial; från råvara till förädlade
produkter såsom virke, olika skivmaterial mm. Arbetet i kursen är både praktiskt och
teoretiskt. Det praktiska består i att bygga en enkel träkonstruktion. Det teoretiska är att få
en inblick i träbranschen både vad gäller produkter för byggbranschen, träbyggnadsteknik
samt möjligheterna för trä att konkurrera med andra produkter som t.ex betong vid
uppförande av större konstruktioner. Hållbart samt energieffektivt byggande är också en
del av innehållet.
Kulturskolan OBS – särskild blankett!
För dig som är elev på Kulturskolan
Engelska 6, 100 p, för alla utom HT
Fortsättningskurs i engelska, ingår i grundläggande behörighet tillsammans med svenska
2 och 3. Kan också läsas som utökad kurs väljes då på särskild blankett.
Engelska 7, 100 p
För dig som fått betyg i Eng 6
Ensemble, 100p
Kurs för dig som vill spela och sjunga tillsammans med andra. Vi presenterar olika genrer utifrån
gruppens intresse, t.ex. hiphop, rock, reggae. Dessutom turas vi om att ta med valfria låtar. För det
mesta delar vi in oss i olika mindre grupper när vi jobbar med låtarna. Mot slutet av kursen har vi
konserter för skolans elever i aulan. Ett annat alternativ är att ha kursen i den kommunala
musikskolan. Den ska då sökas på särskild blankett.

Entreprenörskap 100 p, för alla utom BF-pt, HT och HV
Kursen entreprenörskap ger dig möjligheten att lära dig om företagande genom att starta
och driva ditt eget företag under ett läsår. Varje ungdomsföretag (UF-företag) består av
vanligtvis 3-5 elever. Ni kan starta ett företag som erbjuder en tjänst, en eller flera
produkter, eller både produkter och tjänster. Ert företag kommer att ingå i föreningen Ung
Företagsamhet (UF) som arrangerar tävlingar och mässor. Ni behöver inte ha någon
speciell bakgrund i ekonomi för att starta ett företag. Ni får all hjälp och stöd ni behöver av
er lärare och föreningen UF (UF har mycket information och hjälpmedel på sin hemsida).
Som UF-företag får ni den perfekta möjligheten att se hur det är att starta ett riktigt företag.
Detta är inte en teoretiskt kurs. Ni lär er genom att starta ett företag och inte genom att
läsa om företag. Ni kommer att lära er om allt som har med företagande att göra
exempelvis marknadsföring, affärsidéer, kundbemötande, kommunikation, ekonomiska
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begrepp och resursanvändning. Ni kommer också att utveckla förmågan att lösa problem,
ta eget ansvar, tänka innovativt och samarbeta med andra. Förutom att detta är roligt,
tillfredsställande och utvecklande så får ni behålla vinsten i företaget!
Etik och människans livsvillkor, 100 p , för alla utom VO
I kursen läser vi och diskuterar livsåskådningar och hur människan påverkas av sin kultur.
Du får också en fördjupad kunskap om olika livsåskådningars syn på existentiella frågor
och en förståelse hur de påverkar synen på hälsa/ohälsa, behandling samt liv och död.
Kursen ger även kunskaper om etiska riktlinjer och etiska nyckelord. Du får redskap för att
kunna förstå konsekvenserna av ditt och andras ställningstagande i etik och
livsåskådningar.
Filosofi 1, 50 p VT-17
Filosofi är ett humanistiskt ämne som har förgreningar i alla områden av mänsklig kunskap
och verksamhet eftersom det behandlar grundläggande frågor om verklighetens natur och
kunskapens möjlighet. I undervisningen kommer du att få arbeta med filosofiska frågor och
teorier från olika tider och traditioner. Du ska även ges möjlighet att tänka och diskutera
och resonera analytiskt och kreativt kring dem.
Formgivning 1, 100 p, brud och make up, endast HV
I kursen brud och makeup får eleven lära sig grunderna i makeup och brudklädsel. Kursen
innehåller vardags- och festmakeup. Inom brudklädsel får eleven lära sig att fästa krona,
slöja och tiara inför bröllop. I denna kurs lär vi oss även grunderna i hur man gör en
färganalys.
Formgivning 1, 100p, make up och styling, för alla utom HV
I kursen makeup och styling får eleven lära sig enklare grunder inom makeup, styling och
håruppsättningar. I denna kurs får eleverna träna de olika momenten på varandra, på en
kompis eller på docka. Vi lär oss mer om form, färgval och olika tekniker inom makeup och
styling.
Formgivning 1, 100p, Kopparplåtslageri
Kursen skall ge kunskaper om och färdigheter i modernt och äldre kopparslageri och
förtenning. Kursen skall ge tillfälle att efter eget intresse och förmåga bearbeta kopparplåt
för nytto- och prydnadsändamål.
Franska 3-5, 100 p
Historia 1a2, 50 p vt-17
Fortsättningskurs på Hi1a1, ger särskild behörighet till högskola där Hi 1a1 och Hi 1a2
krävs.
Idrott och Hälsa 2, 100 p
Fortsättningskurs på Idrott 1, ger särskild behörighet till Högskola
Idrott och Hälsa 2, specialisering UTK100 p
För dig som läst LIU år 1 och 2 Söks på särskild blankett
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Lokal idrottsutbildning LIU – 200 p
OBS! särskild blankett ska lämnas in
Specialisering att välja: Fotboll - Innebandy - Friidrott - Olympisk tyngdlyftning CF-inriktning - Styrkelyft- Människan och atleten
Praktisk träning, tre pass i veckan som ibland innehåller teori. Regler, taktik och teknik i
vald gren
Ledarskap för barn och ungdomar, både teoretiskt och praktiskt.
Organisation och historia för vald idrott. Träningslära, idrottspsykologi, kost och träning.
Etik och moral i förhållande till vald idrott. Träningsdagbok, mål och reflektion.
Kursen väljs i paket med Träningslära 100p och pågår både i åk 2 och 3.
LIU kan inte påbörjas i åk 3.
Ljud och ljus 100 p
Kursen Ljus- och ljudteknik lär dig grunderna för att kunna hantera ljud och ljus på scenen.
I avsnittet ljud, får du lära dig grunderna för hur ljud uppstår och fortplantas, akustik. Du får
vidare lära dig grunderna vad en ljudanläggning består av för olika delar, från mikrofonen
via mixerbordet till högtalare, och du får lära dig grunden för att du ska kunna hantera en
ljudanläggning. Kursen blandar teoretiska och praktiska moment och innehåller också
"skarpa" situationer i form av konserter där du får delta aktivt i arbetet. I avsnittet ljus, får
du lära dig den elektriska strömmens väg genom en ljusanläggning, och lite elementär
kunskap om elektricitet. Du får lära dig om de olika delarna i en ljusanläggning och hur
man hanterar den. Du får också lära dig grunderna om olika strålkastartyper och
grunderna i ljussättning. Delar av kursen ligger utanför schematid.
Konditori, 100 p, endast RL
Du får lära dig temperera choklad och göra läckra praliner. Dekorera olika sorters tårtor
efter konstens alla regler. Hur man bakar wienerbröd och andra bakverk. Hur man kokar
sockermassa och behandlar den på olika sätt. Du får lära dig prissätta och packa dina
produkter. Arbeta kreativt och använda dina händer. Examination sker genom praktiska
prov som bedöms och betygsätts genom att läraren provsmakar.
Massage 1, 100p, för alla utom BF
Vill du bli populär bland dina kompisar? Välj då massage som ind.val! Här får du lära dig
att använda olika massagetekniker samt kunskaper om hur musklerna i din kropp fungerar.
Matematik 2a, 100 p
Fortsättningskurs på Ma 1a, ger särskild behörighet till högskola där Ma 2 krävs eller
meritpoäng där särskild behörighet i Ma inte krävs.
Matematik 3b, 100 p
Fortsättningskurs på Matematik 2a och 2b, ger särskild behörighet till högskola där Ma 3b
krävs eller meritpoäng där det ej krävs för behörighet.
Miljö och energikunskap, 100p
Tycker du att framtiden och frågor kring hållbar utveckling är viktiga? Då är kursen Miljöoch energikunskap något för dig.
Kursen är tvärvetenskaplig med fokus på ett hållbart samhälle ur ett ekologiskt, socialt och
ekonomiskt perspektiv. I kursen lyfts utmaningar och möjligheter kring aktuella miljöfrågor
där vi bl.a. arbetar med fallstudier och praktiska moment och där också samarbeten med
aktörer utanför skolan ingår. Exempel på praktiska moment som gjorts under kursen är
ringmärkning av fåglar, inventering av fågelholkar och mätning av halter av tungmetaller i
smycken.
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Naturkunskap 1a2, 50 p, vt-17, för alla utom BF och VO
Fortsättningskurs på Naturkunskap 1a1. Ger behörighet att söka Naturkunskap 2
Naturkunskap 2, 100 p, för alla utom VO
Fortsättningskurs på Naturkunskap 1b eller 1a2, ger särskild behörighet till högskola där
Naturkunskap 2 krävs
Psykologi 1, 50 p ht-16, för alla utom VO
Ämnet psykologi behandlar olika sätt att förstå och förklara mänskliga beteenden, känslor
och tankar utifrån olika psykologiska perspektiv.
Kognitionspsykologi och dess tillämpningar: hur människan uppfattar och förstår sin
omvärld och sig själv. Biologisk psykologi och dess tillämpningar. Socialpsykologi och dess
tillämpningar: hur människan påverkas och formas.
Verklighetsuppfattningar och självbilder. Psykisk hälsa och ohälsa med betoning på stress
och stresshantering samt kriser och krishantering.
Psykologi 2a 50 p vt-17
Bygger på kursen psykologi 1 och ger fördjupande kunskaper i ämnet.
Tillämpningsområden inom psykologin. Personlighetspsykologi och dess tillämpningar.
Utvecklingspsykologi och dess tillämpningar. Klinisk psykologi: psykisk ohälsa och olika
psykologiska behandlingsalternativ. Mediers, livsstilars och kulturs påverkan på mänskliga
beteenden, känslor och tankar.
Samhällskunskap 1a2, 50 p ht-16 för alla utom BF och VO
Fortsättningskurs på Samhällskunskap1a1, ger särskild behörighet till högskola där
Sam1a1 och Sam 1a2 krävs.
Spanska 3-5, 100 p
Svenska 2, 100 p, för alla utom BF och VO
Fortsättningskurs i svenska, ingår i grundläggande behörighet tillsammans med
Engelska 6 och Svenska 3. Kan också läsas som utökad kurs väljes då på särskild
blankett.
Svenska som andra språk 2, 100 p, för alla utom BF och VO
Fortsättningskurs i svenska som andra språk, ingår i grundläggande behörighet
tillsammans med Engelska 6 och Svenska som andra språk 3. Kan också läsas som
utökad kurs väljes då på särskild blankett.
Svenska 3, 100 p, för alla utom VO
Fortsättningskurs i svenska, ingår i grundläggande behörighet tillsammans med
Engelska 6 och Svenska 2. Kan också läsas som utökad kurs väljes då på särskild
blankett.
Svenska som andra språk 3, 100 p, för alla utom VO
Fortsättningskurs i svenska som andra språk, ingår i grundläggande behörighet
tillsammans med Engelska 6 och Svenska som andra språk 2. Kan också läsas som
utökad kurs väljes då på särskild blankett.
Tyska 3-5, 100 p
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