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Mödersmå l öch litteråtur 
Studieordning 

 
 
Obligatoriska kurser: Kurserna 1-6 läses i rätt ordning, 
högst en obligatorisk kurs per period. 
Fördjupade kurser: Kurs 7 kan läsas tidigast första året 
efter kurs 2. Kurs 8 läses tredje året. Kurs 9 kan läsas 
andra eller tredje året. 
Tillämpade kurser: Kurserna kan avläggas vilket år som 
helst. Observera att kurserna kanske ordnas enbart vart 
tredje år. Kurs 11 lämpar sig bäst för andra eller tredje 
året. Kurs 12 lämpar sig bäst för första eller andra året. 
 
 
 
 
 
 
 

Obligatoriska kurser 
 

MOx 1 En värld av texter 
Innehåll Kursen tar bland annat upp materialbaserat skrivande, multilitteracitet, analys av 

de studerandes individuella kommunikationsprofiler och analys av prosatexter. 

Bedömning Sifferbedömning 
 

MOx 2 Språk, kultur och identitet 
Innehåll Kursen tar bland annat upp språkets och kulturens identitetsskapande roll, 

nordiska språk och processkrivning. 
Förkunskaper MOx 1 
Bedömning Sifferbedömning 
 

MOx 3 Att analysera och tolka litteratur 
Innehåll I kursen ska de studerande bl.a. fördjupa sina kunskaper om de litterära genrerna, 

tolka multimodala uttrycksformer, analysera och bedöma gruppdiskussioner samt 
behandla bildspråk. 

Förkunskaper MOx 1-2 
Bedömning Sifferbedömning 
 

MOx 4 Text och påverkan 
Innehåll I kursen arbetar de studerande bl.a. med argumenterande texter, retoriska medel, 

informationssökning och källkritik. 
Förkunskaper MOx 1-3 
Bedömning Sifferbedömning 
 
MOx 5 Text och kontext 
Innehåll Kursen tar upp bland annat centrala verk inom världslitteraturen, läsning och 

tolkning av texter från olika tider, platser och kulturer samt olika stilistiska och 
språkliga komponenter. 

Förkunskaper MOx 1-4 
Bedömning Sifferbedömning 

•1, 2

•12-17År 1

•3, 4, 5

•7, 9

•11-18
År 2

•6

•7-9

•11-17
År 3
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MOx 6 Berättelser i samtiden 
Innehåll Kursen behandlar aktuella kulturfenomen framför allt i ett narrativt perspektiv. 

Den studerande fördjupar även sina kunskaper om kommunikationsetik. 
Förkunskaper MOx 1-5 
Bedömning Sifferbedömning 
 

Fördjupade kurser 

 
MOx 7 Muntlig kommunikation 
Innehåll Kursen ger den studerande möjlighet att fördjupa sina kunskaper och färdigheter 

inom muntlig kommunikation samt insikt i den muntliga kommunikationens 
betydelse i alla sociala sammanhang. 

Förkunskaper MOx 1-2 
Bedömning Sifferbedömning 
 
MOx 8 Fördjupad skrivkompetens 
Innehåll 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. 

Förkunskaper MOx 1-6 
Bedömning Sifferbedömning 
 
MOx 9 Litteratur som glädje och kunskap 
Innehåll Kursen ger den studerande möjlighet att utveckla sin kunskap, fantasi och lust att 

lära genom att tillägna sig skönlitteratur i olika former. 
Förkunskaper MOx 1-3 
Bedömning Sifferbedömning 

Tillämpade kurser 

 

MOx 10 Drama 

Innehåll Kursen ger ökade färdigheter i konstämnet drama. 

Bedömning Avlagd/underkänd 

MOx 11 Översättningskurs (motsvarar FINAx10 och FIMx10) 
Innehåll Kursen handlar om att fördjupa och utveckla färdigheterna i att översätta text till 
 och från finska. 
Bedömning Avlagd/underkänd 
 
MOx 12 Mediekurs 
Innehåll Kursens deltagare skriver skolans årsberättelse och får samtidigt bekanta sig med 

en journalists arbete. 
Bedömning Avlagd/underkänd 
 
Mo 13 Skrivarkurs 
Innehåll: Kursen ger den studerande möjlighet att utveckla sitt skrivande på ett mångsidigt 

sätt. Kursens mål är att de studerande ska, utveckla sitt kreativa skrivande, få 
uttrycka sina känslor i text samt öva att diskutera andras texter 

 
MOx 14 Kulturkurs 1 
Innehåll De studerande bekantar sig med det som är aktuellt inom teater, litteratur och 

film. 
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Bedömning Avlagd/underkänd 
 
MOx 15 Kulturkurs 2 
Innehåll Deltagande i Kulturkarnevalen kan ersätta kursen. Kontakta läraren i förväg. 
Bedömning Avlagd/underkänd 
 
MOx 17 Litteraturkurs 
Innehåll Kursen ger de studerande möjligheten att dyka in i litteraturens värld. Kursen 

sköts som självstudier över en längre period men träffar med läraren ordnas i 
början och i slutet av kursen. Kan avläggas som sommarkurs. 

Förkunskaper MOx 1-2 
Bedömning Avlagd/underkänd 
 
MOx 18 Övning ger färdighet 
Innehåll Under kursen övar de studerande att skriva läs- och skrivkompetensprov. 
Förkunskaper MOx 1-4 
Bedömning: Sifferbedömning 
 
PROVET I MUNTLIG KOMMUNIKATION 
Under sista skolåret kan man avlägga ett prov i muntlig kommunikation. Provet är landsomfattande och 
består av två delar: ett individuellt tal och en gruppdiskussion. Över ett avlagt prov utfärdas ett diplom, 
som upptas som bilaga till avgångsbetyget. Diplomet kan ge extra poäng när du söker till en högskola. 
Provet hålls i januari, anmälan sker i samband med anmälan för vårens studentskrivningar. 
Förkunskaper MO 7 och gärna MO 10. 
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Finskå A-lå rökurs 
Studieordning  

 
 
 
De obligatoriska kurserna läses i ordningsföljd. De 
fördjupade kurserna 7 och 8 samt den tillämpade 
kursen 10 kan läsas under det andra eller tredje läsåret. 
Den tillämpade kursen 9 kan läsas först efter avlagda 
obligatoriska kurser. De fördjupade kurserna 7 och 8 
samt de tillämpade kurserna 9 och 10 kan inte tenteras. 
 
 
Bedömning Kurserna 1–8 sifferbedöms och kurserna 9 
och 10 bokstavbedöms. 
 
 
 
 
 

Obligatoriska kurser 

 
FINAx 1 Vardagsliv, närmiljö och hälsa 

Under kursen bekantar sig den studerande med aktiviteter och situationer i 
vardagslivet och närmiljön. Den studerande övar att uttrycka sig både muntligt 
och skriftligt till exempel om sin skol- och hemmiljö, matvanor, hälsa och 
fritidsintressen. 
I grammatiken repeteras och fördjupas finskans verblära och de grundläggande 
objektsreglerna. 
 

FINAx 2 Natur och vetenskap 
Under kursen övar man de kommunikativa färdigheterna genom diskussioner och 
presentationer. Man behandlar teman som natur, miljö och vetenskap ur olika 
synvinklar, till exempel en hållbar utveckling, turism och rekreation. Den 
studerande läser några sak- och skönlitterära texter om kursens teman och 
fördjupar sitt ordförråd. 
I grammatiken repeteras och fördjupas nomenböjningen samt det viktigaste om 
subjekt och unipersonella uttryck. 

 
FINAx 3 Teknik och konsumtion 

Under kursen bekantar sig den studerande med och använder olika digitala 
verktyg. 
Man behandlar temaområdena teknik, konsumtion och handel. 
I grammatiken repeteras och fördjupas de olika infinitiv- och participformerna. 
 

FINAx 4 Medierna och samhället 
Under kursen lär sig den studerande att göra sammanfattningar samt presentera 
och diskutera olika medietexter som anknyter till det finska samhället. Man lägger 
vikt vid hur medierna uttrycker sig i sakfrågor, till exempel om politik, forskning 
och aktuella händelser i världen. 
I grammatiken behandlas finskans satskonstruktioner så att de studerande förstår 
dem och kan själva använda de enklare motsvarigheterna. 

•1, 2, 3År 1

•4, 5, 6

•7, 8

•10
År 2

•8, 9

•10År 3
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FINAx 5 Utbildning och arbetsliv 

Under kursen lär sig den studerande att tolka och producera olika slags texter i 
anslutning till kursens ämnesområden. Kursen behandlar teman som utbildning, 
yrken och näringsliv ur både samhällets och den studerandes synvinkel. 
I grammatiken behandlas objektet mera ingående och adverbial, i synnerhet tids- 
och platsadverbial. 
 

FINAx 6 Finsk kultur och litteratur 
Under kursen utvecklar och fördjupar de studerande sin multilitteracitet och 
kännedomen om finsk kultur och litteratur. Den studerande läser åtminstone ett 
skönlitterärt verk och presenterar det muntligt eller skriftligt. Den studerande 
bekantar sig med några finska konstnärer, författare och kompositörer. 
I grammatiken behandlas olika attribut, speciellt med tanke på svenskans 
prepositionsuttryck. 

Fördjupade kurser 

 
FINAx 7 Kommunicera i skrift 

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 samt texter inom 
olika genrer. 
 

 
FINAx 8 Kommunicera i tal 

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. 
 

Tillämpade kurser 

 
FINAx 9 Preparationskurs för studentskrivningen 

I denna kurs repeteras grammatiken och övas de olika delarna i studentprovet. 
Kursen kan inte tenteras. Kursen bedöms som avlagd (A). 

 
FINAx 10 Översättningskurs (Kursen är samma som MOx11 och FIMx10) 

Kursens mål är att de studerande ska bli medvetna om specifika fallgropar och 
problem som de kan ställas inför vid översättning av de inhemska språken. Kursen 
handlar om att fördjupa och utveckla färdigheterna i att översätta texter av olika 
slag från finska till svenska och från svenska till finska. Kursen kan inte tenteras. 
Kursen är gemensam för modersmålet och finskan och genomförs i samarbete 
med båda ämnena. Kursen bedöms som avlagd (A). 

 

Mödersmå lsinriktåd lå rökurs (FIM) 
Studieordning  
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De obligatoriska kurserna läses i ordningsföljd. De 
fördjupade kurserna 7 och 8 samt den tillämpade 
kursen 10 kan läsas under det andra eller tredje läsåret. 
Den tillämpade kursen 9 kan läsas först efter avlagda 
obligatoriska kurser. De fördjupade kurserna 7 och 8 
samt de tillämpade kurserna 9 och 10 kan inte tenteras. 
 
Bedömning Kurserna 1–8 sifferbedöms och kurserna 9 
och 10 bokstavsbedöms. 
 
 
 
 
 

Obligatoriska kurser 

 
FIMx 1 Vardagsliv, närmiljö och hälsa 

Under kursen fördjupas den studerandes förmåga att uttrycka sig nyanserat och 
korrekt i olika sammanhang, med utgångspunkt i kursens teman och med speciell 
uppmärksamhet på skillnader mellan det talade och det skrivna språket. Den 
studerande förbereder och håller korta muntliga anföranden. I litteraturen 
behandlas noveller och annan skönlitteratur. 
I grammatiken behandlas verbläran, objektet, subjektets och predikatets 
kongruens och unipersonella uttryck. 

FIMx 2 Natur och vetenskap 
Under kursen behandlas olika slag av texter, också skönlitterära, om natur, miljö, 
vetenskap och hållbar utveckling både muntligt och skriftligt. Ordförrådet inom 
kursens teman fördjupas. Den studerande förbereder och håller en längre 
projektpresentation och lär sig utvärdera sin egen och andras presentationer. 
I grammatiken behandlas nomenböjningen. 

FIMx 3 Teknik och konsumtion 
Under kursen bekantar sig den studerande med genrer som kombinerar bild, ljud 
och skriftlig och muntlig text. Texter behandlar konsumtion, handel, teknik och 
informationsteknik och bearbetar dem både muntligt och skriftligt. Lämplig 
skönlitteratur läses. 
I grammatiken behandlas infinitiver och participer. 

FIMx 4 Medierna och samhället 
Under kursen producerar den studerande texter som anknyter till kursens teman 
och uppmärksamhet fästs i synnerhet vid texternas disposition, styckeindelning, 
variation och sätt att skapa sammanhang. Skönlitteratur läses och används som 
underlag för medietexter. 
I grammatiken behandlas satsmotsvarigheter och interpunktion. 
 

FIMx 5 Utbildning och arbetsliv 
Under kursen fördjupar den studerande sina färdigheter att producera olika texter 
som anknyter till kursens temaområden och lär sig förbereda sig för 
arbetsintervjuer. Man arbetar med texter som behandlar utbildning och yrkes- 

•1, 2, 3År 1

•4, 5, 6

•7, 8

•10
År 2

•7, 8, 9

•10År 3
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och näringsliv. Översättning till och från finska övas för att belysa skillnader 
mellan språken. Sammandrag övas på båda språken. 
I grammatiken behandlas attribut och adverbial, rektionsfrågor och finskans 
motsvarigheter till svenskans prepositionsattribut. 
 

FIMx 6 Finsk kultur och litteratur 
Under kursen breddar och fördjupar den studerande sin multilitteracitet och sin 
kännedom om finsk kultur och litteratur. Den studerande fördjupar även sin 
kunskap om språkets estetiska funktion och kulturella betydelse. Ett skönlitterärt 
verk läses och analyseras. Förmågan att skriva stärks genom att man övar sig i att 
producera olika slag av texter. 

 
Fördjupade kurser 

 
FIMx 7 Kommunicera i skrift 

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 samt texter inom olika genrer, såsom berättande, beskrivande, 
reflekterande, instruerande och ställningstagande texter. Den studerande ges 
möjlighet att enligt behov och önskemål producera olika digitala texter. Vid behov 
kan centrala strukturer repeteras. 
 
 

FIMx 8 Kommunicera i tal 
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. 

 
Tillämpade kurser 

 
FIMx 9 Preparationskurs för studentskrivningen 

I denna kurs repeteras grammatiken och övas de olika delarna i studentprovet. 
Kursen kan inte tenteras. Kursen bedöms som avlagd (A). 

 
FIMx 10 Översättningskurs (Kursen är samma som MO11 och FINA10) 

Kursens mål är att de studerande ska bli medvetna om specifika fallgropar och 
problem som de kan ställas inför vid översättning av de inhemska språken. Kursen 
handlar om att fördjupa och utveckla färdigheterna i att översätta texter av olika 
slag från finska till svenska och från svenska till finska. Kursen kan inte tenteras. 
Kursen är gemensam för modersmålet och finskan och genomförs i samarbete 
med båda ämnen. Kursen bedöms som avlagd (A). 
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Engelskå 
 
 
 
 
 
De obligatoriska kurserna 1-6 bör avläggas i nämnda 
ordning. 
De fördjupade kurserna 7 och 8 kan väljas fritt efter att 
de obligatoriska kurserna är avklarade. 
 
Bedömning Kurserna 1–8 siffer bedöms och kurserna 9 
och 12 bokstavs bedöms. 
 
 
 
 
 
 
 

Obligatoriska kurser 

 

ENAx 1 Engelskan och min värld 
De studerandes tidigare kunskaper i engelska kartläggs och utvecklas. 
Kursen fokuserar på studieliv, de ungas livsmiljö och deras behov av 
språkkunskap. 
Kursen innehåller rikligt med kommunikativa övningar. 
 

ENAx 2 Människans sociala nätverk 
I denna kurs ligger fokus på engelskan i ett internationellt kontext. Vi bekantar oss 
med engelska från olika delar av världen. Vi diskuterar och lyssnar aktivt på 
varandra, vi övar oss att uppträda inför klass. 
Vi fördjupar våra kunskaper om digitalisering och reflekterar över teknologins 
betydelse för kommunikation. 
 

ENAx 3 Kulturella fenomen 
Kursens tema utgår från kulturella fenomen, engelskspråkiga medier och kreativ 
verksamhet. Studerande kan påverka innehållet ; produktion av olika slags texter . 
Vi skriver noveller, dikter och reklamtexter. Vi läser en engelsk roman och 
analyserar den. 

 

ENAx 4 Samhället och omvärlden 
Vi bekantar oss med olika debatter om samhälleliga fenomen; tidningsartiklar, 
nyhetssändningar, muntliga och skriftliga debatter. Vi lär oss mera om bl.a 
människorättsfrågor 

ENAx 5 Vetenskap och framtid 
Olika vetenskapsgrenar studeras. Vi söker själva reda på information om 
intressanta kunskaps- och vetenskapsområden. Vi reflekterar över 
framtidsvisioner. 

 

ENAx 6 Studier, arbete och ekonomi 

•1, 2, 3

•10År 1

•4, 5, 6

•7, 8

•10, 11, 12, 13
År 2

•7-9

•10, 11, 12År 3
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Vi förbereder oss för livet efter skolan; vi diskuterar planer för fortsatta studier, 
karriär och arbete med betoning på en internationell kontext. Vi övar konkret på 
arbetsansökning, arbetsintervjuer osv. 
Även ekonomiska frågor beaktas. 

Fördjupade kurser 

 
ENAx 7 Hållbar livsstil 

Under kursen fördjupar studerande sin förmåga att uttrycka sig i tal och skrift. 
Kursen fokuserar på ett ekologiskt, ekonomiskt, socialt och kulturellt 
hållbarhetsperspektiv. 
 

ENAx 8 Muntlig kommunikation och påverkan 
Konversationskurs som fokuserar på den muntliga kompetensen. Tal. 
argumentation, diktläsning, diskussion, studiebesök etc. 
Kursinnehållet påverkas i högsta grad av studerandes önskemål. Kursen avslutas 
med deltagande i det nationella provet i muntlig kommunikation. 
 

Tillämpade kurser 

 
ENAx 9 Repetitionskurs inför studentskrivningarna 
Innehåll Repetition av lärokursens innehåll. Hörförståelseövningar, textförståelseövningar, 

strukturer och uppsatsskrivning. 
 
ENAx 10 Språket ute i världen 

En stu MUNderande som vistas en längre tid i ett engelskspråkigt land kan erhålla 
en kurs för aktiv övning av språkkunskapen i en autentisk miljö. 
Betyg från läroanstalt uppvisas. En skriftlig rapport avläggs. 

 
ENAx 11 Go Global! 
Innehåll Litteratur, kultur, språk, folk, film mm från norra Kanada till Mikronesien. Fokus 

ligger på den " okända " engelskspråkiga världen. 
Bedömning Avlagd/underkänd 
 
ENAx 12 Save the world  
Innehåll Studier av internationella organisationer som arbetar med aktuella frågor som 

miljöförstöring, flyktingkriser, fångars rätt, människohandel mm. Studiebesök, 

forskningsprojekt, presentationer. 

 
ENAx 13 MUN (Model United Nations) 
Innehåll Under kursens gång förbereder vi oss på att forska, skriva, debattera och 

argumentera om aktuella internationella frågor. Kursen kan avslutas med en 
internationell simulerad FN-kongress utomlands. 

Förkunskaper Tillräckliga kunskaper i engelska, historia och samhällslära. 
Bedömning Avlagd/underkänd 
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Frånskå 
 

En studerande kan välja franska som ett nybörjarspråk 

så att han/hon studerar FRBx31 och FRBx32 i egen 

nybörjargrupp. Därefter sammanslås de med FRBx21. 

 

Alla studerande har rätt att välja FRBx3 för att repetera 

grunderna. Slutmålet d.v.s. studentexamen i kort 

lärokurs i franska är densamma för FRBx2 och FRBx3. 

 

Man kan studera tio kurser i franska (B3) samt en 

tillämpad konversationskurs. Kurserna studeras i rätt 

ordning, förutom konversationskursen som bildas efter 

intresse och kan infalla när som helst efter tillräckliga 

studier. 

 

Alla fördjupade kurser bedöms med siffror. 

Fördjupade kurser 

 
FRBx 31 Vi bekantar oss med varandra och det nya språket ( B31) 

 Vi får en bild av franskans ställning i världen. Vi lär oss grunderna i målspråket. 
 
FRBx 32 På resa i världen ( B32) 

Vi lär oss klara sig i olika social situationer. Vi lär oss om resor och vardagliga 
ärenden. 
 

Efter Bx32 går kursen ihop med Bx2. Se den kursbeskrivningen. 
 
FRBx 21/33 Viktiga frågor i livet och vardagen 
 Under kursen kartläggs studerandes kunskaper i målspråket. Kort repetition ingår. 

Den kommunikativa kompetensen utvecklas. Vi fördjupar oss i språkstrategier för 
vardagssituationer, intressen, fritid och hobbyer. 

 
FRBx 22/34 Liv och levnadssätt 

Kursens fokus ligger på franska utomlands. Vi lär oss också att kunna presentera 
Finland muntligt och skriftligt. 

 
FRBx 23/35 Välbefinnande och omsorg 

Vi bekantar oss med olika medietyper från den franskspråkiga världen. Vi 
formulerar åsikter och diskuterar. 

 
FRBx 24/36 Kultur och medier 

Vi studerar intressanta kulturella fenomen från hela det franskspråkiga 
språkområdet. 

 
FRBx 25/37 Studier arbete och framtid 

 Kursens tema är fortsatt utbildning, internationella studiemiljöer och de ungas
 framtidsplaner. 

 

•B3: 31, 32, 33, 34, 35

•B2: 21, 22, 23År 1

•B3: 36, 37, 38
B2: 24, 25, 26År 2

•B3: 39, 310
B2: 27, 28

•B3: 311
B2: 29

År 3



13 

FRBx 26/38 Vår gemensamma jord 
Vi repeterar det vi lärt oss i gymnasiet. Vi bekantar oss med möjligheten att delta i 
internationellt samarbete. 

 
FRBx 27/39 Vetenskap och teknik 
 Man går igenom de vanligaste termerna kring dagens kommunikationsteknik. Vid 

sidan om läroboken, läser vi franska tidningar och tidskrifter. Man övar varierande 
hör- och textförståelser samt formuleringsförmåga. 

  
FRBx 28/310 Naturen och en hållbar utveckling 
 Natur och miljö behandlas ur dagsaktuellt mediematerial. Olika studentprov övas. 

Tillämpade kurser 

 
FRBx 29/311 Repetitionskurs inför studentskrivningarna 
 Under kursen repeteras lärokursens grammatik enligt deltagarnas 
 behov. Även hörförståelse-, textförståelse- och strukturövningar 
 samt övning i produktivt skrivande ingår. 
 Bokstavsbedömning 
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Tyskå 
 
 
 
 
 
Studerande som inte läst tyska i grundskolan börjar 
med TYBx31 enligt läroplanen för B3-språket och 
läser kurserna i nummerordning. Studerande som läst 
tyska i grundskolan börjar med kurs TYBx 21 och läser 
kurserna i nummerordning. De som vill repetera 
grundstrukturerna kan även delta i de två första 
kurserna som erbjuds enligt B3-språket (TYBx 31 och 
TYBx 32). 
 
Alla fördjupade kurser bedöms med siffror och alla 
tillämpade kurser med bokstäver. 
 
 

Fördjupade kurser 

 
TYBx 31 Vi bekantar oss med varandra och det nya språket 

Vi får ett begrepp om den tyskspråkiga delen av världen. Vi övar oss att 
kommunicera i vardagliga situationer. 

 
TYBx 32 På resa i världen 

Vi lär oss hur man klarar sig på tyska i olika situationer då man reser. Vi övar olika 
kommunikationsstrategier. 

 

Efter Bx 32 går kursen ihop med Bx 2. Se den kursbeskrivningen. 
 
TYBx 21/33 Viktiga frågor i livet och vardagen 

Vi behandlar teman som anknyter till dagligt liv, mänskliga relationer och fritid. Vi 
övar kommunikativa färdigheter med hjälp av olika medier. 

 

TYBx 22/34 Liv och levnadssätt 
Vi diskuterar interkulturell kommunikation och övar situationer som handlar om 
kulturmöten. Skriftlig kommunikation betonas mer än tidigare. 
 

TYBx 23/35 Välbefinnande och omsorg 
Vi bekantar oss med olika texter om välbefinnande, mänskliga relationer och 
livsskeden samt övar oss att diskutera frågor i anknytning till dem. 

 

TYBx 24/36 Kultur och medier 
Vi lär känna olika kulturella fenomen och medier inom den tyskspråkiga världen. 
En muntlig presentation om ett kulturellt tema hör till kursen. 

 

TYBx 25/37 Studier, arbete och framtid 
Vi behandlar skola, fortsatta studier och arbetsliv samt andra framtidsplaner. Vi 
övar att utföra arbetsintervjuer på tyska samt skriva arbetsansökan. 
 

TYBx 26/38 Vår gemensamma jord 
Vi bekantar oss med möjligheterna att delta i internationellt samarbete. Teman 
för kursen är naturen, olika boendemiljöer och hållbar livsstil. 

•B3: 31, 32, 33, 34, 35

•B2: 21, 22, 23År 1

•B3: 36, 37, 38
B2: 24, 25, 26

•B3: 313
B2: 211

År 2

•B3: 39, 310
B2: 27, 28

•B3: 311, 312, 313
B2: 29, 210, 211

År 3
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TYBx 27/39 Internationell verksamhet 

 Vi lär oss känna eller deltar i internationellt samarbete, volontärarbete eller 

arbetslivet, vid behov med hjälp av fjärruppkoppling. På kursen stärker vi vår 

kulturella identitet och vår kännedom om kulturer samt lär oss att se olika 

fenomen utgående från andras livssituationer och förhållanden och att fungera 

som kulturtolk. 
 

TYBx 28/310 Muntlig och skriftlig kommunikation 

Vi övar oss att producera och tolka olika textgenrer. Vi fördjupar vår förmåga att 
kommunicera och påverka genom att utveckla vår förmåga att producera 
medietexter tillsammans med andra i olika kommunikationsmiljöer och med olika 
verktyg. 
 

Tillämpade kurser 

 
TYBx 29/311 Konversation 

 Vi befäster ordförrådet genom olika muntliga övningar t.ex. rollspel, dialoger, 
 diskussioner. 
 

TYBx 210/312 Repetitionskurs inför studentskrivningarna 

 Under kursen repeteras lärokursens grammatik enligt deltagarnas 
 behov. Även hörförståelse-, textförståelse- och strukturövningar 
 samt övning i produktivt skrivande ingår. 
 

TYBx 211/313 Språket i kulturen 
 Kursen omfattar ett samarbete mellan tyska och ett annat ämne 
 (t.ex. historia). Vid sidan om språket betonas ett annat 
 tyngdpunktsområde vilket bestäms utgående från samarbetsämnet. 
 Under kursen görs en exkursion till ett tyskspråkigt land för att bekanta 
 sig med kulturen och för att öva språket. 
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Spånskå 
 

 

 

Studerande som inte läst spanska i grundskolan 

börjar med SPBx31 enligt läroplanen för B3-

språket och läser kurserna i nummerordning. 

Studerande som läst spanska i grundskolan börjar 

med kurs SPBx21 och läser kurserna i 

nummerordning. De som vill repetera 

grundstrukturerna kan även delta i de två första 

kurserna som erbjuds enligt B3-språket (SPBx31 

och SPBx32). 

 

Fördjupade kurser  
 

SPBx 31 Vi bekantar oss med varandra och det nya språket 
 Vi får ett begrepp om den spanskspråkiga delen av världen. Vi övar oss att 

kommunicera i vardagliga situationer. 
 
SPBx 32 På resa i världen 

  Vi lär oss hur man klarar sig på spanska i olika situationer då man reser. Vi övar 
olika kommunikationsstrategier. 

 
Efter Bx 32 går kursen ihop med Bx 2. Se den kursbeskrivningen. 
 
SPBx 21/33 Viktiga frågor i livet och vardagen 

Vi behandlar teman som anknyter till dagligt liv, mänskliga relationer och fritid. Vi 
övar kommunikativa färdigheter med hjälp av olika medier. 

 
SPBx 22/34 Liv och levnadssätt 

Vi diskuterar interkulturell kommunikation och övar situationer som handlar om 
kulturmöten. Skriftlig kommunikation betonas mer än tidigare. 
 

SPBx 23/35 Välbefinnande och omsorg 
Vi bekantar oss med olika texter om välbefinnande, mänskliga relationer och 
livsskeden samt övar oss att diskutera frågor i anknytning till dem. 

 
SPBx 24/36 Kultur och medier 
 Vi studerar intressanta och aktuella kulturella fenomen från spanskspråkiga 

länder. 
 
SPBx 25/37 Studier, arbeta och framtid 
 På kursen behandlar vi studier efter gymnasiet, internationella studiemiljöer och 

de ungas framtidsplaner. 
 
  

•B3: 31, 32, 33, 34, 
35

•B2: 21, 22, 23
År 1

•B3: 36, 37, 38
B2: 24, 25, 26År 2

•B3: 39, 310
B2: 27, 28

•B3: 311

•B2: 29

År 3
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SPBx 26/38 Vår gemensamma jord 
 Vi diskuterar aktuella frågor om naturen, hållbar utveckling och boendemiljöer. Vi 

bekantar oss med möjligheten att delta i internationellt samarbete. 
 
SPBx 27/39 Internationell verksamhet 
 Vi behandlar internationellt samarbete, volontärarbete eller arbetslivet. 

 

SPBx 28/310 Muntlig och skriftlig kommunikation 

Vi övar oss att producera och tolka olika textgenrer. Teman som behandlats 
tidigare repeteras eller kompletteras enligt de studerandes behov. 

Tillämpade kurser 

 
SPBx 29/SPB 311 Repetitionskurs inför studentskrivningarna 

Under kursen repeteras lärokursens grammatik enligt deltagarnas behov. Även 
hörförståelse-, textförståelse- och strukturövningar samt övning i produktivt 
skrivande ingår. 
Bokstavsbedömning 
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Måtemåtik, lå ng kurs 
Syftet med lärokurserna i matematik är att ge de studerande förmåga att skaffa, behandla och förstå 
matematisk information samt att utnyttja matematiken i olika livssituationer och i fortsatta studier. 
Studieordning 

 
 
 
Byte av lärokurs 
Vid byte av den långa lärokursen till den korta 
tillämpas följande kursmotsvarigheter: 
MAAx 2 – MABx 2,  
MAAx 3 – MABx 3,  
MAAx 6 – MABx 7 och  
MAAx 10 – MABx 5. 
Övriga godkända kurser i MAAx (4, 5, 7, 9) ges 
som tillämpade kurser i MABx (11, 12, 13 och 
14). 
 
Sifferbedömning i alla obligatoriska och 
fördjupade kurser. 
 
 

Obligatoriska kurser 

De obligatoriska kurserna läses i regel i ordningsföljd 

 
MAGx 1 Tal och talföljder 
Innehåll Talföljder, summor, funktioner samt tolkning av grafer.  
 
MAAx 2 Polynomfunktioner och polynomekvationer 
Innehåll Polynom och tillhörande grundregler. Ekvationer av andra och högre 

grad. Faktorisering av polynom. Olikheter. 
 
MAAx 3 Geometri 
Innehåll Månghörningar, cirkeln. Likformighet. Sinussatsen och cosinussatsen. 

Beräkning av längder, areor och volymer i anknytning till figurer och 
kroppar. 

 

MAAx 4 Vektorer 
Innehåll Vektorbegreppet och vektoroperationer. Skalärprodukt. 

Ekvationssystem. Linjer och plan i rymden. 
 

MAAx 5 Analytisk geometri 
Innehåll Räta linjen, cirkeln och parabeln. Ekvationer och olikheter innehållande 

absolutbelopp. Avståndet från en punkt till en llinje. 
 
MAAx 6 Derivatan 
Innehåll Gränsvärde, kontinuitet och derivata. Rationella ekvationer och olikheter. 
 Extremvärden. 
 
MAAx 7 Trigonometriska funktioner 
Innehåll Trigonometriska funktioner och ekvationer. Derivator av sammansatta funktioner och 

trigonometriska funktioner. 
 

• MAGx1, 
2-5År 1

• 6-10

• 11, 17År 2

• 12, 13

• 14, 15

• 16, 17
År 3
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MAAx 8 Rot- och logaritmfunktioner 
Innehåll Rot-, exponential- och logaritmfunktionerna. Ekvationer och olikheter. 

Funktionernas derivator. 
 

MAAx 9 Integralkalkyl 
Innehåll Primitiva funktioner och integraler. Beräkning av areor och volymer. 
 
MAAx 10 Sannolikhet och statistik 
Innehåll Statistiska fördelningar. Kombinatorik. Klassisk och statistisk sannolikhet. 
 Sannolikhetsfördelningar. Väntevärde. Normalfördelning. 

Fördjupade kurser 

 
MAAx 11 Talteori och bevis 
Innehåll Formalisering av satser. Bevismetod. Tals delbarhet. 

 Euklides algoritm. Kongruens. 
Förkunskaper MAAx 2 
 
MAAx 12 Algoritmer i matematiken 
Innehåll Iterationer, Newton-Raphsons metod. Divisionsalgoritm för polynom. 
Newton-Cotes formler. 
 
MAAx 13 Fortsättningskurs i differential- och integralkalkyl 
Innehåll Undersökning av kontinuitet och deriverbarhet för en funktion. 
Invers funktion. Funktioner av två variabler och partiella derivator. 

Tillämpade kurser 

 
MAAx 14 Repetitionskurs 
Innehåll Repetition av den långa lärokursen i matematik. Genomgång av gamla 
studentprovsuppgifter. 
Bedömning Avlagd/underkänd 
 
MAAx 15 Komplexa tal 
Innehåll Räkning med komplexa tal 
Förkunskaper MAAx 8 
Bedömning Avlagd/underkänd 
 
MAAx 16 Matematik på dator 
Innehåll Övning på dator inför studentprovet i matematik 
Förkunskaper MAAx 1-13 
Bedömning Avlagd/underkänd 
 
MAAx 17 Ekonomisk matematik 
Innehåll Samma som kurs MAB6. Lån, räntor, skatter, placeringar. 
Bedömning Sifferbedömning 
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Måtemåtik, kört kurs 
Syftet med lärokurserna i matematik är att ge de studerande förmåga att skaffa, behandla och förstå 
matematisk information samt att utnyttja matematiken i olika livssituationer och i fortsatta studier. 
Studieordning 
 

 
 
 
 
 
 
Första kursen MAGx 1 är gemensam med lång 
matematik. Efter den första kursen väljer studerande 
kort eller lång matematik. I de obligatoriska kurserna 
1-6 och i de nationella fördjupade kurserna 7-8 
används sifferbedömning. De tillämpade kurserna 9-
10 bedöms som avlagt eller underkänt 
 
 
 
 
 
 

Obligatoriska kurser 

 

MAGx 1 Tal och talföljder 
Innehåll Talföljder, summor, funktioner samt tolkning av grafer.  
 

MABx 2 Uttryck och ekvationer 
Innehåll Lösning av ekvationer, förenklingar av uttryck.  
 

MABx 3 Geometri 
Innehåll Areor, volymer, vinklar  
 

MABx 4 Matematiska modeller 

Innehåll Potensekvationer, exponentialmodeller. 
 

MABx 5 Statistik och sannolikhet 

Innehåll Diagram, medelvärde, median, klassisk sannolikhet. 
 

MABx 6 Ekonomisk matematik 

Innehåll Lån, räntor, skatter... 

Fördjupade kurser 
 

MAB x7 Matematisk analys 
Innehåll Derivata, max och min, funktionsförlopp, ..... 
 

MABx 8 Statistik och sannolikhet II 
Innehåll Normalfördelning, binomialfördelning, konfidensintervall, ... 
Förkunskaper MABx 5 

• MAGx 1, 
2-3År 1

• 4-6År 2

• 7,8

• 9-15År 3



21 

Tillämpade kurser 

  

MABx 9 Repetitionskurs 
Innehåll Övning inför studentexamen 
 

MABx 10 Matematik på dator 
Innehåll Studeranden använder sig av matematiska dataprogram för att lösa 

matematik. Geogebra, TI-Nspire, Excel, .... 
 

MABx 11 Vektorer 
Innehåll Samma som MAAx 4 
 

MABx 12 Analytisk geometri 
Innehåll Samma som MAAx 5 
 

MABx 13 Trigonometriska funktioner 
Innehåll Samma som MAAx 7 
 

MABx 14 Integralkalkyl 
Innehåll Samma som MAAx 9 
 

MABx 15 Talteori och bevis 
Innehåll Samma som MAAx 11 
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Biölögi 
Studieordning 
 

 
 
 
 
 
Kurserna avläggs i ordningsföljd med undantag av kurs 
BIx 6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obligatoriska kurser 

 

BIx 1 Livet och evolutionen 

Innehåll Biologin – forskning och vetenskap. Livet på cellnivå; uppkomst, funktion, 
förökning och död. Evolutionen. En liten experimentell undersökning. 

Bedömning Sifferbedömning 
 
BIx 2 Ekologi och miljö 
Innehåll Ekologins grunder. Miljöproblem, deras orsaker och lösningar. En hållbar framtid; 

ekosystemstjänster, kretsloppsekonomi och ekosocial bildning. En liten 
undersökning inom ekologin eller temat miljöns tillstånd ingår. 

Bedömning Sifferbedömning 

Fördjupade kurser 

 
BIx 3 Cellen och ärftligheten 
Innehåll Cellen som forskningsobjekt. Fördjupning i cellbiologin. Ärftlighetens grunder. En 

liten laborativ undersökning inom cellbiologin ingår. 
Bedömning Sifferbedömning 
 

BIx 4 Människans biologi 

Innehåll Regleringen av människans livsfunktioner som helhet. Organens byggnad, 
funktion och reglering. Människans förökning. Genernas och miljöns betydelse för 
hälsan. En undersökning där funktioner i människokroppen mäts. 

Bedömning Sifferbedömning 
 
BIx 5 Biologins tillämpningar 
Innehåll Hur tillämpas och vilken betydelse har kunskapen i bioteknologi, mikrobiologi och 

genteknik. Ett försök eller en undersökning inom ett av bioteknologins 
tillämpningsområden. 

Bedömning Sifferbedömning 

• 1År 1

• 2

• 3, 4, 6År 2

• 5

• 7År 3
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Tillämpade kurser 

 
BIx 6 Laborationer 
Innehåll Laborering som utgångspunkt för att stärka och repetera biologins centrala 

innehåll. Här behandlas teman som cellandning, fotosyntes, andning, 
organfunktioner och cellers förökning. 

Bedömning I bedömningen beaktas planering, utförande och rapportering av experimenten. 
 Avlagd/underkänd 
 
BIx 7 Repetitionskurs 
Innehåll Kursen är ämnad för studerande som skriver studentprovet i biologi. Repetition av olika teman 

enligt studerandes val. Övning i att producera goda svar i studentuppgifter. I 
kursen ingår ett preliminärt studentprov. 

Bedömning Avlagd/underkänd 
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Geögråfi 
Studieordning: 

 
 
 
 
 
Kurserna avläggs i nummerordning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obligatoriska kurser 
 

GEx 1 En värld i förändring 
Innehåll Geografin som vetenskap. Riskområden gällande naturens system. Riskområden 

gällande naturresurser och miljön. Riskområden gällande mänskligheten och 
centrala utvecklingsfrågor. 

Bedömning Sifferbedömning 

Fördjupade kurser 
 

GEx 2 Den blå planeten 
Innehåll Geografiskt tänkande i naturgeografin. Fenomen som beror på vår planets 

egenskaper. Atmosfären och hydrosfären i rörelse samt indelning i zoner. 
Jordklotets uppbyggnad och föränderliga ytformer. Tillämpning av naturgeografisk 
kunskap i samhället och i vardagslivet. 

Bedömning Sifferbedömning 
 
GEx 3 En gemensam värld 
Innehåll Geografiskt tänkande i humangeografin. Hur fungerar växelverkan mellan 

människan och naturen. Teman som befolkning, bosättning, matproduktion och 
miljö behandlas. Energifrågor i samband med industriell produktion, tjänster och 
trafik. Användning av humangeografisk kunskap i samhället och i vardagen. 

Bedömning Sifferbedömning 
 
GEx 4 Geomedia 
Innehåll Geomedia i samhället, vardagen och arbetet för en hållbar framtid. Olika typer av 

geomedia och geodata, som var och en använder varje dag. En geografisk 
undersökning eller ett delaktighets- och påverkansprojekt ingår. Fördjupning och 
tillämpning av geografiska färdigheter. 

Bedömning Sifferbedömning 

Tillämpade kurser 
 

• 1År 1

• 2, 3

• 5År 2

• 4

• 6År 3
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GEx 5 Tillämpad geografi 
Innehåll Studerande bekantar sig med branscher där man tillämpar geografisk kunskap. 

Samtidigt kan delar av geografins teman repeteras. Besök till Meteorologiska 
institutet, kommunens planläggningsenhet, Helsingfors universitet eller 
motsvarande ingår. Studerande bekantar sig också med lokaliteter som har ett 
speciellt natur- eller kulturvärde. Planering och rapportering av besöken ingår. 

Bedömning Avlagd/underkänd 
 
GEx 6 Repetitionskurs 
Innehåll Kursen är ämnad för studerande som skriver studentprovet i geografi. Repetition 

av olika teman enligt studerandes val. Övning i att producera goda svar i 
studentuppgifter. I kursen ingår ett preliminärt studentprov. 

Bedömning Avlagd/underkänd 
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Fysik 
Studieordningen 

Kurserna rekommenderas att läsas i ordningsföljd 
förutom kurs 9 som kan tas under andra eller tredje året 
efter att kurserna 1-3 är avklarade. Kurs 3 bör tas före 
kurs 6 och kurs 4 före kurs 5. Kurserna 2 och 7 kan bra 
väljas som enskilda stödkurser för studier inom biologi, 
geografi, miljöteknik och medicin och kursen 3 för 
studierna inom elteknik. 
 
Målet för undervisningen är bl.a. att de 
studerande skall: 
- strukturera sin uppfattning om naturens byggstenar och 
fenomen med hjälp av fysikaliskabegrepp och principer 
- kunna lösa naturvetenskapliga och tekniska 
problem kreativt med de verktyg fysikens lagar 
och begrepp erbjuder 
- lära sig planera och utföra enkla mätningar och 
att tolka, bedöma och tillämpa resultaten 
-kunna utnyttja olika kunskapskällor och 

mångsidigt presentera och publicera fakta, även 
med hjälp av teknisk utrustning 

 

Obligatoriska kurser 
 

FYx 1 Fysiken som naturvetenskap. 
Innehåll Introduktion till fysik som en vetenskap. 
Bedömning Sifferbedömning 

Fördjupade kurser 
 

FYx 2 Värme 
Innehåll Värmemängd, energi beräkningar.... 
Bedömning Sifferbedömning 
 

FYx 3 Elektricitet 

Innehåll Strömkretsar, statisk elektricitet... 
Bedömning Sifferbedömning 
 

FYx 4 Kraft och rörelse 

Innehåll Newtons lagar 

Bedömning Sifferbedömning 
FYx 5 Periodisk rörelse och vågor 

Innehåll Rotation och vågrörelse 

Bedömning Sifferbedömning 
 

FYx 6 Elektromagnetism 

Innehåll Magnetfält, tillämpningar.... 

Bedömning Sifferbedömning 
 

FYx7 Materia och strålning 

Innehåll Kvantmekanik, radioaktivitet.... 

• 1

• 2, 3År 1

• 4, 5, 6

• 9År 2

• 7

• 8, 9År 3
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Bedömning Sifferbedömning 

Tillämpade kurser 
 

FYx8 Repetitionskurs 
Innehåll Repetition av kurserna, genomgång av studentuppgifter.... 
Bedömning Avlagd eller underkänd 
 
FYx 9 Projektkurs 

Innehåll Riktas till ett bestämt tema tex. Astronomi. Studerande gör ett eget arbete. 

Bedömning Avlagd eller underkänd 
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Kemi 
Studieordning 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Obligatoriska kurser 
 
KEx 1 Kemi överallt 
Innehåll Atomens uppbyggnad och det periodiska systemet. Egenskaper hos grundämnen och 

kemiska föreningar. Kemiska bindningar och polaritet. 
Bedömning Sifferbedömning 
Övrigt Kursen kan innehålla laborationer och – demonstrationer. 

 Kan också väljas under andra eller tredje året av dem som 
 läser bara en kurs i kemi. 

Fördjupade kurser 

 
De fördjupade kurserna läses i regel i ordningsföljd. 
 
KEx 2 Människans kemi och kemin i livsmiljön 
Innehåll Organiska föreningar. Rymdstruktur och isomeri. Substansmängd och 

haltmått. 
Bedömning Sifferbedömning 
Övrigt Laborativa tillämpningar. 
 
KEx 3 Reaktioner och energi 
Innehåll Kemins betydelse för energilösningar och miljön. Oorganiska och 

organiska kemiska reaktioner och deras tillämpningar. 
Bedömning Sifferbedömning 
Övrigt Laborativa tillämpningar 
 
KEx 4 Material och teknologi 
Innehåll Egenskaper hos metaller och polymerer. Oxidationstal och 

redoxreaktioner. Elektrokemi. 
Bedömning Sifferbedömning 
Övrigt Laborativa tillämpningar. 
 

• 1År 1

• 2, 3, 4

• 6År 2

• 5

• 6, 7År 3
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KEx 5 Reaktioner och jämvikt 
Innehåll Reaktionshastighet och faktorer som inverkar på den. Jämviktstillstånd. 
Bedömning Sifferbedömning 
Övrigt Laborativa tillämpningar. 
 

Tillämpade kurser 

 
KEx 6 Laborationskurs i kemi 
Innehåll Omfattar arbete i skolans laboratorium. 
Förkunskaper KEx 1, KEx 2 
Bedömning Avlagd/underkänd. Godkänd kurs kan inverka höjande på kemivitsordet på 

avgångsbetyget. De studerande utformar individuella 
laborationsrapporter. 

 
KEx 7 Repetitionskurs i kemi 
Innehåll Repetition av kurserna 1-5 inför studentprovet i kemi genom att öva på 
gamla studentprovsuppgifter. 
Förkunskaper KEx 1 – Kex5 
Bedömning Avlagd/underkänd. 
  



30 

Religiön 
 

 
 
 
 
 
Inom ramen av den evangelisk-lutherska 
religionsundervisningen erbjuder skolan sju kurser. 
Två av dessa är obligatoriska (1, 2) och fyra 
fördjupade (3-6).En repetitionskurs inför 
studentskrivningarna finns som tillämpad kurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obligatoriska kurser 
 

REx 1 Religion som fenomen – i kristendomens, judendomens och islams fotspår 
Innehåll Kursen behandlar kristendomens, judendomens och islam uppkomst och 

kulturella bakgrund, särdrag och gemensamma drag, samt den religiösa 
situationen i Finland och i världen. 

Bedömning Sifferbedömning 
 
REx 2 Kristendomen som världsomfattande religion 
Innehåll Kursen behandlar katolska, ortodoxa och protestantiska – speciellt den lutherska- 

kyrkans uppkomst, särdrag, etiska tänkande samt inflytande i samhället. Likaså 
begrundas religionens ställning och bakgrunden till den i olika delar av Europa. 
Aktuella frågor om religionen och bakgrunden till den diskuteras. 

Förkunskaper REx 1 
Bedömning Sifferbedömning 

Fördjupade kurser 

 
REx 3 Religioner, religiösa rörelser i världen 
Innehåll Kursen behandlar centrala dragen i religioner och religiösa rörelser i Asien, i 

naturreligioner och voodoo samt i nyreligiösa rörelser. Därtill betraktas den 
religiösa situationen i Asien, dessa religionernas inflytande på samhället, politiken 
och kulturen i Asien samt i västerländerna. 
Kan tas efter REx 1 före REx 2. 

Bedömning Sifferbedömning 
 
REx 4 Religioner i det finska samhället 

Innehåll Kursen behandlar olika religioners situation, ställning och inflytande i det finska 
samhället och kulturen förr och nu. Religionens betydelse i arbetslivet, ekonomin, 

• 1År 1

• 2

• 3År 2

• 4, 5År 3
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politiken och offentliga sektorn betraktas. Ett projektarbete om ett religiöst 
samfund ingår i kursen. 

Förkunskaper Rex 1-2 

Bedömning Sifferbedömning 

REx 5 Religion inom vetenskapen, konsten och populärkulturen 

Innehåll Kursen betraktar växelverkan mellan religionen och kulturen, bl.a. hur 

arkitekturen återspeglar religionen och dess särdrag, samverkan mellan religionen 

och olika konstformer samt populärkultur och religiösa teman, myter och 

symbolik i konsten och populärkultur. Studiebesök ingår i mån av möjlighet. 

Förkunskaper Rex 1-2 

Bedömning Sifferbedömning 
 

REx 6 Religioner och medier 

Innehåll Kursen behandlar religiösa medier och användningen av medier i religiösa 

sammanhang: användningen av religiöst språk och religiösa bilder i olika medier, 

religioners mediesynlighet, religiösa medier och användningen av medier i 

religiösa sammanhang, mediernas inverkan på religionsrelaterade fenomen, 

såsom attityder och föreställningar kring religioner, religioner och konflikter, 

religioner och fredsbyggande, religionskritik. Kursdeltagarna producerar 

religionsrelaterat medieinnehåll eller medieanalys enligt eget intresse. 

Förkunskaper REx 1-2 

Bedömning Sifferbedömning 

Tillämpade kurser 
 

REx 7 Repetitionskurs 

Innehåll Kursen är en förberedelse för studentskrivningarna i den evangelisk-lutherska 

religionsundervisningen. Under kursen repeteras innehåll av kurser samt olika 

typer av uppgifter i realprovet övas. Essäskrivningsövningar ingår i kursen. 

Bedömning Avlagd/underkänd 
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Livså skå dningskunskåp 
 

 

 

Livsåskådning riktar sig till dem som inte hör till 
den evangelisk-lutherska kyrkan eller något annat 
religiöst samfund. Ämnet syftar till att fördjupa 
kunskapen om olika livsåskådningar och det egna 
tänkandet. Kunskap, etiska frågor och val 
diskuteras för att hjälpa studerande att forma sin 
egen livsåskådning och identitet. Kurserna erbjuds 
som distanskurser (om inte antalet deltagare är 
tillräckligt stort i den egna skolan) och kan avläggas 
i vilken ordning som helst. 

 
 
 
 

Obligatoriska kurser 

 
LKx 1 Världsåskådning och kritiskt tänkande 
Innehåll Begrepp som anknyter till världsåskådning, världsbild och livsåskådning, deras 
 inbördes samband och roll i den egna livsåskådningen. 

Olika världsåskådningar – till exempel sekulära, religiösa, politiska och 
livsstilsrelaterade – samt undersökning av deras särdrag och utgångspunkter med 
hjälp av olika vetenskapliga verktyg. 
Undersökning av typiska kognitiva förvrängningar i samband med behandling av 
information och gestaltning av den omgivande verkligheten, såväl i eget som 
andras tänkande. 
Skolans, mediernas, politikens, vetenskapens, konstens, nöjesindustrins samt 
religiösa och kulturella samfunds inverkan på världsbilder och -åskådningar samt 
den egna livsåskådningen. 

 Bedömning Sifferbedömning 
 

LKx 2 Människan, identiteten och ett gott liv 
Innehåll Natur- och humanvetenskapliga, sekulära och religiösa, filosofiska och 

populärkulturella människosyner och -ideal. 
Grundläggande existentiella frågor: människorelationer, könsroller och sexualitet, 
studier och arbete, åldrande och död. 
Identitet, livsval och livsbalans: individens möjligheter att påverka sitt liv, 
arvsanlagens och miljöns betydelse. 
Människovärdet, mänsklig värdighet och mänskliga rättigheter, dokument om 
mänskliga rättigheter: FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, 
FN:s konvention om barnets rättigheter och Europakonventionen. 
Olika uppfattningar om ett gott liv samt vilken roll andra människor, djur och miljö 
spelar i ett gott liv. 

Bedömning Sifferbedömning 
 

• 1År 1

• 2År 2

• 3År 3



33 

Fördjupade kurser 

 
LKx 3 Individen och samhället 
Innehåll Människan som social varelse, interaktion och gemenskap mellan individer: det 

privata och det offentliga, erkännanderelationer och signifikanta andra, roller och 
gemensamma normer. 
Samhällsforskningens grunder, såsom sociala realiteter, samhällsstrukturer, och 
kännetecken för det moderna västerländska samhället samt hur dessa grunder 
påverkar individens liv. 
Sambandet mellan ekonomisk och politisk makt i dagens Finland och i den globala 
marknadsekonomin, följderna av individens val som konsument och medborgare 
på olika samhällsnivåer. 
Mänskliga rättigheter, religions- och samvetsfrihet, global rättvisa och en hållbar 
utveckling som moraliska och politiska villkor samt synsätt och handlingar som 
utgör hot mot dessa villkor, inklusive kränkningar av de mänskliga rättigheterna 
och förintelsen. 

 Samhälleliga utopier och dystopier samt deras kritiska potential: ideal och 
skräckbilder som förstoringsglas och drivfjädrar i dagens samhälle. 

Bedömning Sifferbedömning 
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Filösöfi 
 
 
 
 
Filosofi strävar till att utveckla studerandens eget 
tänkande och introducera centrala filosofiska 
teorier vilka ligger till grund för den 
västerländska kulturen och vetenskapen. 
Grundkurserna avläggs först och de fördjupade 
kurserna kan avläggas i valfri ordning. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obligatoriska kurser 

 
FIx 1 Introduktion i filosofiskt tänkande 
Innehåll Vad filosofi är, de filosofiska frågornas och det filosofiska tänkandets natur i den 

filosofiska traditionen och tillämpning av filosofiskt tänkande i aktuella frågor. 
 Grunderna för logisk argumentation och giltig slutledning samt muntlig och 

skriftlig övning inom området. 
 Centrala filosofiska grundfrågor och distinktioner: ande och materia, frihet och 

tvång, begreppslig och empirisk, objektiv och subjektiv. 
 Skillnaden mellan kunskap och information, vardagskunskap och vetenskaplig 

kunskap samt vetenskap och pseudovetenskap. 
 Kunskapens och argumentationens natur inom olika vetenskapsgrenar: hur man 

formulerar påståenden samt testar och motiverar dem i några av gymnasiets 
läroämnen. 

Bedömning Sifferbedömning 
  

FIx 2 Etik 
Innehåll Moral samt normativ och tillämpad etik i moralfrågor; grunderna i dygd-, 

konsekvens-, kontrakts-, rättighets- och pliktetik. 
 Moralen som normsystem och skillnaden i förhållande till juridiska system och 

system som grundar sig på gängse normer, moralisk relativism. 
 Filosofiska teorier om ett gott liv, meningen med livet och en god livsstil. 
 Etik och individens moraliska beslut: mänskliga relationer och livsva.l 
 Etiska frågor som gäller djur och miljö. 
Bedömning Sifferbedömning 
 

 
Fördjupade kurser 

 
FIx 3 Samhällsfilosofi 

• 1År 1

• 2

• 3, 4År 2

• 3, 4År 3
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Innehåll Samhällsordningens och centrala samhällsinstitutioners existens och legitimitet: 
teorier om samhällsfördrag och individ- och grupporienterade teorier om 
samhället. 

 Olika former av rättvisa samt motivering och tillämpning av dem. 
 Begreppet makt och olika former av makt, maktens legitimitet, olika former av 

demokrati och diktatur samt anarkism. 
 Arbetsfördelning, ekonomi och välfärd, legitimering av ekonomiska 

verksamhetsprinciper och ägande. 
 Politiska ideal och förverkligande av dem: frihet, jämlikhet och solidaritet; 

konservatismen, liberalismen och socialismen; nationalstater och det globala 
perspektivet. 

 Spänningar och konflikter i samhället och hur man löser dem: rättsstaten och 
alternativ till den och upplösning av samhällsordningen; krig, inbördeskrig, terror 
samt förintelsen och andra brott mot mänskligheten som samhällsfilosofiska 
problem. 

 Aktuella samhällsfilosofiska frågor: genus och könsroller, informationsteknik, 
kulturmöten, att skapa en hållbar framtid. 

Bedömning Sifferbedömning 
 
FIx 4 Kunskap, vetenskap och verklighet 
Innehåll Metafysikens centrala frågor och begrepp, olika uppfattningar om 
 metafysikens väsen samt verklighetens fundamentala uppbyggnad. 

Existentiella frågor: förändring och beständighet, entitet och egenskaper, det 
möjliga och det nödvändiga, det reella och det virtuella. 

 Uppfattning och gestaltning av verkligheten. 
 Det sannas natur och sanningsteorierna. 
 Kunskapens möjligheter och gränser, kunskapens berättigande. 

Den vetenskapliga forskningens natur och metoder, vetenskaplig slutledning; 
begreppen fenomen, forskningsmaterial, modell och teori samt förhållandet 
mellan dem. 
Tolkning och kunskap inom natur- och humanvetenskaper samt formella 
vetenskaper: att veta och förutspå, förstå och tolka. 

Bedömning Sifferbedömning 
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Psykölögi 
 

 
 
 
 
Psykologi är en vetenskap som undersöker 
människans aktivitet. Målet med undervisningen i 
psykologi i gymnasiet är att ge de studerande 
förmåga att iaktta och förstå människan och de 
faktorer som påverkar hennes beteende. 
Skolan erbjuder en obligatorisk kurs som skall 
avläggs först, fyra fördjupade kurser och två 
tillämpade kurser. Kurserna skall helst avläggas i 
nummerordning. 

 

 

 

 
Obligatorisk kurs 
 

PSx 1 Psykisk aktivitet och lärande 
Innehåll Medveten och omedveten psykisk aktivitet 
 Sociala och kulturella faktorers inverkan på människans beteende. 

 Studier och lärande ur ett psykologiskt perspektiv. 
 Uppkomsten av psykologisk kunskap. 

Bedömning Sifferbedömning 
 
Fördjupade kurser 

 
PSx 2 Människans utveckling 
Innehåll Olika utvecklingsområden och faktorer som påverkar dem i barndomen och 

ungdomen. 
 Den psykiska utvecklingen under ungdomsåren och särskilda utmaningar som är 

förknippade med den. 
 Utvecklingens kontinuitet under levnadsloppet. 
 Biologiska och sociokulturella faktorer som påverkar utvecklingen. 

Bedömning Sifferbedömning 

 

PSx 3 Människan som informationsbehandlare 
Innehåll Principer för kognitiv aktivitet, såsom inre modeller och varseblivningscirkeln. 
 Den neuropsykologiska bakgrunden till kognitiva funktioner. 
 Forskningsmetoder inom kognitiv psykologi och hjärnforskning. 
 De grundläggande kognitiva funktionerna perception, uppmärksamhet och minne 

och deras biologiska bakgrund. 
 Undersökning av en valbar mera avancerad kognitiv funktion, till exempel språk, 

problemlösning, beslutsfattande eller sakkunskap. 
Bedömning Sifferbedömning 

•1

•2År 1

•3, 4
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PSx 4 Känslor, psykiskt välbefinnande och mental hälsa 
Innehåll  Hur känslor uppkommer, den biologiska grunden för minst en känsla. 
 Känslor som föremål för psykologisk forskning. 
 Psykiskt välbefinnande och upprätthållande av psykisk balans. 

 Sömn och sovande som bidragande faktorer till välbefinnande. 
 Stress, kriser och olika sätt att hantera dem. 

 Centrala mentala problem och vård av dem. 
 Faktorer som bidrar till uppkomsten av mentala problem. 

 Betydelsen av den sociala miljön för individens välbefinnande. 
Bedömning Sifferbedömning 
 
PSx5 Människan som individ och social varelse 
Innehåll Definition av personlighet. 
 Det varaktiga och det föränderliga i personligheten. 

Minst två personlighetsteorier, -modeller eller -perspektiv, till exempel inom 
sociokognitiv, psykodynamisk eller humanistisk psykologi, temperamentsteori 
eller egenskapsteori. 

 Undersökning av individuella skillnader. 
Hur situationsfaktorer och gruppfenomen påverkar individens beteende i grupper 
och sociala nätverk. 
Kulturens inverkan på personligheten, kommunikationen och den sociala 
aktiviteten. 

Bedömning Sifferbedömning 
 
Tillämpade kurser 

  
PSx6 Psykologiska fenomen 
Innehåll Informationssökning om ett psykologiskt forskningstema. 
 Planering och utförande av en psykologisk undersökning. 
 Utvärdering av egen och andras undersökning 
Bedömning Sifferbedömning 
 
PSx 7 Repetitionskurs i psykolog 
Innehåll Kursen är en förberedelse för studentskrivningarna. Under kursen repeteras 

innehållet i tidigare psykologikurser. Uppgifter ur realprovet i psykologi granskas 
och i kursen ingår essäskrivningsövningar. 
Enbart för studerande som skall delta i studentprovet i psykologi. 

Förkunskaper Alla kurser 
Bedömning Avlagd/underkänd 
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Histöriå 
 

Undervisningen i historia i gymnasiet ger de 
studerande förutsättningar att förstå olika 
tidsperioders karaktär, problem och 
förändringsprocesser i vår tid och hjälper dem att 
bilda sig en uppfattning om världen internationellt 
sett. Tid, förändring och kontinuitet samt 
orsakssammanhang utgör centrala historiska 
begrepp. I egenskap av ett läroämne där analys av 
förändringar betonas, skapar historien möjligheter 
att diskutera framtiden och att försöka bedöma 
vilka möjligheter den för med sig. Det egna landets 
förflutna granskas mot den världshistoriska 
bakgrunden. 

 

 

 

 

Obligatoriska kurser 
 

HIx 1 Människan i en föränderlig omvärld 
Innehåll Under kursen granskas växelverkan mellan individen, samhället och naturen. Den 

studerande övar sig att använda olika typer av historiska källor. Du kan läsa HIx 4 
efter den här kursen. 

Bedömning Sifferbedömning 
 
HIx 2 Internationella relationer 
Innehåll Kursen behandlar centrala fenomen och förändrade maktförhållanden inom den 

internationella politiken från och med början av 1900-talet fram till i dag. 
Bedömning Sifferbedömning 
 
HIx 3 Det självständiga Finlands historia 
Innehåll Kursen granskar viktiga förändringsprocesser och utvecklingslinjer i Finlands 

historia från slutet av den autonoma tiden till nutid. Det är bra om du har läst HIx 
5 innan den här kursen. 

Bedömning Sifferbedömning 
 

Fördjupade kurser 
 

HIx 4 En europeisk världsbild växer fram 
Innehåll Under kursen fördjupar sig den studerande i kulturarvet, konsten och 

vetenskapen i Europa från antiken till i dag. Du kan läsa den här genast efter HIx 1. 
Bedömning Sifferbedömning 
 
HIx 5 Sveriges östra rikshalva blir Finland 
Innehåll Kursen behandlar Finlands utveckling som en del av Östersjöområdets historia 

ända fram till autonomins tid. Studerande fördjupar sig i synnerhet i 

• 1, 2År 1

• 3

• 4, 5, 6

• 7-
År 2

• 6

• 7-År 3
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näromgivningens historiska källor och i olika forskningsmetoder. Det är bra om du 
läser den här kursen innan HIx 3. 

Bedömning Sifferbedömning 
 
HIx 6 Globala kulturmöten 
Innehåll Under kursen granskas möten och växelverkan mellan europeiska och 

utomeuropeiska kulturer under olika historiska tidsperioder. 
Bedömning Sifferbedömning 
 
Tillämpade kurser 

 
HIx 7 Aktuella världshändelser 
Innehåll Under kursen behandlas aktuella världshändelser. Studerande gör ett 

projektarbete där de analyserar och kritiskt granskar den information vi får via 
olika medier. 

Bedömning Sifferbedömning 
 
HIx 8 Förenta Staternas historia 
Innehåll Kursen granskar Förenta Staternas roll som stormakt och hur landet fått den 

rollen. 
Bedömning Sifferbedömning 
 
HIx 9 Repetitionskurs 
Innehåll Kursen riktar sig till studerande som ska skriva studentprovet i historia. 
Bedömning Avlagd/underkänd 
 
HIx 10 Människor i rörelse 
Innehåll Kursen behandlar varför och vart människor genom tiderna har flyttat. 
Bedömning Avlagd/underkänd 
 
HIx 11 Rysslands och Sovjetunionens historia 
Innehåll Rysslands historia behandlas ur ett mångsidigt perspektiv. De olika dimensionerna 

av stormaktsställningen behandlas. 
Bedömning Sifferbedömning 
 
HI 12 Världen efter 1945 
Innehåll: Kursen behandlar världspolitiska händelser efter andra världskrigets slut tills idag. 

De studerande fördjupar sig i de globala händelserna efter 1945, förstår de 
förändringsprocesser som ägt rum efter andra världskriget ,förstår de 
friktionsfyllda relationerna mellan olika länder och identifierar de förändringar 
som skett 

Bedömning Sifferbedömning 
 
HI 13 Min egen historia 
Innehåll: Kursen erbjuder studerande en möjlighet att forska i sin egen historia. 

Informationssökningsprocessen betonas. I mån av möjlighet samarbete med 
andra ämnen. I kursen ingår en vetenskaplig uppsats. De studerande får ett 
mikrohistoriskt perspektiv på historia, fördjupar sina kunskaper i 
informationssökning samt övar sig i att arbeta vetenskapligt 

Bedömning: Avlagd/Underkänd 
 
HI 14 Krigets lagar 
Innehåll: Olika brott mot folkrätten, alltså folkgruppers rätt att existera utan tvång eller 

våld studeras i modern tid. Kursen avslutas i mån av möjlighet med en resa till ett 
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område med anknytning till temat. Kursens mål är att de studerande förstår vad 
folkrätt innebär, känner till brott mot mänskliga rättigheter och dess följder, samt 
kan identifiera historiebruk i olika sammanhang 

Bedömning: Avlagd/Underkänd. 
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Såmhå llslå rå 
 

Samhällslära strävar till att ge studerande en 
grundkunskap och helhetsbild av samhället. 
Kurserna syftar till att ge studerande tillräckliga 
kunskaper för att kritiskt granska det finländska 
samhället ur flera synvinklar. Efter att studerande 
har avklarat SLx 1-3 kan de välja fördjupade och 
tillämpade kurser. Kontrollera noga vilka 
förkunskaper behövs i fördjupade och tillämpade 
kurser. Att delta i studentskrivningar 
rekommenderas efter att studerande har avklarat 
SLx 1-4 samt så många tillämpade kurser som 
möjligt. 

 

 

 

 

Obligatoriska kurser 
 

SLx 1 Det finländska samhället 
Innehåll Kursen ger de studerande insikt i politiska system och samhällssystem och hur 

man kan påverka inom dem. 
Bedömning Sifferbedömning 
 

SLx 2 Ekonomikunskap 
Innehåll Kursen vägleder de studerande att förstå ekonomiska verksamhetsprinciper och 

den aktuella ekonomiska debatten. Mikro- och makroekonomiska frågor 
behandlas ur medborgarnas, företagens och staternas perspektiv. 

Bedömning Sifferbedömning 
 

SLx 3 Finland, Europa och en värld i förändring 
Innehåll Kursen ger de studerande kunskaper om Europas ekonomiska och politiska 

integration och den enskilda medborgarens ställning i ett integrerat Europa och i 
en global värld. 

Förkunskaper SLx 1 
Bedömning Sifferbedömning 
 

Fördjupade kurser 
 

SLx 4 Medborgarens lagkunskap 
Innehåll Kursen ger de studerande grundläggande kunskaper för Finlands rättssystem och 

lär dem att bevaka sina rättigheter, bekanta sig med juridiska avtal samt att själv 
utföra enkla rättshandlingar. 

Förkunskaper SLx 1 
Bedömning Sifferbedömning 
 

Tillämpade kurser 
 

SLx 5 Starta företag 
Innehåll Kursen ger kunskaper om hur man startar, driver och avvecklar ett företag. I 

kursen ingår teori, praktiska övningar i företagandet och studiebesök. 

• 1, 2

• 5År 1
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• 6 -11
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• 6 - 11År 3
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Förkunskaper SLx 1-2 
Bedömning Avlagd/underkänd 
 

SLx 6 Repetitionskurs 
Innehåll Kursen för dig som ska skriva realprovet i samhällslära. 
Förkunskaper SLx 1-4, samt så många tillämpade kurser som möjligt. 
Bedömning Avlagd/underkänd 
 

SLx 7 En värld av pengar 
Innehåll En kurs i företagsekonomi som ger de studerande kunskaper om hur företag gör 

budgetering samt finansiell och strategiplanering. Kursen fördjupar de 
studerandes kunskaper om finansväsendet. 

Förkunskaper SLx 2 
Bedömning Sifferbedömning 
 
SLx 8 Juridiska problem 
Innehåll Kursen fördjupar de studerandes kunskaper om Finlands rättssystem inom arbete, 

hem och boende, konsumentskydd samt skuld och säkerhet med fokus på 
företagarens perspektiv. Rättsfall ur verkliga livet behandlas och diskuteras. 

Förkunskaper SLx 4 
Bedömning Sifferbedömning 
 
SLx 9 Internationell ekonomi 
Innehåll Kursen ger en överblick av staters och företagens verksamhetsmiljö inom 

internationell handel. De studerande lär sig bland annat varför länder handlar 
med varandra och om orsaker till verksamhetsflytt till andra länder. Frågor 
diskuteras ur en stats synvinkel med etisk och hållbarhetsperspektiv. Kursen 
fördjupar kunskaper om samhällsekonomin. 

Förkunskaper SLx 2 
Bedömning Sifferbedömning 
 
SLx 10 Ledarskap 
Innehåll Kursen behandlar ledarskap ur ledarens och den leddas synvinkel. 
Förkunskaper SLx 1 
Bedömning Sifferbedömning 
 Job Shadow - En dag som chef 
Innehåll Studerande erbjuds en möjlighet att under en dag bekanta sig med arbetslivet 

genom att följa med en företagschef under en dag. De studerande får lärdom av 
hurudana egenskaper det krävs av chefer på olika branscher. Lärdomarna kommer 
från de bästa möjliga förebilderna – arbetslivsexperterna i sitt eget jobb. Kursen 
fördjupar lärdomarna på viktiga delområden inom arbetsliv och ledarskap så som 
initiativtagande, ansvarstagande, beslutsfattande, personalledning, men även ur 
andra synvinklar på temata som har med arbetet att göra. UF Job Shadow 
inkluderas i SLx 10 Ledarskap –kursen. 

Förkunskaper SLx 5, UF Ett år som företagare 
 
SLx 11 Samhällslära i praktiken 
Innehåll Kursen lämpar sig bäst det sista året i gymnasiet. De studerande lär sig hur man 

lägger in olika ansökningar och anmälningar eller beställer viktiga dokument hos 
myndigheter bl.a. studiepenning, ett europeisk sjukförsäkringskort, 
stipendieansökan, flyttningsanmälan, banklån. 

Bedömning Avlagd/underkänd  
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Fö retågårlinjen/ Fö retågårdiplöm 

För dig som studerar vid gymnasiets företagarlinje har vi här samlat en förteckning över de kurser vi 

rekommenderar för dig. Redan i de obligatoriska kurserna riktas genomförandet mot företagandet och 

företagsamhet för den grupp som valt linjen. Efter tre års studier vid Kyrkslätts gymnasium får du ett 

företagardiplom under förutsättning att du har avlagt minst 15 studiepoäng från de kurser vi 

rekommenderat. Det finns två obligatoriska kurser för diplomet: SL5 Starta företag och UF Ett år som 

företagare eller EwB Ett år som företagare med internationellt samarbete. De övriga 13 kurserna väljer du 

utgående från dina linjeval från förteckningen nedan. Se även kursbeskrivningarna under andra ämnen. 

Kyrkslätt är en aktiv och levande företagarkommun och vi har goda förutsättningar att via vårt nätverk med 

dem stöda studieprogrammet. 

Första året 
ECDL Datakörkortet 
SL5 Starta företag (obligatorisk 
för gymnasiediplomet) 
UF 24h läger - Ett 
innovationsläger 
SH3 Studiestarten 
Medborgarinstitutets 
språkkurser 
Vi stöder studier i B2/B3-språk: 5 
kurser = 1 poäng 

Andra året 
UF Ett år som företagare 
ELLER 
EwB Enterprise without boarders 
SL4 Medborgarens lagkunskap 
SL10 Ledarskap 
MO7 Muntliga kommunikation 
MO12 Mediekurs 
MAB7 Ekonomisk matematik 
KO3 Medierna och bildernas 
budskap 
RE3 Religioner och religiösa 
rörelser i världen 
FÖR4 Marknadsföring 
FÖR5 Förhandlingsteknik och 
kommunikation 
ENA13 MUN (Model United 
Nations) 

Tredje året 
SL7 En värld av pengar 
SL8 Juridiska problem 
SL9 Internationell ekonomi 
SL11 Samhällslära i praktiken 
PS6 Psykologiska fenomen 
HI6 Globala kulturmöten 
RE4 Religion i det finska 
samhället 
ENA11 Go Global! 
ENA12 Save the World 

 

Tillämpade kurser 

 
UFX 1a Ett år som företagare 
Innehåll Vill du pröva på att driva ett eget företag? I denna kurs startar, driver och 

avregistrerar de studerande ett övningsföretag under ett läsår. Under kursen 
deltar de studerande på mässor och tävlingar där övningsbolagen säljer sina 
produkter eller tjänster. De studerande får handledning av läraren och en 
utomstående mentor. 

Förkunskaper SLx 5 
Bedömning Avlagd/underkänd 
 
UFx 1b Enterprise without boarders 
Innehåll Vill du pröva på att driva ett internationellt företag? I denna kurs startar, driver 

och avregistrerar de studerande ett övningsföretag under ett läsår tillsammans 
med en eller flera utländska studerande. 
Under kursen deltar de studerande på mässor och tävlingar i Finland och 
utomlands. De studerande får handledning av läraren. 

Förkunskaper SLx 5 
Bedömning Avlagd/underkänd 
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UFx 2 24 h läger 
Studerande jobbar fram en affärsidé på 24 timmar med hjälp av lekar, spel, 
workshops med mera. Affärsidé är grunden i ett företag. I en affärsidé framgår 
vad ett företag gör, till vem och med vilka resurser. På lägret medverkar 
företagare och UF-tutorer som leder olika aktiviteter. Inga förhandskunskaper 
behövs. Kursen ger en inblick i företagandet på ett annorlunda sätt. En bra 
inledning till SLx 5 Starta företag och UF Ett år som företagare. 

Bedömning Avlagd/underkänd. 
 

UFx 3 Tutorer 
Studerande fungerar som tutorer i UF 24 h läger efter en utbildning. På UF 24 h 
lägret jobbar lägerdeltagarna fram en affärsidé på 24 timmar med hjälp av lekar, 
spel, workshops med mera. UF-tutorer deltar i planeringen av lägret samt leder 
olika aktiviteter på lägret. Kursen fördjupar kunskaper i företagandet samt ger 
praktisk övning i ledarskap. 

Förkunskaper SLx 5. 
Bedömning Avlagd/underkänd. 
 
FÖRx 4 Marknadsföring 
Innehåll Kursen ger grundläggande kunskaper i marknadsföring både ur försäljarens och 

kundens synvinkel. Hur bygger man upp ett varumärke? Vad påverkar köpbeslut? 
Förkunskaper SLx 2 
Bedömning Avlagd/Underkänd 
 
FÖRx 5 Förhandlingsteknik och kommunikation 
Innehåll De studerande lär sig om grunderna i interaktionen mellan människor. Sociala 

färdigheter behövs för att lyckas med kundrelationer både i privatlivet och 

arbetslivet. De studerande lär sig identifiera olika kommunikationsstilar samt att 

använda olika förhandlingstekniker inom internationell affärsverksamhet. Kursen 

ger färdigheter och verktyg till olika sociala situationer i privatlivet och arbetslivet. 
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Musik 
 

 

 

 

De obligatoriska kurserna avläggs först så att 

MUx 1 kommer före MUx 2. De fördjupade 

kurserna kan studeras i valfri ordning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obligatoriska kurser 
 

MUx 1 Musiken och jag 
Innehåll Röstbehandling 
 Hörselvård 
 Grunderna i gitarr-, bas-, trum-och keyboard  
 Grunderna i musikens teori 

Konsertbesök eller motsvarande kontakt med musiklivet i Kyrkslätt 
Bedömning Sifferbedömning 
 
MUx 2 Ett flerstämmigt Finland 
Innehåll Musiken i Finland 

 Den europeiska konstmusikens inverkan på musiken i vårt land 
Fortsättning och fördjupning i gitarr-, bas-, trum- och keyboardspel 

Bedömning Sifferbedömning 
 

Fördjupade kurser 

 
MUx 3 Fritt fram för musik 
Innehåll Folkmusik från hela världen 

 Jämförelse av olika musikkulturer 
Exotiska Instrument 
Kursen kan även genomföras som ett projekt. 

Bedömning Sifferbedömning 
 

MUx 4 Musikens budskap och makt 
Innehåll Musik och media 

Film- och teatermusik 
Egen komposition 
Kursen kan även genomföras som ett tvärkonstnärligt eller ämnesövergripande 
projekt 

Bedömning Sifferbedömning  

• 1År 1

• 2

• 3, 4År 2

• 3, 4År 3
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Bildkönst 
 
 
 
Kurserna 1 och 2 studeras först. 
De fördjupade kurserna kan studeras i valfri 
ordning. Kurserna KOx 3, KOx 4 och KOx 5 kan 
rekommenderas speciellt för de studerande som 
har som avsikt att genomföra det nationella 
bildkonstdiplomet. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Obligatoriska kurser 
 

KOx 1 Bilder och kulturer 
Innehåll Kursens mål är att den studerande ska undersöka innehåll, fenomen, processer 

och förfaringssätt 
inom bildkonsten och annan visuell kultur samt använda uttrycksätt som är 
typiska för bildkonsten och annan visuell kultur. 
Vi går igenom aktuella fenomen inom konst, medier och annan visuell kultur och 
bekantar oss med visuella, verbala och andra bildtolkningsmetoder innan elevens 
egna konstnärliga arbete påbörjas. 

Bedömning Sifferbedömning 
Materialavgift: 10 € 
 

KOx 2 Formgivna och byggda miljöer 
Innehåll Kursens mål är att den studerande ska fördjupa sin visuella uttrycksförmåga 

genom att undersöka samband mellan omgivningens bildkulturer och kulturarvet, 
konsten och de egna bilderna. Att iaktta byggda och naturliga miljöer ur ett 
perspektiv av kulturell mångfald och hållbar utveckling samt använda innehåll, 
processer och förfaringssätt som är typiska inom arkitektur, design och 
produktifiering. 
Vi bekantar oss med olika sätt att tolka omgivningens bildkulturer och går igenom 
aktuella fenomen inom arkitektur och design. Vi gör en rundvandring i Helsingfors 
och bekantar oss med historiskt viktiga arkitekturstilar och avslutar kursen med 
att bygga en miniatyrbyggnad kring någon av dessa. 

Bedömning Sifferbedömning 
Materialavgift: 5 € 
 

Fördjupade kurser 
 

KOx 3 Medier och delaktighet 
Innehåll Kursens mål är att den studerande ska fördjupa sina färdigheter i visuell 

kommunikation samt informations- och kommunikationsteknologi genom att 

• 1År 1

• 2

• 3, 4År 2

• 5År 3
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undersöka mediekulturens betydelser för individen, gruppen, i samhället och 
globalt. 
Vi bekantar oss med mediekulturer som identitetsbyggare och förnyare av 
kulturarvet och går igenom olika sätt att tolka mediepresentationer. 
Ett eget mediearbete ingår i kursen. 

Bedömning Sifferbedömning 
Materialavgift: 5 € 
 

KOx 4 Konstens olika världar 
Innehåll Kursens mål är att den studerande skall undersöka samband mellan konstinnehåll 

och - fenomen, olika förfaringssätt och egna bilder, omgivningen och kulturarvet 
på ett fenomeninriktat sätt. Samt iaktta bildkonst som producerats under olika 
tider och i olika miljöer med fokus på kulturell mångfald och hållbar utveckling 
tillämpa material, tekniker och uttryckssätt för att skapa bilder. 
Vi bekantar oss med bildkonst producerad under olika tider, i olika miljöer och 
kulturer och bekantar oss med olika visuella, verbala och andra metoder för att 
tolka konst 

Bedömning Sifferbedömning 
Materialavgift: 10 € 
 
Tillämpade kurser 

 
KOx 5 KOGD 2 - Gymnasiediplom i bildkonst 
Innehåll Gymnasiediplomet i bildkonst är ett självständigt konstnärligt arbete som äger 

rum i skolan under övervakning av skolans bildkonstlärare. Gymnasiediplomet i 
bildkonst omfattar ett verk och arbetsprocessen, självvärdering och en portfölj 
som beskriver kunskapen om bildkonst 

Bedömning Bedömningen görs av en utomstående expert inom konstens område samt den 
egna bildkonstläraren enligt skalan 1-5. 
Uppgifterna publiceras årligen av Utbildningsstyrelsen och är tillgängliga, 
vanligtvis i början av läsåret, under webbsidan: www.edu.fi 

  

http://www.edu.fi/
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Gymnåstik 
 
 
 
 
 
 
De fördjupade kurserna kan studeras i valfri 
ordning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obligatoriska kurser 

 

GYx 1 Motion ger energi 
Innehåll Mångsidig utövning av den egna uthållighetskonditionen. Vi tränar olika motoriska 

färdigheter, muskelvård och avslappnad. Vi utövar grenar som anpassas till 
omgivningen, vädret och gruppens färdigheter. Grenvalet består bl.a. av olika 
bollspel, dans, musikdrott, friidrott, orientering. Vi lär oss också att fungera i 
grupp. 

Bedömning Sifferbedömning 
 

GYx 2 En aktiv livsstil 
Innehåll Utvärdering av fysiska egenskaper, motion som belastar andnings- och 

cirkulationsorgan, muskelträning och kroppsvård. De studerande ska vägledas att 
iaktta sina vanor och val i vardagen ur ett perspektiv av fysisk aktivitet och hälsa. 
De ska få handledning och respons som uppmuntrar till en motions- och 
hälsoinriktad livsstil och en aktiv vardag. 

Bedömning Sifferbedömning 
 

Fördjupade kurser 
 

GYx 3 Motion och hälsa 
Innehåll Kursen består av träning som höjer konditionen och uthålligheten. Kursinnehållet 

består bl.a. av löpning, simning, bollspel, spinning och gym-träning. 
Bedömning Sifferbedömning 
 

GYx 4 Att motionera tillsammans 
Innehåll: Kursen ska särskilt fördjupa kunskaper och färdigheter som anknyter till den 

sociala funktionsförmågan. Syftet med kursen är att främja de studerandes sociala 
gemenskap. Arbetssätten ska präglas av de studerandes delaktighet, aktivitet och 
samverkan. Kursinnehållet består av olika bollsporter med fokus i samarbete. 
Studeranden gör ett skriftligt arbete om någon idrottsgren. Kursens innehåll 
planeras tillsammans med gruppen. 

Bedömning: Sifferbedömning 
 

• 1

• 5

• 10
År 1

• 2

• 3, 4

• 6-10
År 2

• 3, 4

• 7-10År 3
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GYx 5 Motion och välbefinnande 
Innehåll Syftet med kursen är att hjälpa studerandena att orka och öka vakenheten i 
 studierna genom stimulerande erfarenheter av idrott. Kursen består av flera 

motionsformer. Läraren preciserar kursinnehållet tillsammans med gruppen  
Bedömning Sifferbedömning 
 

Tillämpade kurser 
 

GYx 6 Gamlas dans 
Innehåll Kursen fördjupar färdigheter i samarbetsförmåga, främjar de studerandes sociala 

gemenskap och ger möjlighet att uppleva delaktighet. Kursens mål är att de 
studerande skall lära sig de vanligaste salongs- och sällskapsdanserna samt ordna 
dansuppvisning för föräldrarna och Kyrkslätts skolcentrums elever och 
studerande. 

Bedömning Avlagd / Underkänd 
 

GYx 7-8 Idrottsevenemang 
Innehåll Olika idrottsevenemang som skolornas turneringar, stafettkarnevalen, 

kulturkarnevalens fysiska aktiviteter, program för skolans fester. Studeranden för 
bok över sitt deltagande och ansöker om en kurs. Kursen fördjupar färdigheter i 
samarbetsförmåga, främjar de studerandes sociala gemenskap och ger möjlighet 
att uppleva delaktighet. För att avlägga kurs idrottsevenemang ska man delta i 
skolidrottsverksamhet eller ordnade morgonträningar motsvarande en 
gymnasiekurs. I evenemangen övas samarbete mellan lag- och tävlingskompisar. 

 En kurs kan bestå av flera aktiviteter. 
Bedömning Avlagd / underkänd 
 

GYx 9 Träning 
Innehåll Träning under ledning av tränare och med hjälp av träningsprogram samt ifyllande 

av träningsdagbok. I det skriftliga arbetet skall studeranden presentera den egna 
idrottsgrenen, historia och fakta samt analysera kring den egna målsättningen 
med träningen med tillbakablick och framtidsvisioner. Kursen pågår en höst- eller 
vårtermin i samarbete med studerandes personliga tränare. Studeranden gör 
självständig träning enligt tränarens program fyller i träningsdagbok med en 
analys. 

Bedömning Avlagd/underkänd 
För godkänd kurs krävs träningsdagbok över kursperioden och tränarens 
utlåtande om att den gemensamt överenskomna målsättningen nåddes 
 

GYx 10 Diplomkurs 
Studeranden anmäler intresse för kursen i början av sin gymnasietid. Kursen 
består av fem delar: 
Fysisk kondition: Studerande avlägger ett testbatteri av tester som kartlägger 
studerandens fysiska kondition. 
Kunskaper om gymnastik och idrott: Skriftligt arbete om någon gren eller annat 
inom idrott och sport. 
Specialkunskap: Studerande visar kunskap och färdigheter inom sin egna gren som 
bedöms av läraren och tränaren. 
Intresse och samarbetsfärdigheter: Läraren bedömer färdigheterna under 
kurserna i gymnasiet. 
Portfolio: Studerande samlar en portfolio med minst tre utförliga delområden. De 
tre delarna är självvärdering över skolgymnastiken, beskrivning och värdering av 
den egna träningen samt beskrivning och värdering av utförandet av diplomet. 

Bedömning Mer kriterier och noggrannare bedömning på utbildningsstyrelsen sidor. 
Innehållet preciseras varje år i enlighet med utbildningsstyrelsens dokument.  
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Hå lsökunskåp 
 
 
 
Hälsokunskap är ett läroämne vars syfte är att 
främja ett kunnande som stöder de studerandes 
hälsa, välbefinnande och trygghet. 
Ämnet hälsokunskap i gymnasiet omfattar en 
obligatorisk kurs och två fördjupade kurser. Den 
obligatoriska kursen skall vara avklarad innan de 
följande kurserna avläggs. De fördjupade 
kurserna kan avläggas i valfri ordningsföljd. Alla 
kurser ligger som grund för studentprovet. De 
elever som ämnar avlägga hälsokunskap som 
realämne i studentexamen rekommenderas 
dessutom läsa repetitionskursen HÄx 4. Även 
kurserna i psykologi och människans biologi 
rekommenderas. 

 
 
 

Obligatorisk kurs 

 
HÄx 1 Hälsans grundstenar 
Innehåll Den obligatoriska kursen ska fördjupa den hälsokunskap som den studerande 

tillägnat sig i den grundläggande utbildningen och förståelsen för främjandet av 
hälsa och välbefinnande. Den studerande ska också lära sig att identifiera och 
bedöma förutsättningarna för hälsa i sitt eget liv, den närmaste omgivningen och 
miljön samt i det samhälleliga beslutsfattandet. Viktigt är också att utveckla 
kunskaper i egenvård och hälsa i vardagen, skydda den mentala hälsan och 
behandla aktuella frågor samt frågor som de studerande tar upp. 
Vi arbetar genom grupparbeten, självständigt arbete, diskussionsövningar och 
kursprov. 

Bedömning Sifferbedömning 
Fördjupade kurser 

 
HÄx 2 Människan, miljön och hälsan 
Innehåll Under kursen granskas hälsa, välbefinnande och trygghet som resurser samt social 

hållbarhet som ett mål för en hållbar framtid. Kursen fokuserar också på att 
undersöka hur arvs- och miljöfaktorer påverkar hälsan och funktionsförmågan. 
Vi arbetar genom grupparbeten, självständigt arbete, diskussionsövningar och 
kursprov. 

Bedömning Sifferbedömning 
 
HÄx 3 Hälsa och forskning 
Innehåll Kursen ska ge en helhetsbild av den historiska utvecklingen och de viktigaste 

framtida utmaningarna vad gäller främjande av hälsa och förebyggande av 
sjukdomar. Kursen ska stärka den studerandes förmåga att inhämta och bedöma 
hälsorelaterad vetenskaplig kunskap och vardagskunskap och att tillämpa sin 
hälsokunskap som en aktiv medborgare. Under kursen ska den studerande lära sig 
att kritiskt bedöma faktorer som påverkar hälsan och att reflektera kring 

• 1År 1

• 2, 3År 2

• 4År 3
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möjligheterna att med hjälp av forskning och beslutsfattande främja hälsan i den 
närmaste omgivningen, i samhället och globalt. 
Vi har föreläsningar, diskussioner och en självständig forskning samt kursprov. 

Bedömning Sifferbedömning 
 
Tillämpade kurser 

 
HÄx 4 Hälsokunskap-Prepkurs 
Innehåll: Kursen är en förberedelse för studentskrivningarna. Under kursen repeteras 

innehållet i tidigare kurser. Uppgifter ur realprovet i hälsokunskap granskas och i 
kursen ingår essäskrivningsövningar. För att kursen skall bedömas som avlagd = A, 
bör det preliminära provet i hälsokunskap avläggas med godkänt vitsord. 
Kursen ges också som distanskurs med ett närstudietillfälle i veckan. 

Förkunskaper: HÄ 1, HÄ 2 och HÄ 3 
Bedömning: Avlagd/underkänd 
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Studiehåndledning 

Obligatorisk kurs 

 
SHx 1 Jag som studerande 
Innehåll Under kursen behandlas dels planering av gymnasiestudierna och studiernas 

struktur och dels studiefärdigheter och självkännedom. Under det sista året ligger 
fokus på arbetslivet och övergången till tredje stadiets utbildning. Kursen är 
uppdelad på år 1 och år 3. 

Bedömning  Avlagd/underkänd 
 
SHx 2 Fortsatta studier och arbetsliv 
Innehåll Under kursen fördjupar sig studerande i teman som är centrala för den 

individuella studieplanen, studentexamen, självkännedom, fortsatta studier och 
yrkesval. Fokus ligger på utvecklandet av färdigheter med tanke på vidare studier, 
arbetslivet och entreprenörskap. 

Bedömning Avlagd/underkänd 
 
Tillämpade kurser 

 
SHx 3 Studiestarten 
Innehåll Motivation och inlärning 

Tidshantering 
Studieteknik 
Självkännedom 
Edison, Helmi, Word, Excel, Powerpoint, e-post, abitti-prov 

Bedömning Avlagd/underkänd 
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Ö vrigå kurser 
 
TEx 1 Tutorkurs 
Innehåll: Tutorkursen pågår under ett läsår och syftar till att deltagarna medverkar i 

handledning av de nya studerandena. Inom ramen för kursen får man information 
om: 

 Handledning i tutorns uppgifter 
 Informationstillfällen för nya studerande 
 Hur hjälpa de nya studerande med uppgörande av studieprogram och läsordning 
Bedömning: Avlagd/underkänd 
Övrigt Tutorerna för dagbok över sin tutortid och skriver i slutet av tutoråret en essä om 

tutortiden. Kursen är avsedd för andra årets studerande. 
 
TEx 2 Elevkårsverksamhet 
Innehåll: Aktivt delta som medlem i elevkårens styrelse under minst ett år 
 mötesteknikens grunder 
 aktivt arbeta för trivseln i skolan 
 föra studerandes talan vid t.ex. lärarmöten 
 informera om skolan vid t.ex. föräldramöten och utbildningsmässor 
Bedömning: Avlagd/underkänd 
 

 

Vi samarbetar med Medborgarinstitutet i Kyrkslätt. Deras språkutbud är 

tillgängligt för våra studerande. Nedan hittas några av deras kurser som speciellt 

riktas till våra studerande. Mera info hittas på www.kirkkonummi.fi/kansalaisopisto. 

KI Nybörjarkurs i kinesiska 
Innehåll Grunderna i kinesiska: vardagsspråk samt en introduktion till den skriftliga 

kinesiskan. Även den kinesiska kulturen ingår. 
Bedömning Avlagd/underkänd 
Övrigt Kursavgift till Medborgarinstitutet. 
 
RY Nybörjarkurs i ryska 
Innehåll En introduktion till den ryska kulturen och dess språk. 
Bedömning Avlagd/underkänd 
Övrigt Kursavgift till Medborgarinstitutet. 
 
PO Nybörjarkurs i portugisiska 
Innehåll Bemvindos a estudar português! Du lär dig använda portugisiska i 

vardagssituationer. 
Bedömning Avlagd/underkänd 
Övrigt Kursavgift till Medborgarinstitutet. 
 
ITA Nybörjarkurs i italienska 
Innehåll Grunderna i italienska, samt en introduktion till italienska seder och kultur. 
Bedömning Avlagd/underkänd 
Övrigt Kursavgift till Medborgarinstitutet. 
 
BRE Business English 
Innehåll Develop your English skills for your step into the professional world. 
Bedömning Avlagd/underkänd 
Övrigt Kursavgift till Medborgarinstitutet. 

http://www.kirkkonummi.fi/kansalaisopisto
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