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Kursplan
Allmän kurs - år 1-2

Allmänt
Kursens vänder sig till dig som vill läsa in 
gymnasiekompetens. Rubriken är Människan i tid och rum. 
Syftet är att ge fördjupad förståelse för hur mänskliga 
gemenskaper formas och formar oss. Frågor om människan 
som samhällsvarelse, gruppvarelse och individ är centrala och 
utgångspunkt för temastudierna. Kursen är ett- till tvåårig 
beroende på förkunskaper och kan ge behörighet i Svenska 1/
Svenska som andraspråk 1, Samhällskunskap 1a1 och 1a2, 
Historia 1a1 och Naturkunskap 1a1. Det finns även möjlighet 
att läsa Naturkunskap 1a2. Behörighetstagandet påbörjas 
under första året och avslutas andra året. Utanför 
temastudierna ingår studier i Matematik 1a/b och 2a/b samt i 
Engelska 5 och 6. 

Övergripande mål 
Lära sig olika metoder att studera både i grupp och individuellt. 
Man arbetar och reflekterar kring de grupprocesser som sker 
och ger verktyg i att hantera allt från kommunikationsproblem 
till konflikter.

• Få större kännedom om människans sociala, politiska, 
ekonomiska och kulturella liv utifrån aktuella samhälls- 
och naturkunskapsfrågor samt utifrån ett social-, idé- och 
kulturhistoriskt perspektiv. 

• Få kunskap om olika synsätt på människan och 
samhället, och vad dessa synsätt har och har haft för 
konsekvenser på samhället.

• Få kunskap om olika kulturella yttringar och konstformer 
och hur man kan granska och tolka dem. 

• Få större kännedom om de olika kulturer som formas, 
växer fram och verkar i samhället. Öka medvetandet om 
egna fördomar, samt påvisa att man ser världen utifrån 
sin egen kultur.

• Utveckla förmågan till analys, reflektion och presentation 
av det man studerar. Att prova på olika 
presentationsformer som förmedlar till andra det man 
lärt sig.

• Utveckla förmågan att använda sig av olika 
gestaltningsformer, t.ex. ex måleri, foto, drama, 
vetenskapligt och kreativt skrivande mm. för att förmedla 
det man har lärt sig.

Temastudier
I tema studeras samhällskunskap, naturkunskap, svenska och 
historia ämnesövergripande. De flesta arbetena bedrivs i 
grupp, men där kan det även ingå individuella uppgifter. En 
introduktion i temaämnet ges genom föreläsningar, 
studiebesök, läsning av texter, filmvisning m.m. Därefter 
bedrivs fördjupande studier genom självständigt arbete med 
hjälp av lärarhandledning. I vissa temaarbeten har deltagaren 
möjlighet att välja fördjupningsämne. Slutligen presenteras 
fördjupningsarbetena för hela klassen. Temainnehåll och 
fördjupningsämnen varierar från år till år.

Exempel på tematiska studier under året

Idéernas form: politiska ideologier

Temat ger grundkunskaper i de politiska ideologierna som 
kännetecknar vår samtid och hur de påverkar samhället, socialt 
och fysiskt, t.ex. genom att analysera stadsplanering, debattera 
kring bostad-, vård- och skolpolitik.

Stigar i vår stad: stadsvandringar i Stockholm

Studier om Stockholm, från grundandet fram till idag. Vi 
undersöker hur staden ser ut och varför. Är Stockholm en öppen 
eller en delad stad? Hur ser det kulturella Stockholm ut? Kan vi 
betrakta staden med olika ögon? Metoder för grupparbeten 
presenteras och tillämpas. 

Social mobilisering

Vi fördjupar oss i aktuella sociala frågor och diskuterar dess 
orsaker, konsekvenser och lösningar med ett 
underifrånperspektiv. Studiebesök hos ideella organisationer 
som arbetar socialt och engagerar sig i dagens samhälle.  

Kroppens historia

Syftet med temat är att spegla Europas historiska utveckling 
från Antiken till Franska Revolutionen, genom att undersöka hur 
idéerna kring och kunskapen om kroppen har förändrats genom 
tiderna. Under gestaltningen byggs en tidslinje med de 
viktigaste momenten för varje epok. 

Ett hållbart samhälle

Studier i naturkunskap och miljökunskap ur ett socialt, 
naturvetenskapligt och globalt perspektiv. Temat syftar till att 
öka medvetandet för hur vi påverkar vår miljö lokalt och globalt 
samt hur en omställning till ett ekologiskt hållbart samhälle kan 
se ut. 

Behörigheter
Grundläggande behörighet år 1 och 2

• Engelska 5 och 6
• Historia 1a1
• Matematik 1 
• Naturkunskap 1a1
• Svenska 1/Svenska som andraspråk 1
• Samhällskunskap 1a1
• Religionskunskap 1
• Särskilda behörigheter
• Naturkunskap 1a2
• Samhällskunskap 1a2

Möjlighet att läsa Engelska, Matematik och Svenska på 
grundnivå. Möjlighet till högre behörighet i Engelska och 
Matematik.




