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Kurs: Vem kan söka 

/övrigt: 

Innehåll: 

Bild och form 1b Alla utom ESB och SER 

I Bild och form lär du dig att framställa bilder med 

hjälp av olika material, tekniker och konstnärliga 

uttryckssätt. Du får träna din förmåga att se, analysera, 

tolka och samtala om olika typer av bilder. Du arbetar 

nytänkande, idérikt och med personligt uttryck i 

kreativa processer. Du får en förståelse för vad ett 

konstnärligt förhållningssätt innebär. 

 

 

Dansorientering Alla 

En nybörjarkurs i jazz och modern dans där du arbetar 

med genrernas grundsteg, vokabulär och 

danskombinationer. I kursen ingår även dansanalys 

och en orientering i dansens betydelse och ställning 

runt om i världen. 

 

 

Dansgestaltning 1 

Alla som läst 

Dansorientering 

 

 

Dansgestaltning 1 

undervisas 

tillsammans med 

Dansorientering. 

 

För dig som gått kursen Dansorientering. I denna kurs 

får du dansa jazz och modernt men också använda 

dansimprovisation som uttryck samt skapa egna 

dansfraser och kombinationer. I kursen ingår det att ta 

ansvar för både det egna och gemensamma arbetet i 

gestaltnings-processen. 

Engelska 7 
Alla som läst  

Engelska 6 

I Engelska 7 får du lära dig att kommunicera muntligt 

och skriftligt i olika sammanhang, till exempel i 

debatter och fördjupade reportage. Du kan arbeta med 

berättande, diskuterande, argumenterande och 

utredande tal och texter, och även använda film och 

andra medier. Du får fördjupa dig i olika 

ämnesområden som samhällsfrågor och arbetsliv, 

litterära epoker, tankar, åsikter, idéer och 

kulturyttringar i samtiden och historien. 
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Entreprenörskap 
Endast ESB, ESM och 

SPE 

Syftet med entreprenörskapskursen är att få en ökad 

förståelse för vad det kan innebära att driva ett eget 

företag. Du får utveckla en idé och planera och 

organisera ett projekt eller fiktivt företag. Du lär dig om 

grupprocesser, marknadsföring och ekonomisk 

planering. Eleverna ska utveckla förmåga att arbeta 

målinriktat, lösa problem och samarbeta. 

 

Fotografisk bild 1 Alla utom ESB och ESE 

I Fotografisk bild 1 får du utveckla dina kunskaper i 

fotografisk bildkommunikation samt färdigheter i att 

kommunicera med fotografiska bilder. Detta innebär 

att du får syssla med idéutveckling, komposition, 

ljussättning, kamerateknik, färghantering, 

bildbehandling och utskrift. I kursen diskuteras också 

hur den fotografiska bilden används i olika 

sammanhang och för olika syften samt frågeställningar 

om upphovsrätt och etik.  

 

Internationella 

relationer 
Alla 

Internationella relationer är en samhällskunskapskurs 

som tittar närmare på internationell politik och 

relationer mellan olika internationella aktörer, som FN, 

EU och olika stater. Vi utgår från olika teoretiska 

perspektiv på konflikter och samarbeten och arbetar 

med vilka konsekvenser det får, samt hur 

globaliseringen påverkar individer, grupper och 

samhällen. 

 

Idrott och hälsa 2 

Alla 

 

Undervisningen sker  

på Fyrishov 

Kursen Idrott och hälsa 2 är för dig som gillar idrott. 

Här fortsätter vi med att utveckla och träna den 

allmänna rörelseförmågan i olika sporter och 

aktiviteter. I kursen förekommer även aktiviteter 

utanför skolans område. Vi tar också upp teoretiska 

kunskaper om exempelvis doping, skador och 

kroppsideal.  

 

Matematik 2b 
Alla utom SA, EK, NA 

och SPE 

I den här kursen kommer du att lära dig mer om 

taluppfattning, aritmetik och algebra, problemlösning, 

geometri, samband och förändring, sannolikhet och 

statistik. 
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Musikproduktion 1 Alla utom ESM 

I kursen Musikproduktion 1 får du lära dig 

grundläggande bearbetning av ljud med analog och 

digital teknik. Vi jobbar i våra studios i en databaserad 

miljö med hjälp av ljudredigeringsprogram. Du får lära 

dig grundläggande ljudlära och musiklära samt 

grundläggande teknik och koppling vid livemusik och 

inspelning.  

Övrigt innehåll i kursen är lagar och regler som gäller 

konstnärliga produktioner, till exempel upphovsrätt. 

 

Naturkunskap 2 
Alla som läst 

Naturkunskap 1b 

I kursen Naturkunskap 2 får du kunskaper om 

universums utveckling, materians uppbyggnad, 

evolutionens mekanismer och organismers utveckling. 

Hur livets villkor och ekologi kan studeras på olika 

nivåer. Du får studera människokroppens organ och 

organsystem, deras uppbyggnad, funktion, 

evolutionära utveckling och växelverkan med 

omgivningen. I kursen ingår också industriella 

processer, teknikutveckling och miljöperspektiv som 

rör framställning av moderna material, livsmedel och 

andra produkter 

 

Scenisk gestaltning 1 

(teaterkurs) 

 

Alla 

 

Endast undervisning 

måndag eftermiddag 

 

Du lär dig improvisera, får prova att jobba med manus 

och att leka, fantisera och berätta. Om gruppen vill 

kanske vi gör en föreställning? Oavsett vilket kommer 

alla att utvecklas och bli tryggare att möta en publik. 

 

Sociologi Alla utom SA 

Vad är det egentligen som styr och påverkar 

människors liv? Hur får vi våra värderingar och hur 

samspelar vi människor i samhället? Det är detta 

sociologi handlar om. Hur skapas kulturer och 

identiteter och vad innebär socialisation? Vi tittar på 

sociala strukturer som klass, genus, etnicitet, kultur 

och religion och hur dessa påverkar oss i vårt dagliga 

liv. Vi kommer också att beröra sociala normer, 

diskriminering och aktuella sociala frågor.  
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Kurs: Vem kan söka 

/övrigt: 

Innehåll: 

Film- och TV-kunskap Alla 

Kursen handlar om film och TV ur olika perspektiv, 

med exempel från olika tider och kulturer. Vi tittar på 

och analyserar hur berättandet utvecklats i bild och 

ljud, jämfört med andra medier, och ser på vilken roll 

film och tv fått i samhället. Censur och upphovsrätt tas 

upp, liksom yttrandefrihet och andra etiska frågor. 

 

Fotografisk bild 2 
Alla som har läst 

Fotografisk bild 1 

I Fotografisk bild 2 fördjupar du dina kunskaper i 

fotografisk bildkommunikation. Du arbetar med 

idéutveckling, komposition, ljussättning, 

kamerateknik, färghantering, bildbehandling och 

utskrift. Det gör du genom olika uppgifter och projekt 

där du får möjlighet att undersöka ditt personliga 

uttryck. I kursen ingår också analys av egna och andras 

bilder. 

 

 

Ljud och ljus 
(musikalkurs) 

 

Alla 

 

 

 

Undervisning endast 

fredag eftermiddag/ 

kväll, samt kvällar, 

helger och lov inför 

premiär 

 

Kursen skall ge fördjupade kunskaper i och 

erfarenheter av ljus- och ljudteknik i samband med en 

scenisk produktion och ge möjlighet till specialisering 

inom ett av områdena. Ett mål för kursen är att ge 

kunskap om de miljö- och säkerhetsmässiga 

aspekterna på sceniskt arbete. Du kommer att få 

arbeta med olika typer av produktioner dels på skolan 

dels på olika scener i Uppsala. 

 

Matematik 3b/3c 
Alla som läst 

Matematik 2b  

utom NA och EK 

I Matematik 3b/3c kommer du lära dig mer om algebra 

och problemlösning. Du kommer lära dig att använda 

både algebraiska och grafiska metoder för att lösa 

polynomekvationer av högre grad. I problemlösningen 

kommer vi arbeta med strategier för matematisk 

problemlösning inklusive modellering av olika 

situationer, såväl med som utan digitala verktyg och 

programmering. 
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Matematik 4 

Endast NA 

 

 

Kräver att Ma 3b/3c 

läses under 

höstterminen och 

 Ma 4 under 

vårterminen 

Inom områdena aritmetik, algebra och geometri 

kommer du studera metoder för beräkningar med 

komplexa tal. Du kommer även arbeta med 

egenskaper hos trigonometriska funktioner, 

logaritmfunktioner och sammansatta funktioner. Inom 

problemlösningen kommer du lära dig strategier för 

matematisk problemlösning inklusive modellering av 

olika situationer. 

 

Musikal 

 
 

(Kursnamn: Estetisk 
kommunikation  
2 eller 3) 

 

Alla 

 

 Undervisning endast 

fredag eftermiddag/ 

kväll, samt kvällar, 

helger och lov inför 

premiär 

 

I Musikalkursen genomför vi ett sceniskt musikprojekt 

från idé till färdig föreställning. Kursen skall även ge en 

realistisk bild av ett professionellt ensemblearbete. Ett 

mål för kursen är också att utveckla kreativitet och 

fantasi samt förmåga till självständigt arbete i ett 

projekt.  

Psykologi 1 + 
psykologi 2a 

Alla utom SA och EK 

I psykologikurserna behandlas psykologins historia 

och hur man tidigare förklarade mänskligt beteende. 

Du får också lära dig mer om hur människor uppfattar 

och förstår sin omvärld, hur grupper påverkar oss, 

samt psykisk ohälsa och hur det kan ta sig uttryck. 

 

Rätten och samhället Alla 

Rätten och samhället är en juridikkurs som fokuserar 

på hur vårt samhälles lagstiftning fungerar och är 

utformad. Du får titta närmare på Sveriges statsskick, 

våra rättigheter gentemot staten, internationell rätt, 

brott och straff, hur rättegångar går till och hur 

sambandet ser ut mellan etik/moral och våra lagar.  

 

Skrivande Alla 

Här kommer du att få jobba med skriftlig framställning 

av olika slags texter, med fokus på informerande, 

berättande och argumenterande journalistiska texter 

och skönlitterära texter. Vi kommer även arbeta med 

hur man ger konstruktiv textkritik och arbetar med 

sina egna och andras texter för att förbättra sitt 

skrivande och öka sin språkliga medvetenhet. 
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Kurs: Vem kan söka: Övrigt: 

Arabiska steg 3  Alla med förkunskaper På Fyrisskolan 

Arabiska steg 4 Alla som läst arabiska 3 På Fyrisskolan 

Franska steg 3  Alla som läst franska i åk 9 B-blocket 

Franska steg 4 Alla som läst franska steg 3 A-blocket 

Italienska steg 2 Alla som läst italienska steg 1 A-blocket 

Japanska steg 1 Alla Kvällstid på Katedralskolan 

Japanska steg 2 Alla som läst japanska steg 1 Kvällstid på Katedralskolan 

Japanska steg 3 Alla som läst japanska steg 2 Kvällstid på Katedralskolan 

Modersmål 1 Alla som läst modersmål i åk 9 Kvällstid på Celsiusskolan 

Modersmål 2 Alla som läst modersmål 1 Kvällstid på Celsiusskolan 

Modersmål 3 
(Aktiv tvåspråkighet) 

Alla som läst modersmål 2 Kvällstid på Celsiusskolan 

Spanska steg 3 Alla som läst spanska i åk 9 B-blocket 

Spanska steg 4 Alla som läst spanska steg 3 A-blocket 

Tyska steg 3 Alla som läst tyska i åk 9 B-blocket 

Tyska steg 4 Alla som läst tyska steg 3 A-blocket 

Ryska steg 1 Alla Kvällstid på Katedralskolan 

Ryska steg 2 Alla som läst ryska steg 1 Kvällstid på Katedralskolan 

Ryska steg 3 Alla som läst ryska steg 2 Kvällstid på Katedralskolan 

 

 

OBS! 

Franska, spanska och tyska kan ges i samarbete med annan gymnasieskola, och 

lektionstiden kan förändras.  


