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INDIVIDUELLA VAL
Inför årskurs 2 och årskurs 3 gör alla elever på Tibble ett 

individuellt val. Genom ditt individuella val har du möjlighet 
att bredda din utbildning eller 

fördjupa dig inom något du tycker är extra 
intressant. 

Du väljer totalt 200 poäng.

I den här katalogen presenteras de 
individuella val-kurser som erbjuds att söka i år. Om för få 

elever har sökt till en kurs kommer den kursen inte att  
starta. Du får då istället ditt andrahandsval. Utbudet kan  

komma att förändras. 

Vissa kurser som presenteras i denna katalog 
ingår redan i din utbildning, dessa är inte valbara för dig.

För att söka till individuella valkurser loggar du in på 
Schoolsoft. Under rubriken Indval hittar du 

enkäten individuellt val. I enkäten gör du två val,  
ett förstahandsval samt ett andrahandsval.

Fundera över B.I.M när du väljer. Vad är viktigt för dig?  
Behörighet, Intresse eller Meritpoäng. 
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DATORKURSER
NÄTVERKSSÄKERHET
Kurskod: NAINAEO
Poäng: 100   
Förkunskaper: bygger på kursen 
nätverksteknik
Examinationsformer: Praktiska och 
skriftliga prov samt betygsgrundande 
redovisning
Kontaktperson: helen.setoodeh@tibble.nu
 
Kursbeskrivning: I dagens användning 
av dator- och kommunikationsteknik 
behöver elever kunskaper om hur och 
varför man ska skydda och säkerställa 
kommunikationen mellan olika ingående 
enheter. Kursen hanterar styrning och 
övervakning av nättrafiken, anslutningar 
med VPN, säkerhetsrisker i nätverk, 
säkerhetspolicy, incidenthantering, 
virusskydd, kryptering och 
internetrelaterade säkerhetshot m.m.

PROGRAMMERING 1
Kurskod: PRRPRR01
Poäng: 100   
Förkunskaper: Inga
Examinationsformer: Praktiska och 
skriftliga prov samt betygsgrundade 
projekt. 
Kontaktperson: hamada.Sidqi@tibble.nu 
och helen.setoodeh@tibble.nu 

Kursbeskrivning: I kursen 
programmering utvecklar eleverna 
kunskaper om principerna bakom 
datorprogram samt färdigheter 
i programmering. Eleverna ges 
möjlighet att utveckla kunskaper om 
programmeringens grunder, färdigheter i 
att genomföra programmeringsprocessens 
olika delar samt förmåga att analysera, 
designa, implementera och testa.



WEBBUTVECKLING 1
Kurskod: WEUWEB01
Poäng: 100
Förkunskaper: Inga
Examinationsformer: Praktiska och 
skriftliga prov samt betygsgrundade 
projekt.
Kontaktperson: jay.Almasi@tibble.nu

Kursbeskrivning: I kursen Webbutveckling 
1 får du lära dig om webbutveckling och 
om de webbtekniker som hemsidor bygger 
på. Du kommer lära dig skapa struktur och 
design med stilmallar, hantera grunderna 
i HTML och CSS, samt få kunskap om etik 
och integritet på nätet.
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PROGRAMMERING 
FÖR EKONOMER
(TILLÄMPAD PROGRAMMERING)

Kurskod: TIATILOOS
Poäng: 100   
Förkunskaper: Inga
Examinationsformer: Praktiska och 
skriftliga prov samt betygsgrundade 
projekt. 
Kontaktperson: jay.almasi@tibble.nu
 
Kursbeskrivning: Vi lever i en tid 
med växande informationsflöden 
och allt fler ekonomer hanterar stora 
datamängder vilket kräver både kunskap 
och effektiva verktyg. I den här kursen 
lär du dig grunderna i det kraftfulla 
kalkylprogrammet MS-Excel och VBA*-
programmering i Excel. Vi fortsätter med 
grunderna i programmeringsspråket 
Python, som har blivit mycket populärt för 
ekonomer och statistiker att behärska.
* Visual Basic for Applications (VBA) 



AKTIEKUNSKAP
Kurskod: FÖRFÖR00S
Poäng: 100 
Förkunskaper: Företagsekonomi 2
Examinationsformer: Kursen examineras 
genom flera skriftliga prov, 
en vetenskaplig fördjupningsuppgift och 
ett seminarium där vi diskuterar 
företagens samhällsansvar. 
Kontaktperson: carina.bratt@tibble.nu

Kursbeskrivning: Du får god insikt i 
hur Stockholmsbörsen fungerar, hur 
det går till att köpa och sälja aktier och 
får förståelse för varför företag finns på 
börsen. Du får lära dig hur företag kan få 
tillgång till nytt kapital och vilka faktorer 
som gör att en aktie stiger eller sjunker 
i värde. Vi studerar aktuella händelser 
och företag på aktiemarknaden genom 
att arbeta med en fiktiv aktieportfölj. Vi 
arbetar med att värdera aktier, att räkna 
på avkastning och olika nyckeltal, att 
förstå kvartalsrapporter, årsredovisningar 
och olika typer av prospekt. Vi bildar 
oss en uppfattning om de regelverk som 
börsnoterade företag omfattas av och 
stiftar bekantskap med derivat genom 
standardiserade aktieoptioner. Du blir 
introducerad till viktiga begrepp, modeller 
och metoder inom området.

Övrig information: Endast elever på 
Ekonomiprogrammet kan läsa kursen.

ENTREPRENÖRSKAP 
(UF)
Kurskod: ENTENR0
Poäng: 100
Förkunskaper: Inga
Examinationsformer: Muntligt - när du 
ställer ut på mässor och säljer företagets 
produkter. Skriftligt - inlämning av 
affärsplan och årsredovisning samt 
individuella prov. 
Kontaktperson: cecilia.westin-borgell@
tibble.nu & anna.gyllbrink@tibble.nu

Kursbeskrivning: En kurs för dig som 
vill lära dig hur man startar och driver ett 
företag, samt hur de olika delarna i ett 
företag hänger ihop. Du startar, driver 
och avvecklar ett UF-företag tillsammans 
med andra kursdeltagare. Ni skriver en 
affärsidé, upprättar en affärsplan och 
säljer andelar i företaget. Under tiden du 
driver företaget utvecklar du din sociala 
kompetens och ditt nätverk. Du lär dig 
att samarbeta med andra samt att lösa 
företagsekonomiska problem allteftersom 
de uppkommer. En bra träning inför 
arbetslivet eller om du vill starta eget 
företag i framtiden.

EKONOMI & JURIDIK
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PRIVATJURIDIK
Kurskod: JURPRIO
Poäng: 100   
Förkunskaper: Inga. Däremot är det en 
stor fördel om man är intresserad av sam-
hällskunskap och svenska. Kursen innebär 
en hel del inläsning och författande av 
texter. 
Examinationsformer: Kursen examineras 
framför allt genom skriftliga prov och in-
lämningsuppgifter med stöd av lagbok. 
Kontaktperson: madeleine.silfverberg@
tibble.nu, lars.sundelind@tibble.nu eller 
cecilia.wikander@tibble.nu

Kursbeskrivning: Detta är kursen för dig 
som är intresserad av att veta mer om 
dina juridiska rättigheter och skyldigheter 
i vårt samhälle. Hur stiftas lagar och vad 
krävs det egentligen för att fälla någon 
för ett brott? Du kommer att få lära dig 
att läsa och tolka lagtext och att lösa 
olika juridiska problem med stöd av 
lagboken. Du kommer även att få läsa 
domar/rättsfall och skriva enklare avtal. 
Kursen är direkt universitetsförberedande 
och ger dig en god grund för att bättre 
förstå hur samhället fungerar rent rättsligt 
samtidigt som du får praktiskt användbara 
kunskaper inom områden som straffrätt, 
konsument- och avtalsrätt, arbetsrätt och 
familjerätt.

Övrig information: Kursen är direkt 
universitetsförberedande och ger en 
mycket god grund för vidare juridikstudier 
på universitetsnivå.

LEDARSKAP OCH 
ORGANISATION
Kurskod: LEDLED0
Poäng: 100   
Förkunskaper: Inga 
Kontaktperson: cecilia.wikander@tibble.nu 
& karin.fagerfjall@tibble.nu

Kursbeskrivning: Kursen ger dig 
kunskaper om olika ledarskapsstilar och 
ledarroller samt olika sätt att organisera 
en verksamhet. Vi studerar också hur olika 
organisationskulturer påverkar ledarskap, 
medarbetare och resultat. Du får insikt 
i hur individer och grupper fungerar 
i en organisation. Du får lära dig om 
grupprocesser och grupputveckling i en 
arbetsgrupp samt betydelsen av normer 
i olika sammanhang. Utöver sedvanliga 
kunskapsprov så arbetar vi med praktiska 
övningar, diskussioner och egen reflektion.
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FÖRETAGSEKONOMI 1
Kurskod: FÖRFÖR01
Poäng: 100   
Förkunskaper: Inga
Examinationsformer: I kursen examineras 
du både skriftigt och muntligt. 
Kontaktperson: cecilia.westin-borgell@
tibble.nu & anna.gyllbrink@tibble.nu

Kursbeskrivning: Du får kunskaper om 
de olika delar som ingår i företagande. 
Hur man formulerar en affärsidé, hittar sin 
målgrupp och arbetar med marknadsfö-
ring. I kursen ingår också delar av kalkyle-
ring där du lär dig att räkna fram ett före-
tags intäkter, olika kostnader samt räkna 
fram ett resultat. Du får lära dig grunderna 
i bokföring. Vi gör även en historisk tillba-
kablick och tittar på kända entreprenörer 
genom tiderna. Under kursen får du även 
reflektera över företags samhällsansvar 
vad gäller exempelvis miljöfrågor.



ENGELSKA 6
Kurskod: ENGENG06
Poäng: 100   
Förkunskaper: English 5
Examinationsformer:  Speaking, listening, 
giving presentations, reading and using 
different styles of writing 
Kontaktperson: ramona.holmlund@
tibble.nu & christer.lundfall@tibble.nu

Kursbeskrivning: While English 5 focused 
on the basics (grammar, essay structure, 
improving reading, vocabulary and liste-
ning skills), English 6 is more advanced. 
Here, you will apply those basic skills to 
different areas of study: literary analysis, 
gender, Civil Rights, source criticism and 
introducing different referencing systems 
(Harvard and Oxford). You will work with 
these topics in a multitude of ways - 
speaking, listening, giving presentations, 
reading and using different styles of wri-
ting. At the end of English 6 there is a 
National Test. This course will help you to 
be better prepared for English 7. 

Övrig information: Kursen krävs för 
grundläggande behörighet (ingår ej på 
IHL)
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ENGELSKA

ENGELSKA 7
Kurskod: ENGENG07
Poäng: 100   
Förkunskaper: English 6
Examinationsformer: You will give 
presentations about an important topic, 
you will write a scientific research paper 
(can be combined with GYARB) 
Kontaktperson: ramona.holmlund@
tibble.nu & christer.lundfall@tibble.nu

Kursbeskrivning: English 7 is about 

preparing for life after Tibble. Whether 
you are going abroad to study or plan on 
continuing your studies at a university 
here in Sweden, much of your required 
reading will be in English, regardless of 
your field of study. Similarly, if you plan 
to work directly after you graduate, you 
will need to be able to communicate in 
English. Therefore, English 7 is focused on 
academic and professional English. You 
will give presentations about an important 
topic, you will write a scientific research 
paper (can be combined with GYARB), read 
more advanced literature with complex 
themes and learn how to write a CV and 
applications. English 7 ends with an 
examination similar to the National Test. 
This course will also get you extra credit 
for taking it!

Övrig information: Kursen ger 1,0 
meritpoäng.



BILD OCH FORM 1
Kurskod: BILBIL01B
Poäng: 100
Förkunskaper: Inga
Examinationsformer: - 
Kontaktperson: camilla.vestin@tibble.nu
 
Kursbeskrivning: Här arbetar vi med 
konstnärliga processer i många olika typer 
av tekniker. Vi arbetar både inom bild och 
form med t.ex. figurteckning, kollage, 
akvarellmåleri, oljemåleri, animation, 
keramik, ståltråd och gips. Alla arbetar 
inte med alla tekniker utan man kan delvis 
välja efter intresse. Vi samtalar om färg, 
form, linjer, ljus och komposition och 
analyserar efter dessa punkter.

DANSORIENTERING
Kurskod: DASDAO0
Poäng: 100 
Förkunskaper: Inga
Examinationsformer: 3 skriftliga 
inlämningar, två uppdansningar. 
Kontaktperson: malin.stenholm@tibble.nu

Kursbeskrivning: Detta är en praktisk 
kurs med teoretiska inslag som ger dig 
fördjupade kunskaper i dansens 
formspråk och färdighetsträning i en eller 
flera dansformer. Du får också lära dig om 
olika danstyper, deras kännetecken och 
kulturella bakgrund och kunskap i hur du 
använder rum och musik, samt relationen 
till meddansaren. Lektionerna är lärarledda 
med teknikträning, dynamiskt rörelsearbete, 
musikalitet och uttryck. Vi arbetar med 
dansanalys och med att prata dans där 
du får möjlighet att reflektera, diskutera 
och analysera dans ur olika perspektiv. Vi 
arbetar också med eget skapande.
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ESTETISKA 
KURSER

FOTOGRAFISK BILD 1
Kurskod: FOTFOT01
Poäng: 100 
Förkunskaper: Inga
Examinationsformer: Praktiskt arbete 
samt muntlig och skriftlig presentation. 
Kontaktperson: ylva.hennix@tibble.nu
  
Kursbeskrivning: Vi tittar på den 
fotografiska processen från motivval 
till publicering och den fotografiska 
bildens estetiska uttrycksmedel, till 
exempel komposition, ljus, färg och 
kontrast och hur en känsla, en tanke, 
en idé eller ett budskap kan omsättas i 
fotografisk bild. Du kommer få lära dig 
om digitalkamerans teknik och funktion,  
programvaror för digital bildbehandling, 
samt bildupplösning, bildbehandling 
och bildjustering. Du får också kunskap 
om metoder för idéproduktion, kreativa 
arbetsprocesser och ett personligt 
bildspråk och modeller för analys och 
tolkning av fotografiska bilder. Vi kommer 
titta på fotografiet och fotografiska 
genrer förr och nu, samt lagar och 
andra bestämmelser om upphovsrätt 
och etiska frågeställningar. Du får också 
grundläggande kunskaper i arbetsmiljö 
och datasäkerhet.



GRAFISK 
KOMMUNIKATION 1
Kurskod: GRAGRA01
Poäng: 100 
Förkunskaper: Inga
Examinationsformer: Praktiskt arbete 
samt muntlig och skriftlig presentation. 
Kontaktperson: ylva.hennix@tibble.nu

Kursbeskrivning: I kursen får du utveckla 
din förmåga att planera och genomföra 
grafiska produktioner (trycksaker, tidning-
ar) i relevanta grafiska program utifrån 
överenskomna ramar och kvalitetskrav. 
Funktioner inom det grafiska området och 
deras inbördes förhållande. Processen 
kring idéskapande. Skissteknik. Typogra-
fins betydelse. Typsnittsklassificering, 
typografiska regler. Layoutens betydelse. 
Komposition av ytor, symmetriskt och 
asymmetriskt layouttänkande samt redige-
ring i layoutprogram. Grafiska färgsystem, 
färgcirkel, färgsymbolik, färgmatchning. 
Utskriftshantering. Skrivare av laser- och 
bläckstråletyp, svartvita skrivare och färgs-
krivare. Relevant fackspråk inom typogra-
fi, layout, gestaltpsykologi, färglära och 
utskriftshantering.
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MUSIKPRODUKTION 1
Kurskod: MUSMUS01
Poäng: 100 
Förkunskaper: Inga
Examinationsformer: - 
Kontaktperson: mikael.littwold@tibble.nu
 
Kursbeskrivning: Kursen ska ge 
grundläggande kunskaper inom inspelning 
av musik, produktion så väl som 
reproduktion. Kursen ska också utveckla 
fantasi och kreativitet inom området samt 
ge grundläggande kunskaper i ljudteknik 
vid offentliga framträdanden.

TEATER
Kurskod: TEASCE01
Poäng: 100 
Förkunskaper: Inga
Examinationsformer: Bedömning sker 
genom muntliga framträdanden, text- och 
manusskrivande, samt genom teoretiska 
analyser. 
Kontaktperson: anna.johansson@tibble.nu 

Kursbeskrivning: Ta steget och ge dig själv 
en möjlighet att utvecklas som människa. 
Många yrken kräver idag att du ska 
kunna hålla tal och göra presentationer, 
att du ska vara snabb i tanken och 
lösningsbenägen, vara intresserad av 
andra människor och vara bra på att 
kommunicera. Genom att välja den här 
kursen får du möjlighet att arbeta med 
retorik, kroppsspråk och kroppskontroll, 
hur vi förhåller oss till varandra i grupp 
utifrån olika status, hur vi samarbetar 
och driver ett arbete framåt. Du får även 
prova på olika improvisationstekniker, 
enklare skådespeleri och karaktärsarbete, 
samt manusskrivande och sceniska 
uppbyggnader. Kursen skall också utveckla 
skapande och inlevelseförmåga och ge en 
introduktion till olika uttrycksformer som 
ingår i scenisk gestaltning. Välkommen att 
söka. Först till kvarn!
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SÅNG-
SOLO & I GRUPP
Kurskod: MUSINS01S
Poäng: 100 
Förkunskaper: Inga
Examinationsformer: Redovisning inför 
lärare/grupp samt öppna, offentliga 
sammanhang där du sjunger i mindre 
grupp eller enskilt (konsert). 
Kontaktperson: nina.eng@tibble.nu

Kursbeskrivning: I kursen får du utveckla 
dina färdigheter i att musicera vokalt såväl 
efter noter som på gehör, enskilt och i 
grupp, samt färdigheter i att använda och 
utveckla ditt personliga uttryck. Du får 
kunskaper om musikinstudering, samt 
förmåga att ta ansvar för din musikaliska 
färdighetsutveckling. Du får kunskaper om 
sångröstens konstruktion, egenskaper och 
röstvård som hjälper dig att stärka och 
utveckla din sångröst.
Förmåga att värdera, samarbeta och 
ta ansvar i musikalisk gestaltning och 
musicerande inför och i kommunikation 
med publik (konsert).

Vi varvar teori med praktiska sång- 
röstövningar. Vi arbetar med stämsång 
i helgrupp och mindre grupper och lite 
längre in i kursen jobbar vi individuellt 
med sololåtar. Vi arbetar framförallt med 
material som är anpassad för moderna 
sångstilar (pop, rock, jazz, soul och 
musikal).

design ett led i att utveckla och ta fram 
ett föremål genom designprocessen. I 
andra sammanhang handlar det om att 
pröva och utveckla en idé, upplevelse 
eller tjänst. I kursen utgår vi ofta från ett 
problem eller uppdrag, där behovet är 
att produkten dels ska kunna tillverkas, 
distribueras samt ingå i och konkurrera 
på en marknad, dels ska vara etiskt 
samt miljömässigt hållbar. Kursen ger 
dig möjlighet att öva i att kommunicera 
genom tal, skiss, ritning, modell och 
skrift. Här ges du också möjlighet att 
utveckla förståelse av helheten genom att 
själva eller i grupp utföra samtliga delar i 
designprocessen.

Övrig information: Kursen är schemalagd 
i bild- och formsalarna på Tibble.

DESIGN 1
Kurskod: DESDES01
Poäng: 100 
Förkunskaper: Inga
Examinationsformer: Praktiskt arbete 
samt muntlig och skriftlig presentation.
Kontaktperson: ylva.hennix@tibble.nu
 
Kursbeskrivning: I kursen Design 
arbetar du praktiskt med att utveckla 
produkter så att de uppfyller målgruppers 
funktionella och estetiska krav. Ibland är 

POP & ROCK - 
ENSEMBLE
Kurskod: MUSBRU0
Poäng: 100 
Förkunskaper: Inga
Examinationsformer: -  
Kontaktperson: mikael.littwold@tibble.nu
 
Kursbeskrivning: 
   •Kursen utvecklar din musikaliska 
    förmåga inom sång och bruksspel, 
    dvs. keyboard, gitarr, elbas och   
    trummor.
   •Kursen utvecklar förmågan till 
    samspel inom olika musikaliska 
    genrer.
   •Kursen ger också möjlighet att 
    spela inför publik.



FILOSOFI 1 + FILOSOFI 2
Kurskod: FIOFIO01 + FIOFIO02
Poäng: 50 + 50
Termin: HT + VT
Förkunskaper: Inga 
Examinationsformer: Muntliga och 
skriftliga examinationer samt seminarium.  
Kontaktperson: henrik.lokind@tibble.nu

Kursbeskrivning:  
Filosofi 1 
Många anser att det är fel att röka 
hasch. Andra anser att det är fel att 
plagiera skolarbete. Finns det några 
starka argument för de åsikterna? Vad 
kännetecknar ett starkt argument och 
hur kan man skilja starka argument från 
svaga? Varför är det klokt att lägga vikt 
vid det som vetenskapen kommer fram 
till, snarare än vad astrologin kommer 
fram till? Hur lång är en meter? Finns 
det någon mening med ditt liv? Vilken 
är i så fall den? Är du nyfiken på frågor 
av den här typen bör du läsa Filosofi 
1. Kursen behandlar grundläggande 
moralfilosofi, språkfilosofi, kunskaps- och 
vetenskapsteori samt existensfilosofi. 
Betoningen ligger på tankegångar snarare 
än tänkare. 
Filosofi 2
I Filosofi 2 får du möjlighet att fördjupa 
dig i frågor kring verklighetens 
beskaffenhet: Hur vet du att det du 
uppfattar med dina sinnen är sant? 
Kursen diskuterar även möjligheten att 
strukturera samhället efter en uppsättning 
moraliskt godtagbara principer – går 
det?  Du får även möjlighet att ytterligare 
utveckla dina insikter i var gränsen för 
det mänskliga vetandet går. Kursen berör 
även grunderna i logisk analys – varför 
kan exempelvis påståendet att ”Det regnar 
ute” inte vara både sant och falskt vid 
samma tillfälle?

HUMANIORA
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HISTORIA 2a
Kurskod:: HISHIS02a  
Poäng: 100   
Förkunskaper: Historia 1b
Examinationsformer: 
Fördjupningsarbeten, undersökningar, 
analyser och skrivuppgifter samt 
klassrumsdiskussioner och muntliga 
redovisningar.  
Kontaktperson: helena.holm@tibble.nu 

Kursbeskrivning: Kursen Historia 2 är 
en fördjupningskurs där du får arbeta 
med olika teman som kan handla om till 
exempel migration, konflikter, miljö eller 
individen och samhället förr och nu. Du 
får tillämpa historisk teori och metod 
samt arbeta med tolkningar av historiskt 
källmaterial. Kursen tar också upp ämnet 
historiebruk och hur historia använts inom 
olika kulturformer förr och nu - kunskaper 
som du också har nytta av i många andra 
sammanhang. Under kursen brukar tillfälle 
ges att besöka något historiskt arkiv för 
egna studier av till exempel Stockholms 
byggnadshistoria.

HISTORIA
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FILOSOFI 1 +  
PSYKOLOGI 1
Kurskod: FIOFIO01 + PSKPSY01
Poäng: 50 + 50
Termin: HT + VT
Förkunskaper: Inga  
Examinationsformer: Muntliga och 
skriftliga examinationer samt seminarium. 
Kontaktperson: henrik.lokind@tibble.nu & 
malin.aneman@tibble.nu

Kursbeskrivning: Se tidigare 
beskrivningar.

MODEVETENSKAP
Kurskod: HUMHUM00S 
Poäng: 100
Förkunskaper: Inga 
Examinationsformer: - 
Kontaktperson: catrin.sandberg@tibble.nu

Kursbeskrivning: Vem var världens första 
designer? Var och när uppstod varuhusen? 
Hur fungerar den globala modeindustrin? 
Modevetenskap är en kurs för dig som vill 
lära dig mer om modets historia och mode 
idag. Modevetenskap ger dig möjlighet 
att utveckla teoretiska kunskaper inom 
området på ett lustfyllt och spännande 
sätt. Du lär dig mer om områden som 
konsumtion, mode- och textilhistoria. 
Vi jobbar med ämnen som jämställdhet 
och hållbarhet och ser hur modevärlden 
förhåller sig till dessa, samt undersöker 
hur kläder/stil kan användas för att skapa 
grupptillhörighet. ”Fashion is instant 
language.” - Miuccia Prada 

PSYKOLOGI 1 +  
PSYKOLOGI 2a
Kurskod: PSKPSY01+ PSKPSY02a  
Poäng: 50 + 50
Termin: HT + VT
Förkunskaper: Inga 
Examinationsformer: Teoretiskt prov, 
inlämningsuppgifter, laborationsuppgifter, 
analyser av texter m.m. samt diskussioner 
i klassen och grupper. 
Kontaktperson: malin.aneman@tibble.nu

Kursbeskrivning: Kursen ger dig 
kunskaper om olika psykologiska 
perspektiv och förklaringar till mänskligt 
beteende. Kursen utgår från teorier och 
modeller för att kunna förstå hur de kan 
tillämpas på hur vi människor mår och 
beter oss i olika situationer beroende på 
arv kontra miljö och i vilka sammanhang 
vi befinner oss. Du får t ex lära dig mer 
om kriser, stress, psykiska störningar och 
sjukdomar, personlighet/identitet och 
utvecklingspsykologi samt hur gruppen 
formar oss människor och påverkar våra 
beteenden, värderingar och föreställningar 
i olika sociala sammanhang. Kursen 
behandlar hur vi människor påverkas av 
förändringar i samhället och syftar till att 
lära känna sig själv bättre och få en ökad 
förståelse för andra och samhället förr 
och idag. Kunskaper som behövs för en 
framtida arbetsmarknad. I samband med 
kursen har inbjudna föreläsare och/eller 
besök ofta ingått.



LIU 1  
IDROTT & HÄLSA 1
SPECIALISERING

Kurskod:  IDRIDO01
Poäng: 100
Termin: HT+VT
Förkunskaper: Aktiv satsning på hög nivå 
inom vald idrott
Examinationsformer: -
Kontaktperson: goran.cumzelius@tibble.nu

Kursbeskrivning: LIU 1 vänder sig till 
dig som elitsatsar i fotboll, ishockey, 
innebandy, basket, simning eller 

truppgymnastik. Träningen genomförs 
på ind.val tid och med en tränare från 
samarbetande förening. 

LIU 1 specialisering vänder sig även till 
dig som gör en elitsatsning inom annan 
idrott. Du disponerar tiden i samråd med 
skola och förening. I kursen kommer 
eleverna jobba främst praktiskt. Utöver det 
så tillkommer planering, genomförande 
och analys av träningsprogram samt 
hur vald idrott utvecklar den kroppsliga 
förmågan. Andra områden som behandlas 
är hälsoperspektiv, idrottsorganisation och 
historia. Etik och moral med fairplay ska 
genomsyra kursen.

LIU 2  
IDROTT & HÄLSA 2
SPECIALISERING 
Kurskod:  IDRIDO02
Poäng: 100
Termin: HT+VT
Förkunskaper: IDRIDO01/LIU 1/LIU 1 
specialsering
Examinationsformer: -
Kontaktperson: goran.cumzelius@tibble.nu

Kursbeskrivning: LIU 2 vänder sig till 
dig som elitsatsar i fotboll, ishockey, 
innebandy, basket, simning eller 
truppgymnastik. Träningen genomförs 
på ind.val tid och med en tränare från 
samarbetande förening. 

LIU 2 specialisering vänder sig även till 
dig som gör en elitsatsning inom annan 
idrott. Du disponerar tiden i samråd med 
skola och förening. Eleverna fortsätter 
främst jobba praktiskt och fördjupa sina 
kunskaper i vald idrott. Nytt för den här 
kursen är att det kommer vara mer fokus på 
ett samhälls-, internationaliserings- och
mångfaldsperspektiv. Kursen berör 
även ämnen som könsmönster och hur 
idrotten kan attrahera nya utövare. Kursen 
fofördjupar kunskaperna som
tillgodogjorts i LIU 1.

IDROTT
IDROTT & HÄLSA 2
Kurskod: IDRIDR02
Poäng: 100
Termin: HT+VT
Förkunskaper: IDRIDR01 
Examinationsformer: -
Kontaktperson: hanna.blomqvist@tibble.nu

Kursbeskrivning: Kursen är inriktad mot 
friluftsliv t.ex. paddling, långfärdsskrid-
skor m.m. En del av undervisningen sker 
därför utanför skolan. Vi behandlar även 
idrott, dans och motionsaktiviteter samt 
fördjupande teoretiska kunskaper om hälsa, 
fysiologi och psykologi. Kursen kommer
tidsmässigt inte att krocka med andra 
individuella val.

16
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MATEMATIK 2a
Kurskod: MATMAT02a
Poäng: 100 
Förkunskaper: Matematik kurs 1a 
Examinationsformer: Kursen examineras 
huvudsakligen genom skriftliga prov. 
Kontaktperson: carina.bratt@tibble.nu

Kursbeskrivning: Du utvecklar din 
förmåga att arbeta matematiskt genom 
att lära dig nya matematiska begrepp, 
metoder, modeller för att lösa olika typer 
av problem, med och utan tillgång till 
digitala verktyg. Du får fördjupa dig inom 
algebra, räta linjens ekvation, linjära 
ekvationssystem, andragradsekvationer, 
andragradsfunktioner, 
exponentialekvationer och potenslagar. 
Pythagoras sats inom geometri samt 
statistiska samband ingår också 

Övrig information: Kursen är inte 
schemalagd till ordinarie tid för 
individuellt val. Kursen ger breddad 
behörighet mot högskolestudier 
som exempelvis psykologexamen, 
socionomexamen, sjukgymnastexamen, 
skogsmästarexamen. Beroende på 
behörighetskrav för den utbildning du 
söker kan kursen ge meritpoäng.

MATEMATIK 2b
Kurskod: MATMAT02b
Poäng: 100  
Förkunskaper: Matematik kurs 1b
Examinationsformer: Kursen examineras 
huvudsakligen genom skriftliga prov. 
Kontaktperson: carina.bratt@tibble.nu

Kursbeskrivning: Du utvecklar din 
förmåga att arbeta matematiskt genom 
att lära dig nya matematiska begrepp, 
metoder, modeller för att lösa olika typer 
av problem, med och utan tillgång till 
digitala verktyg. Du får fördjupa dig inom 
algebra, räta linjens ekvation, linjära 
ekvationssystem, andragradsekvationer, 

andragradsfunktioner, 
exponentialekvationer och logaritmer. Du 
får lära dig att argumentera matematiskt 
och genomföra matematiska bevis. 
Inom geometri möter du några klassiska 
vinkelsatser. De statistiska begreppen 
normalfördelning, korrelation och 
regression behandlas också.

Övrig information: Kursen ger breddad 
behörighet mot högskolestudier 
som exempelvis psykologexamen, 
socionomexamen, sjukgymnastexamen, 
skogsmästarexamen. Beroende på 
behörighetskrav för den utbildning du 
söker kan kursen ge meritpoäng.

MATEMATIK 3b
Kurskod: MATMAT03b
Poäng: 100   
Förkunskaper: Matematik 2a eller 2b
Examinationsformer: Kursen examineras 
huvudsakligen genom skriftliga prov. 
Kontaktperson: carina.bratt@tibble.nu

Kursbeskrivning: Du utvecklar din 
förmåga att arbeta matematiskt genom 
att lära dig nya matematiska begrepp, 
metoder, modeller för att lösa olika 
typer av problem, med och utan tillgång 
till digitala verktyg. Du får fördjupade 
kunskaper om funktioner vid studier av 
polynomfunktioner. I samband med det får 
du möta nya metoder och modeller genom 
derivator och integraler. Ekonomiska 
tillämpningar såsom linjär optimering och 
geometriska summor ingår också.

Övrig information: Kursen ger breddad 
behörighet mot högskolestudier 
som exempelvis agronomexamen, 
arkitektexamen, civilekonomexamen. 
Beroende på behörighetskrav för den 
utbildning du söker kan kursen ge 
meritpoäng.

MATEMATIK
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MATEMATIK 5
Kurskod: MATMAT05
Poäng: 100  
Förkunskaper: Matematik kurs 4
Examinationsformer: - 
Kontaktperson: lars.lundberg@tibble.nu

Kursbeskrivning: Du introduceras i 
nya begrepp inom framförallt diskret 
matematik bl.a.  kombinatorik, 
mängdlära, grafteori, talteori, talföljder 
och induktionsbevis. Du får också 
fördjupa dina kunskaper inom området 
derivata och Integraler. Kursen innehåller 
också problemlösning med hjälp av 
differentialekvationer. I kursen arbetar du 
både med och utan digitala hjälpmedel.

Övrig information: Kursen ger 1,0 
meritpoäng. Kursen krävs ej för ansökan 
mot högskola.

MATEMATIK 3b +  
MATEMATIK 4
Kurskod: MATMAT3b+MATMAT 4
Poäng: 100 + 100
Förkunskaper: Matematik 2a eller 2b 
Kontaktperson: lars.lundberg@tibble.nu

Kursen Ma3b läses på höstterminen och 
kursen matematik 4 under vårterminen.
För innehåll hänvisas till beskrivning för 
respektive kurs.

MATEMATIK 4
Kurskod: MATMAT04  
Poäng: 100  
Förkunskaper: Matematik 3c
Examinationsformer: Kursen examineras 
huvudsakligen genom skriftliga prov.
Kontaktperson: lars.lundberg@tibble.nu

Kursbeskrivning: Du vidareutvecklar din 
förmåga att arbeta matematiskt genom 
att lära dig nya matematiska begrepp. Du 
fördjupar dig ytterligare i derivator och 
integraler och trigonometriska samband 
som används inom naturvetenskap. Det 
komplexa talplanet introduceras och 
analyseras genom beräkningar. Problem 
löses med och utan digitala hjälpmedel. 

Övrig information: Kursen ger den 
högsta behörigheten mot högskolestudier. 
Beroende på behörighetskrav för 
den utbildning du söker kan kursen 
ge meritpoäng. Kursen är endast 
tillgänlig för dig som går Teknik- eller 
Naturvetenskapsprogrammet.
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BIOTEKNIK
Kurskod: BIOBIT0
Poäng: 100   
Förkunskaper: Biologi 1
Examinationsformer: Kursen examineras 
genom skriftliga prov, laborativt arbete, 
inlämningar och muntliga diskussioner.
Kontaktperson: thomas.wilen@tibble.nu

Kursbeskrivning: I kursen får du lära 
dig det senaste inom den moderna 
biotekniken, d.v.s. hur vi kan förändra det 
genetiska materialet i växt- och djurceller 
för att ge dessa nya egenskaper. Vi 
använder denna teknik inom exempelvis 
industri, jordbruk och medicin. Vi kan 
idag bota sjukdom eller ge människor 
nya egenskaper med hjälp av genteknik, i 
kursen får du lära dig allt om detta samt 
diskutera de etiska problem detta medför. 
Föreläsningar växlas med spännande 
laborationer.

Övrig information: Kursen ligger utanför 
ordinarie indvals. tid.

NATURVETENSKAP NATURKUNSKAP 2
Kurskod: NAKNAK02
Poäng: 100
Förkunskaper: Naturkunskap 1a1 + 1a2 
eller Naturkunskap 1b
Examinationsformer: Kursen examineras 
via prov, deltagande i laborationer och 
praktiska moment, redovisningar och 
inlämningsuppgifter.
Kontaktperson: jeanette.lundstrom@
tibble.nu

Kursbeskrivning: Inom ramen för kursen 
får du lära dig mer om universums 
utveckling och materians uppkomst 
och byggnad, samt hur organiska och 
oorganiska ämnen används i vardagen. 
Livets och människans utveckling 
studeras i avsnittet om evolutionen. Du 
får lära dig om vilka mekanismer som 
styr evolutionen och vad som styrker 
teorin. Du får en fördjupad kunskap om 
människokroppens organ, hur de fungerar 
och vilka sjukdomar de kan drabbas av. 
 
Övrig information: Kursen ger 
förutsättningar för en ökad behörighet till 
universitet och högskola.

HÅLLBART 
SAMHÄLLSBYGGANDE
Kurskod: HÅLMIJO
Poäng: 100   
Förkunskaper: KEMI 1, FYSIK1, KEMI 2  
Examinationsformer: Prov, 
forskningsrapport och presentationer
Kontaktperson: Peter.whitley@tibble.nu

Kursbeskrivning: Elever kommer att 
lära sig hur man använder begrepp 
inom området hållbar utveckling. De lär 
sig identifiera, analysera och avgränsa 
problemområden. De kommer att föreslå 
och jämföra olika handlingsalternativ. 
Elever ska planera, genomföra och tolka 
egna undersökningar och förslag samt 
presentera sina idéer och resultat inom 
hållbar utveckling.

ASTRONOMI
Kurskod: NAVNAT00S
Poäng: 100   
Förkunskaper: Inga
Examinationsformer: Kursen examineras 
huvudsakligen genom skriftliga prov och 
muntliga diskussioner. 
Kontaktperson: thomas.wilen@tibble.nu

Kursbeskrivning: Kursen ger en 
introduktion till den spännande 
vetenskapen om rymden. Du får bekanta 
dig med stjärnor och planeter, kometer, 
meteorer, asteroider, nebulosor, svarta 
hål och galaxer. Teorier om universums 
ursprung och utveckling. Rymdfart och 
utforskning av rymden, liv på andra 
planeter, astronomiska observationer och 
mycket, mycket mer. Kursen innehåller 
vissa lättare matematiska inslag.



INTERNATIONELLA  
RELATIONER
Kurskod: SAMINR0
Poäng: 100  
Förkunskaper: Samhällskunskap 1b
Examinationsformer: Vi strävar 
efter varierande arbetssätt och 
examinationsformer. Skriftliga prov, 
skriftliga fördjupningar samt debatter och 
diskussioner.  
Kontaktperson: fredrik.eriksen@tibble.nu

Kursbeskrivning: Kursen handlar om hur 
det ser ut i världen och hur den förändras. 
Vi tittar på olika aktörer såsom stater och 
organisationer. Vi tittar på vilka mål och 
medel de olika aktörerna har. Vi studerar 
vidare orsakerna till konflikter runt om i 
världen och hur man kan minska deras 
konsekvenser. Exempel på konflikter 
kan vara väpnade konflikter mellan 
stater, inom stater samt terrorism. En 
annan viktig del i kursen är att studera 
fenomenet globalisering utifrån politiskt-, 
ekonomiskt- samt kulturellt perspektiv. 
Hur globaliseringen påverkar världen, 
Sverige och Dig.

SOCIOLOGI
Kurskod:  SOISOO0
Poäng: 100
Förkunskaper: Inga men kursen är en 
samhällsvetenskaplig kurs så det är viktigt 
att intresse för samhällsvetenskap och 
sociala frågor finns.
Examinationsformer: Redovisning av 
undersökningar, prov, diskussioner m.m.  
Kontaktperson: malin.aneman@tibble.nu 
& niklas.johnsson@tibble.nu

Kursbeskrivning: Kursen har ett varierat 
arbetssätt utifrån aktuella sociala 
frågor där du bland annat får pröva 
på olika sociologiska metoder som 
t.ex. observationer, enkäter, intervjuer 

samt tolka statistik. Kursen ger dig 
kunskaper om olika perspektiv på och 
förklaringar till mänskligt beteende. 
Både hur samhällets strukturer styr 
individens agerande och hur individernas 
handlande formar det samhället vi 
lever i. Kursen utgår från teorier och 
modeller för att kunna förstå hur de kan 
tillämpas på olika sociala frågor t ex 
främlingsfientlighet, kriminalitet, kön, 
genus och klasstillhörighet. Hur kommer 
det sig att du har blivit den du är idag? 
Vilka förklaringar finns till att vissa 
människor begår brott? Hur påverkas vi 
av vår etnicitet, kön och genus? Sociologi 
är vetenskapen om människans sociala 
beteende och förhållandet mellan 
individer, grupper och samhället.  Vad 
händer i ett samhälle med stora sociala 
skillnader? Kursen utgår bl a från dagens 
stora sociala frågor som utanförskap, 
arbetslöshet, segregation och dess 
konsekvenser för individ, grupp och 
samhälle. Kursen ger viktiga kunskaper 
för alla som är intresserade av att förstå 
individen i samhället.

SAMHÄLLSKUNSKAP
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FRANSKA STEG 1
Kurskod:  MODFRA01 
Poäng: 100   
Förkunskaper: Inga
Examinationsformer: Under kursen 
visar du dina kunskaper vid olika 
delexaminationer och vid ett slutprov i 
kursen.  
Kontaktperson: rosasen@tibble.nu
Kursbeskrivning: Att kunna flera språk 
utöver engelska ger dig en fördel när du 
söker jobb senare i livet. I Franska 
steg 1 lär du dig franska från grunden. 
Den här kursen ger dig baskunskaper i det 
franska språket och kultur och levnadssätt 
i fransktalande länder. Du lär dig att föra 
enklare samtal och skriva enklare texter på 
franska och du får även öva dig på att läsa 
lättare texter och förstå grundläggande 
konversationer. Under kursen visar du dina 
kunskaper vid olika delexaminationer och 
vid ett slutprov i kursen. Franska 1 ger dig 
en bra grund för att fortsätta med steg 2 
om du så önskar. Att satsa på ett nytt språk 
är alltid en bra investering. 

Övrig information: Kursen ligger inte på 
ordinarie indvalstid. 

FRANSKA STEG 3
Kurskod:  MODFRA03 
Poäng: 100   
Förkunskaper: Franska steg 2 eller franska 
från grundskolan
Examinationsformer: Under kursen 
visar du dina kunskaper vid olika 
delexaminationer och vid ett slutprov i 
kursen. 
Kontaktperson: rosasen@tibble.nu

Kurbeskrivning: Franska 3 ger dig en 
möjlighet att lära dig att muntligt och 
skriftligt kommunicera kring olika teman 
såsom familjen, skolan, vanor, fritiden 
och levnadssätt i olika tempus. Du lär 
dig att förstå olika typer av texter och 
konversationer och efter avslutad kurs är du 
förhoppningsvis redo att göra dig förstådd 
och förstå talare i ett fransktalande land. 
Målet är att du ska kunna föra enkla samtal 
och skriva enklare texter om olika teman 
på franska och du kan läsa både enkla 
tidningstexter och berättelser. Du lär dig 
även mer om levnadssätt och kultur i olika 
fransktalande länder. Under kursen visar du 
dina kunskaper vid olika delexaminationer 
och vid ett slutprov i kursen. Franska 3 ger 
dig en bra grund för att fortsätta med steg 
4 om du så önskar. 

Övrig information: Den här kursen ger 
dig 0,5 meritpoäng om den inte krävs för 
behörighet. Kursen ligger inte på ordinarie 
indvalstid. 

SPRÅK förstå och föra konversationer på lättare 
franska. Du lär dig även mer om levnadssätt 
och kultur i fransktalande läder. Under 
kursen visar du dina kunskaper vid olika 
delexaminationer och vid ett slutprov i 
kursen. Franska 2 ger dig en bra grund för 
att fortsätta med steg 3 om du så önskar. 

Övrig information: Kursen ligger inte på 
ordinarie indvalstid.

FRANSKA STEG 2
Kurskod:  MODFRA02
Poäng: 100
Förkunskaper: Franska 1 eller motsvarande 
kunskaper
Examinationsformer: Under kursen 
visar du dina kunskaper vid olika 
delexaminationer och vid ett slutprov i 
kursen.
Kontaktperson: rosasen@tibble.nu

Kursbeskrivning: Denna kurs tar dig vidare 
i din franska. Du har möjlighet att lära dig 
att skriva och samtala om dina intressen, 
din familj och andra välbekanta områden. 
Efter kursen kan du läsa och skriva enkla 
texter i flera olika sammanhang och du kan 



FRANSKA STEG 5
Kurskod: MODFRA05
Poäng: 100   
Förkunskaper: Franska steg 4 
Examinationsformer: Under kursen 
visar du dina kunskaper vid olika 
delexaminationer och vid ett slutprov i 
kursen. 
Kontaktperson: rosasen@tibble.nu

Kursbeskrivning: Franska steg 5 är en 
bonuskurs för dig som vill fördjupa dig i 
det franska språket. Du har möjlighet att 
lära dig att använda franska i många olika 
situationer. Du lär dig att kommunicera i 
tal och skrift kring ämnen med anknytning 
till utbildning, samhälls- och arbetsliv. Du 
övar dig även på att uttrycka tankar, idéer, 
erfarenheter och känslor, samt att diskutera 
relationer och etiska frågor.  Du läser 
olika typer av texter, såsom en roman och 
tidningsartiklar, och du får en fördjupad 
kunskap om levnadssätt och kultur i olika 
fransktalande länder. Under kursen visar du 
dina kunskaper vid olika delexaminationer 
och vid ett slutprov i kursen. 

Övrig information: Kursen ligger inte på 
ordinarie indvalstid.

FRANSKA STEG 4
Kurskod: MODFRA04
Poäng: 100   
Förkunskaper: Franska steg 3 eller 
motsvarande
Examinationsformer: Under kursen visar du 
dina kunskaper vid olika delexaminationer 
och vid ett slutprov i kursen. 
Kontaktperson: rosasen@tibble.nu
 
Kursbeskrivning: I Franska steg 4 har du 
möjlighet att lära dig att använda franska 
i många olika situationer. Du lär dig att 
kommunicera i tal och skrift kring aktuella 
händelser och kända ämnesområde, 
såsom vardagliga situationer, aktiviteter 
och framtidsplaner. Du övar dig även 
på att uttrycka känslor och erfarenheter 
och att ge din åsikt i politiska och etiska 
frågor. Du läser olika typer av texter, 
såsom anpassad skönlitteratur och lättare 
tidningsartiklar, och du får en fördjupad 
kunskap om levnadssätt och kultur i olika 
fransktalande länder. Under kursen visar du 
dina kunskaper vid olika delexaminationer 
och vid ett slutprov i kursen. Franska 4 ger 
dig en bra grund för att fortsätta med steg 5 
om du så önskar.

Övrig information: Den här kursen ger dig 
1,0 meritpoäng. 
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ITALIENSKA STEG 1
Kurskod: MODITA01
Poäng: 100  
Förkunskaper: Inga
Examinationsformer: Under kursen 
visar du dina kunskaper vid olika 
delexaminationer och vid ett slutprov i 
kursen. 
Kontaktperson:rosasen@tibble.nu

Kursbeskrivning: Att kunna flera språk 
utöver engelska ger dig en fördel när du 
söker jobb senare i livet. I Italienska steg 
1 lär du dig italienska från grunden. Den 
här kursen ger dig baskunskaper i det 
italienska språket och italiensk kultur och 
levnadssätt. Du lär dig att föra enklare 
samtal och skriva enklare texter på 
italienska och du får även öva dig på att 
läsa lättare texter och förstå grundläggande 
konversationer. Under kursen visar du dina 
kunskaper vid olika delexaminationer och 
vid ett slutprov i kursen. Italienska 1 ger 
dig en bra grund för att fortsätta med steg 
2 om du så önskar. Att satsa på ett nytt 
språk är alltid en bra investering. 

Övrig information: Kursen ligger inte på 
ordinarie indvalstid. 

ITALIENSKA STEG 3
Kurskod: MODITA03
Poäng: 100  
Förkunskaper: Italienska steg 2
Examinationsformer: Under kursen 
visar du dina kunskaper vid olika 
delexaminationer och vid ett slutprov i 
kursen. 
Kontaktperson: rosasen@tibble.nu
 
Kursbeskrivning: Italienska 3 ger dig 
en möjlighet att lära dig att muntligt och 
skriftligt kommunicera kring olika teman 
såsom familjen, skolan, vanor, fritiden 
och levnadssätt i olika tempus. Du lär 
dig att förstå olika typer av texter och 
konversationer och efter avslutad kurs 
är du förhoppningsvis redo att göra dig 
förstådd och förstå talare i Italien. Målet 
är att du ska kunna föra enkla samtal 
och skriva enklare texter om olika teman 
på italienska och du kan läsa både enkla 
tidningstexter och berättelser. Du lär dig 
även mer om italienskt levnadssätt och 
italiensk kultur. Under kursen visar du dina 
kunskaper vid olika delexaminationer och 
vid ett slutprov i kursen. 

Övrig information: Den här kursen ger 
dig 0,5 meritpoäng om den inte krävs för 
behörighet. Kursen ligger inte på ordinarie 
indvalstid. 

ITALIENSKA STEG 2
Kurskod: MODITA02
Poäng: 100  
Förkunskaper: Italienska 1 eller 
motsvarande kunskaper
Examinationsformer: Under kursen 
visar du dina kunskaper vid olika 
delexaminationer och vid ett slutprov i 
kursen. 
Kontaktperson: rosasen@tibble.nu

Kursbeskrivning: Denna kurs tar dig 
vidare i din italienska. Du har möjlighet 
att lära dig att skriva och samtala om 
dina intressen, din familj och andra 
välbekanta områden. Efter kursen kan du 
läsa och skriva enkla texter i flera olika 
sammanhang och du kan förstå och föra 
konversationer på lättare italienska. Du lär 

dig även mer om italienskt levnadssätt och 
italiensk kultur. Under kursen visar du dina 
kunskaper vid olika delexaminationer och 
vid ett slutprov i kursen. Italienska 2 ger dig 
en bra grund för att fortsätta med steg 3 
om du så önskar. 

Övrig information: Kursen ligger inte på 
ordinarie indvalstid. 



SPANSKA STEG 1
Kurskod: MODSPA01
Poäng: 100  
Förkunskaper: Inga
Examinationsformer: Under kursen 
visar du dina kunskaper vid olika 
delexaminationer och vid ett slutprov i 
kursen. 
Kontaktperson: rosasen@tibble.nu

Kursbeskrivning: Att kunna flera språk 
utöver engelska ger dig en fördel när du 
söker jobb senare i livet. I Spanska steg 1 
lär du dig spanska från grunden. Den här 
kursen ger dig baskunskaper i det spanska 
språket och kultur och levnadssätt i olika 
spansktalande länder. Du lär dig att föra 
enklare samtal och skriva enklare texter 
på spanska och du får även öva dig på att 
läsa lättare texter och förstå grundläggande 
konversationer. Under kursen visar du dina 
kunskaper vid olika delexaminationer och 
vid ett slutprov i kursen. Spanska 1 ger dig 
en bra grund för att fortsätta med steg 2 
om du så önskar. Att satsa på ett nytt språk 
är alltid en bra investering. 

Övrig information: Kursen ligger inte på 
ordinarie indvalstid. 

SPANSKA STEG 2
Kurskod: MODSPA02 
Poäng: 100   
Förkunskaper: Spanska steg 1 eller 
motsvarande kunskaper
Examinationsformer: Under kursen 
visar du dina kunskaper vid olika 
delexaminationer och vid ett slutprov i 
kursen. 
Kontaktperson: rosasen@tibble.nu

Kursbeskrivning: Denna kurs tar dig vidare 
i din spanska. Du har möjlighet att lära dig 
att skriva och samtala om dina intressen, 
din familj och andra välbekanta områden. 
Efter kursen kan du läsa och skriva enkla 
texter i flera olika sammanhang och du 
kan förstå och föra konversationer på 
lättare spanska. Du lär dig även mer om 

levnadssätt och kultur i olika spansktalande 
länder. Under kursen visar du dina 
kunskaper vid olika delexaminationer och 
vid ett slutprov i kursen. Spanska 2 ger dig 
en bra grund för att fortsätta med steg 3 om 
du så önskar. 

Övrig information: Kursen ligger inte på 
ordinarie indvalstid.

SPANSKA STEG 3
Kurskod: MODSPA03 
Poäng: 100   
Förkunskaper: Spanska steg 2 eller att du 
har läst spanska i grundskolan.
Examinationsformer: Under kursen 
visar du dina kunskaper vid olika 
delexaminationer och vid ett slutprov i 
kursen. 
Kontaktperson: rosasen@tibble.nu

Kursbeskrivning: Spanska 3 ger dig en 
möjlighet att lära dig att muntligt och 
skriftligt kommunicera kring olika teman 
såsom familjen, skolan, vanor, fritiden 
och levnadssätt i olika tempus. Du lär 
dig att förstå olika typer av texter och 
konversationer och efter avslutad kurs är du 
förhoppningsvis redo att göra dig förstådd 
och förstå talare i ett spansktalande land. 
Målet är att du ska kunna föra enkla 
samtal och skriva enklare texter om olika 
teman på spanska och du kan läsa både 
enkla tidningstexter och berättelser. 
Du lär dig även mer om levnadssätt och 
kultur i olika spansktalande länder. Under 
kursen visar du dina kunskaper vid olika 
delexaminationer och vid ett slutprov i 
kursen. Spanska 3 ger dig en bra grund för 
att fortsätta med steg 4 om du så önskar. 

Övrig information: Den här kursen ger 
dig 0,5 meritpoäng om den inte krävs för 
behörighet. Kursen ligger inte på ordinarie 
indvalstid. 

24



25

SPANSKA STEG 5
Kurskod: MODSPA05
Poäng: 100   
Förkunskaper: Spanska steg 4 
Examinationsformer: Under kursen 
visar du dina kunskaper vid olika 
delexaminationer och vid ett slutprov i 
kursen. 
Kontaktperson: rosasen@tibble.nu

Kursbeskrivning: Spanska steg 5 är en 
bonuskurs för dig som vill fördjupa dig i 
det spanska språket. Du har möjlighet att 
lära dig att använda spanska i många olika 
situationer. Du lär dig att kommunicera i 
tal och skrift kring ämnen med anknytning 
till utbildning, samhälls- och arbetsliv. 
Du övar dig även på att uttrycka tankar, 
idéer, erfarenheter och känslor, samt att 
diskutera relationer och etiska frågor. 
Du läser olika typer av texter, såsom en 
roman och tidningsartiklar, och du får en 
fördjupad kunskap om levnadssätt och 
kultur i olika spansktalande länder. Under 
kursen visar du dina kunskaper vid olika 
delexaminationer och vid ett slutprov i 
kursen. 

Övrig information: Kursen ligger inte på 
ordinarie indvalstid. 

SPANSKA STEG 4
Kurskod: MODSPA04
Poäng: 100   
Förkunskaper: Spanska steg 3 eller 
motsvarande
Examinationsformer: Under kursen 
visar du dina kunskaper vid olika 
delexaminationer och vid ett slutprov i 
kursen. 
Kontaktperson: rosasen@tibble.nu

Kursbeskrivning: I Spanska steg 4 har du 
möjlighet att lära dig att använda spanska 
i många olika situationer. Du lär dig att 
kommunicera i tal och skrift kring aktuella 
händelser och kända ämnesområde, såsom 
vardagliga situationer, aktiviteter och 
framtidsplaner. Du övar dig även på att 
uttrycka känslor och erfarenheter och att ge 
din åsikt i politiska och etiska frågor.  Du 
läser olika typer av texter, såsom anpassad 
skönlitteratur och lättare tidningsartiklar, 
och du får en fördjupad kunskap om 
levnadssätt och kultur i olika spansktalande 
länder. Under kursen visar du dina 
kunskaper vid olika delexaminationer och 
vid ett slutprov i kursen. Spanska 4 ger dig 
en bra grund för att fortsätta med steg 5 
om du så önskar. 

Övrig information: Den här kursen ger dig 
1,0 meritpoäng. 
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TYSKA STEG 1
Kurskod: MODDEU01
Poäng: 100  
Förkunskaper: Inga
Examinationsformer: Under kursen 
visar du dina kunskaper vid olika 
delexaminationer och vid ett slutprov i 
kursen. 
Kontaktperson: rosasen@tibble.nu

Kursbeskrivning: Att kunna flera språk 
utöver engelska ger dig en fördel när du 
söker jobb senare i livet. I Tyska steg 1 lär 
du dig tyska från grunden. Den här kursen 
ger dig baskunskaper i det tyska språket 
och kultur och levnadssätt i tysktalande 
länder. Du lär dig att föra enklare samtal 
och skriva enklare texter på tyska och du 
får även öva dig på att läsa lättare texter 
och förstå grundläggande konversationer. 
Under kursen visar du dina kunskaper vid 
olika delexaminationer och vid ett slutprov 
i kursen. Tyska 1 ger dig en bra grund för 
att fortsätta med steg 2 om du så önskar. 
Att satsa på ett nytt språk är alltid en bra 
investering. 

Övrig information: Kursen ligger inte på 
ordinarie indvalstid. 

i tysktalande länder. Under kursen visar du 
dina kunskaper vid olika delexaminationer 
och vid ett slutprov i kursen. Tyska 2 ger 
dig en bra grund för att fortsätta med steg 
3 om du så önskar. 

Övrig information: Kursen ligger inte på 
ordinarie indvalstid.

TYSKA STEG 2
Kurskod: MODDEU02 
Poäng: 100   
Förkunskaper: Tyska steg 1 eller 
motsvarande kunskaper
Examinationsformer: Under kursen 
visar du dina kunskaper vid olika 
delexaminationer och vid ett slutprov i 
kursen. 
Kontaktperson: rosasen@tibble.nu

Kursbeskrivning: Denna kurs tar dig vidare 
i din tyska. Du har möjlighet att lära dig att 
skriva och samtala om dina intressen, din 
familj och andra välbekanta områden. Efter 
kursen kan du läsa och skriva enkla texter 
i flera olika sammanhang och du kan förstå 
och föra konversationer på lättare tyska. Du 
lär dig även mer om levnadssätt och kultur 

TYSKA STEG 3
Kurskod: MODDEU03
Poäng: 100   
Förkunskaper: Tyska steg 2 eller att du har 
läst tyska i grundskolan
Examinationsformer: Under kursen 
visar du dina kunskaper vid olika 
delexaminationer och vid ett slutprov i 
kursen. 
Kontaktperson: rosasen@tibble.nu

Kursbeskrivning: Tyska 3 ger dig en 
möjlighet att lära dig att muntligt och 
skriftligt kommunicera kring olika teman 
såsom familjen, skolan, vanor, fritiden 
och levnadssätt i olika tempus. Du lär 
dig att förstå olika typer av texter och 
konversationer och efter avslutad kurs 
är du förhoppningsvis redo att göra dig 
förstådd och förstå talare i ett tysktalande 
land. Målet är att du ska kunna föra enkla 
samtal och skriva enklare texter om olika 
teman på tyska och du kan läsa både enkla 
tidningstexter och berättelser. Du lär dig 
även mer om levnadssätt och kultur i olika 
tysktalande länder. Under kursen visar du 
dina kunskaper vid olika delexaminationer 
och vid ett slutprov i kursen. Tyska 3 ger 
dig en bra grund för att fortsätta med steg 
4 om du så önskar.  

Övrig information: Den här kursen ger 
dig 0,5 meritpoäng om den inte krävs för 
behörighet. Kursen ligger inte på ordinarie 
indvalstid. 
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TYSKA STEG 4
Kurskod: MODDEU04 
Poäng: 100  
Förkunskaper: Tyska steg 3 eller 
motsvarande
Examinationsformer: Under kursen 
visar du dina kunskaper vid olika 
delexaminationer och vid ett slutprov i 
kursen. 
Kontaktperson: rosasen@tibble.nu

Kursbeskrivning: I Tyska steg 4 har du 
möjlighet att lära dig att använda tyska 
i många olika situationer. Du lär dig att 
kommunicera i tal och skrift kring aktuella 
händelser och kända ämnesområde, 
såsom vardagliga situationer, aktiviteter 
och framtidsplaner. Du övar dig även 
på att uttrycka känslor och erfarenheter 
och att ge din åsikt i politiska och etiska 
frågor. Du läser olika typer av texter, 
såsom anpassad skönlitteratur och lättare 
tidningsartiklar, och du får en fördjupad 
kunskap om levnadssätt och kultur i olika 
tysktalande länder. Under kursen visar du 
dina kunskaper vid olika delexaminationer 
och vid ett slutprov i kursen. Tyska 4 ger 
dig en bra grund för att fortsätta med steg 
5 om du så önskar. 

Övrig information: Den här kursen ger dig 
1,0 meritpoäng. 

TYSKA STEG 5
Kurskod: MODDEU05
Poäng: 100   
Förkunskaper: Tyska steg 4 
Examinationsformer: Under kursen 
visar du dina kunskaper vid olika 
delexaminationer och vid ett slutprov i 
kursen. 
Kontaktperson: rosasen@tibble.nu

Kursbeskrivning: Tyska steg 5 är en 
bonuskurs för dig som vill fördjupa dig 
i det tyska språket. Du har möjlighet att 
lära dig att använda tyska i många olika 
situationer. Du lär dig att kommunicera i 
tal och skrift kring ämnen med anknytning 
till utbildning, samhälls- och arbetsliv. Du 
övar dig även på att uttrycka tankar, idéer, 
erfarenheter och känslor, samt att diskutera 
relationer och etiska frågor.  Du läser 
olika typer av texter, såsom en roman och 
tidningsartiklar, och du får en fördjupad 
kunskap om levnadssätt och kultur i olika 
tysktalande länder. Under kursen visar du 
dina kunskaper vid olika delexaminationer 
och vid ett slutprov i kursen. 

Övrig information: Kursen ligger inte på 
ordinarie indvalstid.



RETORIK
Kurskod: SVERET0
Poäng: 100  
Förkunskaper: Inga 
Examinationsformer: Övervägande 
muntliga examinationer 
Kontaktperson: carin.eklund@tibble.nu

Kursinnehåll: Kursen utvecklar 
förmågan att tala inför andra på 
ett sätt som är lämpligt i olika 
kommunikationssituationer. Vidare ger 
kursen kunskap om hur man på ett 
strukturerat och metodiskt sätt planerar 
och genomför muntlig framställning. 
Kursen är främst orienterad mot en 
praktisk och muntlig verksamhet och ger 
sina deltagare möjlighet till stor personlig 
utveckling, vilket också färgar av sig i 
övriga undervisningsämnen.

SVENSKA
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Meritpoäng
Oavsett vilken utbildning du söker kan du 
få meritpoäng för vissa kurser i moderna 
språk, engelska och matematik. För att få 
meritpoäng krävs att du har godkänt be-
tyg (E) eller högre i kursen. 
Kurser som krävs för behörighet ger inte 
meritpoäng. 
Du kan max få 2,5 meritpoäng totalt. 

För Moderna språk kan du max få 1,5 
meritpoäng 
   -Moderna språk 3 ger 0,5 meritpoäng 
   -Moderna språk 4 ger 1 meritpoäng 
   -Moderna språk 5 ger 0,5 meritpoäng 

Engelska 7 ger 1 meritpoäng 

För Matematik kan du max få 1,5 merit-
poäng 
   -Matematik 2 ger 0,5 meritpoäng 
   -Matematik 3 ger 0,5 meritpoäng 
   -Matematik 4 ger 0,5 meritpoäng 
   -Matematik 5 ger 1 meritpoäng

Behörighet 
När du söker till högskola/universitet finns 
det olika behörighetskrav. 

Grundläggande behörighet 
Läst ett gymnasieprogram på 2500p 
Godkänt i minst 2250p, godkänd i svenska 
1,2 och 3, Engelska 5 och 6 samt i mate-
matik 1a/1b eller 1c.  
Godkänt gymnasiearbete 

Särskild behörighet 
Förutom kravet om grundläggande be-
hörighet för högskolestudier har många 
utbildningar också särskilda förkun-
skapskrav som är kopplade till utbildning-
ens innehåll. Det kan vara att du läst vissa 
kurser eller arbetat.

Kontaktuppgifter till 
studie- och yrkesvägledare

Ida Lindell
Ansvarar för: Idrott, Hälsa & Ledarskap, 
Naturvetenskapsprogrammet & 
Teknikprogrammet.
ida.lindell@tibble.nu

Vanessa Case
Ansvarar för: Ekonomiprogrammet.
vanessa.case@tibble.nu

Madeleine Arnwald
Ansvarar för: Samhällsvetenskaps-
programmet & Estetiska programmet.
madeleine.arnwald@tibble.nu




