
Ämnesbeskrivningar för Allmän kurs 
Vi erbjuder grundskolebeho ̈righet och de gymnasiegemensamma ämnena: svenska (Sv 1, Sv 2, Sv 3) 
svenska som andraspråk (SvA 1, SvA 2 och SvA 3)  

engelska (En 5, En 6) matematik (Ma 1a) naturkunskap (Nk 1a1) religionskunskap (Re 1) historia (Hi 1a1) 

samha ̈llskunskap (Sh 1a1) 
I vissa av va ̊ra kurser inga ̊r a ̈ven ho ̈gre behörigheter. 

Svenska 

I svenska tra ̈nar man de grundläggande färdigheterna att tala, läsa och skriva. 
Vi lär oss att ta fram och sammanställa information, liksom att kritiskt granska källor. Vi läser 
skönlitteratur och litteraturhistoria fo ̈r att utveckla va ̊rt spra ̊k och ba ̈ttre fo ̈rsta ̊ oss sja ̈lva och andra. 

Engelska 

På Allmän kurs kan du läsa nivågrupperat frän a ̊k 4-5 och upp till och med gymnasieniva ̊. Vi jobbar i 
mindre grupper, pratar engelska sa mycket som möjligt, läser texter och böcker, ser pa ̊ film och diskuterar. 

Matematik 

I matematik erbjuds studier fra ̊n grundskolenivå ̊ upp till och med Matematik 3b pa ̊ gymnasieniva ̊. 
Studierna bedrivs nivågrupperat och anpassas efter varje deltagares förutsättningar, tidigare kunskaper och 
mål.  

Samhällskunskap
Nivån på ̊ kursen är 1a1 och 1a2. Vi arbetar med frågeställningar fo ̈r att fo ̈rsta ̊ hur samhället fungerar, vilka 
rättigheter och skyldigheter vi har, vilka lagar och regler som gäller och hur vi kan påverka beslut. Vi delar 
egna kunskaper och erfarenheter, använder oss av aktuella texter och andra medier. 
Fördjupningsuppgifter, studiebesök och diskussioner inga ̊r.  

Naturkunskap 

I naturkunskap erbjuds motsvarande 1a1 och 1a2. Vi går igenom naturvetenskapens grunder med bland 
annat materiens uppbyggnad. Vi arbetar bland annat med hållbar utveckling, ekologi och 
energianvändning. Fördjupningsuppgifter, studiebesök och diskussioner inga ̊r.  

Religionskunskap 

Vi studerar de fem världsreligionerna, diskuterar livsåskådning och etiska frågor. 

Historia 

Vi läser om de viktigaste epokerna i historien fra ̊n antiken till nutid. 




