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Textilslöjd (TX)
Har du lust att skapa och vara kreativ, välj elevens val i textil. Här får du möjlighet att blomma ut med dina idéer och
fördjupa dig i hantverkstekniker. Skapa kläder – återbruk
– spännande smycken – tygtryck i silkscreenramar – vad du
vill, bara det är roligt och berikande. Du får arbeta med dina
förmågor på många olika plan. Detta kan du ha nytta av på
dina ”vanliga” textilslöjdstimmar.

Hem- och Konsumentkunskap (HKK)
- med praktisk inriktning på matlagning och bakning
Eleverna får självständigt planera, kostnadsberäkna, beställa
och genomföra valda uppgifter anpassat efter säsong, årstider
och traditioner. Lektionerna har en tydlig anknytning till det
centrala innehållet i Hem- och konsumentkunskap: mat, måltider
och hälsa, ekonomi och konsumtion samt miljö och livsstil.

kreativ fördjupning (DA)
Du får lära dig att hantera bilder, fotografier och logotyper.
Du får göra både enkla redigeringar, du får lära dig retuschera (ändra på) fotografier, du får göra kollage bestående av
flera fotografier och du får utforma en ”grafisk profil” för ett
påhittat företag med både logotyper och trycksaker. Störst fokus på kursen kommer att läggas på grafikprogrammet Adobe
Photoshop. Om tid och intresse finns så kan det även beredas
möjlighet att göra en enkel hemsida. (Endast åk 8)

Bild och Form (BL)
Bild och Form - om du älskar att måla, teckna och skulptera!
Du tränar på att utveckla ett bildspråk, olika tekniker, arbetsprocesser och presentationer.

Vardagens Fysik & Teknik (FY/TK)
Detta är kursen när vi utgår från din vardag och studerar
teknik och fysik på stan, i dina apparater, i ditt hus, på nätet
och i ditt liv. Vi planerar att göra studiebesök, diskutera och
laborera.

Samhällsorienterande fördjupning (SO)
Elevens val SO omfattar alla de fyra SO-ämnena (historia, samhällskunskap, religion och geografi) men största fokus ligger på
historia. Under kursen kommer du att få möjlighet fördjupa dig i
spännande frågor som kanske annars bara berörs lite mer flyktigt.
Kursen kommer bland annat att fokusera på lärande genom att
gruppen ser filmer och därefter diskuterar den tillsammans. Kursen kommer också att ge möjlighet till studiebesök. Genom att läsa
elevens val SO förbättrar du dina SO-kunskaper och du övas i att
diskutera, analysera och debattera!

ensemblespel – Pop & Rock (MU)
I Musik – ensemblespel – Pop & Rock övar du in och framför
låtar i grupp. Du och din grupp väljer själva vad ni ska spela.
Ni redovisar vad ni har lärt er genom att framföra låtarna för
en publik.

drama (SV)
I Svenska - Drama genomför du praktiska dramaövningar som
t.ex. rollgestaltning, dramatiskt berättande, inlevelse, improvisation, koncentration och kommunikation. Behandling av
dramatiska texter och dramat på teaterscenen kan också tas
upp. Du kan själv vara med och påverka innehållet genom
dina idéer och kreativa förslag.

Laborativ matte (MA)
I denna kurs får du experimentera med matematik. När matematiken föddes så hade man inga andra hjälpmedel än det rent
laborativa. Du vet säkert att pi är 3,14 men visste du att det första
värdet på pi räknades ut redan för 4000 år sedan? Det var långt
innan vi hade datorer som kunde hjälpa oss. Hur gjorde man då?
Det och andra intressanta saker skall vi arbeta med. Vi kommer
även att testa på lite klurigare matteproblem och erbjuda möjligheten att vara med i olika matematiktävlingar.

kemilaborationer (KE)
Du får arbeta med lite annorlunda laborationer där du får
använda och fördjupa dina kunskaper i NO – ämnena. Även
experiment inom olika områden inom Kemi är något som vi
utför. Du får arbeta självständigt och försöka lösa problem.

Modernt Språk – Franska, Tyska eller Spanska
Väljer du ett modernt språk som Elevens val har du ytterligare ett
språk som du kan ha nytta av i vardagliga situationer, vid besök i
målspråkslandet eller som avstamp inför ytterligare fördjupning i
språket. Du läser det moderna språket i både år 8 och år 9. Du har
alltså inget annat Elevens val under dessa år. Du får två år på dig
att i lugn takt läsa motsvarande Steg 1, vilket på gymnasiet läses
under ett läsår. Betyg ges i Modernt Språk varje termin och slutbetyg i år 9 på våren.
(Väljs inför åk 8)

Bollspel (IDH)
Den här kursen i Idrott och Hälsa har inriktning mot bollspel
med högre tempo. Hit söker du om du tycker om alla former
av bollspel.

blandade aktiviteter (IDH)
Blandade aktiviteter innebär att vi utövar exempelvis friidrott,
gymnastik, gruppträning, olika lekar & spel.

Design/ReDesign (Trä- & Metallslöjd)
Under kursen kommer du att bli bekant med Design. Vi kommer att titta på olika formgivare och diskutera form, material och trender. Vi kommer även att göra studiebesök för att
skapa en bredare förståelse för hur form påverkar våra liv.
Teori kommer att blandas med praktiskt arbete där du i den
praktiska delen kommer att arbeta under temat ”Redesign” - att
på något sätt bearbeta och omforma till någonting nytt. (Endast
åk 9)

Livskunskap (BI)
En kurs där vi funderar över livet och kärleken i form av diskussioner och värderingsövningar. Frågor som känns angelägna, såsom ”Vem är jag?”, om självförtroende och självbild,
relationer, manligt/kvinnligt är exempel på utgångspunkter
för diskussioner och övningar.
(Endast åk 9)

Information
Redan under åk 7 har du möjlighet att bestämma inriktning på dina arbetsuppgifter
genom vår SA-verksamhet.
Inför åk 8 och åk 9 får du möjligheten att i än större utsträckning påverka ditt skolarbete genom att välja ett ämne som intresserar dig inom ramen för Elevens Val (EV). Det
kommer att schemaläggas två timmar i veckan.
De ämnen vi har valt att ha med i elevens val utgår ifrån läroplanen i svensk skola som
säger att du som Elevens Val bara kan välja ämnen som har en egen kursplan. Vi här på
Samskolan vill dessutom att ditt val ska ha en praktisk estetisk inriktning eftersom detta
hör till skolans profil.
Du kan välja att läsa ett språk till. Det blir då ditt nybörjarspråk - Steg 1. Om du inte
väljer språk, kan du istället välja något annat ämne som du tycker om. Språk är tänkt
att man väljer från höstterminen i åk 8 och fortsätter med hela grundskoletiden ut. De
andra ämnena väljs för en termin.
Du kan alltså välja fyra olika ämnen under åk 8 och åk 9 eller ett nybörjarspråk.
I språk får du betyg varje termin och ett slutbetyg som kan räknas in bland alla andra
ämnen. Du kommer dock inte få ett extra betyg utan du kan räkna bort ett annat lägre. I
de andra ämnena får du inget separat betyg, men du blir säkert duktigare i dem vilket är
väldigt bra.
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