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KURSER FÖR GYMNASIESÄRSKOLAN 

 

BAGERI 1 
Kurskod BAGBAG01 
Poäng 100 poäng  
För årskurs 2 och 3 

Beskrivning  
I denna kurs får du lära dig tillverka enklare bröd och bakverk. Vi tittar på råvaror och olika 
tillverkningsmetoder. Dessutom får man lära sig arbeta och använda lämpliga redskap och 
maskiner på ett ergonomiskt och hygieniskt sätt.

 

BILD 1  
Kurskod BIBBIL51 
Poäng 100 poäng 
För årskurs 2 och 3 

Beskrivning  
Olika typer av bilder, exempelvis akvareller, fotografiska bilder och textila bilder.  
Budskap och tolkning av bilder. Färg- och formlära. 

 

BILD 2  
Kurskod BIBBIL52 
Poäng 100 poäng 
För årskurs 2 och 3 

Beskrivning  
I kursen får du fler och bredare kunskaper inom bild. 

 

HÄLSA 1  
Kurskod HASHAL51 
Poäng 100 poäng  
För årskurs 2 och 3 

Beskrivning  
Kunskaper om människors hälsa och hälsorelaterade levnadsvanor.  
Hälsofrämjande aktiviteter och vilka hälsoeffekter de har.  
Förmåga att genomföra hälsofrämjande aktiviteter.
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IDROTT OCH HÄLSA 1 – SPECIALISERING  
Inriktning bollspel 
Inriktning självvald idrott 
Kurskod IDRIDO01 
Poäng 100 poäng 
För årskurs 2 och 3 

Beskrivning  
Idrott och hälsa 1; specialisering (bollspel), ger dig möjlighet att utveckla dina kunskaper 
och färdigheter inom olika bollspel. Kursen fokuserar främst på regler, teknik och taktik i 
de olika bollspelen, men behandlar även bland annat träningsplanering, idrottsskador och 
ledarskap.

 

MUSIK 1 
Kurskod MUKMUS51 
Poäng 100 poäng 
För årskurs 2 och 3 

Beskrivning  
Begrepp i musik, till exempel puls, rytm och taktart. Instrumental spelteknik och 
sångteknik. Samhällets musikutbud, stil och form.

 

SVETS GRUND  
Kurskod SAASVT0   
Poäng 100 poäng 
För årskurs 2 och 3 

Beskrivning  
Grundutbildning svetsmetoder. Lär dig behärska de vanligast förekommande 
svetsmetoderna. Få förståelse för hur man väljer rätt svetsmetod till olika projekt.  
Kursen är till största del praktisk och kommer att ge dig en bra svetsgrund att stå på i ditt 
framtida yrkesliv.
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