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Framväxten av en global visuell kultur som påverkar livsstil, 
yrkesval och identitet har fört in en vidgad syn på vad som 
är en bild. Ämnet bild ger grundläggande kunskaper inom 
samtliga områden som återfinns i den visuella kulturen. I äm-
net avses med bilder visuella två- eller tredimensionella fram-
ställningar som finns inom till exempel konst, formgivning och 
populärkultur.

Bild och form

Fördjupningskurs.

Bild

Kursen behandlar teoretiska och komplexa ämnesområden, även 
av mer vetenskaplig karaktär. I kursen kommer du att möta talat 
språk, även med social och dialektal färgning, och texter även 
komplexa och formella, som är berättande, diskuterande, argu-
menterande, rapporterande, redogörande och utredande även via 
film och andra medier. 

Engelska 7



• Experimentellt arbete inom bioteknik inklusive genteknik. Ste-
rilteknik, odlingsteknik och fermentationsteknik.
• Biologiskt verksamma makromolekyler, deras funktion och in-
teraktion inom och mellan celler.
• Cellers användning inom industri, jordbruk, medicin och forsk-
ning. Bakterier, jästceller, cancerceller, stamceller och deras bety-
delse för bioteknikens utveckling.
• Biotekniska inklusive gentekniska verktyg och metoder samt 
deras användning inom industri, jordbruk, medicin och forskning. 
Bioteknik och genteknik i frågor om ekologiskt hållbar utveckling.

• Möjligheter och risker med bioteknik och genmodifierade organismer ur ett etiskt och 
samhälleligt perspektiv.

Bioteknik

Fysik 3 är en breddningskurs inom fysik. Undervisning kom-
mer att ske på institutionen för fysik vid Göteborgs universitet på 
Chalmers Campus Johanneberg. Alla elever som påbörjat Fysik 2 
är behöriga till kursen och den är avpassad för intresserade elever 
och ska inte ses som en svår spetskurs.

Undervisningen kommer att ske med två pass per vecka under sen 
eftermiddag.

Obs: Begränsat antal platser. Tala med din fysiklärare!

Läs mer på kursens hemsida:
https://www.physics.gu.se/samverkan/skolan/fysik-3

Fysik 3



På Samskolan driver vi kursen Entreprenörskap tvärveten-
skapligt för både Samhällsvetenskapliga och Naturveten-
skapliga programmet under konceptet Ung företagsamhet 
med ett starkt fokus på att förverkliga en affärsidé. Där både 
mässor, tävlingar och företagspresentationer står på schemat! 

I kursen ingår att ta en teoretisk idé och sedan kommersialisera 
den som en affärsidé, där eleverna sedan under ett år driver ett 
faktiskt företag. 

Kursen behandlar till viss del moment i ledarskap, redovisning, kalkylering och i 
stort alla metoder som krävs för att kunna driva ett företag i mindre skala.

Entreprenörskap

Kursen är en påbyggnad i ämnet företagsekonomi där elever-
na praktiskt och reellt driver ett företag under konceptet Ung 
Företagsamhet. Där både mässor, tävlingar och företagspre-
sentationer står på schemat!

I kursen ingår marknadsföring, ledarskap, redovisning, kalky-
lering och i stort alla metoder som behövs för att kunna driva 
ett företag i mindre skala. Kursen inbegriper att eleverna i 
grupp under ett år kommer driva ett faktiskt företag.

Entreprenörskap och företagande



• Grundläggande ensemblemusicerande och repertoarkännedom.
• Musicerande i gehörsbaserad och noterad musik.
• Konstnärlighet och genrer i olika tider och kulturer. Stildrag och 
kännetecken.
• Samarbetsförmåga och metoder för instudering, enskilt och i 
grupp, repetitionsmetodik.
• Instrument och deras karaktär och grundläggande egenskaper.
• Grundläggande musikalisk gestaltning och kommunikation vid 
framträdande inför publik och i samarbete med andra.

• Grundläggande arbetsmiljöaspekter på musicerande – hörselvård, ergonomi och elsä-
kerhet.

Ensemble 1

• Instrumentalt eller vokalt ensemblemusicerande i gehörsbase-
rad eller noterad musik i en eller flera valda genrer. 
• Rytm, melodi, harmonik och form.
• Personligt, konstnärligt och musikaliskt uttryck.
• Fördjupad kunskap om stildrag och repertoar inom valda ensem-
bleformer och genrer.
• Grundläggande improvisation inom valda ensembleformer och 
genrer.
• Fördjupad instudering, enskilt och i grupp, och repetitionsarbete 
samt metoder för detta. Grundläggande ensembleledning. 

• Fördjupad musikalisk värdering, tolkning och gestaltning samt musikalisk kommuni-
kation vid framträdande inför publik och i samarbete med andra.

Ensemble 2



Filosofins syfte är att ge en skolning i kritiskt tänkande, men är 
samtidigt en jakt efter kunskap. För att kunna jaga effektivt behö-
ver man vissa redskap, här i form av logik, rationell argumenta-
tion och analytiskt tänkande. Därför börjar de filosofiska studierna 
i kurs ett med att lära sig använda dessa redskap för att försöka 
klargöra vad kunskap och vetenskap är för något. När ni har dessa 
redskap använder ni dem för att försöka få svar på besvärliga frå-
gor som vad som är rätt och orätt, vad som utmärker ett gott liv och 
ett gott samhälle, vad som är rättvist och hur man bör handla för 
att vara det. Kursen avslutas med analytiska spekulationer om livet, 

döden, verkligheten och människans existens. Ni kommer att utmana era invanda före-
ställningar och upptäcka nya tankar och idéer, hela tiden med era nyvunna analytiska 
och logiska redskap.  

Filosofi 1

 I kurs två fördjupas studierna inom kunskap, vetenskap, 
logik, etik och moral. Vi kommer att arbeta vidare med sam-
hällsfilosofi där frågor kring rättvisa, frihet, makt och infly-
tande behandlas. I kurs två ingår även ett fördjupningsarbete 
där ni själva får behandla en valfri filosofisk fråga.  

Filosofi 2



Fotografiet blir en allt viktigare kommunikationsform, och 
människor möts dagligen av meddelanden i form av foto-
grafiska bilder med olika avsändare och varierande syften. 
Den digitala utvecklingen innebär att fotografiet har blivit en 
vardagsvara för kommunikation men också att arbetsmarkna-
den för fotografer har breddats. Ämnet fotografisk bild har sin 
teoretiska bas inom medieområdet samt inom kommunikation, 
konst, språkvetenskap och kultursociologi. Det behandlar hur 
bilder skapar betydelser och kommunicerar.

Fotografisk bild

Geografisk kunskap har sitt ursprung i människans behov 
av att upptäcka och förstå sin omvärld och kunna orientera 
sig i den. Ämnet geografi är till sin karaktär tvärvetenskapligt 
och i ämnet integreras naturvetenskap och samhällsvetenskap 
utifrån en systemsyn. Det behandlar människans livsvillkor, 
naturmiljö och samhälle samt miljöförändringar i olika delar 
av världen över tid. I ämnet behandlas också frågor om hållbar 
utveckling och samhällets sårbarhet.

(Fortsättningskurs) 

Geografi 2



Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemär-
kelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömäs-
siga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och 
organisation, redovisning och kalkylering. Ämnet omfattar även 
entreprenörskap, som inbegriper metoder och förhållningssätt 
för att kunna starta, driva och vidareutveckla verksamheter.

Företagsekonomi 1

Ämnet ledarskap och organisation är till sin karaktär tvärve-
tenskapligt. Det har sin bas inom företagsekonomi, psykologi, 
sociologi och pedagogik. Med hjälp av begrepp, teorier och 
modeller från dessa områden behandlar ämnet frågor om ledar-
skap och organisation i olika typer av verksamheter och ur såväl 
ekonomiska som sociala och etiska aspekter.

Ledarskap och organisation

Fortsättningskurs.

Företagsekonomi 2



Affärsjuridik handlar om avtal, lagar och regler inom för 
företagen viktiga områden. Du får lära dig om olika bolags-
former, typer av avtal, köprätt, krediträtt, arbetsrätt, mark-
nadsrätt och den viktiga immaterialrätten. Undervisningen i 
kursen består av lärarledda genomgångar, gruppdiskussioner, 
enskild och parvis juridisk problemlösning, både med och 
utan lagbok. Du får upprätta några juridiska dokument.

Affärsjuridik

• Konstitutionell rätt: Sveriges grundlagar med särskild betoning 
på offentlighetsprincipen och skyddet för mänskliga fri- och rät-
tigheter.
• Internationell rätt: Europarätt inklusive EU-rätt samt det interna-
tionella skyddet för mänskliga rättigheter.
• Straffrätt: regler som rör brott och straff samt straffrättsliga ideo-
logier.
• Processrätt: regler som rör det svenska rättegångsväsendet och 
praktiskt processförfarande.
• Juridiska begrepp och problemlösning i rättsliga sammanhang.

• Sambandet mellan etik och moral i samhället, lagstiftning och tolkning av lagar.

Rätten och samhället



Matematik 3 är en tillämpad kurs där du får möjlighet att 
lösa verklighetsnära problem för natur, ekonomi och samhäl-
le. Kursen studerar speciellt förändringar (derivata) och areor 
(integraler).

Högskolebehehörighet: Agronom, Arkitekt, Civilekonom, Landskapsarkitekt, 
Naturvetenskapliga och tekniska utbildningar. 

Matematik 3

Matematik 5 är en tillämpad fördjupningskurs med speciellt 
fokus på diskret matematik, satslogik och differentialekvatio-
ner. Kursen fördjupar även våra problemlösningsstrategier 
med hjälp av derivata och integraler.  

Matematik 5



Kursen är en naturvetenskaplig specialisering inom Bi/Ke/Fy 
där vi bland annat lär oss göra datorsimuleringar av fysika-
liska, kemiska och biologiska system. För att göra detta lär vi 
oss först grunderna i programmering och introducerar sedan 
hur man kan utveckla modeller för simulering av komplexa 
system. Är modellen realistisk? Kan man kartlägga systemets 
egenskaper? Kan simuleringen jämföras med ett experiment? 

Områden som kan beröras är många och väljes tillsammans med programme-
ringsspråk och mjukvara för simuleringar, vid kursstart.  

Naturvetenskaplig Specialisering

• Universums utveckling som förklaring till materians uppkomst och jordens sam-
mansättning.
• Materians uppbyggnad, ämnens egenskaper, växelverkan, kretslopp och oförstör-
barhet. Samband och skillnader mellan energi och materia.
• Evolutionens mekanismer och organismers utveckling. Hur livets villkor och ekologi 
kan studeras på olika nivåer.
• Människokroppens organ och organsystem, deras uppbyggnad, funktion, evolutio-
nära utveckling och växelverkan med omgivningen.
• Organiska och oorganiska ämnen i vardag och samhälle. Industriella processer, tek-
nikutveckling och miljöperspektiv som rör framställning av moderna material, livsmed-
el och andra produkter.

Högskolebehörighöhet: Agronom, Arkitekt, Landskapsarkitekt, Lärare IDR NAK TK,  Djursjukvårdare, Hippolog, 
Landskapsingenjör, Lantmästare, Skogsmästare,  Skogstekniker, Trädgårdsingenjör, Arbetsterapeut, Audionom, 
Dietist, Logoped, Röntgensjuksköterska, Sjuksköterska, Tandhygienist, Tandtekniker, Sjukgymnast. 

För NA ger BIO1, FYS1 och KEM1 behörighet till dessa utbildningar.

Naturkunskap 2



Du lär dig kommunicera om vardagliga situationer, aktuella 
händelser, känslor och erfarenheter. Du tränar på att förstå 
talat språk, även med viss dialekt. Du lär dig producera bättre 
texter och hittar strategier för att lösa språkliga problem.

Du kan välja på franska, spanska eller tyska.

Moderna språk (Steg 3)

Du lär dig ett nytt språk från grunden. Du lär dig att kom-
municera på målspråket om vardagliga situationer, att förstå 
tydligt talat språk och enkla texter. Du lär dig skriva enkla 
texter.

Du kan välja på franska, italienska och tyska.

Moderna språk (Steg 1)

Du lär dig att kommunicera på målspråket om vardagliga 
situationer, att förstå tydligt talat språk och enkla texter. Du 
lär dig skriva enkla texter.

Du kan välja på italienska.

Moderna Språk (Steg 2)



Du lär dig kommunicera om till exempel aktuella ämnesom-
råden, om relationer och etiska frågor. Du tränar på att förstå 
talat språk, även med viss dialekt och från olika medier t ex 
film. Du läser skönlitteratur på målspråket och kan producera 
egna texter.

Du kan välja på franska, spanska eller tyska.

Moderna språk (Steg 4)

Du lär dig kommunicera om aktuella områden i samhället 
och att uttrycka tankar, åsikter och idéer. Du tränar på att 
förstå många olika typer av texter och talat språk och du lär 
dig att själv skapa olika typer av texter och att använda olika 
språkliga strategier. Du läser olika typer av skönlitteratur på 
målspråket.

(Fördjupningskurs)

Du kan välja på franska, spanska eller tyska.

Moderna språk (Steg 5)



• Egen språkproduktion i tal med anpassning till innehåll och mottagare samt utveck-
ling av strategier för att göra sig förstådd och få fram sitt budskap. 
• Egen språkproduktion i skrift med anpassning till innehåll och mottagare samt ut-
veckling av strategier för att göra sig förstådd och få fram sitt budskap. 
• Ord- och begreppsförråd.
• Språkriktighet, stil och struktur i samband med talade och skrivna texter.
• Texter på modersmålet valda med hänsyn till elevernas intressen och studieväg.
• Modern litteratur, bilder, konst och musik som tar upp vardagsliv, relationer och 
livsfrågor.
• Språkets spridning och förekomst samt hur språket används.
• Kultur, natur och geografiska förhållanden i språkområdet. 

Anmärkning: Högst 200p modersmål får väljas. Modersmålet  kan alternativt lä-
sas som modernt språk.

Modersmål 1

• Muntlig språkproduktion i avancerade sammanhang. Muntlig framställning i och 
inför grupp, till exempel omfattande presentationer, intervjuer och argumentationer. 
• Skriftlig språkproduktion i avancerade sammanhang. Skriftlig framställning med 
tonvikt på utredande och argumenterande text, baserad på olika källor som behandlats 
i undervisningen.
• Fördjupat ord- och begreppsförråd.
• Skönlitterära verk och författarskap. Skönlitterära texter som speglar samhället och 
kulturen i språkområdet, i vår tid och förr i tiden.
• Sakprosatexter som knyter an till elevens intressen och studieväg. Texter i olika me-
dier som tar upp aktuella samhällsfrågor och kulturella frågor.
• Jämförelser mellan modersmålet och det svenska språket vad gäller ord och begrepp, 
meningsbyggnad och olika texters struktur och uppbyggnad.

• Samhällsförhållanden i språkområdet.
• Fördjupade studier av historia och kultur i språkområdet, till exempel inom konst, musik, arkitektur och film.

Modersmål 2



• Psykologins historiska framväxt. I samband med det behandlas 
psykoanalysens och behaviorismens tidiga förklaringar av mänskliga 
beteenden, känslor och tankar.
• Kognitionspsykologi och dess tillämpningar: hur människan uppfattar 
och förstår sin omvärld och sig själv. I samband med det behandlas hur 
hjärnan tar emot och bearbetar information.
• Biologisk psykologi och dess tillämpningar: hur människan förstås 
utifrån fysiska förklaringar av tänkande, känslor och beteende.
• Socialpsykologi och dess tillämpningar: hur människan påverkas och 
formas tillsammans med andra utifrån de grupper och organisationer hon  
 

eller han tillhör.
• Verklighetsuppfattningar och självbilder. Hur de påverkas och formas.
• Psykisk hälsa och ohälsa med betoning på stress och stresshantering samt kriser och krishan-
tering.

Psykologi 1

• Tillämpningsområden inom psykologin i relation till förändringar i 
samhället.
• Personlighetspsykologi och dess tillämpningar: hur individen be-
skrivs utifrån sina egenskaper och hur dessa påverkar individens bete-
ende, känslor och tankar.
• Utvecklingspsykologi och dess tillämpningar: hur människan utveck-
las genom livet i samspel mellan arv och miljö.
• Klinisk psykologi: psykisk ohälsa och olika psykologiska behandlings-
alternativ. I samband med det behandlas arvets och miljöns betydelse för 
psykisk hälsa och ohälsa. 

• Mediers, livsstilars och kulturs påverkan på mänskliga beteenden, känslor och tankar.

Psykologi 2



• Körmusicerande i flerstämmig körmusik på en grundläggande 
nivå från olika repertoarområden.
• Musicerande i gehörsbaserad och noterad musik.
• Genrer i olika tider och kulturer. Stildrag och kännetecken.
• Samarbetsförmåga och metoder för instudering, enskilt och i 
grupp.
• Grundläggande röstvård och metoder för det.
• Grundläggande musikalisk gestaltning och kommunikation vid 
framträdande inför publik och i samarbete med andra.

Körsång 1

• Körmusicerande i olika körtyper från olika repertoarområden 
och tidsepoker, med ett konstnärligt musikaliskt och sceniskt ut-
tryck. 
• Rytm, melodi, harmonik och form.
• Körmusicerande i gehörsbaserad och noterad musik.
• Klangideal, stildrag och uppförandepraxis i repertoar från olika 
tider.
• Samarbetsförmåga och fördjupade metoder för instudering, en-
skilt och i grupp, med textanalys och grundläggande körledning. 
Initiativtagande i instudering.

• Grundläggande röstfysiologi och fördjupad röstvård samt metoder för det.
• Fördjupad musikalisk gestaltning och kommunikation i samarbete med andra vid 
framträdanden inför publik.

Körsång 2



Här tränar du grunder i skådespeleri, sätter dig in i en roll och 
arbetar gruppvis med en föreställning. I kursen ingår bland annat 
dramaövningar, improvisationer och avslappning. Du får också 
personlig utveckling, stärkt självförtroende och du lär dig tala 
inför en publik. Professionella skådespelare och gästföreläsare från 
Göteborgs teaterliv kommer ibland att delta.

Scenisk Gestaltning 1 (Teater)
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Kurser som går i både åk 1, 2 och 3

• Bild och form
• Körsång 1
• Modersmål 1
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• Scenisk gestaltning
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• Moderna språk steg 3
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• Företagsekonomi 2
• Moderna språk steg 4
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• Geografi 2
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• Psykologi 2
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Programfördjupningar (PFD) 

Inför åk 2 och 3 ska du göra val av programfördjupningar. Du som går på NA väljer 200 
poäng, övriga väljer 300 poäng. Du som går på EK ska dessutom inför åk 2 välja vilken 
inriktning du vill ha: ekonomi eller juridik.  

Individuella val (IVL) 

I din studieplan ligger redan Bild/Musik (100p) och Idrott 2 (100p). Därmed har du alla de 
IVL-poäng inplanerade som du behöver på ditt program. 

Om du väljer att läsa fler kurser inom det individuella valet behöver du ansöka om ett 
utökat program. Beviljade kurser meddelas normalt i slutet av vårterminen men kan i vissa 
fall dröja till kursens start.  

Kurser i Moderna språk 

De moderna språk som erbjuds på Samskolan är franska, italienska, spanska och tyska.

Du läser alltid minst: 
- 100 p modernt språk (ett steg) på Naturvetenskapsprogrammet och Ekonomiprogram-
met  
- 200 p moderna språk (två steg) på Samhällsvetenskapsprogrammet  

Väljer du att läsa ytterligare kurser i moderna språk, blir dessa en del av din program-
fördjupning eller ditt individuella val och du behöver i så fall ansöka om utökat program 
enligt föregående rubrik.  

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 betyg (E) eller hö-
gre i kursen. Högre betyg ger inte mer poäng och kurser som krävs för behörighet ger inte 
meritpoäng.  

Du kan maximalt få 2,5 meritpoäng. Basårsstudier och studier på folkhögskola kan ge be-
hörighet men inte meritpoäng. Mer information om meritpoäng ges i speciellt PM.

Alla kursen finns även beskrivna på skolverkets hemsida: www.skolverket.se.
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