
Personlig utveckling – ämnesbeskrivningar 

 

Natur, djur och miljö 

Syftet med kursen är att i demokratisk anda diskutera oss fram till gemensamma 

intresseområden som vi fördjupar oss i . Det kan vara allt mellan himmel och jord. Vi följer 

naturens skiftningar under året med avseende på växt- och djurliv samt sol och måne. 

Syftet är också att få en naturvetenskaplig insikt om sambanden ( kretsloppen) i naturen 

samt att känna till våra skyldigheter och rättigheter i vår livsmiljö. 

Under kursen får ni också kännedom om ett par enkla vetenskapliga analysmetoder, till 

exempel att titta på föremål från naturen i lupp och utföra pH – analys av olika vätskor. Vi 

läser även om berömda vetenskapsmän och diskuterar uppfinningarnas betydelse för oss. 

 

Bild och Form 

Under kursen kommer vi testa på olika metoder och tekniker inom Bild och Form. Det 

kreativa skapandet är ett sätt att kommunicera och vi kommer träna på att få fram uttryck 

och känslor i våra bilder. Vi kommer att vara både utomhus och inomhus för att måla, samla 

material och inspiration till vårt skapande. 

 

Skapande verksamhet 

Skapande verksamhet har betydelse för människors växande och lärande. Vi vill släppa loss 

kreativiteten genom att skapa med händerna . Vi använder olika material och tekniker för att 

hitta förutsättningar för varje deltagare .Det kan vara olika textila tekniker som sömnad, 

färgning , stickning och virkning. Vi vill inspirera till att prova olika metoder och material för 

att stimulera kreativiteten i det livslånga lärandet. 

 

 

 

 

 



Samhällskunskap och historia 

Syftet med kursen är att ge deltagarna grundläggande kunskaper om det samhälle vi lever 

igenom att knyta an till dagsaktuella samhällsföreteelser och samtidigt ge en historisk 

bakgrund till detsamma. 

Vi analyserar både lokala , regionala och nationella händelser samt större internationella 

skeenden. 

En gång i månaden har gruppen klassråd med en fastställd dagordning.  

Målsättningen med lektionerna är att stärka deltagarnas känsla av delaktighet och visa på 

möjligheter till inflytande i samhället och skolarbetet. 

Demokratiska värden som allas lika värde, våra grundläggande rättigheter, tolerans och 

respekt för varandra samt våra egna värderingar skall genomsyra allt vårt arbete. 

 

Data 

Syftet med datakursen är att du som deltagare ska utveckla dina färdigheter när det gäller 

ordbehandling, olika datorprogram och sökning på internet . Under en del av varje lektion 

får deltagarna arbeta med egna uppgifter tex. skolarbeten eller fotoutställningar. Den andra 

delen ägnas åt att gemensamt göra uppgifter. 

Under kursen får du lära dig att från grunden använda datorn, från tangentbordets betydelse 

med skrivövningar till mushantering. Vi lär oss också mer om att söka på internet och hitta 

runt på olika sajter, likaså om bildhantering och om att leta efter och spara bilder. 

 

 

 


