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Om studiehandboken 
 
Du har i denna bok en översikt över alla Steinerskolans kurser i klasserna 10–12. 
Bekanta dig noggrant med innehållet! Har du frågor utöver detta kan du rikta dem till din 
klassföreståndare eller skolans studiehandledare.  Du förväntas hålla reda på de kurser du 
valt. 
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1. Om lärokurser och kursbedömning 
 
 
Rudolf Steiner-skolans högstadium omfattar klasserna 9–12. Kurserna i klass 9 motsvarar 
grundskolekurser, kurserna i klass 10–13 gymnasiekurser. Skolans utbildningstillstånd förutsätter att 
vi förmedlar steinerpedagogisk undervisning. Till den hör de tolv Specialiseringskurser som erbjuds 
under gymnasietiden. Dessa kurser ger eleven möjlighet att ersätta upp till 8 obligatoriska 
gymnasiekurser, dock inte flera än hälften av de obligatoriska kurserna i ett ämne. Om man vill 
använda sig av denna möjlighet, avtalas detta före studieårets början med studiehandledaren. 
Skolans egna kurser räknas som tillämpade kurser. Beroende på om man väljer lång eller kort 
lärokurs i matematik finns det 47/51 obligatoriska kurser. Avgångsbetyg från gymnasiet kräver ett 
minimum på 75 kurser, varav minst 10 bör vara fördjupade kurser. De resterande kurser kan väljas 
bland det fördjupade eller tillämpade kursutbudet.  
 
Nationella kurser har nationell kursbeteckning. Bland övriga kurser finns sådana som har nummer 21 
eller högre. Dessa är skolans egna specialiseringskurser. Med * asterisk betecknas övriga kurser 
som erbjuds bara vid vår skola. Dessa är antingen fördjupade eller tillämpade kurser. 
I matematik väljer eleven lång eller kort matematik. De korta språken (tyska, franska) är frivilliga, men 
en elev som väljer att läsa dessa språk, väljer hela lärokursen i ifrågavarande språk.  
Som en unik möjlighet att få insikt i konstens betydelse under historiens lopp erbjuder vi den populära 
Konstbågen. Den väljs som en helhet och avslutas med en kulturresa till ett resmål där vi kan uppleva 
något av det vi har behandlat under dessa kurser.  
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Dimissionsbetyg från Rudolf Steiner skolan i Helsingfors (RSS) ges efter klass 12 till elev som avlagt 
alla obligatoriska kurser i klass 10–12 och är godkänd i respektive lärokurs i de olika ämnen. Även de 
kurser som hör till specialiseringskurserna och Konst- och Kulturbågen bör alla vara avlagda  med 
godkänt vitsord.  
 
FÖR ATT EN ELEV SKALL VARA GODKÄND I LÄROKURSEN i ett ämne bör följande kriterier vara 
uppfyllda:  
• alla obligatoriska kurser i ifrågavarande ämne bör vara AVLAGDA som sådana. Alternativt kan 
någon kurs bli kompenserad med en specialiseringskurs. 
• högst 1/3 av de kurser som motsvarar obligatoriska och fördjupade gymnasiekurser får vara 
underkända, dock inte fler än 2 kurser/ämne 
• slutvitsordet i en lärokurs beräknas som medeltalet på delkurserna i ämnet (d.v.s. de delkurser som 
motsvarar obl. /fördj. gymnasiekurser) 
• lärare har prövningsrätt. 
• För elever som arbetat utomlands som utbyteselever bedömer ämnesläraren från fall till fall hur och 
i vilken utsträckning kurser som eleven avlagt vid annan skola kan räknas till godo och hur missade  
kurser bör kompenseras 
• Påbörjad delkurs bör slutföras; lärokurs kan avbrytas enbart med tillstånd av kollegiet. 
 
 
 
 

2. Om bedömningen av enskilda kurser  
 
• Kurser som motsvarar obligatoriska eller fördjupade gymnasiekurser bedöms med VITSORD 
• Kurser som motsvarar tillämpade gymnasiekurser bedöms antingen med vitsord eller som 
underkänd/godkänd/med beröm godkänd enligt vad som anges i läroplanen. 
• Läraren meddelar i början av en kurs hur denna bedöms. 
• Vid bedömning av slutarbete fastställer en arbetsgrupp vilka arbeten som kan anses ”med beröm 
godkända” 
• En kurs kan bedömas som AVBRUTEN på grund av stor frånvaro (mer än 6 lektioner) eller 
försummade arbetsuppgifter enligt lärares prövning 
• EN AVBRUTEN KURS måste tenteras/kompletteras enligt lärarens anvisningar och vid av läraren 
fastslaget tentamenstillfälle/inom av läraren fastställs tidsfrist. Ifall så inte sker, bör elev kompensera 
kursen genom att avlägga motsvarande kurs vid annat gymnasium eller tentera HELA KURSEN 
enligt lärares anvisningar 
• ENDAST GODKÄND TENTAMEN kompenserar avbruten kurs 
• EN UNDERKÄND KURS kan tenteras vid ett av läraren fastslaget tentamenstillfälle, lärare är inte 
skyldig att ordna omtagning för delmoment av kurs  
• Eleven beredes på begäran möjlighet att höja vitsordet i lärokursen i ett ämne genom (muntlig) 
tentamen; ev. höjande av enskild kurs med tillstånd av läraren 
 
 
Kursnummer från 21 uppåt betecknar STEINERSKOLANS SPECIALISERINGSKURSER. De 
motsvarar TILLÄMPADE KURSER, men kan även ERSÄTTA OBLIGATORISKA 
GYMNASIEKURSER. 
Kurser utmärkta med asterisk (*) är skolans övriga egna kurser. 
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3. Humanistiska kurser 
 

 
Modersmål 
 
årskurs 10 
En värld av texter   MO 1 
Kursens mål är att göra eleverna medvetna om det mångfald av texter och textgenrer som den moderna 
människan kommer i kontakt med och hjälpa dem att förstå olika stilarters funktion i samhället och vid 
kommunikation. Studerandena bekantar sig med olika sätt att analytiskt närma sig olika slags texter samt 
att tolka främst episk text och uppmuntras att reflektera över sitt eget läsande.  Stilfrågor behandlas med 
tonvikten på skriftspråk kontra talspråk och genom diverse praktiska övningar tränas förmågan att 
anpassa stilen i en text eller ett framförande enligt syfte och situation.Språkriktighet diskuteras ur ett 
allmänt, samhälleligt perspektiv och ett korrekt språkbruk tränas utgående från de studerandes egna 
texter. I samband med att språkriktighetsfrågor tas upp kan vid behov centrala grammatiska begrepp 
behandlas. 
 
Epik och medietexter   MO 2 
Målet med kursen är att synliggöra och väcka debatt kring förhållandet mellan fakta och fiktion samt frågor 
om medialt ansvar, att fördjupa elevernas insikter om skillnaden mellan hög- och populärkultur samt att ge 
dem redskap att planera och strukturera anföranden och texter av olika slag för största möjliga 
genomslagskraft. Olika slag av texter analyseras och produceras.  Eleverna bekantar sig med retorikens 
grundprinciper och utnyttjar dessa vid producerandet av en romanpresentation i anknytning till kursens 
litteraturtema, den västerländska romanens utveckling och den klassiska 1800-talsromanen. Vid val av 
romaner prioriteras sådana romaner som anknyter till huvudtemat i åk 11 vid Waldorfskolor: den unga 
människans sökande efter den egna identiteten och existentiella frågor kring skuld och försoning. 
 
Texter, språk och identitet   MO 3 
Under kursen tas frågor kring kulturell pluralism och kulturell & språklig identitet upp ur ett finlandssvenskt 
perspektiv. Studerandena bekantar sig med den finlandssvenska litteraturens historia. Varje studerande 
analyserar och presenterar en finlandsvensk roman för klassen.  Finlandssvensk litteratur i olika genrer och 
från olika tider läses, diskuteras och analyseras ur ett kulturellt och historiskt perspektiv, där dess 
förhållande till den omgivande världen betonas.Den finlandssvenska identiteten och det finlandssvenska 
språkbruket belyses, frågor kring det svenska språkets utveckling tas upp.  I kursen ingår diskussioner och 
individuella uppgifter av varierande slag. 

 
Poetik/ordets konst   MO 10*  se Konstbågen 
 
årskurs 11 
Texter i Norden   MO 4 
Målet med kursen är att fördjupa elevernas kunskap om de nordiska språken, deras särdrag och 
gemensamma historia, samt att ge dem en möjlighet att bekanta sig med nordisk litteratur under olika 
tidsperioder. Under kursen behandlas texter på nordiska språk, främst norska och danska.  Studerandena 
analyserar och presenterar en roman av någon nordisk författare.  Till litteraturdelen av kursen hör 
dessutom en genomgång av det västerländska dramats historia; dess utveckling och olika genrer 
diskuteras och eleverna diskuterar/analyserar/recenserar ett eller flera dramatiska verk på basen av 
textläsning och/eller teaterbesök. 
 
Moderna texter   MO 5 
Kursens mål är att bredda och fördjupa elevernas insikter i litteraturanalytiska metoder och att träna dem i 
bruket av textanalytisk terminologi. Kursen fokuserar på den moderna (1900- ) litteraturen. Också synen 
på litteraturen och dess samhälleliga och kulturella uppgift diskuteras. Genom övningar i analys och 
tolkning texter stärker eleverna sin känsla för textstrukturer, bildspråk, stilgrepp o.dyl. och övar genom 
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t.ex. gruppdiskussioner, muntliga recensioner eller individuella, analyserande och reflekterande 
skrivuppgifter sina färdigheter i textanalys.  Studentuppgifter i modersmål tränas. 
 
Fördjupad textkompetens   MO 8 
Under kursen genomgås och repeteras systematiskt mer avancerade språkriktighetsfrågor och 
skrivstrategier. Abiturienterna tränar mångsidigt sitt skrivande med tyngdpunkten lagd på utredande och 
argumenterande texter, mestadels baserade på tidigare uppgifter i studentprovet i modersmål; sålunda 
förbereder de sig för studentexamen. 
 
årskurs 12 
Textens makt   MO 6 
Kursens mål är att göra eleverna medvetna om möjligheterna att med språkliga medel påverka sin 
omgivning och att ge dem en chans att öva upp sina färdigheter i argumentation.  Under kursen skärskådas 
och diskuteras öppna och dolda värderingar i olika slag av saktexter samt analyseras olika språkliga 
medel för påverkan. Olika sätt att bygga upp en argumentation analyseras och tränas, knep och fula tricks 
belyses och bruket av dem analyseras och exemplifieras. Tendenslitteratur står på 
läseprogrammet.  Studentuppgifter i modersmål tränas. 
 
 Litteratur som glädje och kunskap   MO 9  Kursen omfattar mångsidig skrivträning inför studentexamen 
med tyngdpunkten lagd på mångsidig analys och tolkning av skönlitterära texter. 
 
Specialarbetet  SP 21  se också Specialiseringskurser 
I samband med att eleverna utför sitt specialarbete i klass 12 bereds de en möjlighet att under en 
kompletterande kurs i modersmål få handledning i att utforma den skriftliga delen av sitt arbete samt att 
bearbeta och öva sin muntliga presentation av detta. Det skriftliga arbetet bedöms dels som en del av 
specialarbetet, dels som en uppgift i modersmål. 
 
Kontrastiv språkanalys   MO 11* 
Tyngdpunkten i kursen ligger på analys/repetition av språkriktighetsfrågor med fokus på olikheter i 
finskt och svenskt språkbruk. Genom mångsidiga övningar fördjupar abiturienterna sina kunskaper i 
hur finska fraser och språkstrukturer påverkar det finlandssvenska språkbruket. Också engelsk 
interferens i svenskan kan diskuteras 
 
erbjuds vart tredje år:  
Faust – den sökande människan   MO 21 
Goethes ”Faust” genomgås och analyseras ur olika infallsvinklar, t.ex. stilhistoriska, religiösa, 
psykologiska, filosofisk-existentiell och/eller litteraturhistoriska aspekter av verket kan diskuteras. I 
anknytning till kursen skriver eleverna en eller flera analytiska och/eller reflekterande essäer kring något 
aspekt av verket eller producerar ett traditionellt kurshäfte. 
 
 
 
Historia 
 
årskurs 10 
Människan, miljön och kulturen   HI 1 
I kursen undersöker vi hur växelverkan mellan människa och natur har påverkat människans ekonomiska 
och sociala utveckling från antikens dagar till vår egen tid.  
 
Kulturmöten   HI 6 
En eller flera utomeuropeiska kulturkretsar granskas ingående i syfte att fördjupa elevens förståelse för 
kulturens värderingar och särdrag. Genom att se på sin egen kultur genom en främmande kulturs ögon 
ökar förståelsen också för den egna kulturen, vilket öppnar för en dialog kulturerna emellan. 
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årskurs 11 
Den europeiska människan   HI 2 
Avsikten med denna kurs är att ge eleverna insikt i den moderna europeiska kulturens utveckling från 
antiken till våra dagar. De vetenskapliga och idéhistoriska bakgrundsfaktorerna granskas ingående och 
med hjälp av historiskt källmaterial. 
 
Finland från förhistorien till autonomin   HI 5 
Denna kurs ger en översikt av hur begreppet Finland vuxit fram, börjande från stenålders samhället, 
genom den kulturformande svenska tiden. 
 
årskurs 12 
Internationella relationer   HI 3 
Avsikten med denna kurs är att ge eleverna insikt i hur det moderna samhället har vuxit fram utgående 
från 1800- och 1900-talens omvälvningar. Vi utreder orsaker till och följder av de den ekonomiska, 
ideologiska och maktpolitiska konkurrensen som präglat de senast gångna århundradena och som 
inverkar på skeendena i vår egen tid. 
 
Vändpunkter i Finlands historia   HI 4 
I denna kurs följs Finland utveckling från 1800-talet till våra dagar. Statens födelse, krig och kriser 
granskas i syfte att ge eleven verktyg att förstå den politiska och kulturella utvecklingen till det samhälle 
vi lever i idag. 
 
Vartannat år erbjuds skolans egen fördjupade kurs, nutidshistoria, sammanslaget med andra årskurser. 
 
Nutidshistoria   HI 7* 
Vi bekantar oss men aktuella nutidsföreteelser och studerar deras ursprung. Eleverna gör egna studier 
över aktuella ämnen som de presenterar för klassen. Kursen kan också bertaktas som en kurs i 
samhällslära. 
 
 
 
Samhällslära 
 
årskurs 10 
Ekonomisk kunskap   SL 2  
Kursen utgör en introduktion i näringslivets verksamhetsprinciper både ur privat- och ur 
samhällsekonomisk synvinkel. De studerande ges en inblick i näringslivet med hjälp av olika typer av 
statistik och andra källor. 
 
årskurs 11 
Samhällskunskap   SL 1  
Kursen ger insikt i staten och det politiska livet. Samhällssystemen och statsvetenskapliga teorier 
granskas med tonvikt på det finländska samhället. 
 
Fördjupade kurser 
Medborgarens lagkunskap   SL 3 
Kursen skall ge de studerande grundläggande kunskaper om Finlands rättsordning och lärasig att bevaka 
sina rättigheter samt att själva utföra enkla rättshandlingar. 
 
årskurs 12 
Europeiskhet och Europeiska unionen   SL 4 
Kursen orienterar de studerande i Europeiska unionens verksamhet och i den enskildamedborgarens 
ställning i ett integrerat Europa samt uppmuntrar dem att delta i den aktuella debatten om unionen. 
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Nutidshistoria SL6  Se under Historia. 
Filosofi 
 
årskurs 10 
Introduktion till filosofiskt tänkande   FI 1  
Målsättning och innehåll: Den obligatoriska kursen i filosofi omfattar en introduktion till den europeiska 
filosofins centrala filosofiska begrepp, forskningsmetoder och en översikt av den europeiska filosofins 
historia.  
Bedömning: kursen avlägges genom slutprov och/eller ett eget arbete. 
 
Fördjupade kurser 
årskurs 11 
Filosofisk Etik FI 2 
Målsättning och innehåll: De studerande skall i denna kursen bli insatta i den filosofiska etikens viktigaste 
problem, begrepp och teorier. Vidare skall de studerande förmå strukturera sina egna moraliska 
avgöranden och motiveringar utgående från den filosofiska etiken samt lära sig ett kritiskt förhållningssätt 
och tolerans såväl gentemot sig själv som gentemot andra. Vi går genom tillämpande och normativ etik 
angående moralfrågor samt metaetik. Grunderna för olika moraliska värderingar och normer, moralens 
förhållande till rätt och religion, förnuftets och känslornas andel i moralisk övertygelse samt fakta i etiska 
grundfrågor och våra möjligheter att nå fram till etiska sanningar är centralt innehåll i kursen.  
 
 
 
Psykologi 
 
årskurs 10 
Psykisk aktivitet, lärande och interaktion PS 1 
Vi bekantar oss med grundbegreppen inom psykologin. Kursen ger insikt i psykologin som vetenskap 
samt tar upp viktiga områden som t.ex. Inlärningspsykologi. 
 
årskurs 11 
Människans psykiska utveckling   PS 2 
Vi betraktar människans utveckling genom alla hennes åldrar. Kursen är aktuell för alla som varit barn, 
lever i ungdomen och funderar över sina föräldrar som ser ut att genomgå sina livskriser de också. 
 
Kognitiv psykologi   PS 3 
Kursen koncentrerar sig på frågor, som berör människans minnesfunktioner, varseblivning och inlärning. 
I undervisningen ingår experiment såväl som genomgång av de viktigaste teorierna inom den kognitiva 
psykologin och nya forskningsrön. 
 
årskurs 12 
Neuropsykologi   PS 4 
Kursen behandlar det mänskliga beteendet utgående från människans neurologiska funktioner. 
Växelverkan mellan det fysiska och det psykiska. Utvecklingen av de neurologiska funktionerna under 
människans livscykel. Neurologiska störningar mm. I kursen ingår även avsnitt som berör 
motivationspsykologi. 
 
Personligheten och den mentala hälsan PS 5 
Vad är mental hälsa? Vad är personlighet? Svar på dylika frågor söker vi på den sista psykologikurse 
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Religion 
 
Evangelisk luthersk: 
 
årskurs 10 
Religion och världsåskådning   RE 1 
I denna kurs undersöks religionen som en global och mänsklig företeelse som påverkar samhället, 
kulturen och utformningen av olika världsåskådningssystem.   Man bekantar sig med religionernas och 
livsåskådningarnas allmänna natur, deras källor, utbredning och hur man forskar i dem.    Kursen skall 
belysa varifrån elevernas föreställningar härstammar och vilka kopplingar och konsekvenser deras val kan 
innebära. 
 
årskurs 11 
Kristendomen och de kristna kyrkorna   RE 2 
Här undersöks faktorer som påverkat den kristna trons uppkomst, Bibelns tillkomst och betydelse samt 
den kristna kyrkans utveckling och utbredning i samverkan med samhället och kulturen.  Utgångspunkten 
är de stora kyrkohistoriska linjerna.  Olika kyrkosamfunds egenart skärskådas med tonvikt på deras 
betydelse för centrala kulturområden. Kyrkans roll i dagens värld betonas, liksom det kyrkliga och 
religiösa livets kopplingar till social-, idé och konsthistoria.                    
 
årskurs 12 
Gott och ont i människolivet   RE 3 
Den kristna etikens innehåll och dess bibliska grund analyseras.  Man söker svar på för eleverna 
närstående individual- och samhällsetiska frågor samt globala problem.  Man bekantar sig också med 
etiken som vetenskap.  Målet är att visa vilken avgörande betydelse våra värdeomdömen har för våra val 
i livet. 
 
Fördjupad kurs 
Religionernas värld   RE 4 
Vi behandlar världsreligionerna med målsättningen att lära känna deras utmärkande drag och samtidigt 
förstå hur likartade de grundläggande frågorna om människans liv är i olika religioner. Vi studerar också 
religionernas inflytande på tänkandet, kulturen och samhället. 
 
 
 
Livsåskådningskunskap: 
 
årskurs 10-13 
Ett gott liv   LK 1 (O)  
Under kursen reflekterar man över vad ett gott liv är, vilka element identiteten och ett individuellt liv 
består av och vilka möjligheter människan har att eftersträva ett gott liv.  
 
Världsbilden   LK 2 (O)  
Under kursen diskuteras uppkomsten av en världsbild och skillnaderna mellan olika världsbilder. 
Religiösa strömningar i vår tid, ideologier, den vetenskapliga världsbilden samt argument som ligger 
bakom trossystem betraktas.  
 
Individen och samhället   LK 3 (O)  
I denna kurs diskuteras individen, gemenskapen, samhället och växelverkan mellan människor. Eleverna 
uppmuntras till att kritiskt se på olika ideologiska strömningar som präglar vårt samhälle.  
 
Samtliga studier kan ske i form av föreläsningar, självständiga arbetsuppgifter under handledning av 
läraren, diskussioner och föredrag. Kurserna kan också anordnas som nätkurser. Abiturienterna erbjuds 
en fördjupad kurs LK 4 (F) i livsåskådningskunskap i den egna skolan eller på annat hall. 
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4. Naturvetenskapliga kurser 
 
 
MATEMATIK 
 
Eleverna väljer inför det tionde året på vilken nivå de vill studera matematik. Den korta kursen består av 
sex obligatoriska kurser samt tre fördjupade, som är valbara. Den långa matematiken består av tio 
obligatoriska kurser samt fyra fördjupade, som är valbara. Båda nivåerna innehåller dessutom en kurs där 
grundskolans mest centrala stoff repeteras samt en kurs i projektiv geometri. 
 
 
Lång matematik 
 
årskurs 10 
Repetition inför gymnasiet  MAA15 / MAB 10 
Under kursen repeteras de viktigaste delområdena i grundskolans matematik för att skapa en god grund 
för gymnasiestudier i ämnet. 
 
Funktioner och ekvationer MAA 1 
Under kursen förkovrar de studerande sig i att lösa ekvationer och utföra procenträkningar. 
Proportionalitets-, kvadratrots- och potensbegreppen fördjupas. Lösning av kvadratrots-, potens- och 
exponentialekvationer.  
 
Polynomfunktioner MAA 2 
Kursens mål är att de studerande skall få rutin i att använda polynomfunktioner och lära sig att lösa 
polynomekvationer av andra graden och högre grad samt lära sig lösa enkla polynomolikheter. 
Kvadrerings- och konjugatreglerna samt faktorisering av polynom. 
 
Geometri MAA 3 
Under kursen löses geometriska problem genom att utnyttja figurers och kroppars egenskaper, 
likformighet, Pythagoras sats samt trigonometrin för rät- och snedvinkliga trianglar. Sinus- och 
cosinussatserna, geometrin för cirkeln, dess delar och räta linjer i anslutning till den, beräkning av längder, 
vinklar, areor samt volymer i anslutning till figurer och kroppar. Formulering, motivering och användning av 
geometriska satser. 
 
Analytisk geometri MAA 4 
Den analytiska geometrin binder ihop geometriska och algebraiska begrepp. Punkter, räta linjer, cirklar 
och parabler undersöks med hjälp av deras ekvationer. Förståelsen av begreppet absolutbelopp 
fördjupas. Ekvationer och olikheter med absolutbelopp samt ekvationssystem  
löses.  
 
årskurs 11 
Vektorer MAA 5 
Kursen introducerar vektorbegreppet och grunderna för vektorkalkyl. Figurers egenskaper undersöks med 
hjälp av vektorer. Punkter, avstånd och vinklar i två- och tredimensionella koordinatsystem, skalärprodukt, 
räta linjer och plan i rymden. 
 
Sannolikhet och statistik MAA 6 
Kursen tar upp grunderna i kombinatorik samt geometrisk, klassisk och statistisk sannolikhet. Regler för 
sannolikhetsberäkningar. Diskret och kontinuerlig sannolikhetsfördelning samt bestämning och tolkning av 
fördelningarnas karakteristika. 
 
Derivatan MAA 7 
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I kursen behandlas rationella ekvationer och olikheter samt polynomfunktioners och rationella funktioners 
gränsvärden, kontinuitet och derivata. En funktions förlopp samt största och minsta värden bestäms med 
hjälp av derivatan. 
 
Rot- och logaritmfunktioner MAA 8 
I kursen behandlas rot-, exponential- och logaritmfunktioner och –ekvationer samt dessa funktioners 
derivator. Dessutom behandlas sammansatta och inversa funktioner samt deras derivator. 
 
Projektiv geometri MAA 21 / MAB 21 
Den projektiva geometrin frigör tänkandet från den euklidiska geometrins begränsningar och ger möjlighet 
att abstrahera tänkandet till en begreppslig skönhet, som samtidigt är en grund för förståelsen av icke-
euklidisk geometri och topologi. Sektionernas metamorfos har sin motsvarighet i 
koordinattransformationer, vilka är betydelsefulla i den moderna fysiken. 
Kursen arbetar med den projektiva geometrins centrala begrepp: projektioners och sektioners 
egenskaper, Desargues sats, projektiv linje och oändlighetspunkt, oändlighetslinje, punktens och linjens 
dualitet, sektioners dubbelförhållande i korthet, jämförelse mellan projektiv och euklidisk geometri. Pascals 
sats och Brianchons sats tas som exempel på dualitetsprincipen. 
 
 
årskurs 12 
Trigonometriska funktioner och talföljder MAA 9 
I kursens undersöks trigonometriska funktioner med hjälp av symmetrier i enhetscirkeln. Trigonometriska 
ekvationer löses och derivatorna av trigonometriska funktioner bestäms. Dessutom introduceras 
begreppet talföljd varefter praktiska problem löses med hjälp av aritmetiska och geometriska talföljder och 
deras summor. 
 
Integralkalkyl MAA 10 
Kursen introducerar begreppen primitiv funktion och integral. Bestämning av primitiva funktioner till 
elementära funktioner, sambandet mellan integral och area. Bestämning av areor och volymer med hjälp 
av integraler. 
 
Fördjupade kurser 
De fördjupade kurserna erbjuds om det finns tillräckligt intresse. Kurs MAA11 kan också erbjudas på 
årskurs 11. 
 
Talteori och logik MAA 11 
Kursen fördjupar förståelsen av matematisk bevisföring och talens egenskaper. I kursen studeras 
formalisering av satser, sanningsvärden hos satser, kvantorer, direkta och indirekta bevis, primtal, 
delbarhetsekvationer, Euklides algoritm och aritmetikens grundsats. 
 
Numeriska och algebraiska metoder MAA 12 
I kursen behandlas begreppen absolut fel och relativt fel samt reglerna för exakthet hos närmevärden. 
Delbarhet hos polynom. Begreppet iteration introduceras och ekvationer löses numeriskt med 
gaffelmetoden, Newtons metod och fixpunktsmetoden. Numerisk bestämning av derivator samt numerisk 
bestämning av integraler. 
 
Fortsättningskurs i differential- och integralkalkyl MAA 13 
Kursen fördjupar de teoretiska grunderna för differential- och integralkalkyl. Funktioners kontinuitet och 
deriverbarhet. Gränsvärden för funktioner och talföljder när variabelns värde går mot oändligheten samt 
generaliserade integraler. Gränsvärden för talföljder, serier och deras summor. Tillämpning av 
integralkalkyl för undersökning av kontinuerliga sannolikhetsfördelningar.  
 
Repetition MAA 14 
Repetition av de obligatoriska kurserna och lösning av studentexamensuppgifter. 
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Kort matematik 
 
årskurs 10 
Repetition inför gymnasiet MAA15 / MAB 10 
Under kursen repeteras de viktigaste delområdena i grundskolans matematik för att skapa en god grund 
för gymnasiestudier i ämnet. 
 
Uttryck och ekvationer MAB 1 
Kursen strävar till att de studerande skall bli vana att använda matematik när det gäller att lösa vardagliga 
problem. Centralt innehåll är samband och lagbundenheter mellan tal, formulering av samband mellan 
storheter och omskrivning av problem till ekvationer. Ekvationer av andra graden löses såväl grafiskt som 
algebraiskt.  
 
Geometri MAB 2 
Kursens mål är att de studerande skall kunna dra slutsatser om geometriska egenskaper hos figurer och 
kroppar och kunna lösa praktiska problem med hjälp av geometri. I kursen behandlas gestaltning av två- 
och tredimensionella figurer, likformighet och trigonometri, Pythagoras sats, bruk av geometriska metoder i 
koordinatsystemet samt area och volym hos figurer och kroppar. 
 
årskurs 11 
Matematiska modeller I MAB 3 
Kursen lär de studerande se samband mellan fenomen i den reella världen och beskriva dessa med 
matematiska modeller. Centralt innehåll är samband mellan variabler, tillämpning av lineära och 
exponentiella modeller samt polynom-, potens- och exponentialekvationer. 
 
Matematisk analys MAB 4 
I kursen introduceras derivata som ett mått på förändringshastigheten. Förändringshastigheten hos 
funktioner undersöks och derivatan används för att fastställa det största och minsta värdet för en 
polynomfunktion i tillämpningsuppgifter. Derivatan för polynomfunktioner, extremvärden, analys av 
polynomfunktioners tecken och förlopp. 
 
Projektiv geometri MAA 21 / MAB 21 
Den projektiva geometrin frigör tänkandet från den euklidiska geometrins begränsningar och ger möjlighet 
att abstrahera tänkandet till en begreppslig skönhet, som samtidigt är en grund för förståelsen av icke-
euklidisk geometri och topologi. Sektionernas metamorfos har sin motsvarighet i 
koordinattransformationer, vilka är betydelsefulla i den moderna fysiken. 
Kursen arbetar med den projektiva geometrins centrala begrepp: projektioners och sektioners 
egenskaper, Desargues sats, projektiv linje och oändlighetspunkt, oändlighetslinje, punktens och linjens 
dualitet, sektioners dubbelförhållande i korthet, jämförelse mellan projektiv och euklidisk geometri. Pascals 
sats och Brianchons sats tas som exempel på dualitetsprincipen. 
 
årskurs 12 
Statistik och sannolikhet MAB 5 
Kursens mål är att de studerande skall bli vana att handskas med, åskådliggöra, tolka och kritiskt 
analysera statistiskt material samt bli insatta i sannolikhetslärans grunder. Karakteristikor för kontinuerliga 
och diskreta statistiska fördelningar, normalfördelningen, kombinatorik, sannolikhetslärans grunder. 
 
Matematiska modeller II MAB 6 
I kursen behandlas ekvationslösning, lineära ekvationer med två variabler och lösning av lineära 
optimeringsproblem i praktiska situationer. Funktioner som matematiska modeller. Dessutom introduceras 
begreppet talföljd och praktiska problem löses med hjälp av aritmetiska och geometriska talföljder och 
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summor. 
 
årskurs 13 
Fördjupade kurser 
De fördjupade kurserna erbjuds om det finns tillräckligt intresse. 
 
Ekonomisk matematik MAB 7 
Kursens målsättning är att de studerande tillägnar sig matematiska färdigheter för att kunna planera sin 
egen ekonomi. Begrepp som används i det ekonomiska livet tas upp och index-, kostnads-, transaktions-, 
kredit- och skattekalkyler gås igenom. Dessutom behandlas matematiska modeller i ekonomiska 
sammanhang med hjälp av talföljder och summor. 
 
Matematiska modeller III MAB 8 
Kursen fördjupar de studerandes insikter i matematik och ger bland annat hjälpmedel för att bearbeta 
periodiska fenomen matematiskt. Centralt innehåll är trigonometriska funktioner med hjälp av 
enhetscirkeln, radianbegreppet, enkla trigonometriska ekvationer samt vektorbegreppet och 
grundläggande beräkningar med vektorer. 
 
Repetition MAB 9 
Repetition av de obligatoriska kurserna och lösning av studentexamensuppgifter. 
  
 
 
Fysik 
 
årskurs 10 
Obligatoriska kurser 
 
Fysiken som naturvetenskap FY 1 
Kursen strävar till att ge eleven en förståelse för fenomen via fysikaliska begrepp och principer samt en 
förståelse för hur naturvetenskapliga teorier byggs upp. I kursen ingår utförande av enkla 
naturvetenskapliga experiment samt tolkning och bedömning av resultaten. Grunderna för växelverkan, 
energi, strålning, kraft som orsak till att en rörelse förändras. Beskrivning av rörelser samt grafisk 
avbildning av rörelser.  
 
Fördjupade kurser 
 
Värme FY 2 
Centralt innehåll är gasers tillståndsförändringar och värmeutvidgning, tryck, hydrostatiskt tryck, 
uppvärmning och avkylning av kroppar, fasförändringar och värmeenergi, mekanisk energi, arbete, effekt 
och verkningsgrad, värmelärans huvudsatser, energi i slutna system och energikällor. 
 
årskurs 11 
Astronomi, FY 21 se specialiseringskurser 
 
Bygge och programmering av en minidator/Automation, FY 22 se specialiseringskurser 
 
årskurs 11 eller 12 
Vågrörelse FY 3 
Centralt innehåll är harmoniska krafter och vibrationsrörelser, vågrörelsers uppkomst och utbredning, 
vågrörelsers interferens, diffraktion och polarisation, reflexion, brytning och totalreflexion, ljus, speglar och 
linser, ljud, hälsoeffekter av buller och olika sätt att skydda sig mot kraftigt ljud. 
 
Rörelselagarna FY 4 
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Centralt innehåll är rörelsemodeller och Newtons lagar, distans- och kontaktkrafter, speciellt krafter som 
motverkar rörelse samt lyftkraft, rörelsemängdens konstans och impulsprincipen, kinetisk och potentiell 
energi, begreppet arbete, samt vibrations- rörelsens energi. 
 
Rotation och gravitation FY 5 
Centralt innehåll är kraftmoment och rotationsjämvikt, modeller för rotationsrörelse, likformig och likformigt 
accelererad rotationsrörelse, ekvationen för rotationsrörelse, rörelsemängdsmomentets konstans, 
rotationsrörelsens energi, cirkelrörelse och dess acceleration, gravitation och rörelser som påverkas av 
gravitation, kaströrelser och planeternas rörelser, satelliter och deras användning. 
 
Elektricitet FY 6 
Centralt innehåll är galvaniska element, elström i metalliska ledare, mätning av ström och spänning, Ohms 
lag, Joules lag, resistans, koppling av motstånd och Kirchhoffs lagar, Coulombs lag, homogena el-fält och 
materia i el-fält, kondensatorer, kopplingar och energi samt elström i halvledare. 
 
Elektromagnetism FY 7 
Centralt innehåll är magnetisk kraft, magnetfält och materia i magnetfält, laddade partiklar i homogena el- 
och magnetfält, induktionslagen och Lenzʼ lag, induktionsfenomen, energitransport med hjälp av elström, 
mätning av effektiv spänning och ström samt bestämning av impedansens frekvensberoende, 
svängningskretsar och antenner, elektromagnetisk kommunikation, elsäkerhet och energiindustrin. 
 
Materia och strålning FY 8 
Centralt innehåll är elektromagnetisk strålning, röntgenstrålning, svarta kroppars strålning, fotoelektriska 
effekten, strålningens partikelkaraktär och partiklars våg- karaktär, atommodeller med Bohrs atommodell 
som exempel, kvantfenomen, linjespektrum, atomens energitillstånd och energinivådiagram, atomkärnans 
byggnad, radioaktivitet och strålsäkerhet, ekvivalensen mellan massa och energi, kärnreaktioner och 
kärnenergi, materiens minsta beståndsdelar och klassificeringen av dem. 
 
 
 
Kemi 
 
årskurs 10 
Livets salt KE 21 se Specialiseringskurser 
 
årskurs 11 
Obligatorisk kurs 
 
Människans kemi och kemin i livsmiljön KE 1 
I kursen fördjupas kemins grunder. Kursen tar upp organiska ämnesgrupper såsom kolväten, organiska 
syreföreningar, organiska kväveföreningar samt deras egenskaper och tillämpningar. Blandningar och 
lösningar behandlas också. Nytt stoff är bindningar i och polaritet hos organiska föreningar, organiska 
föreningars reaktioner med protonöverföringar samt substansmängder och halter. 
 
Fördjupade kurser 
 
årskurs 11 eller 12 
Kemins mikrovärld KE 2 
I kursen behandlas grundämnenas egenskaper och det periodiska systemet, elektronhöljets struktur, 
atomorbitaler och hybridisering av dessa, bestämning av oxidationstal och föreningsformler, kemisk 
bindning, organiska föreningars struktur samt isomeri. Förståelsen för sambandet mellan ett ämnes 
struktur och dess egenskaper fördjupas. 
 
Reaktioner och energi KE 3 
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I kursen behandlas symbolspråket för kemiska reaktioner, organiska och oorganiska reaktionstyper, 
mekanismer och tillämpningar, stökiometriska beräkningar och den allmänna gaslagen, energiförändringar 
i kemiska reaktioner, samt reaktionshastigheter och de faktorer som påverkar hastigheterna. 
 
Metaller och material KE 4 
Kursen behandlar metallernas elektrokemiska spänningsserie, normalpotential, kemiska element och 
elektrolys, redoxreaktioner, metaller, icke-metaller och deras syre- och väteföreningar samt biopolymerer, 
syntetiska polymerer, kompositer, viktiga industriella råvaror och förädlingen av dem. 
 
Reaktioner och jämvikt KE 5 
I kursen behandlas reaktionsjämvikt och jämvikt mellan syror och baser, starka och svaga protolyter, 
buffertlösningar och deras betydelse, löslighet och mättad lösning samt grafisk framställning av jämvikt. 
 
 
 
Biologi 
 
årskurs 10 
Evolution och systematik   BI 1 
Under kursen behandlas livet på jorden som fenomen och biologins roll som vetenskap. Olika teorier om 
evolution och deras bakgrund studeras. Dessutom genomgås livets historia på jorden i huvuddrag. I 
samband med detta presenteras även organismsystemet som helhet samt grunderna i taxonomi. 
 
Cellbiologi och genetik   BI 2 
Cellens uppbyggnad och funktionssätt studeras. Olika slag av celler presenteras. I genetikdelen 
presenteras grunderna i klassik genetik samt även grunder i molekylär och cytogenetik. 
  
årskurs 11-12 (fördjupade kurser) 
De fördjupade kurserna avläggs under klass 12-13. För att kunna läsa de fördjupade kurserna bör man ha 
avlagt de obligatoriska kurserna. De fördjupade kurserna erbjuder repetition och fördjupning inför 
studentexamen. I regel hålls kurserna ”miljöbiologi” och ”bioteknik” vartannat år och ”människans biologi” 
och ”djurens beteende” vartannat år. Sålunda går det alltså att läsa samtliga fördjupade kurser under 
gymnasietiden. 
 
Miljöbiologi   BI 3 
Kursen behandlar olika ekosystem, tillämpad ekologi samt miljöproblematik. Liksom bioteknikkursen 
utgör den en fördjupnings- och repetitionskurs inför realprovet i studentexamen. 
 
Människans biologi   BI 4 
Fördjupning av människokunskapen från klasslärarstadiet, människans grundläggande livsfunktioner 
behandlas, samt de faktorer som reglerar och upprätthåller kroppens inre balans (homeostas). Dessutom 
studeras människans livscykel från befruktning till åldrande. 
 
Bioteknik   BI 5 
Kursen koncentrerar sig på de praktiska tillämpningar av olika biologiska processer som används inom 
tekniken. Samtidigt utgör den en repetition och fördjupning av det som behandlats under tidigare kurser. 
Bland de ämnen som behandlas finns medicinsk genetik, bioteknik samt frågor förknippade med 
genteknologi 
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Geografi 
 
årskurs 10 
Naturgeografi   GE 1 
Under kursen presenteras geografin som vetenskap. Till de ämnen som behandlas hör jorden som 
planet, grundvatten, glaciärer, insjöar och floder, jordens atmosfär och därmed relaterade fenomen.  
 
Ekologiläger GE 6 se under Läger 
 
årskurs 11 
Kulturgeografi   GE 2 
Kursen behandlar bl.a. demografi och befolkningsfrågor, utnyttjandet av naturresurser, energifrågor samt 
region- och samhällsplanering. 
 
årskurs 11-12 (fördjupade kurser) 
De fördjupade kurserna i geografi avläggs under klass 12-13. För att kunna läsa de fördjupade kurserna 
bör man ha gått de obligatoriska. De fördjupade kurserna ger repetition och fördjupning inför 
studentexamen. Alla fördjupade kurser ordnas inte nödvändigtvis varje år, men man bör ha möjlighet att 
avlägga samtliga kurser under sin tid i gymnasiet.  
 
Riskernas geografi   GE 3 
Kursen utgör repetition och fördjupning av tidigare genomgångna ämnen. Det genomgående temat är 
hasardgeografi och kursen behandlar såväl naturkatastrofer som samhälls- och miljöproblem, samt 
minimerandet av riskerna i samband med dessa. 
 
Regionstudier    GE 4 
Eleven utför ett självständigt arbete som behandlar ett visst geografiskt område. Såväl natur- som 
kulturgeografiska aspekter bör tas upp. Dessutom ingår lektioner i kartografi och geografiska 
informationssystem (GIS). 
 
 
 
 
 
 

5. Språkprogram 
 
Finska 
 
årskurs 10 
Vardagsliv och hobbyer   FINA 1 
Kursbeskrivning: Syftet med kursen är att befästa och fördjupa vardagliga företeelser och 
intresseområden, med tonvikt på sådant som intresserar eleverna själva. Eleverna arbetar med texter, 
dialog och kortare dramatiseringar inför klassen samt utökar sitt aktiva ordförråd. Mot slutet av kursen 
läser eleverna en på finska skriven bok som de själva får välja. Därefter skriver de en uppsats om boken 
och gör en muntlig presentation inför klassen. Meningen är att stimulera eleverna att läsa litteratur på 
egen hand. Grammatiken repeteras och fördjupas. 
 
Människa och natur   FINA 2 
Kursbeskrivning: Texter väljs fritt utgående från temat människan och naturen. Olika miljöer i Finland 
behandlas ur till exempel rekreationssynvinkel. Kursen betonar intensiv textläsning samt både skriftlig och 
muntlig behandling av texternas innehåll. Grammatiska områden tas upp i samband med uppgifterna. 
Eleverna skriver och berättar om en resa, om upplevelser i naturen eller om miljö och natur där de själva 
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bor. I anknytning till klassens Lapplandsläger kan man till exempel behandla samernas liv. 
 
Massmedia och kommunikation   FINA 4 
Kursbeskrivning: Eleverna bekantar sig med olika slags tidningsartiklar eller program i tv och radio. 
Innehållet i det utvalda materialet diskuteras i klassen och var och en gör på egen hand skriftliga arbeten 
om till exempel Finlands samhällsskick, närsamhället eller något aktuellt debattämne. Arbetena 
presenteras muntligt inför klassen. Eleverna kan också arbeta i grupp kring något ämne som behandlas. 
Därtill studerar eleverna under kursen omfattande grammatiska helheter. 
 
årskurs 11 
Samhälla, kultur och litteratur   FINA 6 
Kursbeskrivning: Kursen öppnar dörrar till kulturen och samhället i Finland genom att studera finsk 
litteratur. Syftet är att ge eleverna en helhetsbild ur olika tidsperspektiv samt uppmuntra till att självständigt 
inhämta vidare kunskaper. Eleverna läser under kursen en finsk roman eller fördjupar sig i något litterärt 
eller kulturellt ämne genom att skriva en uppsats. Det finska språkets ursprung och släktspråken tas upp. 
Till slut skall varje elev skriftligt kunna uttrycka vad de har lärt sig under kursen. 
 
Yrkes- och näringsliv   FINA 5 
Kursbeskrivning: Eleverna läser texter och artiklar som handlar om yrkes- och näringslivet och utökar sitt 
ordförråd inom dessa områden. Var och en skriver texter och berättar även muntligt om sina egna 
funderingar kring framtiden, vidare studier samt yrkesval. Utbildningsmöjligheter och olika sorters arbeten 
diskuteras. Därtill gör eleverna två skriftliga personporträtt, ett av en fiktiv person och ett av en verklig 
person. I dessa uppgifter behandlas personernas personliga liv och deras arbetsliv. Båda arbetena 
presenteras muntligt i klassen. Under kursen analyserar eleverna texter och lär sig att få fram 
huvudtankarna, att skilja på fakta och värderningar. De skriver referat och arbetar med att behärska 
språkriktighet och variation i fråga om till exempel ordval och styckeindelning. 
 
Teknik och miljö, globala frågor   FINA 3 
Kursbeskrivning: Kursen betonar intensiv textläsning och mångsidig textanalys. Eleverna skriver 
uppsatser om olika teman kring yrkes- och näringsliv samt teknik och miljö samt gör översättningar 
relaterade till dessa områden. Grammatik och språkvård tas upp i anknytning till det som kommer upp i 
texterna. I slutet av kursen gör eleverna ett mer omfattande skriftligt arbete om något globalt problem som 
de är intresserade av. Under kursen behandlas de skriftliga helheterna även muntligt inför klassen, vilket 
också kan leda till diskussioner kring till exempel viktiga globala frågor. 
 
årskurs 11-12 
Den förberedande fördjupade kursen inför studentexamen FINA 8.  
 
årskurs 12 
Muntlig framställning   FIM 7 
Kursbeskrivning: Kursens syfte är att bland annat träna dialoger och muntlig presentation av ett 
varierande skriftligt material enligt elevernas egna intressen. Man arbetar i grupper med delområden kring 
ett mer omfattande gemensamt tema som klassen själv väljer. I helheten ingår en skriftlig del som görs till 
exempel i form av tidningsartiklar samt fria och mångsidiga uttrycksmedel i samband med 
presentationerna av arbetet inför klassen. Eleverna intervjuar också en eller flera personer i anknytning till 
det delområde de väljer. 
 
 
 
Engelska 
 
årskurs 10   The World Is Mine Oyster (De unga och deras värld) EN 1  Vi repeterar central grammatik, till 
exempel verblära, och läser texter kring unga människors liv. Vi läser även sagor och lyrik. Vi tränar våra 
praktiska färdigheter både muntligt och skriftligt.   
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Words, Words, Words... (Kommunikation och fritid) EN 2  Vi behandlar texter kring arbete, fritid och 
intressen. Vi tränar small talk, beskriver mat och diskuterar intressanta ämnen, till exempel boende och 
semester, och funderar kring brittisk kontra amerikansk engelska. Dessutom fördjupar vi våra kunskaper i 
grammatik bland annat pronomen, artiklar och genitiv.  

 Tomorrow Belongs to Me (Studier och arbete) EN 3  Vi arbetar med varierande uppgifter kring mer 
krävande texter om bland annat utbildning, arbete och samhälle. Vi fördjupar våra kunskaper om 
Shakespeares liv och verk. Vi tränar oss i att beskriva livet i Finland ur olika synvinklar. Därutöver 
fördjupar vi och tränar våra kunskaper i grammatik, bland annat adverb och pronomen. 

årskurs 11 

Know Then Thyself (Kultur) EN 5  Vi arbetar kring kulturella teman och gör en djupdykning i den 
anglosaxiska kulturen via bland annat medietexter och skönlitteratur från olika genrer. Vi läser romaner, 
noveller, och lyrik. Var och en presenterar dessutom en anglosaxisk poet. I grammatiken behandlar vi till 
exempel adverb, adjektiv och former i passiv. 

To Whom It May Concern (Samhället och omvärlden) EN 4  Vi arbetar med mer krävande texter kring till 
exempel sociala, ekologiska och globala frågor. Vi fördjupar  ordförrådet och fraseologi och bygger vidare 
på vår ordkunskap.  

O, Brave New World (Vetenskap, ekonomi och teknik) EN 6  Vi finslipar våra kunskaper i grammatik 
och vår skriftliga framställning samt behandlar mer krävande texter kring bland annat teknik och 
vetenskap. Tonvikten under kursen är delvis lagd på uppsatsskrivning, där vi övar olika skrivstrategier. 
Därtill förverkligar vi under denna kurs skriftligt  en del av innehållet i den föregående kursen.  

Fördjupade kurser: 

årskurs 11-12 

To Be or Not to Be EN 8   Vi behandlar teman som berör global utveckling, aktuella händelser och olika 
världsbilder. Dessutom arbetar vi vidare med grammatik. Vi inleder en mer intensiv övning inför 
studentskrivningarna genom att bekanta oss mer ingående med provets olika delar, först i separata avsnitt 
och sedan som en helhet i form av ett preliminärt prov.   

årskurs 12 

Trippingly on the tongue EN 7   Tonvikten i denna kurs är muntlig framställning.  Vi övar att använda 
språket muntligt i olika situationer och diskuterar aktuella händelser. Därtill undersöker vi hur naturen har  
inspirerat engelskspråkiga författare under olika tider. Eleverna läser ett klassiskt anglosaxiskt verk och 
presenterar det muntligt.  

 

 

Tyska 
 
årskurs 10 
TYB2 1 behandlar i första hand omgivningen; människor, geografi, historia, sevärdheter, 
rekreationsmöjligheter. Ordförrådet breddas vardagliga situationer behandlas genom enkla 
samtalsövningar. Adjektivens komparation och starka verb är huvudtema inom grammatiken. De första 
uppsatserna skrives. 
 
TYB2 2 omfattar livet ur individens och samhällets synvinkel. Teman är bl.a. hälsa, välfärd, kultur och 
miljö. Muntlig kommunikation och grammatikens grundstrukturer övas. Den skriftliga förmågan befästs 
genom uppsatsskrivning. 
 
årskurs 11 
TYB2 3 fortsätter i stort sett med samma teman som de föregående kurserna. De studerande skall öva 
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sig i muntlig och skriftlig framställning om dessa teman. De skall lära sig att lägga fram önskemål  och 
berätta om planer för framtiden. 
 
TYB2 4 utgår från allmänt hållna texter, även mediatexter som behandlar den samhälleliga 
verksamheten både i Finland och annanstans. Även texter som berör ekologi och miljö behandlas. 
Kursen omfattar textförståelse och samt muntliga och skriftliga framställningar.  
 
årskurs 12 
TYB2 5 bygger på allmänt hållna texter som berör vetenskap, teknik, kommunikation. Textförståelse och 
skriftliga övningar utgör en viktig del av kursen.  
 
TYB2 6  förbereder studentexamen genom textförståelse och skriftliga övningar. Grammatiken repeteras. 
 
 
 
Franska, lärokurs som påbörjas i gymnasiet (B3) 
 
God dag, trevligt att träffas  FRB3 1 
Språket i kursen omfattar grundläggande funktioner, såsom att hälsa, att ta avsked och 
att presentera sig. Vi övar oss i att berätta om oss själv samt svara på frågor och ställa frågor till en annan 
person. Ämnesområdena täcker också familjen och de närmaste mänskliga relationerna. Vi lär oss även 
att klara oss i enkla alldagliga språksituationer. 
Kursens tonvikt ligger på muntlig kommunikation. Vi lär oss grunderna i uttalet och rättstavningen i 
franskan. 
 
 
Så ska saker och ting skötas FRB3 2 
Kursen handlar om släkt, vänner och andra mänskliga relationer och om dagliga rutiner. 
Vi övar oss i att klara oss i olika alldagliga situationer, som att göra uppköp 
och uträtta ärenden i olika sammanhang. I kursen betonas talförståelse och muntlig framställning. 
Målet med kursen är att man både förstår och kan yttra sig behjälpligt i alldagliga situationer. 
 
Fritid och intressen FRB3 3 
Ämnesområden och situationer i denna kurs tas ur de ungas dagliga liv, närmiljö, intressen,  
fritidsverksamhet och hobbyer samt tjänster i anslutning till dem. I kursen betonas talförståelse 
och förmågan att tala det främmande språket, bland annat hur man uttrycker åsikter 
på det. Kännedomen om språkets grundstrukturer utvidgas. Dessutom lär vi oss att tolka innehållet i samt 
själva skriva några korta skriftliga meddelanden om vardagliga saker. 
 
Världen och vi FRB3 4 
Kursen handlar om människor, geografi, historia, sevärdheter och rekreationsmöjligheter 
i eget land och i främmande länder. I kursen betonas talförståelse och muntlig 
kommunikation och grundstrukturerna befästs. Vi övar även den skriftliga förmågan med hjälp 
av kommunikativa uppgifter. 
 
Förr och nu FRB3 5 
I kursen behandlas livet förr och nu såväl ur individens som ur samhällets synvinkel. Teman är till 
exempel hälsa och välfärd. I kursen betonas muntlig kommunikation och grundstrukturerna 
befästs. Den skriftliga förmågan övas med hjälp av kommunikativa uppgifter. 
 
Studier och framtidsplaner FRB3 6 
Kursen handlar om skola, studier och arbetsliv samt om de ungas framtid. Vi 
övar oss i att tala och skriva kring dessa teman samt lär oss att lägga fram 
önskemål och planer för framtiden. 
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6. Musik, bildkonst,drama och eurytmi 
 
 
 
Musik 
 
Musiken och jag    MU 1 
Kursens mål är att de studerande skall finna sitt eget sätt att verka på musikens område. De skall via sitt 
förhållande till musiken reflektera över musikens betydelse för människan och för växelverkan människor 
emellan. De skall undersöka sina möjligheter att göra och tolka musik, att lyssna på musik och att utnyttja 
kulturella tjänster. Under kursen skall de studerande bekanta sig med varandras musikintressen och med 
det lokala musiklivet. De studerande skall utveckla sin röstbehandling och sin spelförmåga som 
uttrycksmedel för musik. Under kursen fördjupas deras kännedom om musikaliska grundbegrepp genom 
praktisk musicering. De studerande skall lära sig att iaktta ljudmiljön och sätta sig in i hörselvård.   
 
Ett flerstämmigt Finland   MU 2 
Kursens mål är att de studerande skall lära känna den finländska musiken och stärka sin kulturella 
identitet. De skall undersöka olika musikkulturer i Finland och även deras subkulturer samt lära sig att 
förstå deras bakgrundsfaktorer, utveckling och väsentliga drag. Under kursen granskas den europeiska 
konstmusikens inflytande på den finländska musikkulturen. I studierna utnyttjas mångsidiga arbetssätt, 
särskilt musicering och musiklyssnande. När man musicerar bör man fästa avseende vid det egna 
uttrycket och vid utvecklingen av förmågan att lyssna och kommunicera. Stoffet bör företräda olika 
musikarter: populärmusik, konstmusik och folkmusik.  
 
A cappella sång/kör   MU 23* 
Under kursen bekantar de studerande sig med flerstämmig körsång utan ackompanjemang.    
 
Den västerländska konstmusikens historia   MU 6*  se Konstbågen 
 
Orkester/ Vi musicerar tillsammans   MU 3–5, 
Man kan spela med i orkestern med ett orkesterinstrument, ett ackompanjerande instrument eller annat 
soloinstrument. Syftet med orkesterverksamheten är att utveckla de spelandes förmåga till samspel. 
Denna förmåga uppövar de studerande genom att delta i orkesterövningar samt medverka vid konserter, 
fester i skolan och andra tillställningar. Fördjupade kurser i musik erbjuds under 1-2 läsår. Under kurs F5 
tränas orkesterrepertoaren för de gamlas dans. 
 
Kör   MU 21 och MU 22   se Specialiseringskurser 
 
 
Gymnasiediplom i musik    MU 24* 
För att kunna avlägga gymnasiediplom i musik krävs att den studerande har avlagt fyra musikkurser. 
Detta konstnärliga studieprov som kompletterar studentexamen kan avläggas i form av  

1) ett prov där man planerar, förverkligar, dokumenterar och utvärderar en individuell konstnärlig 
produktion eller ett individuellt vetenskapligt arbete 

2) Ett arbete i vilket man kombinerar olika delområden inom musiken och ger prov på omfattande och 
djuplodande insikter och färdigheter 

Utbildningsstyrelsen instruktioner för avläggandet av gymnasiediplom i musik finns på www.oph.fi 
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Bildkonst 
 
årskurs 10 
Visuell kommunikation   KO 1 
Under kursen studeras bildkonstens medel och uttryck. Eleverna tecknar, målar och använder olika 
blandtekniker för att hitta möjligheterna i bildkonsten. I under- visningen tas sådana bildkonstnärliga 
element som yta, rum, struktur, färg, rörelse, stämning, karaktär o.s.v. fram. Efter den svart-vita perioden 
i nionde klass kommer färgen starkt fram i undervisningen. Färgernas olika karaktär och samspel 
undersöks i målningen. Rembrandts målningar och grafik studeras ingående för att lära av hans 
mästerliga behandling av ljus och mörker. Under kursen undersöker eleverna också hur bildkonstens 
medel används i media och hur medierna påverkar oss. Genom att besöka utställningar bekantar sig 
eleverna sig med olika konstnärer och blir vana att uppleva och analysera konst. 
 
Kurs i film KO 6* 
Kursen går ut på att göra en kortfilm (eller flere, beroende på deltagar mängden). Tyngdpunkten ligger i 
skapandet och inte i teorin. Genom att göra en film lär sig eleverna om filmens-språk, dess möjligheter och 
om arbetet och besluten som ligger bakom all rörlig media. Filmen kan vara fiktiv, dokumentarisk eller 
experimentell. Till prosessen hör: skrivandet av manus-skript, planering av det visuella, genom att göra 
kollager och rita bildmanus, ljudplanering filmandet/ förverkligandet, klippning, både bild och ljud. 
Varje lektion (ifall 4 timmar samma dag) går vi igenom ett utav skedena i prosessen. Med en kort inledning 
till själva förverkligandet.  
Gruppen arbetar intensivt tillsammans. För att få ihop en film måste gruppen fungera bra tillsammans. 
Film ger möjlighet till olika talanger, skrivandet, filmfotograferande, musik/ljud och skådespelande. 
Eleverna får prova på nya saker, samt hitta nya sätt att kombinera talanger och kreativitet. 
 Film ger möjlighet till att diskutera på ett annat sätt. Genom att ställa bilder vid sidan om varandra skapar 
man nya tankar och assosiationer.  
 
 
Målning   KO21   se Specialiseringskurser  
 
årskurs 11 
Verkstad för bildkonst    KO 5 
Eleverna får fördjupa sig i bildkonst: söka olika uttrycksformer och använda olika arbetsmetoder och 
tekniker. Tillämpningar av den moderna konsthistorien och samtidskonstens uttrycksformer. Eleverna har 
nu i allt högre grad möjlighet att hitta sina individuella mål och uttryck i sitt konstnärliga skapande. I 
modellering arbetar eleverna med fria former och gör metamorfosövningar, gärna i samarbete med 
biologi- undervisningen. Teknik: Akrylmålning, oljemålning, kritor, akvarell, lera och annat material för 
tredimensionellt arbete. 
 
Modern konsthistoria   KO22   se Specialiseringskurser 
 
årskurs 12 
Arkitekturhistoria, Bildkonst   KO 2   se Konstbågen 
 
Människan och miljön   KO 7 se Konstbågen 
 

Konstdiplom   KO 23 
Kursen är en del av studentexamen. 
 
Kulturresa   KO 8   se Konstbågen  
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Drama och talkonst 
 
årskurs 10-11 
Tvärkonstnärligt projekt DT 21* och DT 22* 
se DT23* 
 
årskurs 12 
Skådespel   DT 23* 
Delområdet drama förverkligas i tolfte klassen i form av en väl inövad föreställning, öppen för 
allmänheten. Inom undervisningen i modersmål genomgås dramats historia för att ge eleverna 
inspiration. 

Arbetet med pjäsen föregås av en improvisationsperiod där eleverna söker dramatiska situationer och 
sina rollgestalter samt analyserar hela pjäsens idé och planerar dess konstnärliga utformning.  

Följande period omfattar skådespelsarbete på scenen. Eleverna har förutom sina roller också uppgifter 
inom teaterns övriga områden som bl.a. producenter, musiker, kompositörer, scenografer, koreografer, 
kläd- frisyr- och sminkdesigners, rekvisitörer och affischmålare. Dessutom lär eleverna sig behärska den 
tekniska sidan av en föreställning genom att planera och förverkliga ljud- och ljussättningen. 

Skådespelsperioden innebär sålunda en omfattande integration med andra ämnen. 
 

Gymnasiediplom i Drama DT24 
Kursen är en del av studentexamen 
 
integrerad kurs, årskurs 10 - 12 
Belysning till teater/eurytmi   DT 1*  
De studerande planerar själva belysningen till minst två skådespel eller en eurytmi- uppvisning och gör 
alla de tekniska förberedelserna för belysningen av en föreställning.  
 
 
 
Eurytmi 
I klasserna 10–12 introduceras eurytmin på nytt för eleverna. Nu är det eurytmin som scenkonst som står 
i centrum. Eleverna arbetar medvetet med eurytmins grund- element, och lär sig behärska rörelserna 
utgående från dessa.  
 
Språkets uttryckskraft   EU 21   se Specialiseringskurser 
 
Den klassiska sonaten   EU 22   se Specialiseringskurser 
 
Djupdykning i musikens uttrycksmöjligheter   EU 23   se Specialiseringskurser 
 
Eurytmiturné   EU 1*  
Fritt val av musik- och diktstycken, men så att man bearbetar stycken till en avslutande uppvisning. 
Uppvisningen kan ske i samband med en av våra fester, i samband med skådespelet eller utformas till en 
turné till t.ex. den Internationella Ungdoms Eurytmifestivalen i Witten-Annen, Tyskland. 
 
Gymnasiediplom i dans/eurytmi  EU 24* 
Kursen är en del av studentexamen.7. 

7.Hälsofostran 
 
Gymnastik 
 
årskurs10   
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GY 1 och GY 5* 
I känslolivet börjar de unga bli självständiga. Den egna viljan står i förgrunden. Eleverna behöver 
uppmuntran för att deras positiva inställning till idrott och sport skall överleva detta åldersstadium. Nu 
betonas noggranna och lugnt övervägda prestationer i de olika rörelseformerna. I eleverna pågår en inre 
kamp – de har inte auktoritet. Därför behövs ett förståelsefullt och ledande grepp från lärarens sida. 

Kraftträning utgör en del av undervisningen på detta stadium. I friidrotten betonas kombinationen av 
smidighet och uthållighet. Denna kombination behövs t.ex. i häcklöpning och redskapsgymnastik. 
Gymnastik med konditionsbollar och stavar finns med i programmet för att eleverna skall lära sig att så 
mångsidigt som möjligt behärska sin kropp. Rytmiska övningar görs också utan musik för att eleverna 
skall kunna förnimma rytmen i sig själva. Den mångsidiga dansundervisningen fortsätter. Man skidar, åker 
skridsko, simmar och spelar alla slags bollspel. Volleybollen har en central plats, emedan 
rörelseströmmen i detta spel riktas uppåt i försöket att övervinna tyngdkraften. 
 
årskurs 11    
GY 2 och GY 4* 
Målet är ett mångsidigt program, i vilket även elevens egen målsättning tas i beaktande. Eleven vill pröva 
sin viljestyrka och försöka överträffa sig själv. Rörelseformerna blir målinriktade. I friidrotten tränas grenar 
som är riktnings- och målfokuserade. I bollspelen betonas användandet av taktikspel. Beroende av 
elevernas intresse övar man också dans, bågskytte, fäktning, golf, simning, slagträspel och bowling. I 
gymnastiken och redskapsgymnastiken är rörelserna starkt riktningsbetonade. Man gör också 
övningskombinationer i vilka rörelsegränserna ändras. 
 
årskurs 12    
GY 3 
Man fortsätter att ge en mångsidig undervisning och försöker därigenom även inspirera eleverna till att 
idka sport under fritiden. 

Adertonåringen vill få en helhetsbild av olika fenomen. Ett medvetet förhållande till all rörelse är därför 
målsättningen. Alla rörelseformer genomgås och deras betydelse klarläggs. Elevens egen målsättning är 
viktig och hans egna intressen beaktas därför. Möjlighet till specialisering ges. De enskilda eleverna får i 
mån av möjlighet planera och fullfölja en övningsperiod, som sedan utvärderas. Samarbete och 
hänsynstagande i alla sportgrenar betonas. 

Gamla danser inövas under en period och framförs. Kursen omfattar även etikettmedvetande. 
En del av undervisningen är den s.k. bothmergymnastiken, som är inbyggd i olika aktiviteter. Den 

stärker elevernas medvetna förhållande till omgivningen och till sin egen hållning samt deras 
rumsuppfattning och medvetenhet om rörelsesammanhangen. Koncentrationsförmågan och rörelsernas 
grundformer övas i denna rörelsepedagogik. 
 
årskurs 12       
De gamlas dans   GY 6* 
Salongsdanser övas och uppvisas därefter för elevernas föräldrar och folkhälsans pensionärer. 

 
 
Gymnasiediplom i gymnastik GY 21 
Kursen är en del av studentexamen. 
 
 
 
Hälsokunskap 
 
Årskurs 10-11 
Hälsokunskapens grunder   HÄ 1 
Kursens mål är att de studerande skall känna till faktorer som inverkar på det fysiska, psykiska och 
sociala välbefinnandet samt på arbetssäkerhet och annan säkerhet och kunna bedöma hur dessa tryggas 
i det egna levnadssättet och den egna miljön. De studerande ska lära sig inse betydelsen av att förebygga 
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folksjukdomar och de vanligaste smittsamma sjukdomarna samt lära sig att fundera på olika sätt att 
förebygga dem, märka vilka faktorer som inverkar på uppkomsten av hälsoskillnader, kunna skaffa sig, 
använda och bedöma fakta om hälsa och sjukdomar samt begrunda hälsokulturen och den tekniska 
utvecklingen ur hälsosynvinkel. De studerande ska lära sig känna till de viktigaste tjänsterna inom hälso- 
och socialvården. 
 
Årskurs 12-13 
Ungdomar, hälsa och vardagsliv   HÄ 2 
I kursen fördjupas målsättningarna i den obligatoriska kursen beträffande unga människors levnadssätt 
och hälsovanor i vardagslivet. Kulturella, psykologiska och sam- hälleliga fenomen samt tolkningar av 
dessa som förklarar hälsoproblem behandlas tematiskt. De studerande skall också fundera på hur de 
uppfattar sig själva och andra fysiskt, psykiskt och socialt. Speciellt betonas ansvaret för den egna hälsan. 
Under kursens gång diskuterar man särskilt värderingar, utför övningar och rollspel individuellt och i grupp 
samt tränar sociala färdigheter och arbetsformer som utvecklar förmågan att diskutera och argumentera. 
 
Hälsa och forskning   HÄ 3 
Inom ramen för kursen skall de studerande sätta sig in i historiska faktorer och perspektiv som påverkar 
hälsan, i olika metoder att undersöka hälsa och sjukdom samt i utvecklingslinjer i dödlighet och 
sjukfrekvens. Under kursen behandlas också den vanligaste forskningen inom hälsovård och egenvård, 
tolkningar av resultaten och konsekvenserna av dem. Därtill fördjupas innehållet i den obligatoriska kursen 
beträffande hälsovårdspraxis av olika slag, utbud på hälsovårdstjänster och individens ställning inom 
hälso- och sjukvården. I arbetet betonas aktivitet, praktiskt lärande, undersökande metoder och 
studiebesök. 
 

 
 

 
 
 

8.Läger 
 
 
årskurs 10 
Lapplandsläger/Ekologiläger   GE 5* 
Ekologiundervisningen i klass 10 hålls i form av ett läger i Lappland. Under lägret bekantar man sig med 
naturen i Lappland, olika miljötyper och deras särdrag, lär sig olika djurarter samt grunderna i 
fälttaxeringsmetoder. Dessutom ingår konstnärlig undervisning. 
 
årskurs 11 
Eurytmiturné EU1 och EU2 
se under Eurytmi. 
 
 
årskurs 11-12 
Studiebesök till partikelfysiklaboratoriet CERN i Schweiz FY9 
Studiebesök till det internationella partikelfysiklaboratoriet CERN i Schweiz görs vart annat år av dem som 
väljer de fördjupade fysikkurserna. 
 
årskurs 12 
Kulturresa   KO 8   se Konst- och Kulturbågen  
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9.Steinerskolans specialiseringskurser 
 

årskurs 10 
1. Livets salt KE 21 

Kursen är en laborationskurs med tonvikt på undersökning av syror, baser och salter. Ett flertal 
demonstrationer och grupparbeten ingår.  

 
2. Astronomi FY 21 

Astronomiundervisningen strävar till att utveckla ett rörligt tänkande som kan uppfatta 
himlakropparnas relativa rörelser. Kursen ger en allmän överblick av de astronomiska skeendena, 
såsom månen och dess faser, synodisk och siderisk månad, sol och måne under olika årstider, 
förmörkelser, himlakropparnas rörelser i zodiaken och vårdagjämningspunktens vandring. 
Dessutom behandlas vårt solsystem, vintergatan och övriga galaxer samt teorier om universums 
uppkomst och utveckling. I kursen ingår ett självständigt projektarbete där eleven fördjupar sig i ett 
valfritt tema i anknytning till kursen. 

 
3. Kör   MU 21 

I kören övar man upp sin röst med hjälp av andnings- och avslappningstekniker. Med hjälp av olika 
övningar söker man en naturlig och sund röstbehandling. Under kurserna lär man sig hur man 
sjunger flerstämmigt och hur man hittar en god klang. Vi sjunger i olika stilarter. Kören uppträder vid 
behov under skolans fester och i scenproduktioner.  

 
4. Språkets utryckskraft   EU 21  

Olika diktformer kan behandlas som komplement till perioden Ordets konst.  Diktens olika 
stilarter behandlas och en konstnärlig helhet kring en stilart utarbetas. Speciellt diktens rytmiska 
och musikaliska kvaliteter viktläggs.  

 
5. Den klassiska sonaten   EU 22 

På samma sätt som i föregående kurs lär man sig skilja mellan olika stilar inom den klassiska 
musiken. Den klassiska sonaten behandlas. Musikstycken ges ett eurytmiskt uttryck.  

 
6. Målning   KO 21  

I Steinerskolan läggs stor vikt vid målning. Färgerna talar till känslorna, till själen. Genom färger 
och målning får barn och ungdomar ett rikt och nyanserat förhållande både till naturfenomen och 
till människans inre själsliv. På kursen studeras färgernas uttryck genom målning. Olika färgers 
kvalitet och karaktär samt färgernas uppkomst och helhet i en färgkrets behandlas. På kursen 
undersöker vi, hur färgerna och olika färgkombinationer påverkar oss. Andra viktiga teman är 
varma och kalla färger, färgperspektiv, komplementfärger, färgharmonier, färgklangövningar, 
nyansering av färger och simultankontrast. På kursen målas bl.a. olika färgstämningar och görs 
fria färgexperiment. Goethes färglära är en central inspirationskälla för övningarna.          
Teknik: Akvarellmålning, glasmålning, pastellkritor och färgpennor. Utställningsbesök. 

 
årskurs 11 

7. Projektiv geometri   MAA 21/ MAB 21 
Projektiv geometri kan kombineras med både kort och lång matematik. Den projektiva geometrin 
frigör tänkandet från den euklidiska geometrins begränsningar och ger möjlighet att abstrahera 
tänkandet till en begreppslig skönhet, som samtidigt är en grund för förståelsen av icke-euklidisk 
geometri och topologi. Sektionernas metamorfos har sin motsvarighet i 
koordinattransformationer, vilka är betydelsefulla i den moderna fysiken. 
Kursen arbetar med den projektiva geometrins centrala begrepp: projektioners och sektioners 
egenskaper (i anknytning till bildkonst), Desarges sats, projektiv linje och oändlighetspunkt, 
oändlighetslinje, punktens och linjens dualitet, sektioners dubbelförhållande i korthet, jämförelse 
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mellan projektiv och euklidisk geometri. Pascals sats och Brianchons sats tas som exempel på 
dualitetsprincipen. 

 
8. Bygge och programmering av en minidator/Automation, FY 22  

Kursen består av fyra delar: grunder i elektronik och komponenternasegenskaper, planering av 
kopplingsschemat, lödning av kretskortetsamt programmering av Picaxe 08 M2. 
 

9. Kör, 22 
se MU21 

 
10. Modern konsthistoria   KO 22 

I Steinerskolan blir konsthistorian behandlat på nionde klass från stenåldern till 1600- talet. 
Rembrandt samt romantikens stora landskapsmålare studeras mera ingående på tionde klass i 
förbindelsen med färgläran. På elfte klass ligger betoningen på modern konst. Målet är att 
eleverna skall förstå innehåll och uttryckssätt inom bildkonsten i vår tid och utnyttja denna 
konstkännedom i sin egen framställning. Eleverna lär känna ismerna från impressionism och 
expressionism till nutidskonst. Avsikten är att analysera olika utgångspunkter och målsättningar, 
när det gäller konstriktningar. De studerande lär sig förstå konstnärernas kamp och utveckling 
med hjälp av biografi-arbetet. Eleverna skall själv hitta nya möjligheter och uttryck genom att 
måla fria kopior av olika konstnärers arbeten. Utställningsbesök är också viktiga.  
Teknik: En presentation av en konstnär och dennas konst. Målning i olika tekniker.  

 
11. Djupdykning i musikens uttrycksmöjligheter   EU 23 

I toneurytmin behandlar man nu stycken med mera krävande uttryck, t.ex. ett modernt verk.  
 

12. årskurs 12 
Specialarbetet   SP 21   
Specialarbetet är ett självständigt utfört, personligt projekt som de studerande börjar planera i 
klass 11 och som utförs vid sidan av skolarbetet under det 12:e skolåret. Under ett års tid skall 
eleven samla material om sitt ämne och lära sig att skilja det väsentliga från det oväsentliga. 
Ämnet bör behandlas ur olika synvinklar och olika alternativ till att formge arbetet söks. Arbetet 
bör dock innehålla en skriftlig redovisning. Specialarbetet presenteras inför en publik, varvid 
eleven bör vara beredd att bemöta frågor.  Temat för arbetet väljs under första hälften av mars 
månad i klass 11. Samtidigt får eleverna en handledare som bör höra till skolans lärarkår. För att 
handledaren skall ha möjlighet att utöva sin roll, bör det första mötet mellan elev och handledare 
ske före påsk samma år. Det andra mötet bör ske före sommaren. Beroende på arbetets art bör 
eleven ha mellan 4–8 möten med respektive handledare.  
ALTERNATIVT till specialarbetet kan man välja att göra gymnasiediplomet.  

13. 10. Konstbågen 
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10.Konstbågen 
 
 
årskurs 10 
Poetik/Ordets konst  Ordets konst ”I begynnelsen var Ordet.” MO 10* 
Under kursen diskuteras det episka behovet och språkets betydelse för människan. Litteraturens 
uppkomst och litteraturen i de äldsta kulturkretsarna behandlas.  Muntliga och skriftliga övningar inom de 
tre huvudgenrerna av litteratur ingår, och i samband med kursen skriver och utformar de studerande 
självständigt ett omfattande periodhäfte. Under kursen repeteras och fördjupas berättelsestoff från lägre 
årskurser. Kursen är en parallellkurs till kursen i antikens historia och en del av konstfostran vid RSS. 
 
årskurs 11 
Den västerländska konstmusikens historia   MU 6* 
Under kursen bekantar sig de studerande med den västerländska konstmusiken uppkomst och 
utveckling från de äldsta kulturerna till vår tid.  
 
Människan och miljön  KO 7 
I tolfte klass är det centrala temat i konstundervisningen människan och hennes miljö. Människan som 
motiv ritas och målas i olika tekniker. Eleverna gör också porträtt av varandra. I arkitekturhistorian (O2) 
lär elever sig hur den moderna arkitekturen har uppstått och vad en god miljö för människor och natur 
består av. Den konstnärliga problematiken behandlas också på konsttimmarna. Eleverna lär sig betrakta 
miljön i dess olika former och göra arkitekturteckningar. De övar planläggning och formgivning. Övningar 
och iakttagelser av rum, av proportioner, rörelse, struktur och form, färg och material. Teknik: Teckningar, 
målning, skisser, experiment. 
Modellering av huvudet.På kursen studeras människans anatomi. Eleverna modellerar ett huvud i lera i 
naturlig storlek. Teknik: Lera, bränning. 
 
årskurs 12 
Arkitekturhistoria, bildkonst   KO 2 
En inblick i den moderna arkitekturens uppkomst. Olika kulturers sätt att forma miljö och bostad. Idéer 
och problem i planläggning av vår byggda miljö. Ekologiskt byggande. På konsttimmarna får man 
praktisk övning i planläggning.          
 
Konstbågen består av fyra kurser. Tillsammans bildar de en helhet. Blicken är hela tiden fäst på hur 
människan uttrycker sig genom konsten. Helheten inleds redan i klass 9, där temat behandlas utgående 
från skulptur och bildkonst. I klass 10 behandlas litteraturen, i klass 11 fördjupar eleverna sig i musikens 
historia och olika musikstilar, och i klass 12 behandlas byggnadskonsten.  

Dessa kurser är en förutsättning för deltagande i kulturresan i åk 12 
 
 
Kulturresa   KO 8 
I åk 12 utmynnar högstadiets konstperioder (konstbågen) i en kulturresa till ett land, där eleverna på ort 
och ställe kan uppleva det de hört och läst om i kultur-, musik- och konstundervisningen. 
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11. Studiehandledning 
 
  
Utbildning, arbete och framtid SH 1 
Målet för den obligatoriska kursen i studiehandledning är att de studerande skall få de centrala kunskaper 
och färdigheter som de behöver för att inleda och slutföra studierna i gymnasiet samt för att kunna söka in 
till fortsatta studier. I anslutning till kursen ordnas orientering i arbetslivet och i olika utbildningar på det 
andra stadiet och på högskolestadiet. Under kursen behandlas frågor som är gemensamma för alla 
studerande gällande gymnasiestudierna, studentexamen, fortsatta studier och yrkes- och karriärplanering 
samt andra aktuella frågor som dyker upp under gymnasiestudierna. 

Undervisningen händer i klass, i mindre grupper och individuellt. Kursen går över hela gymnasietiden. 
Under den första tiden uppmuntras eleven att iaktta sina egna handlingsmönster, att bli förtrogen med sina 
starka sidor, men också med sina utmaningar. På så sätt arbetar han/hon fram en realistisk självbild som 
inte stänger dörren om nya möjligheter utan ger eleven förutsättningar att kunna komma underfund med 
vad han intresserar sig för. 
 
Studier, arbetsliv och yrkesval SH 2 
Målen för den fördjupade kursen i studiehandledning är att öka de studerandes studiefärdigheter, förbättra 
deras självkännedom och med tanke på fortsatt utbildning och arbetsliv hjälpa dem att sätta sig in i 
sådana viktiga frågor som det inte är möjligt att fördjupa sig i under den övriga handledningen. Inom 
ramen för kursen kan de bekanta sig med någon eventuell framtida studieplats. 
 
Presentation av Rudolf Steiner skolan i Helsingfors  SH 3 
De som väljer denna kurs över sig att presentera gymnasiet i Rudolf Steiner skolan i Helsingfors inför 
nya sökare under bl.a. gymnasiets info-kvällar, föräldramöten och skolbesök. De studerande fungerar 
även i  som vänelev för nya elever som börjat i årskurs 10.  
 


