
Estetisk verksamhet
Du får arbeta med skapande i ämnen som bild, slöjd, drama och 
musik. Genom dessa ämnen får du uttrycka dina känslor, tankar 
och idéer. I ämnena får du prova på olika skapande aktiviteter och 
möta kulturen på olika sätt. 

Hem – och konsumentkunskap
Du kommer att arbeta och träna på viktiga vardagsuppgifter 
inför vuxenlivet. Du kommer att få tillaga hälsosamma måltider, 
tvätta, städa, planera och hantera pengar samt träna på att göra 
miljömedvetna val.

Idrott och hälsa
I ämnet kommer du att prova på och lära dig om olika fysiska 
aktiviteter både inomhus och utomhus. Du kommer att arbeta 
med att förstå sambanden mellan motion, rörelse och hälsa. I 
ämnet ingår simning och vattenvana i bassäng.

Individ och samhälle
Du kommer att arbeta med Sverige och olika länder i geografi. 
I ämnet historia kommer du att lära dig om vad som hänt för 
länge sen.
Vad finns i vårt samhälle och hur det fungerar får du lära dig 
i ämnet samhällskunskap och om hur olika länder har olika 
religioner. Genom att varje vecka följa nyheter från Lilla Aktuellt lär 
du dig mer om samhället och omvärlden.

Natur och miljö
Du kommer att arbeta med olika djur och växter som finns i 
vår natur. Du kommer att vara ute i skolans närmiljö och följa 
årstiderna. Du kommer att lära dig mer om människokroppen, 
sex och samlevnad, matematik och teknik i vardagen.

Språk och kommunikation
Du tränar på kroppsspråk, tecken, bilder, tal och text. Du kommer 
att arbeta med samtal, symboler, ord, berättelser och information 
som kan hjälpa dig i din vardag. I ditt arbete kommer du att möta 
olika litteraturer, sociala medier och träna på olika digitala verktyg 
genom att arbeta i en egen Ipad.    

DU KOMMER ATT ARBETA OCH LÄRA DIG MER OM  
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