
 

 

PRESENTATION AV DE VALFRIA ÄMNENA PÅ ÅRSKURS 8 OCH 9   
 

FRANSKA (B2-språk åk 8 och 9, motsvarar gymnasiets kurs 1 och 2)   

Salut! Oui, la Finlande parle français! Skaffa dig värdefull konkurrenskraft genom att lära dig  

grunderna i det språk som talas i världens populäraste turistland, Frankrike. Med franska i  

bagaget rör du dig behändigt på fem kontinenter. Med grundkunskaper i franska löper  

kommunikationen betydligt lättare vid besök i Paris och andra delar av landet, såväl som i  

Belgien, Schweiz, flertalet Afrikanska länder, Kanada, franska Polynesien, Martinique och  

Guadeloupe i Karibien. Franska är ett världsspråk som öppnar många portar; franska är  

kokkonstens, modets, teaterns, de visuella konsternas, dansens, sportens och arkitekturens  

internationella språk. Franska vidgar vyerna, möjliggör universitetsstudier i Frankrike och i övriga  

fransktalande länder och är ett trumfkort på arbetsmarknaden.   

Under lektionerna bygger vi stegvis och målmedvetet upp grunderna i franska genom att lyssna,  

tala, läsa och skriva. Du uppmuntras till att snabbt komma igång med att våga använda språket  och 

att via imitation och upprepning öva in ett naturligt uttal. Du får lära dig nya skrivtecken och  bekantar 

dig med fransk kultur och den franskspråkiga världen via olika texter, musik och film.  Inlärningen 

effektiveras genom repetition och läxor. Vi testar våra kunskaper via kortare förhör,  muntliga 

dialoger och prov. Via samarbete med franska institutionen vid Åbo Akademi har vi med  jämna 

mellanrum besök av franska studerande och franska   

utbyteselever.   
Vi använder den alldeles nya boken  J’aime (Jag älskar/tycker om)   

där du som elev har tillgång till digitalt material.   

Under årskurs nio finns det möjlighet att delta i vårt populära   

elevutbyte med Lycée Virlogeux i Riom i centrala Frankrike.   
Guidad rundtur i Paris ingår. Bienvenue!   

    



 

 

 

Tyska (B2-språk åk 8 och 9, motsvarar gymnasiets kurs 1 och 2)   
 

Genom att studera tyska som B2-språk lär du dig kommunicera i vardagliga  

situationer och får färdigheter som kan vara till stor nytta inte bara på fritiden  

utan också gällande sommarjobb, i kommande studier och senare i yrkeslivet.  

Tyskarna är en av de absolut största grupperna av turister som besöker Finland.  De 

vill bli betjänade på sitt modersmål. Det finns idag en växande efterfrågan på  

personer som talar tyska; bl.a. inom kundbetjäning, IT, ekonomi och vetenskap.   
 

På lektionerna får du en inblick i det tyska språkområdets kultur, människor och   

levnadsförhållanden. Vi övar både muntligt och skriftligt; vi jobbar enskilt och i   

par/grupper, läser texter, gör dramatiseringar och rollspel, tittar på tyskspråkiga   

filmer och spelar spel. Ibland får vi besök av gäster från Tyskland, Österrike eller   

Schweiz. Kanske vi t.o.m. lagar mat eller bakar  auf Deutsch! Undervisningen är mångsidig och  

kommunikativ. Du som jobbar målmedvetet kommer att märka att du gör   
snabba framsteg! Precis som i alla andra språk innebär studierna också förhör,   
prov och korta presentationer kring teman som intresserar dig.   

 

S:t Olofsskolan har tillsammans med Luostarivuoren koulu ett mångårigt  

samarbete med Integrierte Gesamtschule i Tyskland. Du som läser tyska erbjuds  

möjlighet att få delta i ett elevutbyte, som bl.a. medför vistelse i Wilhelmshaven  

samt besök i närliggande områden.   
 

Herzlich willkommen!     
 

 

 

Spanska   
Hola, ¿qué tal? I spanskundervisningen bekantar vi oss med la lengua och la   

cultura i Spanien och den övriga spansktalande världen. Vi lär oss att använda   

språket i vardagliga situationer genom olika prat- och hörövningar, genom att   

lyssna på musik, sjunga, se på film och spela spel. Vi böjer verb, övar på ord,   

jobbar med läxor och prov för att få kontroll över det språk som talas av nästan  

500 miljoner människor i nästan alla världsdelar! Du kommer att märka att   

spanskan är lätt att uttala och att det är lätt att lära sig grunderna. Med dina   

högstadiekunskaper klarar du dig fint bland spanjorerna, och på köpet lär du dig  

att se kopplingarna till grannspråken italienska och portugisiska. Adios, ¡hasta   
el próximo año!    



 

 

 

Gymnastik   
 

I den valbara gymnastiken erbjuds du möjlighet att bekanta dig med och   

utöva grenar som vi inte hinner eller har möjlighet att prova på inom ramen  

för den obligatoriska gymnastiken. Utöver detta fördjupar vi oss i redan   

tidigare bekanta grenar och idrottsformer, samtidigt som vi förbättrar den  

egna konditionen. Tillvalsgymnastik passar för alla som är intresserade av   

motion och idrott, oberoende av färdighetsnivå.   
 

 

 

 

 

 

Bild & Form   
 

Teman DESIGN - DIGITAL BILD - ARKITEKTUR varieras mellan perioderna under åk.8-9. Tyngdpunkten  

ligger på det egna skapandet och användning av digitala verktyg.    
 

- Design och formgivning: Problemlösning och utveckling av innovativt tänkande genom eget skapande.  

Designkunskap samt formgivningsprocess från skiss till tredimensionell produkt (ev. 3D-print).   
 

- Digital bild: Visuell kultur och grafisk planering. Vi studerar och skapar verk inom fotografering, film och  

video. Eget foto/film/animationsprojekt eller serieteckning. Planering och förverkligande av grafisk   

produkt till tryck. Vi bekantar oss med bildbehandling (Gimp).   
 

- Arkitektur och närmiljö:  Egen närmiljö och byggnadshistoria. Arkitekturens estetik och funktionalitet  

studeras med bl.a. 3D arbeten (SketchUp), miniatyrer och konstruktioner i olika material.   
- Besök på utställningar som stöder kursens aktuella teman.   
- Möjlighet till konst- och designresa till Helsingfors under 9:ans vår.    

 

 

 

Textilslöjd   
 

Textilslöjd stöder kreativ problemlösningsförmåga och ger många möjligheter att utveckla och fördjupa  

sina motoriska och tekniska färdigheter inom beklädnad, inredning och olika specialtekniker.   

Tyngdpunkten ligger på det egna skapandet och du får utgående från eget intresse planera och   

förverkliga egna projekt där du väljer teknik och material. Av projektet görs en arbetsportfolio där   

arbetsprocessen dokumenteras.   



 

 

- Formgivning, material, användbarhet och estetik   
- Måttagning och mönsterritning   
- Sömnadstekniska och praktiska lösningar och tips   
- Användning av symaskiner och overlockar mångsidigt   
- Bekantning med olika specialtekniker utgående från elevernas intresse   

(stickning, virkning, broderier, tygtryck, färgning, sidenmålning, band tekniker mm.)  

- Studiebesök till lokala företag eller hantverkare   
 

 

 

Teknisk slöjd   
 

Fördjupning i teknisk slöjd med fokus på trä-   

och metallarbeten, CNC-automation och   

elektronik enligt intresse. Förverkliga egna   

projekt enligt eget intresse och materialval. Vi  

kommer också att bekanta oss med många nya  

handmaskiner som gör arbetet både snabbare  

och mera precist. Om intresset finns ser vi   

också på grunderna i knivsmide och   

verktygsvård.   
Instagram: @slojdisossen   

 

● Formgivning, funktion och hållbarhet.   

● Tekniska och praktiska lösningar och   
tips (slöjdhacks!).   

● Stora träbearbetningsmaskiner:   

cirkelsåg, bandsåg, rikthyvel, planhyvel,   

träsvarv.   

● Små träbearbetningsmaskiner: sticksåg,   

tigersåg, slipmaskiner, handöverfräs.   

● Grunder i metallarbete: kapsåg,   

svetsning, smide för den som är   

intresserad.   

● Studiebesök till lokala företag som   

arbetar med olika former av slöjd.   
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
Matsmart   
 

 

 

Huslig ekonomi är ett färdighetsämne med stadig förankring i det dagliga livet. Målet är att eleverna skall  

få färdigheter att behärska vardagen i ett hem och hushåll. Eleverna lär sig grunderna samt får fördjupade  

kunskaper i bl. a matlagning, bakning och hygien. Den kreativa förmågan och de motoriska färdigheterna   

utvecklas kontinuerligt. Problemlösning, samarbete och informationshantering lär man sig därtill.    
    

-> Etik, ekologi, ekonomi, energibehov, kultur, prismedvetenhet, mångvetenskapligt tänkande; vi lär oss   

tänka på matlagningen och vardagliga fenomen ur olika perspektiv.   
-> 90 min, (dvs kortare tid än på åk 7).   
-> Eleven skall ha förmåga att arbeta effektivt.   
-> Mera temabaserat.   
-> Eleverna ännu mer delaktiga i planeringen av innehållet.   

★ Eleverna lär sig genom praktiskt arbete och har inga läxor eller teoretiska prov.   
 

 

   
 


