Poängplan start läsår 22/23
Gymnasiegemensamma

År 1

Svenska 1

100

Svenska 2

År 2
100

Svenska 3
Engelska 5

År 3

100
100

Engelska 6

100

Matematik 1b

100

Samhällskunskap 1b

100

Historia 1b

100

Historia 2b - kultur

100

Naturkunskap 1b

100

Idrott och hälsa 1

100

Religionskunskap 1

50

Programgemensamma
Moderna Språk

100

100

Filosofi 1
Människans språk 1

50
100

Inriktningskurser
Språk

100

Latin - språk och kultur

100

200

På Språkinriktningen utvecklar du dina kunskaper om språk i
Europa och i hela världen. Vi undersöker sambandet mellan
språk, kultur och samhälle och riktar våra blickar mot
omvärlden.
Vi har etablerade utbyten med både Tyskland och Frankrike.
Tack vare generösa stipendier blir kostnaden begränsad för
dig. Då vi samarbetar med andra skolor, framför allt med
Hvitfeldtska har du möjlighet att läsa franska, italienska,
spanska, tyska, japanska, kinesiska, ryska, arabiska eller annat
modernt språk.
Individuellt val
Inom det individuella valet kan du välja att inrikta dig mot till
exempel Internationella relationer, Mental träning, Idrott och
hälsa 2 eller Bild och form. I kursen Skrivande får lära dig att
skriva skönlitterära, berättande, informerande och
argumenterande journalistiska texter på ett strukturerat och
metodiskt sätt.
Du kan också välja att läsa ytterligare ett språk eller att
fördjupa dig i det språk som du läste i grundskolan genom att
välja t.ex. spanska 5, eller fransk eller tysk sektion. I
sektionerna läser du språket t.o.m. steg 7 vilket ger dig
behörighet att läsa på universitet där undervisningen är på
tyska eller franska.

Programfördjupning
Hum/Sam Specialisering

100

Engelska 7

100

Valbar kurs

100

Övrigt
Individuella val

100

Gymnasiearbete
Summa

100
100

900

800

800

Det är möjligt att börja läsa två olika språk redan i årskurs 1.
Med reservation för förändringar i poängplanen.

Vid frågor kontakta programsamordnare Linda Peterson
linda.peterson@educ.goteborg.se
0707-85 44 40

Poängplan start läsår 22/23
Gymnasiegemensamma

År 1

Svenska 1

100

Svenska 2

År 2
100

Svenska 3
Engelska 5

År 3

100
100

Engelska 6

100

Matematik 1b

100

Samhällskunskap 1b

100

Historia 1b

100

Historia 2b - kultur

Individuellt val
Inom det individuella valet kan du välja att inrikta dig mot till
exempel Internationella relationer, Mental träning, Idrott
och hälsa 2 eller Bild och form. I kursen Skrivande får lära dig
att skriva skönlitterära, berättande, informerande och
argumenterande journalistiska texter på ett strukturerat och
metodiskt sätt.

100

Naturkunskap 1b

100

Idrott och hälsa 1

100

Religionskunskap 1

50

Programgemensamma
Moderna Språk

100

100

Filosofi 1
Människans språk 1

På Kulturinriktningen lär du dig hur människan skapar kultur
och hur kulturen påverkar människan. Vi utvecklar din
förmåga att beskriva, analysera och reflektera över olika
kulturella uttryck och egna kulturupplevelser.
Kulturinriktningen ger också fördjupade kunskaper i kultur
och estetiska uttrycksformer. Vi studerar bland annat
litteratur, filosofi, och kultur- och idéhistoria.

50

Du kan också välja att läsa ytterligare ett språk eller att
fördjupa dig i det språk som du läste i grundskolan genom att
välja t.ex. spanska 5, eller fransk eller tysk sektion. I
sektionerna läser du språket t.o.m. steg 7 vilket ger dig
behörighet att läsa på universitet där undervisningen är på
tyska eller franska.

100

Inriktningskurser
Filosofi 2

50

Kultur- och idéhistoria

100

Samtida kulturuttryck

100

Psykologi 1

50

Litteratur

100

Programfördjupning
Hum/Sam Specialisering

100

Engelska 7

100

Valbar kurs

100

Övrigt
Individuella val

100

Gymnasiearbete
Summa

100
100

900

800

Med reservation för förändringar i poängplanen.

800

Vid frågor kontakta programsamordnare Linda Peterson
linda.peterson@educ.goteborg.se
0707-85 44 40

