Poängplan start läsår 22/23
Gymnasiegemensamma

År 1

Svenska 1

100

Svenska 2

År 2
100

Svenska 3
Engelska 5

100
100

Engelska 6
Matematik 1b

År 3

100
100

Matematik 2b

Inriktningen beteendevetenskap gör dig förberedd inför
framtida studier och ger dig insikter om samhällsförhållanden
och mänskligt samspel. Du läser ämnen som sociologi,
psykologi, kommunikation och ledarskap. Studierna ger dig
behörighet till högskolestudier inom de flesta samhällsinriktade
områden.

100

Samhällskunskap 1b

100

Historia 1b

100

Naturkunskap 1b

100

Idrott och hälsa 1

100

Religionskunskap 1

50

Programgemensamma
Moderna Språk

100

100

Filosofi 1

50

Psykologi 1

50

Inriktningskurser
Ledarskap och organisation

100

Kommunikation

100

Psykologi 2a

50

Samhällskunskap 2

100

Sociologi

På den beteendevetenskapliga inriktningen får du lära dig mer
om människors agerande både som individer och som
deltagare i grupper, organisationer och samhällen. Du utvecklar
kunskaper om både den lokala, nationella och globala nivån. Vi
undersöker samspelet mellan individ och samhälle och hur
människors möjligheter påverkas i en föränderlig värld. Viktiga
frågor är demokrati, etik, genuskommunikation och miljö. Vi
försöker att tolka och förstå det som händer i omvärlden.

Individuellt val
Inom det individuella valet kan du välja att inrikta dig mot till
exempel Internationella relationer, företagsekonomi och
entreprenörskap, mental träning och idrott och hälsa 2, eller
bild och form.
Du kan också välja att studera ytterligare ett språk eller att
fördjupa dig i ditt moderna språk. Läser du tyska eller franska
kan du välja att läsa tysk eller fransk 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. Du
kan även välja att läsa matematik 3b som ger dig behörighet att
läsa t.ex. ekonomi på högskolan.

100

Programfördjupning
Hum/Sam Specialisering

100

Engelska 7

100

Kan bytas mot annat ämne

Naturkunskap 2

100

Övrigt
Individuella val

100

Gymnasiearbete
Summa

100
100

800

900

Med reservation för förändringar i poängplanen.

800

Vid frågor kontakta programsamordnare David Wågland
david.wagland@educ.goteborg.se
0722-42 96 98

