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LINA SANDGREN, REKTOR
På Bladins tar vi utbildning på allvar. I en föränderlig värld ser vi det som vår uppgift att ge våra
elever bästa möjliga förutsättningar för att möta
framtiden – oavsett hur den ser ut.
Efter tre års studier på Bladins vill vi att våra
elever ska lämna oss med modet att gå sin egen
väg och med rätt förutsättningar för att göra
skillnad ute i samhället.
I närmare 150 år har vi utbildat generationer av
samhällsmedborgare. Vi som jobbar på Bladins
idag är måna om att förvalta skolans anrika traditioner, samtidigt som vi förstår vikten av att aldrig

slå oss till ro, att alltid utvärdera och utveckla vår
utbildning för att ligga i absolut framkant. Därför
värdesätter vi närheten mellan elever och lärare,
men också mellan idé och beslut.
För mig som rektor är det viktigt att våra elever
känner att deras röster blir hörda och att det är vi
som tillsammans formar utbildningen på Bladins.
Att de studerande ställer höga krav på skolan ser
jag som centralt för att skolan hela tiden rör sig
framåt i en positiv riktning.
Våra elever har kämpat hårt för att ta sig hit
och det återspeglas i en stark sammanhållning
och gemensam målmedvetenhet. Det är den
berömda Bladinsandan som går som en röd tråd
genom hela vår verksamhet. Här finns en hög
ambitionsnivå hos såväl studiekamrater som i
undervisningen. Vi jobbar hårt för att koppla ihop
teori och praktik och tror inte på en pedagogik
där eleverna bara sitter instängda i ett klassrum.
Därför är studiebesök och externa samarbeten
betydelsefulla.

”På Bladins utbildar vi
nytänkande och innovativa
ungdomar som är redo att
ta sig an framtiden.”
Som elev på Bladins kan du förvänta dig
engagerade och kompetenta pedagoger, som hjälper dig som är villig att kämpa för att nå din fulla
potential. Vi utbildar elever inom de naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga programmen
och är särskilt glada att inför läsåret 21/22

utöka vårt utbud med beteendevetenskaplig
inriktning på samhällsvetenskapsprogrammet.
Eftersom vi erbjuder få platser på våra program
säkerställer vi en hög kvalitet på undervisningen.
Hos oss blir alla sedda och har en stor möjlighet
att påverka sin skolgång och det egna lärandet.

Jag tror på utbildning som en frigörande kraft
som ger människor en möjlighet till förändring,
både på ett individuellt plan men också sett i ett
större samhällsperspektiv. På Bladins utbildar vi
nytänkande och innovativa ungdomar som är
redo att ta sig an framtiden.

”Jag ångrar verkligen inte att jag valde Bladins.
Jag har lärt känna folk som jag
kommer känna hela mitt liv, både i min klass
och i parallellklasser”
– Bea, NA3

Natur

NATURVETENSKAPSPROGRAMMET
FORSKNING

På naturvetenskapsprogrammet på Bladins gymnasium får du
utveckla ett forskande arbetssätt där laborationer, exkursioner och undersökande arbetsmetoder är centrala. De vetenskapliga modellerna du möter beskrivs ofta med matematikens hjälp. Laborationerna genomförs i halvklass och du ges
många möjligheter att varva teori med praktik i dina studier.
Utbildningen är utformad för att stimulera din kreativitet,
nyfikenhet och ditt analytiska tänkande. Genom studiebesök
på universitet och olika myndigheter och organisationer får
du möta verksamma forskare och experter som delar med sig
av sin kunskap.
För oss är det viktigt att undervisningen är varierad och
utmanande, så att du som elev ska kunna nå så långt som
möjligt i dina studier. Sedan flera år deltar våra elever i en
mycket uppskattad studieresa till Genève/Cern med besök
på världens största partikelfysiklaboratorium och på WHOs
internationella huvudkontor. Varje år deltar också elever från
Bladins gymnasium i Unga Forskares utställning i Malmö
och vi har ofta haft någon eller par elever som går vidare till
riksfinalen i Stockholm. Som elev på Bladins har du också
möjlighet att delta i matematik- och fysikläger som anordnas
av Lunds tekniska högskola. Våra elever har också gjort bra
ifrån sig på Matte-SM, samt kvalificerat sig till Karolinska
institutets sommarforskarskola.

Poängplan
Poäng Åk1 Åk2 Åk3

Gymnasiegemensamma ämnen 1150p

•

Engelska 5

100p

Engelska 6

100p		

Historia 1b
Idrott och hälsa 1
Matematik 1c
Matematik 2c
Matematik 3c
Religionskunskap 1

•
100p		 •
100p • •
100p •
100p •
100p		 •
50p			

Samhällskunskap 1b

100p

Svenska 1
/Svenska som andraspråk 1

•

100p

Svenska 2
/Svenska som andraspråk 2

•

100p 		

Svenska 3
/Svenska som andraspråk 3

100p 			

•

•
•

Programgemensamma ämnen 450p
Biologi 1

100p

Fysik 1

150p

Kemi 1

100p

Moderna språk
(Ty, Sp, Fr, Da, Jap)

100p

•		
• •
•		
•

Inriktning Naturvetenskap 400p

•

Biologi 2

100p		

Fysik 2

100p			

Kemi 2

100p		

Matematik 4

100p		

•

•
• •

Programfördjupning 200p*
Bioteknik**
Medicinsk kemi

•
•
100p			 •
100p		
•
100p			 •

100p			
**

Teknisk design**
Matematik 5
Engelska 7

100p			

Individuellt val, totalt 200p*

• •
•
100p			 •
100p			 •

Estetiskt val: Bild och form

100p		

Bioteknik

100p			

Engelska 7
Idrott och hälsa 2

Moderna språk (Ty, Sp, Fr, Da, Jap)
Steg 5 resp. steg 2
100p			
Matematik 5
Kommunikation

•
•
100p			 •
100p			

Gymnasiearbete 100p
Gymnasiearbete NA

TOTALT
*

100p			

2500p

Kursinnehållet kan komma att ändras
Elever måste välja minst en av dessa kurser

**

•

Samhälle

SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET
I N T E R N AT I O N E L L A R E L AT I O N E R

På samhällsvetenskapsprogrammet lär du dig om samhällsstrukturer och människors livsvillkor. Du breddar och
fördjupar din förståelse för komplexa samhällsfrågor genom
att studera frågor om exempelvis demokrati, krig och konflikter,
hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och globalisering.
Det historiska perspektivet är centralt för att förstå det som
händer nu och i framtiden.
Bladins gymnasium har en tydlig internationell profil och
internationella frågor och globala perspektiv har därför en
självklar plats på skolan. För att skapa variation i undervisningen och för att ge våra elever möjlighet att koppla teori
till praktik, använder vi oss bland annat av rollspel och annan
upplevelsebaserad undervisning, studiebesök och gästföreläsare.
Många aktiviteter sker i samarbete med våra kontakter på
olika organisationer, myndigheter, högskola och universitet.
Våra elever har bland annat deltagit i FN-rollspel, studieresor
till EU-parlamentet i Bryssel, upplevelsebaserat rollspel i samarbete med Röda korset samt ambassadbesök i Köpenhamn.
Samhällsvetenskapsrogrammet förbereder dig för högskolestudier inom många olika områden, exempelvis statsvetenskap,
internationella relationer eller juridik.

”Att eleverna får se verkligheten
och inte bara får se skolans väggar,
det är en viktig del här på Bladins. ”
– Lucas Rosén, lärare Samhällskunskap

För dig som är intresserad av att fördjupa dig i moderna
språk erbjuder vi steg 3-5 i tyska, franska och spanska samt
japanska och danska som nybörjarspråk. Våra språklärare
lägger stor vikt vid att du förutom de språkliga kunskaperna
också får lära dig en hel del om kultur och samhällsliv i
målspråksländerna. Våra elever brukar även delta i språkolympiaden och är engagerade i samarbeten med andra
europeiska skolor, till exempel via etwinning och studieresor till olika målspråksländer.

Poängplan
Poäng Åk1 Åk2 Åk3

Gymnasiegemensamma ämnen 1150p

•

Engelska 5

100p

Engelska 6

100p		

Historia 1b

100p

Idrott och hälsa 1

100p

Matematik 1b
Matematik 2b
Naturkunskap 1b
Religionskunskap 1

•

•
• •
100p •
100p		 •
100p •
50p			

Samhällskunskap 1b

100p

Svenska 1
/Svenska som andraspråk 1

•

100p

Svenska 2
/Svenska som andraspråk 2

•

100p 		

Svenska 3
/Svenska som andraspråk 3

100p 			

•

•
•

Programgemensamma ämnen 300p

•

Filosofi 1

50p			

Moderna språk
(Ty, Sp, Fr, Da, Jap)

200p

Psykologi 1

50p

• •
•

Inriktning Samhällsvetenskap 450p

•
•

Geografi 1

100p		

Historia 2a

100p		

Religionskunskap 2

50p			

Samhällskunskap 2

100p		

Samhällskunskap 3

100p			

•

•
•

Programfördjupning 300p*

•

Internationella relationer

100p		

Engelska 7

100p			

Europa i världen

100p			

•
•

Individuellt val, totalt 200p*
Estetiskt val: Bild och form
Naturkunskap 2
Retorik
Kommunikation
Idrott och hälsa 2
Matematik 3b

• •
100p		•
•
100p			 •
100p		•
•
100p			 •
100p			 •
100p		

Moderna språk (Ty, Sp, Fr, Da, Jap)
Steg 5 resp. steg 2
100p			

•

Gymnasiearbete 100p
Gymnasiearbete SA

TOTALT

100p			

2500p

* Kursinnehållet kan komma att ändras

•

”Genom att eleverna får analysera sig själva
och andra så fördjupar de
sina kunskaper och testar teorierna ”
– Angelica, lärare i psykologi

Beteende
NYHET!

SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET
BETEENDEVETENSKAP

På samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning beteendevetenskap lär du dig om det mänskliga psyket och människors
samspel. Du får kunskaper inom psykologi och sociologi som
hjälper dig att tolka, förklara och förstå människors beteende.
Inom programmet får du lära dig om ledarskap och grupputveckling, och arbeta med att förstå människors utveckling på
såväl individ- som gruppnivå. Du får förståelse för maktaspekter,
genus, kommunikation och hur individers agerande kan
förstås utifrån olika perspektiv. För att koppla teori till praktik
får du arbeta undersökande, testa på ledarskap i grupparbeten
och analysera både ditt eget och dina klasskamraters betenden.
Du får också möta personer från arbetsliv och universitet som
på olika sätt arbetar med människors utveckling.
För dig som är intresserad av att fördjupa dig i moderna språk
erbjuder vi steg 5 i tyska, franska och spanska samt japanska och
danska som nybörjarspråk. Våra språklärare lägger stor vikt vid
att du förutom de språkliga kunskaperna också får lära dig en
hel del om kultur och samhällsliv i målspråksländerna.
Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning på beteendevetenskap passar dig som har ett stort intresse för hur
människors omvärld, uppväxt och kultur formar deras identitet
och agerande. Programmet förbereder dig väl inför högskolestudier och passar dig som drömmer att arbeta som psykolog,
kriminolog, polis, kommunikatör eller kurator.

Poängplan
Poäng Åk1 Åk2 Åk3

Gymnasiegemensamma ämnen 1150p

•

Engelska 5

100p

Engelska 6

100p		

Historia 1b

100p

Idrott och hälsa 1

100p

Matematik 1b
Matematik 2b
Naturkunskap 1b
Religionskunskap 1

•

•
• •
100p •
100p		 •
100p •
50p			

Samhällskunskap 1b

100p

Svenska 1
/Svenska som andraspråk 1

•

100p

Svenska 2
/Svenska som andraspråk 2

•

100p 		

Svenska 3
/Svenska som andraspråk 3

100p 			

•

•
•

Programgemensamma ämnen 300p

•

Filosofi 1

50p			

Moderna språk
(Ty, Sp, Fr, Da, Jap)

200p

Psykologi 1

50p

• •
•

Inriktning Beteendevetenskap 450p
Ledarskap och organisation

100p			

Kommunikation

100p		

Psykologi 2a

50p		

Samhällskunskap 2
Sociologi

•
•
100p		•
100p		•

•

Programfördjupning 300p*

•

Filosofi 2

50p			

Psykologi 2b

50p		

Undomskulturer
Genus

•

•
100p			 •
100p			

Individuellt val, totalt 200p*

• •
•
100p			 •
100p			 •
100p			 •

Estetiskt val: Bild och form

100p		

Naturkunskap 2

100p		

Retorik
Idrott och hälsa 2
Matematik 3b

Moderna språk (Ty, Sp, Fr, Da, Jap)
Steg 5 resp. steg 2
100p			

•

Gymnasiearbete 100p
Gymnasiearbete SA

TOTALT

100p			

2500p

* Kursinnehållet kan komma att ändras

•

HÖGA FÖRVÄNTNINGAR PÅ BÅDE ELEVER OCH LÄRARE
På Bladins är vi stolta över våra traditioner. I snart
150 år har vi sett till att tusentals ungdomar får en
utbildning som rustar dem för en lysande framtid.
Men samtidigt som vi värnar om vår historia riktar
vi ständigt blicken framåt.
VI JOBBAR STENHÅRT varje dag för att våra elever

ska nå de så kallade ”21st century skills”, med
fokus på problemlösning, samarbetsförmåga,
kreativitet, innovation och kritiskt tänkande.
Vi vill att våra elever ska vara rustade för en
global framtid, där hela världen står öppen.
För att de ska bli aktiva samhällsmedborgare
försöker vi ständigt att koppla ihop teori med
praktik. Det gör vi exempelvis genom FN-rollspel och studieresor. Under 2019 besökte våra
elever till exempel UN City i Köpenhamn, Röda
korsets internationella huvudkontor i Schweiz
och ett högteknologiskt mikrobiologiskt laboratorium i Lund.
Vi erbjuder i dag två svenska gymnasieprogram
varav två inriktningar inom samhällsprogrammet.
Vi har en traditon av att attrahera internationella
elever och skolan har en tydlig internationell prägel.
Detta bidrar till att göra eleverna ännu bättre förberedda på att kunna studera och verka i ett globalt
sammanhang efter avklarad studentexamen.

personligheter och en stor frihet att vara sig själv.
DE HÖGA KRAVEN på undervisningen innebär

att klasserna på Bladins är små, vilket ger våra
lärare en sällsynt chans att se och stötta varje individ.
Lärarna är vår viktigaste resurs på Bladins och de
finns ständigt tillgängliga för att svara på elevernas
frågor eller diskutera något ämne som eleverna
funderar på. Undervisningsgruppernas storlek gör
också att eleverna kommer närmare varandra.
Kamratskap är något vi värdesätter högt på Bladins,
och våra elever vittnar år efter år om ett gott
studieklimat med bra sammanhållning. Vi är också
stolta över den elevkår som är aktiv på skolan.
INFÖR HÖSTTERMINEN 2021 söker vi dig som

har höga förväntningar på din gymnasieutbildning.
Studietempot på Bladins är högt och ställer tydliga krav på de studerande. I gengäld får du en
kvalitativ gymnasieutbildning som förbereder
dig för vidare studier, en rofylld studiemiljö i våra
vackra byggnader omgivna av grönskandeparker
och ett sammanhang med andra ambitiösa elever
där kamratskap är en central del.

Så välkommen att söka till Bladins
– hoppas att vi ses i höst!

VÅR UNDERVISNING ställer krav på våra lärare

men också på eleverna. Hit söker sig de studerande som är ambitiösa, drivna och målmedvetna.
Samtidigt är de inte rädda för att ställa krav på sin
skola – allt för att få ut så mycket som möjligt ur
sin gymnasietid. Vår förhoppning och ambition är
att de som i dag studerar vid Bladins, är de som
driver och leder positiva förändringar i samhället
och näringslivet i framtiden. Och om det är något
som våra elever har gemensamt är det en vilja att
aldrig sluta utvecklas och att ständigt försöka nå
nya mål. Samtidigt finns här plats för olika typer av

VÄLKOMMEN
*
PÅ ÖPPET HUS !
FILMER OM BLADINS GYMNASIUM
Missa inte våra filmer där elever och lärare berättar om hur det är
att studera vid Bladins gymnasium. Du hittar dem på bladins.se!

• Onsdag 11 november • Torsdag 12 november
• Måndag 16 november • Tisdag 17 november
Kontakta gärna vår studie- och yrkesvägledare
Susanne.Frank@bladins.se, 040-615 08 04
Vi finns på Rönneholmsgården, Nordlinds väg 84 i Malmö.
*på grund av rådande omständigheter har vi ett begränsat antal platser på öppet hus, bokning sker via hemsidan.

Gymnasium

Rönneholmsgården, Nordlinds väg 84, Malmö
www.bladins.se

