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Ambitiösa, målmedvetna och  
drivna elever som inte är rädda 
för att ställa krav på sin skola.

 150 års 
TRADITION AV TRADITION AV 
UTBILDNINGUTBILDNING

Malmös bästa lunchkort!
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or å 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. Hos oss blir alla sedda och har en stor möjlighet att 
påverka sin skolgång och det egna lärandet. Efter tre års studier på Bladins 

vill vi att våra elever ska lämna oss med modet att gå sin egen väg och med rätt förut-
sättningar för att göra skillnad ute i samhället. 

Vi utbildar elever inom de naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga 
programmen. Eftersom vi erbjuder få platser på våra program säker-
ställer vi hög kvalitet och ett nära samarbete mellan elever och lärare.  
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 och för att Bladins 
utbildningar alltid ligger i framkant. 

Hos oss finns en hög ambitionsnivå hos eleverna och i vår undervisning.  
Vi vill alla något extra. Vi jobbar hårt för att koppla ihop teori 
och praktik och därför är studiebesök och externa samarbeten  
extra betydelsefulla för oss. 

Jag tror på utbildning som en frigörande kraft 
som ger människor en möjlighet till förändring,  
både på ett individuellt plan och sett i ett större 
samhällsperspektiv. Som elev på Bladins kan 
du förvänta dig engagerade och kompetenta 
pedagoger, som hjälper dig att nå din  
fulla potential. Har du höga ambitioner och 
höga krav på undervisning och studie- 
miljö? Då hoppas jag att vi ses nästa läsår!
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”På Bladins utbildar vi nytänkande 
och innovativa ungdomar som är redo  

att ta sig an framtiden.” 



Lärarna Lärarna __vår  vår  
viktigaste resursviktigaste resurs

å 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. Samtidigt som 
vi värnar om vår historia riktar vi 
ständigt blicken framåt. Skolan 
har en tydlig internationell prägel 
med möjlighet att åka på utbytesår. 
Vi tar även emot utbytesstudenter. 
Vi vill att våra elever ska vara  
rustade för en global framtid, där 
hela världen står öppen.

STOR GEMENSKAPSTOR GEMENSKAP
Gemenskap är något vi värdesätter 
högt på Bladins. Våra elever vittnar 
år efter år om ett gott studieklimat 
med bra sammanhållning.

HÖGA AMBITIONERHÖGA AMBITIONER
Till Bladins söker sig de elever som är 
ambitiösa, målmedvetna och drivna. 
Samtidigt är de inte rädda för att 
ställa krav på sin skola. Vår förhopp-
ning och ambition är att de som i dag 
studerar vid Bladins, är de som driver 
och leder förändringar i samhället 
och näringslivet i framtiden.

På Bladins satsar vi på hög kvalitet 
på både lärare och studiemiljö.  
Vi har 100 % legitimerade lärare som  
ständigt finns tillgängliga för att  
varje elev ska nå så långt som möjligt.

Det som är extra kul är 
att se hur eleverna mer 
och mer upptäcker sam-
banden inom naturveten- 
skapen. Hur ämnena 
tillsammans bildar en 
helhet som ger en  
utökad förståelse för hur  
naturen fungerar och 
hänger ihop. Den resan 
är jag mer än gärna med 
på tillsammans med 
mina elever.
Fredrik, legitimerad lärare i matematik, biologi,  
kemi, naturkunskap
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En bra skollunch är viktig för att 
du ska lyckas med dina studier. 
Som elev på Bladins får du  
möjlighet att välja mellan noga  
utvalda restauranger i området.

VÄL FÖRBEREDDVÄL FÖRBEREDD
Hos oss får du en kvalitativ gym- 
nasieutbildning som förbereder dig 
för vidare studier på universitet och 
högskola. Du får också en rofylld 
studiemiljö och ett sammanhang 
med andra ambitiösa elever där  
gemenskap är en central del.

Noa Zacke och Melek Serif,  
alumner från NA19, är båda rörande 
överens om att det bästa med 
Bladins så här i efterhand är att de 
känner sig extremt väl förberedda 
för universitetet. ”Jag känner mig 
mer förberedd än de jag pluggar 
med”, säger Noa som läser psyko-
logprogrammet i Lund. Melek, som 
läser en kandidat i kemi i Lund, 
håller med. Båda saknar atmosfären 
och gemenskapen på Bladins.

Malmös bästa 
lunchkort!
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”En sak vi älskar är att man får göra 
mycket praktiska labbar. Det är jätteroligt att 
se hur saker reagerar med varandra och att 

undersöka växter på cellnivå.” 

– Michelle, Ebba & Ester, NA3



På naturvetenskapliga programmet med profil forskning får du 
möjlighet att verkligen fördjupa dig inom naturvetenskapens 
spännande värld. Du får en bred utbildning inom matematik, 
biologi, kemi och fysik som förbereder dig väl för vidare studier 
inom områden såsom medicin, naturvetenskap och teknik.  

Inom programmet får du möjlighet till ett forskande arbetssätt 
genom laborationer och exkursioner. Matematiken löper som 
en röd tråd genom programmets alla tre år och används som ett 
hjälpmedel även inom andra ämnesområden. Utbildningen är 
hela tiden utformad för att stimulera din nyfikenhet, kreativitet 
och analysförmåga.

Vi arbetar hårt för att koppla ihop teori och praktik. Vid studie- 
besök på universitet, forskningscentrum och organisationer får 
du möta verksamma forskare och experter som delar med sig 
av sin kunskap. Vi har ett brett nätverk och goda samarbeten 
utanför skolan vilket gör att du som elev på naturvetenskapliga 
programmet verkligen får möjlighet att fördjupa dina kunskaper 
och få en guldkant på utbildningen. Under många år har våra 
elever fått chansen att åka till världens största partikelfysik- 
laboratorium i Cern/Gèneve. Elever från Bladins har också 
fått möjlighet att tävla i kemiolympiaden, Matte-SM och 
Unga forskare. Vidare brukar elever få chans att delta i  
matematik- och fysikläger anordnade av Lunds tekniska  
högskola och Karolinska institutets sommarforskningsskola.  

Naturvetenskapsprogrammet med profil forsk-
ning passar dig som har ett stort intresse för  
naturvetenskap och matematik. Programmet  
förbereder dig väl inför högskolestudier och passar 
dig som drömmer om att arbeta som läkare, 
tandläkare, forskare, ingenjör eller arkitekt.

Poängplan
 Poäng Åk1 Åk2 Åk3

Gymnasiegemensamma ämnen 1150p

Engelska 5 100p •
Engelska 6 100p  •
Historia 1b 100p  •
Idrott och hälsa 1 100p • •
Matematik 1c 100p •
Matematik 2c 100p • 

Matematik 3c 100p  •
Religionskunskap 1 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*

Naturvet. spec. Medicinsk kemi 100p   •
Bioteknik 100p   •
Matematik – Specialisering 100p   •
Engelska 7 100p   •
Matematik 5 100p   •
Individuellt val, totalt 200p*

Estetiskt val: Bild och form 100p  • •
Engelska 7 100p   •
Idrott och hälsa 2 100p   •
Moderna språk (Ty, Sp, Fr, Da, Jap)
Steg 1, 2 eller 4 100p  • •
Kommunikation 100p   •
Matematik 5 100p   •
Retorik 100p   •
Gymnasiearbete 100p

Gymnasiearbete NA 100p   •
TOTALT 2500p

Natur
NATURVETENSKAPSPROGRAMMET

* Kursinnehållet kan komma att ändras
  Elever måste välja minst en av programfördjupningarna

F O R S K N I N G

Se filmen om vårt
naturprogram här



”Bladins är en ambassadörskola vilket är en 
positiv fördel för oss som går i de olika sam-
hällsklasserna. Vi har t e x anordnat EU-da-
gen, intervjuat Hans Dahlgren och deltagit 

på en hållbarhetskonferens i Kyoto. ” 

– Alice, SA3



På samhällsvetenskapsprogrammet med profil internationella 
relationer får du tillfälle att fördjupa dig i olika samhällsfrågor. 
Du får kunskaper om politik, mänskliga rättigheter, inter- 
nationella relationer samt freds- och konfliktfrågor. Det historiska 
perspektivet löper som en röd tråd genom utbildningen för att 
du ska kunna förstå vad som händer nu och i framtiden.

Programmet har en tydlig internationell profil. Flera elever 
väljer att åka iväg som utbytesstudenter för att få värdefulla 
erfarenheter. Vi tar också varje år emot utbytesstudenter till 
skolan. På det samhällsvetenskapliga programmet får du lära 
dig att analysera olika samhällsfrågor ur olika perspektiv för 
att förstå staters agerande och människors livsvillkor. För att 
koppla samman teori och praktik får du delta i rollspel och 
workshops, såsom FN-rollspel. Du får också göra studie- 
besök hos internationella organisationer och ambassader, 
möta gästföreläsare samt åka på studieresor. Många aktiviteter 
sker i samarbete med våra kontakter på olika organisationer,  
myndigheter, högskolor och universitet.

För dig som är intresserad av att fördjupa dig i moderna språk 
erbjuder vi steg 5 i tyska, franska och spanska. Du kan också 
läsa japanska och danska som nybörjarspråk. 

Samhällsvetenskapsprogrammet med profil internationella 
relationer passar dig som har ett stort intresse för samhälls-
frågor och politik, och är nyfiken på din omvärld. Programmet 
förbereder dig väl inför högskolestudier och 
passar dig som drömmer om att arbeta som  
diplomat, polis, statsvetare eller jurist.

Samhälle
SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET

Poängplan
 Poäng Åk1 Åk2 Åk3

Gymnasiegemensamma ämnen 1150p

Engelska 5 100p •
Engelska 6 100p  •
Historia 1b 100p •
Idrott och hälsa 1 100p • •
Matematik 1b 100p •
Matematik 2b 100p  •
Naturkunskap 1b 100p •
Religionskunskap 1 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 Steg 1/2 eller 3/4
(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   • 

Samhällsvetenskaplig specialisering:
Human rights 100p   •
Individuellt val, totalt 200p*

Estetiskt val: Bild och form 100p  • •
Naturkunskap 2 100p  • •
Retorik 100p  • •
Kommunikation 100p  • •
Idrott och hälsa 2 100p   •
Matematik 3b 100p   •
Moderna språk (Ty, Sp, Fr, Da, Jap)
Steg 5 resp. steg 1 100p   •
Gymnasiearbete 100p

Gymnasiearbete SA 100p   •
TOTALT 2500p

* Kursinnehållet kan komma att ändras

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

Se filmen om vårt
samhällsprogram här



”Vi tycker beteendeinriktningen är intressant 
för att vi bland annat haft föreläsningar med en kriminolog 

från Polisen som jobbar med mordutredningar. 
Det gav oss verkligen en inblick i vad man kan bli i 

framtiden om man går den här utbildningen.” 

– Timea, Maya BET2



På samhällsvetenskapliga programmet med inriktning beteende- 
vetenskap 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 grupp- 
utveckling och arbeta med att förstå människors utveckling 
på såväl individ- som gruppnivå. Du får studera teorier kring  
kriminalitet samt brott och straff. Undervisningen ger dig  
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. Du kan också 
läsa japanska och danska som nybörjarspråk.

Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning på beteende- 
vetenskap 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 om att arbeta som psykolog, kriminolog,  
polis, kommunikatör eller kurator.

Beteende
SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET

B E T E E N D E V E T E N S K A P

Poängplan
 Poäng Åk1 Åk2 Åk3

Gymnasiegemensamma ämnen 1150p

Engelska 5 100p •
Engelska 6 100p  •
Historia 1b 100p •
Idrott och hälsa 1 100p • •
Matematik 1b 100p •
Matematik 2b 100p  •
Naturkunskap 1b 100p •
Religionskunskap 1 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 Steg 1/2 eller 3/4
(Ty, Sp, Fr, Da, Jap) 200p • •
Psykologi 1 50p •
Inriktning Beteendevetenskap 450p

Ledarskap och organisation 100p   •
Kommunikation 100p  •
Psykologi 2a 50p •
Samhällskunskap 2 100p  •
Sociologi 100p  •
Programfördjupning 300p*

Filosofi 2 50p   •
Psykologi 2b 50p  •
Ungdomskulturer 100p   •
Samhällsvetenskaplig
specialisering: Genus 100p   •
Individuellt val, totalt 200p*

Estetiskt val: Bild och form 100p   •
Naturkunskap 2 100p   •
Retorik 100p   •
Idrott och hälsa 2 100p   •
Matematik 3b 100p   •
Moderna språk (Ty, Sp, Fr, Da, Jap)
Steg 5 resp. steg 2 100p   •
Engelska 7 100p   •
Gymnasiearbete 100p

Gymnasiearbete SA 100p   •
TOTALT 2500p

* Kursinnehållet kan komma att ändras

Se filmen om vårt
samhällsprogram med 
inriktning beteende här



Gymnasium

Kontakta gärna vår studie- och yrkesvägledare
susanne.frank@bladins.se, 040-615 08 04

www.bladins.se        @gymnasiumbladins


