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MÄNNISKAN OCH SAMHÄLLET
Samhällsinriktningen är det självklara valet för dig som 
vill bredda din förståelse för omvärlden, samtiden och 
framtiden. Genom att arbeta med olika teman ger vi dig 
verktygen till att förstå och ifrågasätta både vårt lokala 
samhälle och vår omvärld i olika perspektiv. 

På inriktningen Människan och samhället arbetar vi 
gemensamt med teman så som:

 ■ Fattigdom och resursfördelning
 ■ Samhällskonflikter
 ■ Jämställdhet
 ■ Mångfald
 ■ Makt

BETEENDEVETENSKAP
Intresserar du dig för människor och hur vi påverkas av 
vår omgivning och det samhälle vi lever i? Du kommer 
att få lära dig om människors beteende och om 
samspelet mellan våra tankar, känslor och handlingar. 
Vi studerar också hur man kan förstå samhället, 
samtiden och människor i en komplex och föränderlig 
värld.

På inriktningen Beteendevetenskap arbetar vi 
gemensamt med teman så som: 

 ■ Identitet
 ■ Genus
 ■ Klass
 ■ Sexualitet
 ■ Etnicitet

JOURNALISTIK OCH DIGITALT SKAPANDE
Är du intresserad av samhällsfrågor och vill du arbeta 
med något kreativt i framtiden? Vår inriktning 
Journalistik och digitalt skapande ger dig journalistens 
samhällskritiska blick på vår samtid. Du får också 
praktiskt öva på att kommunicera via text, foto och film 
med olika mediatekniker.

På inriktningen Journalistik och digitalt skapande 
arbetar vi gemensamt med teman så som: 

 ■ Journalistik och skrivande
 ■ Dokumentära produktioner
 ■ Film, foto och grafisk formgivning
 ■ Göra poddar om samhällsvetenskapliga frågor
 ■ Studera påverkan och sociala medier

Vill du lära dig mer om vår komplexa värld och människorna som lever 
i den? Är du intresserad av att förstå kriminalitet och dess påverkan på 
individ och samhälle? Har du planer på att efter gymnasiet studera  
vidare på universitet eller högskola? I så fall är samhällsvetenskapliga 
programmet rätt program för dig. 

VÅRA INRIKTNINGAR 
Du väljer mellan tre olika inriktningar: Beteendevetenskap, Människan och samhället eller Journalistik och 
digitalt skapande. Vi blandar undervisning i klassrummet med studiebesök, studieresor, fältstudier, externa 
föreläsare och samarbete med universitet för att ge dig de bästa förutsättningarna inför framtida 
universitetsstudier.



Gemensamma kurser Poäng Åk 1 Åk 2 Åk 3
Engelska 5 100 100
Engelska 6 100 100
Filosofi 1 50 50
Historia 1b 100 100
Idrott och hälsa 1 100 50 50
Kriminologi 100 100
Matematik 1b 100 100
Matematik 2b 100 100
Naturkunskap 1b 100 100
Religionskunskap 1 50 50
Samhällskunskap 1b 100 100
Samhällskunskap 2 100 100
Samhällskunskap 3 100 100
Svenska 1 100 100
Svenska 2 100 100
Svenska 3 100 100
Psykologi 1 50 50
Inriktning 450 250 200
Gymnasiearbete 100 100
Moderna språk 200 100 100
Individuellt val 200 200
Total poängsumma 2500 850 850 800

Inriktning Människan och samhället
Poäng Åk 1 Åk 2 Åk 3

Geografi 100 100
Historia 2a 100 100
Humanistisk och samhällsve-
tenskaplig specialisering 100 100

Internationella relationer 100 100
Religionskunskap 2 50 50
Summa 450 250 200

Inriktning Beteendevetenskap
Poäng Åk 1 Åk 2 Åk 3

Etnicitet och kulturmöten 100 100
Ledarskap och organisation 100 100
Kommunikation 100 100
Psykologi 2a 50 50
Sociologi 100 100
Summa 450 300 150

Inriktning Journalistik och digitalt skapande
Poäng Åk 1 Åk 2 Åk 3

Jornalistik, reklam och 
information 1 100 100

Medieproduktion 1 100 100
Medier, samhälle och  
kommunikation 1 100 100

Medieproduktion 2  
(Film och Foto) 100 100

Psykolog 2a 50 50
Summa 450 250 200
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VILL DU VETA MER? 
Pierre Dakkour, telefon: 0303-23 83 09, e-post: pierre.dakkour@skola.kungalv.se
Heléne Gjörde Wennerberg, rektor, telefon: 0303-23 83 26,
e-post: helene.wennerberg@skola.kungalv.se

PROFIL KRIMINOLOGI
Oavsett inriktning så läser du vår profil kriminologi som kommer att genomsyra dina tre år hos oss. Du får lära dig 
att förstå mekanismerna bakom kriminaliteten i samhället, vad som driver människor att begå brott men även 
grundläggande juridik. Du kommer bland annat att få studera; Vem blir kriminell och varför? Kriminalitet genom 
historien. Polisarbete och rättssystemet. Vad är ondska? Gängbildning och organiserad brottslighet.

I årskurs 1 får du lära dig grunderna kring Sveriges rättssystem och grundläggande kriminologiska teorier.
I årskurs 2 fördjupar du dina kriminologikunskaper i de olika inriktningarna.
I årskurs 3 läser du en hel kurs där du fördjupar dina kunskaper i kriminologi.



Mimers Hus gymnasium, Trollhättevägen 4, 442 34 Kungälv.
Telefon: 0303-23 82 82. E-post: kommun@kungalv.se 
www.mimershus.se        @Mimershus        @mimershusgymnasium

Som elev hos oss får du lära dig att tänka och arbeta självständigt men också att 
samarbeta i grupp. Du får ta del av nya perspektiv och skaffa dig den kunskap du 
behöver för att att skapa din egen framtid. Och du får det stöd du behöver för att lyckas. 
Mimers Hus är Kungälvs enda gymnasium och majoriteten av våra elever bor där eller i 
någon av våra grannkommuner. Samtidigt är vi en av regionens största gymnasieskolor, 
med valmöjlighet som ett viktigt ledord. Alltså erbjuder vi våra elever 13 av landets 
18 nationella program och tillgång till de resurser en förstklassig utbildning kräver.  
Vi har kompetent personal och rätt material och utrustning för alla program. Inom 
skolans område hittar du också både Mimers kafé, bibliotek och kulturlabb. 

Men skolans storlek innebär inte att du blir anonym i mängden. Trygghet och gemen-
skap är ledord vi arbetar med varje dag. Hos oss blir du sedd som individ och stöttad 
utifrån dina egna unika förutsättningar, samtidigt som du blir del av en trygg helhet. 
Tillsammans är vi Mimers Hus gymnasium. Tillsammans bygger vi vår framtid.
Välkommen till oss!

En skola där alla ska lyckas


