Samhällsvetenskapsprogrammet
- beteendevetenskap
- samhällsvetenskap

Samhällsvetenskap
Vill du bredda och fördjupa din förståelse för olika
samhällsfrågor? På inriktningen samhällsvetenskap lär du dig mer om hur olika kulturer och
samhällen växt fram och hur människans livsvillkor förändrats genom historien.
Du kommer få möjlighet att diskutera och argumentera kring frågor som berör dig. Här fördjupas
din kunskap i breda och allmänbildande ämnen
som geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap.

Gymnasiearbete
För dig som…
vill ha en bred utbildning som på ett fördjupat sätt
förbereder dig för universitet och högskola. Under
utbildningen utvecklar du din kreativitet, självständighet, förmåga att se möjligheter och omsätta idéer
i praktisk handling.
På samhällsvetenskapsprogrammet får du möjlighet att jobba ämnesövergripande och utveckla din
förmåga att samarbeta och ta ansvar. Du får prova
att använda dina kunskaper i verksamheter utanför
skolan som näringsliv, föreningsliv och annan kommunal verksamhet. Här får du också öva dig i att
kommunicera och presentera dina kunskaper. Hos
oss kommer dina kunskaper om samhällsförhållanden i Sverige och i världen att fördjupas.
På samhällsvetenskapsprogrammet står människan
i fokus och du får möjlighet att studera människans
olika livsvillkor ur ett ekonomiskt, socialt, politiskt,
historiskt och geografiskt perspektiv.

Inriktningar
Val av inriktning görs inför årskurs 2.

Beteendevetenskap
Vill du lära dig mer om människors utveckling,
samspel och agerande i olika sammanhang?
På inriktningen beteendevetenskap får du kunskaper om kommunikation, lärande och ledarskap.
Här kommer du att läsa ämnen som ledarskap och
organisation, pedagogik, psykologi och samhällskunskap.

Under årskurs 3 genomför du ett gymnasiearbete
som ska visa att du är väl förberedd för högskola
och universitet. Gymnasiearbetet kan liknas vid en
vetenskaplig uppsats, och utgå från en frågeställning. Gymnasiearbetet redovisas i en skriftlig
rapport, medieproduktion eller på annat relevant
sätt.

Framtiden
Samhällsvetenskapsprogrammet ger dig möjligheten
att söka de flesta eftergymnasiala utbildningar. Vi ger
dig verktygen och kunskapen att framgångsrikt klara av
högre studier på universitet och högskola.
Hos oss står människan i fokus. Vill du arbeta med
människor är vi programmet för dig. Yrken du kan läsa
vidare till efter tre år hos oss är till exempel:
Journalist
Psykolog
Jurist
Lärare
Socionom
Beteendevetare
Personalvetare
Film/radio/TV –yrken
Hälsoutvecklare
Sjuksköterska

Ekonom
Informatör
Mäklare
Arkeolog
Förskollärare
Polis
Militär
Brandman
Sjukgymnast

Välkommen till oss!
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