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Hur vill du att framtidens
samhälle ska se ut?
ODENPLAN STHLM

estet

hantverk

ekonomi

SAMHÄLLe
samhälle

natur

SAMHÄLLSvetenskapsprogrammet

teknik

Samhällsvetenskapsprogrammet ger dig en bred utbildning med fokus
på aktuella samhällsfrågor och den värld vi lever i. Centrala delar av
utbildningen berör samhällsförhållanden och människors livsvillkor.
Du lär dig att arbeta vetenskapligt och utveckla din källkritiska förmåga.
Du kommer att träna dig i att kommunicera och argumentera i tal och
skrift och använda dig av olika presentationsverktyg. Du kommer i din
programfördjupning att läsa en kurs i kriminologi. Samhällsprogrammet förbereder dig på vidare studier till exempel jurist, journalist, lärare,
socionom eller psykolog.

Gymnasiegemensamma ämnen 1150 p
Engelska 5, 6

200

Historia 1b

100

Idrott & Hälsa 1

100

Matematik 1b, 2b

200

Naturkunskap 1b

100

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1b

100

Svenska 1, 2, 3 /
Svenska som andraspråk 1, 2, 3

300

Programgemensamma ämnen 300 p
Filosofi 1
Moderna språk
Psykologi 1

50
200
50

– Inriktning Beteendevetenskap 450 p
Ledarskap & organistaion

100

Kommunikation

100

Inriktning Beteendevetenskap

Psykologi 2a

Denna inriktning ger dig förståelse för människors agerande som individer, i grupper och i organisationer. Om du är intresserad av människor och
det sociala samspelet mellan människor är det här inriktningen för dig.

Samhällskunskap 2

100

Sociologi

100

– Programfördjupning* 300 p
Kriminologi**
Filosofi 2

Inriktning Samhällsvetenskap
Är du intresserad av vad som händer i världen just nu? På denna inriktning får du analysera och diskutera internationella relationer och aktuella
samhällsfrågor. Skolan har ett aktivt samarbete med Amnesty. I denna
inriktning får du därför göra många projekt med fokus på mänskliga
rättigheter. Vill du studera vidare till exempelvis statsvetare och arbeta
i FN eller är intresserad av att jobba utomlands med hjälparbete är detta
inriktningen för dig.

50

Psykologi 2b
Ungdomskulturer

100
50
50
100

– Inriktning Samhällsvetenskap 450 p
Geografi 1

100

Historia 2a

100

Religionskunskap 2
Samhällskunskap 2, 3

50
200

– Programfördjupning* 300 p
Sociologi

100

Religionskunskaps-specialisering

100

Kriminologi**

100

Övrigt 300 p

* Kurserna i fördjupningarna väljs av skolan, utifrån de kurser som får
erbjudas enligt Skolverket, för att möta framtida utbildningskrav.
** D
 enna kurs läses inom kursen Humanistisk och samhällsvetenskaplig
specialisering

Gymnasiearbete

100

Individuellt val

200

