Hur vill du att framtidens
samhälle ska se ut?
CITY

SAMHÄLLe
SAMHÄLLSprogrammet
Samhällsprogrammet ger en bred utbildning och förståelse för hur
människor och samhällen fungerar och öppnar för studier och yrken
inom många områden. Vi arbetar aktivt med studie- och yrkesvägledning
och har samarbeten med högskolor och universitet i regionen. Det ger dig
kunskap om alla spännande studievägar och yrken som finns. Vi kopplar
undervisningen till verkligheten genom att ta del av den spännande
Öresundsregionen. I kursen Kriminologi besöker vi bl a kriminalvården
för att du ska kunna sätta in din kunskap i ett sammanhang. Vi gör också
studiebesök och resor. I årskurs två får du och dina klasskamrater t ex åka
till Stockholm och besöka riksdagen. Vi ger dig en trygg grund att stå på
och sätter din utveckling i fokus, både den personliga och kunskapsmäs
sigaeftersom dessa går hand i hand.

Gymnasiegemensamma ämnen 1150 p
Engelska 5, 6

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

50

Psykologi 1

50

Moderna språk 1, 2

Beteendevetenskap är kunskapen om hur vi människor fungerar som individer och tillsammans. Hos oss läser du mer psykologi än på andra skolor.
Här får du specialisera dig på psykisk ohälsa och kriminologi. Du får en god
grund att stå på och kan studera vidare till t ex polis, psykolog eller socionom. Detta är inriktningen för dig som vill jobba med människor!

Inriktning Samhällsvetenskap
Här lär du dig mer om dig själv som samhälls- och världsmedborgare.
Vi samarbetar med kommun, näringsliv och olika frivilligorganisationer
för att skapa en tydlig koppling mellan utbildningen och den verklighet
du lever i. Hos oss får du specialisera dig inom närsamhället och begrepp
som makt och påverkan, samt globalisering och rättvisa. Du får en god
grund att stå på och kan studera vidare till t ex statsvetare eller jurist och
få världen som ditt arbetsfält.
*Programfördjupning 300 poäng. Kurserna i fördjupningarna väljs
av skolan, utifrån de kurser som får erbjudas enligt Skolverket.
**Dessa kurser läses inom kursen Humanistisk och Samhällsveten
skaplig specialisering.

200

– Inriktning Beteendevetenskap 450 p
Kommunikation

100

Ledarskap & organisation

200

Samhällskunskap 2

100

Sociologi

100

Psykologi 2a

Inriktning Beteendevetenskap

200

Historia 1b

50

– Programfördjupning* Beteendevetenskap
300 p
Filosofi 2

50

Psykologi 2b

50

Kriminologi**

100

Psykisk ohälsa**

100

– Inriktning Samhällsvetenskap 450 p
Geografi 1

100

Historia 2a

100

Religionskunskap 2

50

Samhällskunskap 2

100

Samhällskunskap 3

100

– Programfördjupning* Samhällsvetenskap
300 p
Sociologi

100

Makt, påverkan och förändring**

100

Global utveckling och rättvisa**

100

Övrigt 300 p
Gymnasiearbete

100

Individuellt val

200

