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BEHÖRIGHETSKRAV

Godkänt i svenska/svenska
som andraspråk, engelska,

matematik, geografi, historia,

religion och samhällskunskap.
Du måste dessutom ha lägst
betyget godkänt i fem andra
ämnen.

–G
 illar du SO-ämnen som
samhällskunskap, historia,
geografi och religion?
– Tycker du om svenska,
engelska och andra språk?
– Vill du ha en bra grund för
högskolestudier?
– Är du intresserad av vad som
händer i samhället?
Om du svarar ”ja” på någon
av frågorna, är samhällsvetenskapsprogrammet en gymnasieutbildning för dig.

SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET

Inriktningar: Samhällsvetenskap och Beteendevetenskap
FÖR DIG SOM…
… är intresserad av samhället och människor; om varför världen ser ut som
den gör och hur människor tänker, både som individer och i grupper. Dessutom är samhällsvetenskapsprogrammet till för dig som vill ha en bred högskoleförberedande utbildning.
OM PROGRAMMET
Fokus i undervisningen ligger på hur samhället är uppbyggt och hur människor
samarbetar och samspelar. Du får kunskap om hur vårt och andra samhällen fungerar. Du läser om vårt lands och andra länders historia och lär dig att
förstå hur olika kulturer och religioner påverkar människors värderingar och
levnadssätt.
INRIKTNING SAMHÄLLSVETENSKAP
Du får en bred samhällsinriktad utbildning där du får kunskaper om samhällsstrukturer och om människors livsvillkor utifrån individ-, grupp- och samhällsnivå när du fördjupar dig i geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap. Du fördjupar också din förståelse för samhällsfrågor genom att tolka och
förklara händelser och sammanhang.
INRIKTNING BETEENDEVETENSKAP
Du tillägnar dig kunskaper om människors utveckling och hur vi lär oss att
anpassa oss och samspela med andra människor. Du lär dig att förstå olika
typer av organisationeroch grupper. Du kommer att lära dig om vikten av ledarskap och får kunskaper om grupprocesser och konflikthantering. Ämnen som
fördjupas är samhällskunskap, kommunikation, sociologi samt ledarskap och
organisation.
EFTER GYMNASIET
Du får breda kunskaper som är till stor nytta vad du än väljer att göra i livet. Du
har möjlighet att studera vidare på högskola/universitet eftersom du får grundläggande behörighet. För studier inom exempelvis naturvetenskap/teknik kan
kompletterande studier behövas. Du har också möjlighet att studera på yrkeshögskola.
STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE
Torbjörn Nilsson, tel: 0280-182 14
torbjorn.nilsson@msgskola.se

SA

SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET (SA)
Inriktningar: Samhällsvetenskap och Beteendevetenskap
GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN 1 150 p
Engelska 5
100 p
Engelska 6
100 p
Historia 1b
100 p
Idrott och hälsa 1
100 p
Matematik 1b
100 p
Matematik 2b
100 p
Naturkunskap 1b
100 p
Religionskunskap 1
50 p
Samhällskunskap 1b
100 p

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

100 p
100 p
100 p

PROGRAMGEMENSAMMA
KARAKTÄRSÄMNEN
Filosofi 1
Moderna språk
Psykologi 1

300 p
50 p
200 p
50 p

INRIKTNING SAMHÄLLSVETENSKAP 450 p
Geografi 1
100 p
Historia 2a
100 p
Religionskunskap 2
50 p
Samhällskunskap 2
100 p
Samhällskunskap 3
100 p

INRIKTNING BETEENDEVETENSKAP
Ledarskap och organisation
Kommunikation
Psykologi 2a
Samhällskunskap 2
Sociologi

450 p
100 p
100 p
50 p
100 p
100 p

PROGRAMFÖRDJUPNINGAR (VAL)
Inriktning samhällsvetenskap
Skolans val
Politik och hållbar utveckling
Internationella relationer
Elevens val (en av nedanstående kurser)
Engelska 7
Naturkunskap 2

PROGRAMFÖRDJUPNINGAR (VAL)
Inriktning beteendevetenskap
Skolans val
Politik och hållbar utveckling
Internationella relationer
Elevens val (en av nedanstående kurser)
Engelska 7
Naturkunskap 2

300 p

300 p
200 p
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p

Ingenting är omöjligt!

Med samhällsvetenskaps
programmet som bas kan

du vidareutbilda dig till polis,
jurist, journalist, ekonom,

socionom, lärare, arkeolog,
bibliotekarie, psykolog och
många andra yrken.

200 p
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p

Vi erbjuder alltid följande kurser
som individuellt val:
IDROTTSKURSER

Individuellt val
Gymnasiearbete
Summa

200 p
100 p
2 500 p

ESTETISKA KURSER

