SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET
SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET är
Vi fokuserar på:
ett högskoleförberedande program. Utbildningen
ska utveckla dina kunskaper om samhällsförhål• Samspel mellan individ och samhället
landen i Sverige och övriga världen, om samspelet
samt människors olika livsvillkor
mellan individ och samhälle samt om hur männi• Omvärldsbevakning som övergripande
skors livsvillkor varierar över tid och rum. Utbildtema
ningen ska behandla frågor om bland annat demo• Vetenskapligt förhållningssätt utifrån
krati, kommunikation, etik, genus och miljö. Prosamhällsvetenskapliga frågor
grammet ska även ge dig ökad förståelse för hur
• Diskutera lösningar på samhällsvetenolika faktorer påverkar möjligheterna att bygga ett
skapliga problem
hållbart samhälle.
• Utveckling av förmågan att skriva, läsa,
tolka och förstå olika typer av texter
På Vasagymnasiet finns två inriktningar: beteendevetenskap och samhällsvetenskap. Inriktningen
Programmet är högskoleförberedande och förbeteendevetenskap ska ge kunskap om männibereder dig för studier på universitet och högsskors utveckling, socialisation och samspel i olika
kola, inom exempelvis samhällsvetenskap, betesammanhang. Inriktningen samhällsvetenskap ska
endevetenskap, pedagogik, IT, ekonomi, informge kunskap om samhällsstrukturer och om männiation, juridik, kultur, språk, samhällsplanering
skors livsvillkor utifrån individ-, grupp och sameller vård.
hällsnivå.
Samhällsvetenskapsprogrammet passar dig som
är nyfiken på världen. Att gå Samhällsvetenskapsprogrammet utvecklar din samarbetsförmåga, kreativitet, självständighet, ansvarstagande och förmåga att se möjligheter, ta initiativ och omsätta
idéer i praktisk handling. Du får också möjlighet att utveckla ett tvärvetenskapligt förhållningssätt. Programmet utvecklar också din förmåga att
skriva, läsa, tolka och förstå olika typer av texter
inom utbildningens olika kunskapsområden. Du
ges också möjlighet att uttrycka dig i varierande
skriv- och talsituationer framför allt på svenska
och engelska.

Vad krävs av dig?
Vi tror att du är en person som:
- är intresserad av människan och samhället
- är studiemotiverad och beredd att ta ansvar
för ditt eget lärande
- är nyfiken på andra länder och kulturer
- tycker om att arbeta tillsammans med andra
i olika projekt och sammanhang.

Kontakta för mer information:
Mail: jenny.Bygde-Mansson@arboga.se

www.vasa.se

SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET
Gymnasiegemensamma ämnen (1150 p)
Engelska
Engelska 5
Engelska 6

100
100

Matematik
Matematik 1b
Matematik 2b

Historia
Historia 1b

100

Naturkunskap
Naturkunskap 1b

Idrott och hälsa
Idrott och hälsa 1

100

Religionskunskap
Religionskunskap 1

100
100

100
50

Samhällskunskap
Samhällskunskap 1b

100

Svenska/svenska som andraspråk
Svenska/svenska som andraspråk 1
100
Svenska/svenska som andraspråk 2
100
Svenska/svenska som andraspråk 3
100

Programgemensamma karaktärsämnen (300 p)
Filosofi
Filosofi 1

50

Moderna språk
Moderna språk

200

Psykologi
Psykologi 1

50

Samhällskunskap
Samhällskunskap 2
Samhällskunskap 3

100
100

Sociologi
Sociologi

100

Inriktning Samhällsvetenskap (450 p)
Geografi
Geografi 1

100

Historia
Historia 2a

100

Religionskunskap
Religionskunskap 2

50

Programfördjupningar Inriktning Samhällsvetenskap (300 p)
Samhällskunskap
Internationella relationer

100

Sociologi
Etnicitet och kulturmöten

100

Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering
Kriminologi

100

Inriktning Beteendevetenskap (450 p)
Ledarskap och organisation
Ledarskap och organisation
Pedagogik
Kommunikation

Psykologi
Psykologi 2a

50

Samhällskunskap
Samhällskunskap 2

100

100

100

Programfördjupningar Inriktning Beteendevetenskap (300 p)
Sociologi
Etnicitet och kulturmöten
Psykologi
Psykologi 2b

100

Religionskunskap
Religionskunskap 2

50

Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering
Kriminologi

50

Individuellt val, rekommenderat för SA (totalt 200 p)
Engelska 7
Matematik 3
Entreprenörskap

100
100
100

Retorik
Naturkunskap 2
Privatjuridik

Gymnasiearbete (100 p)
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100
100
100

100

