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SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET
SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET är
ett högskoleförberedande program. Utbildningen
ska utveckla dina kunskaper om samhällsförhållanden i Sverige och övriga världen, om samspelet
mellan individ och samhälle samt om hur människors livsvillkor varierar över tid och rum. Utbildningen ska behandla frågor om bland annat demokrati, kommunikation, etik, genus och miljö. Programmet ska även ge dig ökad förståelse för hur
olika faktorer påverkar möjligheterna att bygga ett
hållbart samhälle. Utifrån studier av samhällsfrågor utvecklar du ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt. Studier i språk är centralt för
programmet.
Vårt samhällsvetenskapsprogram har en VIP-fördjupning (Vasagymnasiets Internationella Profil)
som passar dig som är nyfiken på världen och
tycker det är viktigt med ett internationellt perspektiv på studierna. Om du vill arbeta ämnesövergripande och lockas av spännande resor i
Europa och resten av världen är Vasagymnasiets
samhällsvetenskapsprogram det rätta för dig.

Programmet är högskoleförberedande för studier inom ett brett samhällsvetenskapligt område, t ex utbildning inom undervisning, beteendevetenskap, data, ekonomi, information, juridik, kultur, språk, samhällsplanering eller vård.

Tema och arbetssätt:

telefon: 0589- 873 27

•
•
•
•
•

Omvärldsbevakning som ämnesövergripande
tema
Utlandsresor och internationella kontakter
Studier i projektform
Praktisk användning av dina språkkunskaper
(i engelska och moderna språk)
Samspel mellan individ och samhället och
människors olika livsvillkor

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.

Kontakta för mer information:
Linnea Gerlström
telefon: 0589- 873 29
e-post: linnea.gerlstrom@edu.arboga.se
Lars Bjurén
e-post:lars.bjuren@edu.arboga.se

www.vasa.se

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

100
100

Matematik
Matematik 1b
Matematik 21

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
Sociologi

100

Naturkunskap
Naturkunskap 2

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)
Samhällskunskap
Internationella relationer

100

Naturkunskap
Naturkunskap 2

100

Psykologi
Psykologi 2b

50

Religionskunskap
Religionskunskap 2

50

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

100
100

Psykologi 2a
Retorik

Gymnasiearbete (100 p)
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50
100

