Samhällsvetenskap

GYMNASIEGEMENSAMMA
ÄMNEN 1150p

Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning beteendevetenskap
ger en bred utbildning och öppnar dörrar för studier och yrken inom
många områden. Du kommer kunna välja bland en rad olika utbildningar i framtiden såsom polis, socionom eller lärare.

Engelska 5			100
Engelska 6			100
Historia 1b			

100

Idrott och hälsa 1			

100

Utbildningen ger dig goda kunskaper om hur människor och sociala
relationer fungerar, olika kulturer och samhället vi lever i. Du kommer att delta i både EU-och FN-rollspel och får chansen att bli
EU-ambassadör – vi släpper in hela världen i skolan! Resor utomlands förekommer och du kommer också att få åka till Stockholm
och besöka riksdagen.

Matematik 1b			

100

Matematik 2b			

100

Samhällsvetenskapsprogrammet sätter gemenskapen i fokus och här
hittar du lätt nya vänner. Du möter kunniga och engagerade lärare
som hjälper dig att nå dina mål så att du kommer till universitetet
med de bästa förutsättningar. Vi ger dig en trygg grund att stå på och
sätter din utveckling i fokus, både den personliga och kunskapsmässiga, eftersom dessa två går hand i hand.

Svenska 2			

Naturkunskap 1b			100
Religionskunskap 1		

50

Samhällskunskap 1b		

100

Svenska 1			100
100

Svenska 3			100
PROGRAMGEMENSAMMA
ÄMNEN 300p
Filosofi 1			

50

Psykologi 1			

50

Moderna språk			

200

INRIKTNINGAR
450p

Du kan kombinera med:
Elitfotbollsgymnasium
Lokala idrottsutbildningar
Musikprofil

Beteendevetenskap		 450
		
PROGRAMFÖRDJUPNINGAR
300p

SA

Gymnasiegemensamma ämnen: Gemensamma kurser för högskoleförberedande program
Programgemensamma ämnen: Gemensamma kurser för valt program
Inriktningar: Gemensamma kurser för vald inriktning
Individuellt val: Valfria kurser inom gemensamt utbud för Söderslättsgymnasiet
Gymnasiearbete: Kurs med programprofil
Programfördjupning: Kurser inom vald inriktning
*Läses som programfördjupning inom profilen ”Diplomaten”.
**Läses som programfördjupning inom profilen ”Humanisten”.
***Valbara kurser till programfördjupning utöver de som redan ingår i respektive profil.

Fred och konflikt * 		

100

Hållbar utveckling* 		

100

Humanistisk och samhälls-		
vetenskaplig specialisering**
Kriminologi (specialisering)***
Matematik 3b***			

100x2

Historia 2***			

100

100
100

INDIVIDUELLT VAL
200p
Individuellt val			

200

GYMNASIEARBETE
100p
Gymnasiearbete			

100

