SA

SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET
INRIKTNINGAR
 Beteendevetenskap
 Samhällsvetenskap

Vill du gå ett program som
öppnar många dörrar?
Samhällsvetenskapsprogrammet är ett program
för dig som vill ha en stabil grund för vidare
studier. Första året läser du ämnen som t.ex.
historia och samhällskunskap.
Efter första året har du två inriktningar att
välja mellan på Gislaveds Gymnasium. De
startar under förutsättning att tillräckligt
många söker varje inriktning.
Ett viktigt inslag är att lära sig se samband
mellan olika ämnen. Eftersom utbildningen
också är förberedande för högskola kommer
du att få träna på att analysera, kritisera och
dra slutsatser kring olika händelser, texter eller
bilder.

Beteendevetenskap

Samhällsvetenskap

Med denna inriktning får du läsa ämnen som
fokuserar på både samhällets utveckling och
hur människor i samhället påverkar och påverkas av varandra. Ämnet Sociologi handlar om
hur människor styrs av den miljö de lever i.
I kurser som Kommunikation samt Ledarskap
och organisation får du lära dig mer om olika
sätt att leda grupper.

Inriktning Samhällsvetenskap ger dig möjlighet att bredda och fördjupa dig i olika samhällsfrågor. Du kommer att läsa fördjupningskurser i historia, religion och samhällskunskap. Tillsammans ger dessa kurser dig en
mycket god förståelse för det som händer både
i Sverige och i världen.

Inriktningen ger allmän behörighet till högskola men kunskaperna du får förbereder dig
särskilt väl för studier till t.ex. psykolog,
socionom, beteendevetare eller lärare.

Inriktningens mål är att förbereda dig för vidare studier inom många olika samhällsområden. Du tränas i självständigt arbete och lär dig
tolka händelser i vår omvärld.

STRUKTUR
Gymnasiegemensamma
ämnen
1 150 p
Engelska
Engelska 5
100
Engelska 6
100
Historia
Historia 1b
100
Idrott och hälsa
Idrott och hälsa 1
100
Matematik
Matematik 1b
100
Matematik 2b
100
Naturkunskap
Naturkunskap 1b
100
Religionskunskap
Religionskunskap 1
50
Samhällskunskap
Samhällskunskap 1b
100
Svenska
Svenska 1
100
Svenska 2
100
Svenska 3
100
eller
Svenska som andraspråk
Svenska som andraspråk 1 100
Svenska som andraspråk 2 100
Svenska som andraspråk 3 100

Programgemensamma karaktärsämnen
300 p
Filosofi
Filosofi 1
50
Moderna
språk
200
Psykologi
Psykologi 1
50

Programfördjupningar
Beteendevetenskap

300 p
300 p

Lärande och utveckling
Pedagogiskt ledarskap
Humanistisk och samhällsvetenskaplig
specialisering
– Kriminologi
Samhällsvetenskap

100
100
100

Beteendevetenskap
Ledarskap och organisation
Ledarskap och organisation
Pedagogik
Kommunikation
Psykologi
Psykologi 2
Samhällskunskap
Samhällskunskap 2
Sociologi
Sociologi

450 p

Samhällsvetenskap
Geografi
Geografi 1
Historia
Historia 2
Religionskunskap
Religionskunskap 2
Samhällskunskap
Samhällskunskap 2
Samhällskunskap 3

450 p

Gymnasiearbete
Individuellt val

100 p
200 p

100
100
50
100
100

100
100
50
100
100

INFORMATION
Ulf Jiretorn, rektor
0371-819 59
ulf.jiretorn@edu.gislaved.se

300 p

Internationella relationer
Internationell ekonomi
Humanistisk och samhällsvetenskaplig
specialisering
– Kriminologi

www.gisgym.gislaved.se
2019-10-15

Inriktningar

100
100

Irene Öggesjö, studie- och yrkesvägledare
0371-819 57
irene.oggesjo@edu.gislaved.se

100

Johan Nilsson, programansvarig
0371-819 58
johan.s.nilsson@edu.gislaved.se

