GYMNASIESKOLAN I KRISTINEHAMN

SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET
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Passar dig som:

Vill ha en gymnasieutbildning med bredd
Bryr dig om politik och framtid
Är intresserad av alla slags media
Vill veta mer om hur samhälle och människa samverkar
Gillar allmänbildning

Inriktning: Beteendevetenskap

Ska ge kunskaper om människors utveckling, socialisation och samspel i olika sammanhang. I inriktningen ska
eleverna fördjupa sin förståelse av människors agerande som individer samt som deltagare i grupper, organisationer
och samhällen ur olika perspektiv. Inriktningen ska även ge kunskaper om kommunikation, lärande och ledarskap
samt utveckla elevernas förmåga att tillämpa metoder som används inom samhällsvetenskapen.

Inriktning: Samhällsvetenskap

Ska ge kunskaper om samhällsstrukturer och om människors livsvillkor utifrån individ-, grupp- och samhällsnivå.
I inriktningen ska eleverna bredda och fördjupa sin förståelse av samhällsfrågor genom att tolka och förklara
företeelser och sammanhang. Inriktningen ska också utveckla elevernas förmåga att tillämpa metoder som används
inom samhällsvetenskapen.

Inriktning: Medier, information och kommunikation

Ska ge kunskaper om mediernas roll i samhället och hur man kan använda sig av medieteknik för att förmedla
budskap på ett intresseväckande sätt. I inriktningen ska eleverna studera journalistik, information och reklam och
praktiskt få pröva textens, bildens och ljudets kommunikativa möjligheter. Eleverna ska få utveckla både praktiska och
teoretiska kunskaper i olika interaktiva kommunikationsformer. Inriktningen ska ge eleverna möjlighet att undersöka
hur media påverkar människor individuellt och i grupp när det gäller till exempel åsikts- och opinionsbildning och hur
vår omvärldsuppfattning formas.

HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE

SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET

Samhället, media och människan
Samhällsvetenskapsprogrammet vänder sig till dig som är intresserad av hur människan och samhället utvecklas och
fungerar idag på olika sätt. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier inom ett brett samhällsvetenskapligt
område på högskola/universitet.
Du kommer att studera människan som individ, gruppmedlem och samhällsmedborgare, både i nutid och i ett
historiskt perspektiv.Vi diskuterar demokrati och jämställdhet, miljö och svåra etiska problem. Du kommer att
lära dig att ha ett kritiskt förhållningssätt och lära dig att skilja fakta och vetenskap från åsikter och trender.
Programmet är ett studieförberedande program och ger en bra grund för att söka utbildningar inom
samhällsvetenskap och humaniora på universitet och högskolor. Då kan du t ex bli socionom, kurator, psykolog,
lärare, polis, präst och mycket annat.

Kurser på Samhällsvetenskapsprogrammet
Gymnasiegemensamma kurser 1150 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, 100 p
Svenska 2 / Svenska som andraspråk 2, 100 p
Svenska 3 / Svenska som andraspråk 3, 100 p
Programgemensamma karaktärsämnen 300 p
Filosofi 1, 50 p
Moderna språk, 200 p
Psykologi 1, 50 p
Individuellt val 200 p
Gymnasiearbete 100 p
Inför andra året väljer du en av tre inriktningar:
Inriktning medier, information och
kommunikation 350 p
Journalistik, reklam och information, 100 p
Medieproduktion 1, 100 p
Medier, samhälle och kommunikation 1, 100 p
Psykologi 2a, 50 p

Programfördjupning 400 p
Textkommunikation 1, 100 p
Digitalt skapande 1, 100 p
Samhällskunskap 2, 100 p
Entreprenörskap, 100 p
Inriktning beteendevetenskap 450 p
Ledarskap och organisation, 100 p
Kommunikation, 100 p
Psykologi 2a, 50 p
Samhällskunskap 2, 100 p
Sociologi, 100 p
Programfördjupning 300 p
Humanistisk och samhällsvetenskaplig spec. 100 p
Människor och miljöer, 100 p
Ungdomskulturer, 100 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
Programfördjupning 300 p
Internationella relationer, 100 p
Internationell ekonomi, 100 p
Humanistisk och samhällsvetenskaplig spec. 100 p
Ändringar kan ske under året.

Programinformatör:
Christine Kihl-Thorén, 0550 - 874 62, christine.kihlthoren@kristinehamn.se

www.kristinehamn.se/gymnasiet

