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P L U G G A 

Väljer du Europaprofilen får du chansen att åka på en studieresa. 

Tidigare resor har bl.a. gått genom Tyskland, Nederländerna och Polen. 

Vill du veta mer? Ring mig på tel. 0768-852509

Jesper Hedlund
Studie- och yrkesvägledare

med fokus på journalistik
           eller Europafrågor



 GILLAR DU ATT
DISKUTERA

NYHETER OCH
SAMHÄLLS-

FRÅGOR?
Då är Samhällsvetenskapsprogrammet 

rätt för dig. Här får du träna upp din förmå-

ga att analysera, diskutera, debattera, argu-

mentera och tänka kritiskt och självständigt

kring samhällsproblem, etiska dilemman, 

fakta, budskap och information.

Under tre år utvecklar du dina kunskaper 

om samhällsförhållanden, både i Sverige 

och i världen. Du lär dig om hur individen 

och samhället samspelar och om hur

människans livsvillkor har förändrats

under historien. 

Utbildningen lägger grunden för fortsatta 

studier inom ett brett humanistiskt och 

samhällsvetenskapligt område. När du är 

klar med gymnasieutbildningen och even-

tuella vidare studier kanske du jobbar som 

samhällsvetare, journalist, lärare, statsveta-

re, polis, socionom eller art director.

FÖRSTA ÅRET
Under ditt första år fokuserar du mest på 

de gymnasiegemensamma kurserna som 

språk, samhällskunskap, historia, matema-

tik, religion, naturkunskap och psykologi.

ANDRA ÅRET
Till det andra året har du valt inriktning. 

Inriktningen Samhällsvetenskap (vår 

Europaprofil) har fokus på internationella 

relationer och Europafrågor. Vi jobbar med 

flera kursmål genom upplevelsebaserad 

pedagogik när vi tillsammans åker på en 

Europaresa. Inriktningen Medier, Informa-

tion & Kommunikation skapar budskap 

genom praktiskt arbete med text, bild och 

ljud. Alla tvåor utvecklar och driver också 

sina UF-företag (Ung Företagsamhet). 

TREDJE ÅRET
På inriktningen Samhällsvetenskap läser du 

fördjupningskurser inom samhällskunskap, 

geografi, religion och historia. På inriktning-

en Medier, Information & Kommunikation 

vidareutvecklar och fördjupar du dig inom 

journalistik, reklam och medieproduktion. 

Under det sista året gör du också ditt gym-

nasiearbete.

GYMNASIEGEMENSAMMA 

ÄMNEN 1150 P

Engelska 5 och 6, 200 p

Historia 1b, 100 p

Idrott och hälsa 1, 100 p

Matematik 1b och 2b, 200 p

Naturkunskap 1b, 100 p

Religionskunskap 1, 50 p

Samhällskunskap 1b, 100 p

Svenska/svenska som 

andraspråk 1-3, 300 p

PROGRAMGEMENSAMMA

ÄMNEN 300 P

Filosofi 1, 50 p

Moderna språk, 200 p

Psykologi 1, 50 p

INRIKTNING 1

MEDIER, INFORMATION OCH

KOMMUNIKATION 350 P

Journalistik, reklam och  

information 1, 100 p

Medieproduktion 1, 100 p

Medier, samhälle och  

kommunikation 1, 100 p

Psykologi 2a, 50 p

INRIKTNING 2

SAMHÄLLSVETENSKAP, 450 P

Geografi 1, 100 p

Historia 2a, 100 p

Religionskunskap 2, 50 p

Samhällskunskap 2 och 3, 200 p

PROGRAMFÖRDJUPNINGAR 

300-400 P

INDIVIDUELLT VAL 200 P

GYMNASIEARBETE 100 P

Skanna
och läs

mer!


