SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET (SA)
Samhällsvetenskaplig inriktning med beteendevetenskaplig fördjupning
FÖR DIG SOM…
… vill ha en bra grund för högskolestudier, är intresserad av vad som händer i
samhället eller gillar svenska, engelska och andra språk.
OM PROGRAMMET
På SA i Vansbro får du läsa gedigna kurser i samhällskunskap, historia, svenska,
matematik, engelska, religion och moderna språk samt grundkurserna i geografi,
filosofi, sociologi och psykologi. Du får en bred samhällsinriktad utbildning, där du
utvecklar din förståelse av samhällsfrågor genom att tolka och förklara händelser
och sammanhang.
SA uppmärksammar också samspelet mellan människor, särskilt genom de beteendevetenskapliga fördjupningskurserna. Du lär dig exempelvis att förstå olika
typer av organisationer och grupper. Kurserna sociologi, kommunikation samt
ledarskap och organisation tar upp grupprocesser, konflikthantering, ledarstilar,
ledarroller, jämställdhet och mycket annat.

BEHÖRIGHETSKRAV
Godkänt i svenska/svenska
som andraspråk, engelska,
matematik, geografi, historia,
religion och samhällskunskap.
Du måste dessutom ha lägst
betyget godkänt i ytterligare
fem ämnen.

EFTER GYMNASIET
När du går ut SA, har du både grundläggande och särskild behörighet för
högskolestudier. Du kan bland annat söka högskoleutbildningar inom samhällsvetenskap, juridik, kultur, språk, information, vård och undervisning. Dessa utbildningar leder i sin tur fram till yrken som jurist, journalist, polis, socionom, präst,
logoped, psykolog, ekonom, arkitekt, sjuksköterska, tandhygienist eller lärare.
SA ger breda kunskaper, som är till stor nytta vad du än väljer att göra i livet.
PROGRAMANSVARIG LÄRARE
Oddbjörn Berger, 010-121 97 31, e-post: oddbjorn.berger@vduf.se
STUDIE OCH YRKESVÄGLEDARE
Maria Lissmors, 010-121 97 2, maria.lissmors@vduf.se

www.vuc.se

• Gillar du SO-ämnen som
samhällskunskap, historia,
geografi och religion?
• Tycker du om svenska,
engelska och andra språk?
• Vill du ha en bra grund för
högskolestudier?
• Är du intresserad av vad som
händer i samhället?
Om du svarar ja på någon av
frågorna, är samhällsvetenskapsprogrammet en g
 ymnasieutbildning för dig.

SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET (SA)
Inriktning: samhällsvetenskap
GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN 1 150 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/Sva 1
100 p
100 p
Svenska 2/Sva 2
Svenska 3/Sva 3
100 p

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN
Filosofi 1
Moderna språk
Psykologi 1

300 p
50 p
200 p
50 p

INRIKTNING SAMHÄLLSVETENSKAP
Geografi 1
Historia 2a
Religionskunskap 2
Samhällskunskap 2
Samhällskunskap 3

PROGRAMFÖRDJUPNINGAR
Kommunikation
Ledarskap och organisation
Sociologi

300 p
100 p
100 p
100 p

Individuellt val
Gymnasiearbete
Summa

450 p
100 p
100 p
50 p
100 p
100 p

200 p
100 p
2 500 p

INGENTING ÄR
OMÖJLIGT
Med samhällsvetenskapsprogrammet som bas kan du
vidareutbilda dig till polis, jurist,
journalist, ekonom, socionom,
lärare, arkeolog, bibliotekarie,
psykolog och många andra
yrken.

Som individuellt val
erbjuder vi bland annat
estetiska kurser och
kurser i idrott och hälsa.

