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Vill du förstå och utveckla förmågan att påverka vad som
händer runt omkring dig? Gillar du att diskutera och
argumentera?

”Samhällsinriktningen
passar dig som vill veta
hur dagens samhälle
fungerar i sin helhet.

Då är Samhällsvetenskapsprogrammet något för dig!
På Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) arbetar vi mycket utifrån
diskussioner. Genom att vända och vrida på problem skapar lärare och elev
tillsammans nya insikter och förståelse. Centrala ämnen på SA är språk,
samhällskunskap, historia, geografi, beteendevetenskap, hållbar utveckling,
psykologi och sociologi. Vi samarbetar i projekt mellan olika kurser för att
skapa en helhet.
På SA satsar vi också särskilt på att hela tiden utveckla våra omvärldskontakter. Vi satsar på att utbildningen ska vara verklighetsnära. Detta gör
vi bland annat genom att regelbundet använda studiebesök som naturlig
del i undervisningen. Vi välkomnar dig till en modern utbildning med
engagerade lärare, till välutrustade lokaler och till en miljö där din
elevdator är ett viktigt och centralt verktyg som öppnar världen för dig.
Välkommen att samverka med andra i en kreativ miljö!

”På SA får du diskutera!
”På inriktning beteendevetenskap lär vi
oss hur man ska bemöta andra människor.
<< Romanse Al- Korkes, SA 2017
” Jag hade också hört att ED var en bra
skola
med
väldigt
utmanande
skoluppgifter och bra lärare. Jag
lockades till just SA då jag är
intresserad av samhällsfrågor från hela
världen. På ED är det trevliga lärare och
elever.”

<< Lisa Ulfhager, SA 2016

På SA är lärarna alltid nära

"Jag har haft målet att utbilda mig till
ett yrke där jag får arbeta med
människor. Ett arbete där jag kan få
utmana mig själv, och samhäll-beteende
kändes som en bra förberedelse för just
det. Jag lärde mig mycket om mig själv,
och andra. Det har gjort att jag vill
utvecklas ännu mer.”

Vi fokuserar på samarbete

Inriktning Samhällsvetenskap
Inom Samhällsvetenskap fördjupar du dig särskilt i frågor som rör
internationella relationer och hur vi kan skapa ett samhälle för framtiden.
Hur kan vi tillsammans forma en hållbar framtid? Hur påverkar globaliseringen oss människor på olika sätt? Hur kan man hitta förklaringar till
dagens samhälle genom historiska kunskaper? På programfördjupningen
Framtidens samhälle läser du kurserna Internationella relationer samt
Politik och hållbar utveckling.

”ED är en extremt bra skola, men man får inte vara lat. Man ska
orka plugga igenom allting för det blir värt det i slutändan.
ED kändes lite mer seriöst än andra skolor. Det jag hade sett var att meritvärdena var
högre på ED och då tänkte jag att det blir mer seriösa lektioner. Folk som vill lära sig och
det blir då förmodligen lite högre nivå. SA är väldigt bra högskoleförberedande program.
Det är svårt och det är mycket plugg, men det är enligt mig, värt det i slutänden. Just på
ED är SA extremt bra. Jag hade hört att det är väldigt bra lärare och bra mat och det
tycker jag är viktigt. Man behöver energi hela dagen. ED är en skitbra skola. Här är
lärarna verkligen engagerade i att lära oss och det känns riktigt bra. Lärarna ger en
verkligen det stöd man behöver. Efter gymnasiet ska jag nog ta ett sabbatsår. Resa
utforska världen och sedan jobba. Och sedan efter det kommer jag förmodligen att läsa
på högskola till psykolog, personalvetare eller socionom.

Jacob Andersson

Samhällsvetenskapsprogrammet 2018

Inriktning Beteendevetenskap
Inom Beteendevetenskap intresserar vi oss mycket för människan i
samhället och hur vi fungerar tillsammans. Vi fokuserar på möten mellan
människor och den kommunikation som uppstår. Ledarskap är också ett
viktigt område i utbildningen. Du förbereds väl för att verka inom
områden som innehåller mycket kontakt med människor. På programfördjupningen Kulturmöten läser du kurserna Etnicitet och kulturmöten
och Människans miljöer.

Efter gymnasiet
Samhällsvetenskapsprogrammet ger dig bra möjligheter att forma din
framtid. Du får behörighet till ett stort antal högre utbildningar.

Gymnasiegemensamma
ämnen
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
050 p
Samhällskunskap 1b
100 p
Svenska 1
100 p
Svenska 2
100 p
Svenska 3
100 p
eller
Svenska som andraspråk 1, 2, 3

Programgemensamma
karaktärsämnen
300 p
Filosofi 1
Moderna språk
Psykologi 1

050 p
200 p
050 p

Inriktning
Samhällsvetenskap 450 p
Historia 2
Geografi 1
Religionskunskap 2
Samhällskunskap 2
Samhällskunskap 3

100 p
100 p
050 p
100 p
100 p

Inriktning
Beteendevetenskap 450 p
Kommunikation
Ledarskap och organisation
Psykologi 2a
Samhällskunskap 2
Sociologi

100 p
100 p
050 p
100 p
100 p

Gymnasiearbete 100 p
Utifrån en egen formulerad frågeställning ska du planera, genomföra och utvärdera ett större
arbete kopplat till något centralt kunskapsområde inom Samhällsvetenskapsprogrammet.
Med reservation för eventuella ändringar.

Programfördjupning
Framtidens samhälle 300 p
Internationella relationer
Politik och hållbar utveckling
Valbar kurs *

100 p
100 p
100 p

* Engelska 7, Historia 3

Programfördjupning
Kulturmöten 300 p
Etnicitet och kulturmöten
Människors miljöer
Valbar kurs *

100 p
100 p
100 p

* Engelska 7, Psykologi 2b, Religionskunskap 2

Individuellt val 200 p
Här erbjuder ED en mängd olika
kurser bland vilka du kan välja fritt.
edgymnasiet.se

