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Inriktning: Global
Väljer du den här inriktningen kommer du att utveckla dina kunskaper om vad som sker i en global värld i konstant för-
ändring! Vi lär oss grunderna i att analysera samhället och använder kunskaperna för att förstå vad som sker runt omkring 
oss, både historiskt, idag och i framtiden. I den globala profilen läser vi bland annat om globalisering, internationell rätt och 
ekonomisk historia. På inriktning Global möter du spännande rollspel och intressanta fördjupningskurser som exempelvis 
internationella relationer och internationell ekonomi.
 

Passar dig som: 
•	 Tycker att samhällsfrågor är intressant och viktigt
•	 Är intresserad av människors beteenden
•	 Tycker att det är viktigt att få en större förståelse för vår omvärld

SAMHÄLLSVETENSKAPS-

Inriktning: Beteendevetenskap
Väljer du den här inriktningen kommer du att utveckla din förståelse för människors beteenden utifrån vetenskapliga 
teorier. I inriktningen läser du kurser där personlig utveckling står i fokus. Här möter du spännande ämnesområden som 
bland annat berör identitet, beteenden, psykologi, kommunikation och ledarskap. Vi läser bland annat om hur du blir en 
framgångsrik chef, orsakerna bakom kriminalitet och hur din och gruppens identitet formas. På inriktning Beteende möter 
du spännande rollspel och intressanta fördjupningskurser som exempelvis sociologi och psykologi.

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 kunska-
per 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. 



www.kristinehamn.se/gymnasiet

HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE

Samhället, media och människan 
 
Världen förändras hela tiden. På Samhällsprogrammet får du bred och djup kunskap om hur vår värld fungerar, hur 
allt hänger samman, från “lokalt till globalt”. Du kommer utmanas med samhällsorienterande teoretiska studier och 
språk samtidigt som du gör djupdykningar i till exempel hållbar utveckling och orsaker till kriminalitet. Du kommer 
utveckla dina kunskaper genom bland annat FN/EU-Rollspel, aktietävling , studieresor och arbete med olika case.
Programmet har tre inriktningar. Du väljer inriktning i årskurs två.

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 ämnen 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 global 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. 

Kurser på Samhällsvetenskapsprogrammet

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