Beteendevetenskap

Gymnasiegemensamma ämne

Samhällsvetenskapsprogrammet

Poäng

Engelska 5

100

Engelska 6

100

Historia 1b

100

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1b

100

Matematik 2b

100

Naturkunskap 1b

100

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1b

100

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1

100

Svenska 2/Svenska som andraspråk 2

100

Svenska 3/Svenska som andraspråk 3
Programgemensamma ämnen

100
Poäng

Filosofi 1

50

Psykologi 1

50

Moderna språk: Franska, Tyska, Spanska
Inriktningsämnen – Beteendevetenskap

200
Poäng

Ledarskap och organisation

100

Kommunikation

100

Psykologi 2a

50

Samhällskunskap 2

100

Sociologi
Programfördjupning

100
Poäng

Entreprenörskap

100

Etnicitet och kulturmöten

100

Humanistisk och samhällsvetenskaplig
specialisering

Samhällsvetenskapsprogrammet passar dig som är intresserad av hur samhället
är uppbyggt och vad som styr det. Du lär dig att kritiskt söka, bearbeta och tolka
information. Här får du utveckla dina kunskaper om samhällsförhållanden i
Sverige och världen. Du lär dig om hur individen och samhället samspelar och hur
människors livsvillkor har förändrats genom historien. Du får även reflektera över
frågor som demokrati, kommunikation, etik, genus, miljö och makt ur ekonomiska,
sociala och politiska perspektiv. Vidare studier kan leda till att du utbildar dig till
psykolog, socionom, ekonom eller journalist.

Individuella val

100
Poäng

Kurs 1

100

Kurs 2

100

Du väljer kurser från ett urval som erbjuds på skolan.
Såsom språk, idrott, matematik och estetiska kurser.

Gymnasiearbete

Poäng

Gymnasiearbete

100

Med reservation för ändringar av kursutbud.

Inriktning: Beteendevetenskap
Beteendevetenskap passar dig som har ett
intresse för hur människan fungerar som
individ och i grupp, på lokal och global nivå.
Du läser även kurser som berör kommunikation,
mänskliga miljöer, ledarskap, sociologi och
psykologi.
Programmet förbereder dig för yrken där man
arbetar med människor, exempelvis psykolog,
socionom, personalvetare, advokat och polis.
Du lär dig om människors beteende och om
samspelet mellan våra tankar, känslor och
handlingar. Teori kopplas ihop med praktisk
erfarenhet i form av fältstudier och projektarbeten.

Din personliga utveckling står i fokus och du
får en ökad förståelse för dig själv såväl som för
andra.
Det första året står du själv i centrum: Psykologins
belyser hur vi människor beter oss, känner och
tänker. Vi arbetar med mänskliga rättigheter
och diskuterar hur du som person är en del av
samhället.
Det andra året fokuserar vi på gruppen: Vi läser
psykologi och sociologi där vi studerar samspel
mellan kön, åldrar och individer av olika
samhällsbakgrund.

Hermods Gymnasium Stockholm

www.hermodsgymnasium.se

Tredje året fokuserar på praktisk användning av
de teorier och begrepp som har förvärvats under
de föregående åren. Detta appliceras i ett större
samhällsvetenskapligt arbete i form av gymnasiearbetet.
Vi arbetar i projektform med ämnesövergripande
studier. Du får även, genom praktiska övningar,
öka din förståelse för såväl ditt eget som andras
sätt att kommunicera.

info@hermodsgymnasium.se

