
Samhällsvetenskapliga programmet 
Det här programmet passar dig som vill förstå hur samhället fungerar och styrs på olika 
 nivåer. Vi erbjuder inriktningen samhällsvetenskap med fyra olika profiler. Oavsett vilken 
profil du väljer blir du väl förberedd för högskole- och universitetsstudier.

Profil entreprenörskap | pia.andersson@vasteras.se 
Det här passar dig som vill utveckla din kreativitet och ditt entreprenörskap. Du får även en 
bred förståelse för lokala och globala samhällsfrågor. Här får du lära dig att se samband 
mellan människors behov och hur de hänger ihop med hur olika marknader fungerar. Hos 
oss knyter du kontakter med näringslivet och får starta, driva och avsluta ett eget UF-företag.  

Profil internationell | david.borg@vasteras.se 
Genom internationella samarbeten och möten med elever från andra länder fördjupar du 
dina kunskaper i engelska, utvecklar dig och din förståelse för komplexa samhällsfrågor.  
Du studerar bland annat internationella relationer, klimat- och hållbarhetsfrågor, mänskliga 
rättigheter och freds- och konfliktkunskap. I år 3 gör du en fältstudieresa, idag samarbetar  
vi med Etiopien och Österrike.

Profil lag, rätt och samhälle | anna4.larsson@vasteras.se 
Det här är profilen för dig som vill bredda dina kunskaper om lag och rätt – både i nutid och 
dåtid, i Sverige och övriga världen. I år 3 har du möjlighet att genomföra en studieresa inom 
Europa där vi bland annat besöker olika EU-institutioner. Gymnasiearbetet ska rikta in sig på 
ett samhällsproblem och kopplas till juridiska frågor.

Profil samhällspåverkan | asa.kihlstrom.hagg@vasteras.se 
Du lär dig om hur samhället vi lever i påverkar oss och hur vi påverkar vår omvärld. Du 
får insikt om hur människor agerar, tycker och tänker påverkar andra. Du fördjupar din 
förståelse  för demokrati och komplexa samhällsfrågor som berör politisk, ekonomisk och 
social hållbarhet. Genom ett undersökande arbetssätt får du utveckla dina kunskaper som 
möjliggör medvetna val och inflytande. 



Gymnasiegemensamma  
ämnen, 1 150p
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/SVA 1 100
Svenska 2/SVA 2 100
Svenska 3/SVA 3 100

Programgemensamma  
karaktärsämnen, 300p
Filosofi 1   50
Moderna språk 200
Psykologi 1   50

Inriktningskurser, 450p  
Geografi 1               100
Historia 2a                    100  
Religionskunskap 2          50   
Samhällskunskap 2, 3   200  
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Inriktning                         Profiler 

Samhälls- 
vetenskaps- 
programmet

Samhällsvetenskap

Entreprenörskap

Internationell

Lag, rätt och samhälle

Samhällspåverkan

Programfördjupningar för  
respektive profil 300p,  
4 olika möjligheter
1. Entreprenörskap
Entreprenörskap             100
Programfördjupning  200 

2. Internationell
Geografi 2 100
Internationella relationer 
100 
Engelska 7           100 

3. Lag, rätt och samhälle
Rätten och samhället    100
Programfördjupning  200

4. Samhällspåverkan
Politik och hållbar utveckling  100 
Psykologi 2a, 2b 100
Programfördjupning 100

Individuellt val  200 
Gymnasiearbete  100  

Vill du veta mer? 
Matilda Hjälte, studie- och yrkesvägledare, 021-39 94 11 
matilda.hjalte@vasteras.se eller 

Åsa Kihlström Hägg, biträdande rektor, 021-39 94 04 
asa.kihlstrom.hagg@vasteras.se 

Du kan också besöka oss på www.vasteras.se/rudbeckianska
 


