
Samhällsvetenskapliga programmet
- Inrikning samhällsvetenskap

Programmet passar dig som vill förstå hur samhället fungerar och styrs på olika nivåer. Du blir 
väl förberedd för högskolestudier med inriktning mot till exempel jurist, polis, lärare, socionom, 
 sjuksköterska, statsvetare, ekonom och mycket annat. Rudbeckianska gymnasiet erbjuder fyra 
profiler på samhällsvetenskaps programmet, inriktning samhällsvetenskap. 

Profil entreprenörskap | pia.andersson@vasteras.se
Denna profil passar dig som vill utveckla din kreativitet och samtidigt få en bred förståelse för  
samhällsfrågor. Du lär dig se samband mellan människors behov och hur de hänger ihop med hur olika 
marknader fungerar och vårt globala ansvar. Vi arbetar med entreprenöriellt lärande och     samarbets- 
inlärning i undervisningen. Du läser kursen entreprenörskap och vi knyter kontakter med näringslivet. 
 Genom ditt eget UF-företag får du kunskaper i hur man startar, driver och avslutar ett företag. Du får 
också möjlighet att delta i ett internationellt utbyte med vår samarbetsskola i Slovenien.

Profil internationell | david.borg@vasteras.se
Är du intresserad av världen? Vill du fördjupa dig i de globala frågorna? Då kan du välja 
  internationell profil. Via regelbundna internationella samarbeten och möten med elever från 
andra länder får du möjlighet att utveckla dig och din förståelse för komplexa samhällsfrågor. Du 
 studerar bland annat internationella relationer, klimat- och hållbarhetsfrågor, mänskliga rättigheter 
och freds- och konfliktkunskap. Utöver detta får du fördjupade kunskaper i engelska som ibland 
 används som arbetsspråk i utbildningen. I år 3 genomför du en fältstudie i Etiopien eller Österrike. 

Profil lag, rätt och samhälle | anna4.larsson@vasteras.se
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, inom ramen för kursen Rätten och samhället, genomföra 
en studieresa till Bryssel där vi bland annat besöker olika EU-institutioner. Gymnasiearbete genomförs 
i samarbete mellan samhällskunskap, svenska och filosofi under år 3. Ämnesvalet ska vara något 
samhällsproblem och kopplas till juridiska frågor. 

NYHET! Profil samhällspåverkan | asa.kihlstrom.hagg@vasteras.se
Är du nyfiken på hur samhället vi lever i påverkar oss? Vill du lära dig mer om hur vi som individer 
kan  påverka vår omvärld? Då är den här profilen något för dig. Här får du, genom att arbeta med 
 undersökande arbetssätt, utveckla kunskaper som möjliggör medvetna val och inflytande.  Dessutom får du 
fördjupa din förståelse för komplexa samhällsfrågor som berör politisk, ekonomisk och social  hållbarhet. 
Du får också lära dig mer om demokrati och om hur en människa kan påverkas för att tycka, tänka och 
agera på ett visst sätt.

Kontakta gärna:
Åsa Kihlström Hägg, biträdande rektor, 021-39 94 04, asa.kihlstrom.hagg@vasteras.se
Matilda Hjälte, studie- och yrkesvägledare, 021-39 94 11, matilda.arenrot.hjalte@vasteras.se
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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  

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? 
Besök gärna www.vasteras.se/rudbeckianska
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