SAMHÄLLE, FOTO, FILM
Samhällsvetenskapsprogrammet
– Inriktning beteendevetenskap med medieprofil
Fotografiet och filmen tar en stor plats i våra liv och är viktiga när det handlar om att berätta om vår omvärld, förmedla känslor,
budskap eller helt enkelt bara för att underhålla oss en stund.
Samhälle, Foto, Film är en möjlighet för dig som har ett intresse av foto och/eller film och vill jobba lite mer kreativt, men som
samtidigt vill läsa Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning Beteendevetenskap och få med dig alla behörigheter och full
meritpoäng.
Du läser enligt samma poängplan som Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning Beteendevetenskap och genomför
samma internationella klassresa. Vår foto/film-profil innebär helt enkelt att du som elev ges möjlighet att byta ut 1-3 kurser inom
programmet och istället läsa foto eller film (eller båda).
Så här fungerar det
Under dina tre år år kommer du vid olika tillfällen få välja mellan tre kurser, en som är kopplad till
medieprofilen och en som är inriktad på samhälls- eller beteendevetenskap. Du kan kombinera
kurserna helt fritt och behöver alltså inte välja en ”ren” profil. Perfekt för dig som vill jobba mer
kreativt och skapande med foto och film.
Framtida yrken: journalist, fotograf, socionom, psykolog, statsvetare, internationellt socialt/humanitärt
arbete

PS. Kryssa gärna i rutan för medieinriktningen redan när du gör ditt gymnasieval på webben.

Den internationella klassresan
Båda samhällsinriktningarnas internationella klassresa går till Florida
(USA) och staden Miami, som på många sätt är en väldigt intressant
amerikansk stad både vad gäller kultur, struktur, klimat, historia och
inte minst politik- och människorättsfrågor. Här finns mycket att se,
lära och göra!

BOKA
PROVA-PÅ-DAGAR
0739 – 32 28 96
info@karlstadsglobala.se

3 saker att ta med sig
Läs foto och/eller film. Varje år får du välja
mellan en mediekurs och en ”ordinarie” samhällskurs.
Internationella klassresan
Sociala/humanitära projekt

SÖKBARA
INTERNATIONELLA PROJEKT
www.karlstadsglobala.se

.

Instagram: karlstadsglobala

POÄNGPLAN
GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN
Engelska 5
Engelska 6
Historia 1b
Idrott & hälsa 1
Matematik 1b
Matematik 2b
Naturkunskap 1
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1b
Svenska 1
Svenska 2
Svenska 3
PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN
Filosofi 1
Psykologi 1
Moderna språk

1150
100
100
100
100
100
100
100
50
100
100
100
100
300

INRIKTNING
Ledarskap & organisation
Kommunikation
Psykologi 2a
Samhällskunskap 2
Sociologi
PROGRAMFÖRDJUPNING

450
100
100
50
100
100
300

Medieproduktion 1
Fotografisk bild 1
Film och TV-produktion 1

100
100
100

Gymnasiearbete
Individuellt val

100
200

50
50
200

SUMMA 2 500

