SAMHÄLLE
Inriktning beteendevetenskap
Jämfört med andra samhällsprogram i Karlstad är våra fördjupningar i kriminologi, psykologi, freds- och konfliktfrågor samt
globala utvecklings- och rättvisefrågor unika. Det ger utbildningen ett tydligt fokus på omvärldsfrågor och beteendevetenskap.
Den röda tråden på vårt samhällsprogram är intresset för människan och hur människan påverkar och påverkas av samhället och
sin omgivning. Teori blandas med praktiska moment inom exempelvis kriminologi, psykologi och sociologi. Programmet präglas
även av möjligheter utifrån ditt intresse, exempelvis att (frivilligt) delta i sociala och humanitära projekt både på lokal och internationell nivå. Programmet ansvarar, planerar och genomför även en temadag för hela skolan varje år. På programmet kommer
du också få ta del av studiebesök, föreläsningar och workshops - allt för att göra dina studier så givande som möjligt.
Det första året ligger fokus på att skapa en förståelse för samhällhällsvetenskapen. Det gör vi genom att blanda teori och
praktiska moment, samtidigt som vi går på djupet inom främst psykologins område. Efter ditt första år på programmet är du väl
förberedd för de spännande fördjupningar som dyker upp senare i utbildningen.
Under år två tar du ett stort kliv in i programmets fördjupningar vilket innebär att innehållet i kurserna inte är lika allmänt, utan
här kan man stanna upp och fokusera på intressanta områden under en lite längre tid. Det finns många spännande spår inom
exempelvis kriminologi, sociologi, psykologi och samhällskunskap. Man kan exempelvis skapa gärningsmannaprofiler i ett fiktivt
brottsfall eller undersöka betydelsen för individers uppväxtvillkor kopplat till deras livsvillkor som vuxna.
Det sista året är en av höjdpunkterna den internationella klassresan. Du arbetar även större delen av året med ditt gymnasiearbete och under ditt sista år kommer du även att fördjupa dig mer ingående om fattigdom och globala konflikter.
Framtida yrken: socionom, psykolog, statsvetare, internationellt socialt/humanitärt arbete
Ansökningskod: SABET

Den internationella klassresan
Båda samhällsinriktningarnas internationella klassresa går till
Kalifornien (USA) och staden San Francisco, 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

3 saker att ta med sig
Programfördjupningen.
Skräddarsydd för vår skola.

Internationella klassresan
Sociala/humanitära projekt

SÖKBARA
INTERNATIONELLA PROJEKT

0739 – 32 28 96
info@karlstadsglobala.se

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
50
50
200

INRIKTNING

450

Ledarskap & organisation
Kommunikation
Psykologi 2a
Samhällskunskap 2
Sociologi

100
100
50
100
100

PROGRAMFÖRDJUPNING

300

Kriminologi*
Psykologi, fördjupning**
Fattigdom & globala konflikter***

100
100
100

Gymnasiearbete
Individuellt val

100
200

Humanistisk- och samhällsvetenskaplig specialisering:
* Kriminologi.
** Psykologi.
*** Freds- och konfliktfrågor samt Globala utvecklingsoch rättvisefrågor.

SUMMA 2 500

