
INRIKTNING: BETEENDEVETENSKAP
Tycker du om att studera människors  
beteende? Här får du kunskaper om 
människans utveckling, vad som formar 
och påverkar oss både som individer och  
i samspel med andra. Du lär dig olika per-
spektiv och förklaringsmodeller som ger 
dig en större förståelse för människors  
agerande och inte minst ditt eget.

INRIKTNING: MEDIER, INFORMATION 
OCH KOMMUNIKATION
Tycker du om att skriva och arbeta med 
text, bild och olika medier? Vi tar utgångs-
punkt från ungdomars medieanvändning 
och använder oss av det i undervisningen 
där praktiska övningar i bild, text och ljud 
varvas med teoretiska kunskaper. Du får 
kunskap om olika sätt att kommunicera  
i det moderna samhället, hur man för-
medlar ett budskap effektivt och hur  
media kan påverka medborgarna och  
deras omvärldsuppfattning.

INRIKTNING: SAMHÄLLSVETENSKAP
Tycker du om att problematisera och dis-
kutera samhällsfrågor? Här får du fördjupa 
dig i olika samhällssystem, kulturer, 

religioner och människans skiftande 
livsvillkor. Du lär dig också att tolka och 
förklara företeelser och sammanhang i 
samhället utifrån ett historiskt såväl som 
nutida perspektiv.

INRIKTNING: SAMHÄLLSVETENSKAP 
MED ESTETISK INRIKTNING - MUSIK
Vill du utvecklas inom musik samtidigt 
som du studerar på samhällsvetenskapliga 
programmet? Musikundervisningen har 
pop-/rockinriktning och vänder sig till dig 
som sjunger eller spelar gitarr, bas, piano 
eller trummor. Behörighetskrav: minst  
betyget C i musik från åk 9 samt genom-
fört inträdesprov.

Programfördjupning: Internationellt
Förutom engelska på avancerad nivå får 
du här studera olika kulturers värdesystem, 
mänskliga rättigheter och hur internatio-
nellt samarbete påverkar den politiska och 
ekonomiska utvecklingen i världen.

Programfördjupning: Juridik & 
kriminologi
Här lär du dig hur skyddet av de mänsk-
liga rättigheterna fungerar i Sverige och 

internationellt. Du får även lära dig om 
våra grundlagar, om EU-rätt, om olika 
synsätt på brott och straff och hur det går 
till i en rättegång. 

Programfördjupning: Pedagogik & 
Ledarskap
Lär dig om människors lärande, utveckling 
och socialisation i olika sammanhang. Vad 
ledarskap är, ledarskap ur olika perspektiv 
samt hur individer och grupper påverkar 
och påverkas av ledaren. Fördjupningen har 
tydligt fokus på kommunikation, konflikt 
och konflikthantering.

Programfördjupning: Socialt 
företagande
Här är fokus kommunikation, metod  
och analys av marknadsföring och mark-
nadsinformation. Andra inslag är lagar, 
etik och hållbar utveckling kopplat till 
marknadsföring. Viktiga faktorer för  
affärsutveckling är ytterligare ett inslag. 

Vill du fördjupa dig i människan och dess omvärld och samtidigt utveckla 
din kreativitet? Inom samhällsvetenskapen är människan i centrum. Socialt 
entreprenörskap är ett av inslagen med syfte att skapa engagemang och 
nytänkande. På samhällsprogrammet utvecklas din förmåga att tolka, förstå 
och förklara människors beteenden och företeelser i samhället. Kritiskt 
tänkande och ett samhällsvetenskapligt arbetssätt är viktiga examensmål.

samhällsvetenskapsprogrammet

Karriärmöjligheter
Efter vidare studier kanske du jobbar 

som journalist, lärare, statsvetare, polis, 
art director, copywriter, jurist/advokat, 

säljare, human resources manager, 
marknadsförare, socionom, psykolog, 

musiker eller musikproducent.
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KREATIVITET • OMVÄRLD • MÄNNISKA

Gymnasiegemen- 
samma ämnen 1150 p
Engelska 5-6 200 p
Historia 1b 100 p
Idrott och hälsa 1 100 p
Matematik 1-2b 200 p
Naturkunskap 1b 100 p
Religionskunskap 1 50 p
Samhällskunskap 1b 100 p
Svenska 1-3 300 p
(alt. Sv som andraspråk 1-3)

Programgem. ämnen 300 p
Filosofi 1 50 p
Psykologi 1 50 p
Moderna språk 200 p

Individuellt val 200 p
Gymnasiearbete 100 p

Samhällsvetenskap* 450 p
Geografi 1 100 p
Historia 2 100 p
Religionskunskap 2 50 p
Samhällskunskap 2-3 200 p

Medier, information 
och kommunikation** 350 p
Journalistik, reklam och information 1 100 p
Medieproduktion 100 p
Medier, samhälle och kommunikation 1 100 p
Psykologi 2 50 p

Beteendevetenskap* 450 p
Kommunikation  100 p
Ledarskap och organisation 100 p
Psykologi 2 50 p
Samhällskunskap 2 100 p
Sociologi 100 p

Samhällsvetenskap med estetisk inriktning musik: 750 p (inga programfördjupningar)
Samhällskunskap 2-3 200 p
Historia 2 100 p

Religion 2 50 p
Instrument/sång 1 100 p

Musikproduktion 1 100 p
Ensemble 1-2 200 p

*Läser också Digitalt skapande 1 100 p. **Läser också Digitalt skapande 1 100 p samt Samhällskunskap 2 100 p.

Internationellt: Internationella relationer 100 p 
 Engelska 7 100 p
Juridik & kriminologi: Kriminologi 100 p 
 Rätten och samhället 100 p
Pedagogik & ledarskap: Pedagogisk ledarskap 100 p 
 Lärande och utveckling 100 p
Socialt företagande: Entreprenörskap 100 p 
 Marknadskommunikation 100 p

Samhällsvetenskapsprogrammet 2500 p
Alla läser Välj en inriktning Programfördjupningar Samhällsvetenskapsprogr. 200 p

Ludvig – åk 2 samhällsvetenskapsprogrammet
Varför valde du Östra?
Jag besökte flera skolor, men kände mig 
som hemma direkt när jag kom hit på en 
infokväll. Antagningspoängen var höga 
och jag ville gå med andra elever som var 
studiemotiverade. Det var ganska viktigt 
för mig.

Vad är roligast under läsåret?
Lock-in som anordnas av elevkåren 
var kul. Då lärde jag känna många nya 
människor på skolan. Och så gillar jag 
live-caféerna som anordnas av skolans 
musikförening Notes. Där kan jag spela 
och uppträda på skolan fast jag inte går 
estetinriktningen. Det är jättekul!

Hur är arbetsmiljön på Östra?
Den är väldigt bra. Det är bra arbetsro  
på lektionerna och vi hjälper varandra att 
lyckas i skolan. Det är lugnt och det finns 
alltid studieytor man kan sitta och plugga 
– oavsett tid på dagen. Det finns biblio-
tek och studierum och man kan till och 
med sitta i matsalen och plugga efter att 
lunchen är över.

Varför rekommenderar du Östra?
Det är en bra skola med bra lärare 
och en bra rektor som är inspirerande 
och nära eleverna. Rektorn lyssnar på 
eleverna och vill att deras studietid blir 
så bra som möjligt.
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