Samhällsvetenskapsprogrammet
LAGMANSGYMNASIET

ETT HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE
PROGRAM

POÄNGPLAN*
GYMNASIEGEMENSAMMA
ÄMNEN

INRIKTNING
BETEENDEVETENSKAP

INRIKTNING
SAMHÄLLSVETENSKAP

w Engelska 5-6
w Historia 1b
w Idrott och hälsa 1
w Matematik 1b-2b
w Religionskunskap 1
w Samhällskunskap 1b
w Svenska 1-3/Svenska som
andraspråk 1-3

w Ledarskap och organisation
w Kommunikation
w Psykologi 2a
w Samhälsskunskap 2
w Sociologi

w Geografi 1
w Historia 2a
w Religionskunskap 2
w Samhällskunskap 2-3

PROGRAMFÖRDJUPNING
BETEENDEVETENSKAP

PROGRAMFÖRDJUPNING
SAMHÄLLSVETENSKAP

PROGRAMGEMENSAMMA
ÄMNEN

w Internationella relationer
w Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering
w Matematik 3b eller Retorik

w Internationella relationer
w Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering
w Matematik 3b eller Medier,
samhälle och kommunikation

GYMNASIEARBETE

INDIVIDUELLT VAL

w Gymnasiearbete

w Individuellt val

w Filosofi 1
w Psykologi 1
w Moderna språk

*Med reservation för ändringar

Samhällsvetenskapsprogrammet passar dig som är
intresserad av hur samhället är uppbyggt och hur
det styrs. Utbildningen ger dig en bred och
allmänbildande gymnasieutbildning.
www.lagmansgymnasiet.se
Allégatan 51, 534 81 Vara | Telefonnummer 0512-311 86

VÅR UTBILDNING
Genom ambitiösa studier kommer du att
bli väl förberedd för framtiden. Du blir
duktig på att formulera dig, både muntligt
och skriftligt, du får trevliga kompisar och
lärare samt en inblick i hur det är att läsa på
universitetet. För att göra kopplingen
mellan skola och yrkesliv starkare så
kommer vi att göra olika studiebesök och
ta emot externa föreläsare.
På Lagmansgymnasiet erbjuder vi två
inriktningar, beteendevetenskap och
samhällsvetenskap.
Beteendevetenskaplig inriktning
Inriktningen beteendevetenskap ger dig
kunskap om hur människan fungerar. Du
får möjlighet att fördjupa din förståelse för
människors agerande. Inriktningen ger även
kunskaper om kommunikation, lärande och
ledarskap.
Samhällsvetenskaplig inriktning
Inriktningen samhällsvetenskap ger dig
kunskaper om samhället och människors
livsvillkor. Vi undersöker olika samhällsfrågor så att du bättre förstår vad som händer
i världen.
LIVET EFTER STUDIERNA
Samhällsvetenskapsprogrammet ger dig en
god grund för fortsatta studier. Framtida
yrken kan exempelvis vara psykolog, polis,
jurist, lärare, journalist eller diplomat.

