
Samhällsvetenskapsprogrammet 
vänder sig till dig som är intres-
serad av hur människan och sam-
hället utvecklas och fungerar. Om-
världsperspektivet är viktigt och vi 
strävar efter att programmet ska 
kännetecknas av en nära kontakt 
med olika funktioner i samhället.

Programmet är tydligt högskole
förberedande och sätter sam
hällsvetenskapen i centrum och vi 
arbetar ofta tematiskt och ämnesö
vergripande. Det handlar om frågor 
som rör demokrati, kommunikation, 
etik, genus och miljö.

SA erbjuder dig en bra grund att 
stå på inför fortsatta  studier. Du blir 
förberedd för högskolan och livet. 
Genom att välja den inriktning som 
tilltalar dig mest i årskurs två förbe
reder du dig på bästa sätt för univer
sitet och högskolestudier.

På det samhällsvetenskapliga pro
grammet arbetar vi gärna med in
ternationella Erasmusprojekt och 
de närmaste åren har vi pågående 
samarbete med skolor från Tysk
land, Italien, Portugal, Grekland och 
Spanien. Kanske just du är sugen på 
att delta i ett sådant utbytesprojekt? 

Efter gymnasiet 
Genom att gå SA på Vägga får du 
en bred behörighet till fortsatta 
 studier och kan efter gymnasiet 
söka  vidare till utbildningar som till 
exempel polis, jurist, fysio terapeut, 
lärare, ekonom, journalist, tolk, dip
lomat eller statsvetare.

VÄGGA GYMNASIESKOLA
SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET

SA

“Jag valde SA för att det är ett hög-

skoleförberedande program med många 

intressanta ämnen och kurser. Dessutom 

är det ett brett program, vet man inte vad 

man vill göra i framtiden kan detta pro-

gram vara en väldigt bra grund.”

Hussein Magomadov

Kontakt SA 
Programsamordnare 
Maria Borras 
maria.borras@utb.karlshamn.se 
vaggagymnasieskola.se/program/SA

Inriktningar SA
-> Beteendevetenskap
Denna inriktning ger dig 
 kun skap om människors psy
ke,  utveckling och socialisa
tion. Du får även kunskaper om 
ungdomskulturer, kulturmöten, 
kommunikation och kriminologi 
samt förmåga att tillämpa sam
hällsvetenskapliga perspektiv.

-> Samhälle  
          internationell profil
Denna inriktning ska ge dig 
kunskap om samhällsstrukturer 
och livsvillkor utifrån individ, 
grupp och samhällsnivå. Du 
får en chans att fördjupa dig i 
aktuell forskning och aktuella 
 händelser. Du läser spännande 
kurser där du fördjupar dig i till 
exempel internationella relatio
ner och andra aktuella frågor. 
Du har möjligheten att delta i 
utbytesprojekt med andra euro
peiska gymnasieskolor.
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Kurser och inriktningar startar endast om erforderliga beslut fattas.


