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När andra 
pratar om fram- 
tiden jobbar vi 

med den!
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FOLKUNGASKOLAN är en stor liten skola. Stor för  
att det finns många intressanta inriktningar och 
kurser att välja mellan. Liten för att du känner dig 
trygg och vet vilka de flesta är. Vi är stolta över vår 
speciella Folkungaanda. Det är högt i tak och  
du får vara dig själv.

DIN TID PÅ SKOLAN ÄR VÄRDEFULL. Det är din  
framtid det handlar om – och det är vår uppgift att 
se till att du får ut så mycket som möjligt av utbild-
ningen på Folkungaskolan. Genom att analysera  
och ifrågasätta utvecklar du ett vetenskapligt  
arbetssätt. Kunskap öppnar gränser, river murar  
och skapar nya möjligheter. Våra skickliga lärare 
arbetar för att utveckla undervisningen så att du  
ska få så bra stöd som möjligt i dina studier.

TILLSAMMANS MED ELEVKÅREN arbetar vi med  
metoder för elevinflytande och elevansvar. Det 
gäller både i klassrummet och på skolan som 
helhet. 

PÅ FOLKUNGASKOLAN är det viktigt att lyfta blicken 
utanför klassrummet. Du ska få möjlighet att knyta 
kontakter både i och utanför skolan. Detta kallar  
vi nätverkande och kan handla om samarbeten  
med universitetet, internationella utbyten och 
möten med organisationer och företag. 

DET HÄR ÄR NÅGRA av anledningarna till att våra 
elever trivs så bra på skolan.
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EKONOMIPROGRAMMET har två inriktningar: ekonomi 
och juridik. Vill du ha en bred, högskoleförberedande 
utbildning med fördjupning i företagsekonomi, juridik och 
psykologi? Då är Ekonomiprogrammet rätt för dig. Du 
får dessutom möjlighet att på skoltid utveckla dina egna 
entreprenörsegenskaper med hjälp av kunniga lärare. Att 
få prova sina egna vingar gör studierna roligare och dina 
kunskaper mer bestående.    

EKONOMIPROGRAMMET ger dig behörighet till högskole-
studier. Tänkbara framtida yrken är civilekonom, mark-
nadsförare, advokat, affärsjurist, polis, mäklare, bank-
tjänsteman, reklamare, socionom, personalvetare, eller 
varför inte ta steget och starta ett eget företag?  

EN EXTRA FINESS med Ekonomiprogrammet är att om du 
väljer att inrikta dig på ekonomi så är du också anställ-
ningsbar direkt efter gymnasiet. Möjliga arbeten kan vara 
redovisningsassistent, butikssäljare, marknadsassistent  
eller ekonomiassistent.   
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E K O N O M I P R O G R A M M E T 

För dig som  
vill skapa  

möjligheter!

Två inriktningar
 Ekonomi

 Juridik
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VI GER DIG MÖJLIGHET ATT

 gå en utbildning som sätter entrepre- 
 nörskap och företagskontakter högt.  

 lära dig hur man startar och driver  
 ett eget företag.  

 bli en bra säljare eller ledare.
 bli duktig på att tala inför folk.  
 lära dig grunderna i juridik. 
 utveckla dina kunskaper genom  

 praktik på ett företag eller genom  
 ett fadderföretag. 

EKONOMIPROGRAMMET är ett högskole- 
förberedande program för utbildning  
inom ekonomi, juridik eller annat  
samhällsvetenskapligt område. 

I DIN UTBILDNING på Folkungaskolan 
får du många kontakter med per-
soner i företag och organisationer 
utanför skolan och skapar dig på så 
vis ett eget nätverk. Du får möjlig-
het att driva eget företag (UF), göra 
praktik eller följa ett etablerat företag. 
Genom hela utbildningen uppmunt-
ras ditt entreprenörskap. 

– Företagsekonomi 
– Entreprenörskap  
   och företagande 
– Marknadsföring 
– Ledarskap och organisation 
– Redovisning och beskattning 
– Privatjuridik 

E K O N O M I P R O G R A M M E T 

Exempel på kurser

Ekonomi
I N R I K T N I N G
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VI GER DIG MÖJLIGHET ATT  

 lära dig vilken roll våra lagar spelar  
 i samhället. 

 träna dig på att lösa juridiska problem.
 lära dig grunderna i företagsekonomi. 
 lära dig mer om nationella och interna- 

 tionella rättigheter och skyldigheter. 
 studera psykologins roll i juridiken. 
 bli duktig på att tala inför folk.

EKONOMIPROGRAMMET är ett högskole- 
förberedande program för utbildning inom  
ekonomi, juridik  eller annat samhällsveten-
skapligt område.  

JURIDIKINRIKTNINGEN PASSAR DIG som är  
intresserad av kombinationen juridik – eko-
nomi – psykologi. Du får djupare kunskaper 
om hur människor tänker och handlar. Du får 
använda dig av de kunskaperna för att lösa 
problem inom juridik eller företagsekonomi. 

Exempel på kurser

– Privatjuridik 
– Rätten och samhället 
– Affärsjuridik 
– Företagsekonomi 
– Psykologi 
– Ledarskap och organisation
– Kriminologi 

Juridik
I N R I K T N I N G
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PÅ FOLKUNGASKOLAN FINNS Musikgym-
nasiet – det estetiska programmet med 
musikinriktning. Programmet är studieför-
beredande men med tonvikt på musik där 
ämnen som körsång, ensemble, musik-
produktion, gehörs- och musiklära samt 
instrument eller sång ingår. Under din 
gymnasietid får du, med hjälp av skickliga 
pedagoger och professionella musiker, lära 
dig spela ett eller flera instrument och att 
utveckla din röst.

ARBETET OCH STUDIERNA SKER ofta i pro-
jektform och vi jobbar aktivt för att samtliga 
elever ska kunna få en så musikaliskt bred 
utbildning som möjligt. Viktigt är också att  
du som elev ska få känna glädjen i att  

Este
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ka
 pr

o

musicera – och samhörigheten i att 
musicera tillsammans med andra. Detta 
sker bland annat vid de många offentliga 
framträdanden som du under studietiden 
kommer att medverka vid.

ALLA SOM SÖKER TILL Musikgymnasiet  
genomför ett inträdesprov och en intervju, 
där resultatet läggs samman med betygs-
poängen från slutbetyget i årskurs 9.  
Detta gör att dina personliga färdigheter 
och egenskaper är lika viktiga som dina  
studieresultat från grundskolan.

VILL DU VETA MER om inträdesprovet?  
Besök www.folkungaskolan.se

E S T E T I S K A  P R O G R A M M E T 
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 SAMHÄLLSVETENSKAP

 MEDIER, INFORMATION  
 OCH KOMMUNIKATION

 BETEENDEVETENSKAP

10
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SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET är ett hög-
skoleförberedande program. Programmet ger 
dig en bred och stabil plattform att stå på och 
ändå med många valmöjligheter. Med gedigna 
kunskaper om samhällsförhållanden i Sverige 
och övriga världen får du en god förståelse för 
hur samhället och individen samspelar samt 
hur människans livsvillkor varierar över tid och 
rum. Kommunikation är centralt inom program-
met. Du kommer att arbeta med att förbättra 
dina färdigheter i att kommunicera och presen-
tera dina kunskaper. Du utvecklar din förmåga 
att tänka vetenskapligt, kritiskt, analyserande 
och att se samband. Vi erbjuder dig också 
möjligheten att läsa flera språk. 

VI ERBJUDER TRE INRIKTNINGAR på Samhälls-
vetenskapsprogrammet – Samhällsveten- 
skap, Medier, Information och Kommu- 
nikation samt Beteendevetenskap. 

SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET  
erbjuder en stor variation i program- 
fördjupningen, där du får möjlighet  
att skräddarsy din utbildning. 

Sam
hä

lls
ve

ten
s

För dig med 
ett samhälls- 

intresse

S A M H Ä L L S V E T E N S K A P S P R O G R A M M E T 

Tre inriktningar
 Samhällsvetenskap
 Medier, information 

 och kommunikation
 Beteendevetenskap
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SAMHÄLLSVETENSKAPLIG INRIKTNING ger en 
bred utbildning med stora valmöjligheter och 
samtidigt en bra grund för vidare studier.

DU HAR STORA MÖJLIGHETER att fördjupa dig i 
samhällsvetenskapliga ämnen och får goda 
förutsättningar för vidare högskolestudier. 
Här har du även många chanser att knyta 
kontakter med myndigheter, organisationer, 
skolor och andra institutioner i samhället.

MÖJLIGHETEN TILL samhällsvetenskaplig  
fördjupning är den stora styrkan tillsammans 
med ett vetenskapligt förhållningssätt.  
Målet är att du ska få sådana färdigheter och 
kunskaper att du kan vara med och forma 
både din och vårt samhälles framtid.

S A M H Ä L L S V E T E N S K A P S P R O G R A M M E T 

Inriktningskurser

– Geografi 1 
– Samhällskunskap 2–3
– Historia 2 
– Religionskunskap 2  

Samhälls- 
vetenskap

I N R I K T N I N G
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ÄR DU INTRESSERAD AV ATT FÖRSTÅ vår omvärld  
och påverka genom olika kommunikationssätt? 

INRIKTNINGEN MEDIER, information och kommunikation 
på samhällsvetenskapsprogrammet ger dig kunskaper 
om och färdigheter i journalistik, medieproduktion, 
information, psykologi och samhällskunskap. 

DU FÅR PRAKTISKT ÖVA PÅ ATT kommunicera via text, 
bild och foto med hjälp av olika mediatekniker och 
inom olika kanaler. Vi provar också att omsätta olika 
medieteorier i verkligheten. Du kommer genomföra 
projekt från idé till färdig produkt till exempel repor-
tage, reklamfilm och podcast.

INRIKTNINGEN MEDIER, information och kommunikation 
ska utveckla ditt kritiska tänkande, dina egna initiativ 
och eget ansvar.

EFTER GYMNASIET HAR DU bred behörighet för kom-
mande högskolestudier, men också en bra grund  
för alla yrken där kommunikation är viktigt.

S A M H Ä L L S V E T E N S K A P S P R O G R A M M E T 

–  Journalistik, reklam  
 och information 1
– Medieproduktion 1
– Medier, samhälle  
 och kommunikation 1
– Psykologi 2a  

Medier,  
information  

och kommu- 
nikation

I N R I K T N I N G

Inriktningskurser



14 S A M H Ä L L S V E T E N S K A P S P R O G R A M M E T 

BETEENDEVETENSKAPLIG INRIKTNING  
fokuserar på människans samspel och 
agerande. Du får undersöka och disku-
tera hur vi människor fungerar i olika 
grupper och roller, hur vi påverkas av 
historiska och nutida förändringspro-
cesser och mycket mer. Genom att stu-
dera fenomen utifrån flera perspektiv, 
kommer din analysförmåga att vässas.

VI ARBETAR VARIERAT med både tradi- 
tionell undervisning och i ämnesöver-
gripande projekt. Möjliga teman är till 
exempel integration, könsroller, stress 
och hälsa. När du tar studenten kom-
mer du att vara väl förberedd för studier 
på högskola och universitet.

Inriktningskurser

–  Ledarskap och kommunikation
– Psykologi 2a
– Samhällskunskap 2
– Sociologi
– Kommunikation

Beteende- 
vetenskap

I N R I K T N I N G
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Biblioteket.

Samling i  aulan.

Elevfiket d’Art.

15Välkomstveckan med ”Uppdraget” .



16 F Ö R D J U P N I N G S K U R S E R  O C H  I N D I V I D U E L LT  VA L

FÖR ATT DU SKALL FÅ möjlighet att fördjupa eller bredda dina studier inom  
något eller några ämnen finns det på gymnasiet något som heter fördjupnings- 
kurser. Varje program har sina speciella fördjupningskurser. Inför år tre kommer  
du att välja ett antal fördjupningskurser. Till exempel behörighetsgivande kurser  
för någon viss högskolutbildning eller kurser som ger meritpoäng för det du  
tänker läsa på högskolan.

EXEMPEL PÅ ÄMNEN som kan komma att erbjudas på Folkungaskolan  
(vilka kurser som erbjuds skiljer sig lite mellan programmen)

 Biologi 

 Engelska 

 Entreprenörskap

	 Filosofi

 Företagsekonomi

	 Geografi	

 Historia 

 Juridik

 Rätten och samhället

 Matematik 

 Moderna språk

 Musik

 Musikteori

 Journalistik, reklam och information 

 Musikproduktion 

 Naturkunskap 

 Psykologi 

 Religionskunskap

 Samhällskunskap

 Sociologi

DET INDIVIDUELLA VALET sker  
i samarbete med de andra kommunala  
gymnasieskolorna inom ditt program. 

Individuellt
val

Fördjup-
ningskurser
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VÄLKOMMEN IN I VÄRMEN, välkommen 
in i gemenskapen och välkommen in  
till Folkungaskolan. Här blir dina tre 
gymnasieår med all säkerhet oförglöm-
liga. En vänlig atmosfär och en accep-
terande attityd råder både hos elever 
och personal. Denna ständigt närva-
rande och omfamnade stämning som 
verkligen finns överallt, i klassrum som 
i skolkorridor, är vad vi elever kallar  
för folkungaandan.

FOLKUNGASKOLANS FRIA ELEVKÅR  
är en organisation av elever och för  
elever. Elevkårens uppgifter är att dels 
verka för en mer givande skoltid men 
även att representera elevernas vilja i 
elevfackliga ärenden gentemot lärare, 
skolledning, kommun eller andra sam-
hällsinstitutioner. Elevernas engage-
mang ges uttryck på flera olika sätt  
inom organisationen, det finns ett ut- 
skott eller en kommitté för de flesta  
kompetenser som kommunikation,  
lobbying, service, festarrangerande  
med mera. Verksamheten strävar efter 
att alltid utgå efter elevernas intressen.

ELEVKÅRENS VERKSAMHET når sin 
absoluta höjdpunkt under våren då  
vårt årliga arrangemang Skolan Är Vår

anordnas. Arrangemanget tar plats 
under en hel natt då eleverna tar över 
skolan. Skolan Är Vår är något unikt  
för Folkungaskolan och är verkligen en  
manifestering av vad Folkungaandan 
innebär! Varje år bokas kända artister, 
komiker och andra akter in för att under-
hålla. Exempel på sådana som uppträtt 
är Kodjo Akolor, Ulrik Munther och 
Mares, Judit och Judit, Jesper Rönn-
dahl med flera. Men det är inte endast 
kändisar som dyker upp, utan merparten 
av kvällen består av upplevelser som 
eleverna själva står bakom. Politiska  
debatter, FIFA-turneringar, diverse täv-
lingar och så vidare är endast en bråk-
del av vad natten har att erbjuda. Man 
skulle kunna säga att Skolan Är Vår  
är folkungaandan i koncentrerad form.

VI SKILJER OSS FRÅN ETT ELEVRÅD  
genom att alla representanter är 
demokratiskt valda, istället för att vara 
ett gäng handplockade elever som är 
bekväma för skolledningen. 2015 vann 
organisationen priset ”Årets Elevkår”, 
den mest prestigefyllda utmärkelsen 
som delas ut av vår centralorgani- 
sation Sveriges Elevkårer.

BÅDE SKOLFOTOGRAFERINGEN och 
skolans föreningsliv sköts uteslutande 
av elevkåren. Föreningslivet rymmer  
allt ifrån politiska ungdomsförbund,  
religiösa sammansvärjningar och  
modeföreningar. 

DET FINNS NÅGOT FÖR ALLA! Vill du  
få de mest givande, roligaste och ut-
vecklande gymnasieåren som möjligt? 

VÄLKOMMEN TILL OSS på Folkunga-
skolan och Folkungaskolans Fria  
Elevkår – ett självklart val för varje  
folkungaelev!



Folkungaskolan
Folkungagatan 20, 582 35 Linköping
Telefon: 013-20 77 00
E-post: folkungaskolan@linkoping.se
www.folkungaskolan.se


