
SAMHÄLLSVETENSKAPS- 
 PROGRAMMET

Som samhällsvetare får du en högskoleförberedande utbildning med inriktning  
mot samhälle, människor och kommunikation. En viktig del av utbildningen går ut  

på att arbeta med tvärvetenskapliga fördjupningar. 



SAMHÄLLSVETENSKAPS- 
PROGRAMMET
Samhällsvetenskapsprogrammet ger dig kunskaper om hur vårt och andra samhällen 
fungerar. Du läser om Sveriges och andra länders historia och lär dig förstå hur olika 
samhällsförhållanden har växt fram och hur det påverkar människors livsvillkor. 

På Samhällsvetenskapsprogrammet lär du dig reflektera och kritiskt 
värdera kunskap och information på ett självständigt sätt. En viktig del av 
utbildningen är att diskutera aktuella samhällsfrågor med lärare och klass
kamrater, samt att öva upp förmågan att uttrycka sig muntligt och skriftligt.

Undervisning i främmande språk och andra länders kultur är viktig, 
eftersom internationella kontakter blir allt vanligare. Många arbeten 
idag kräver kunskaper i ett eller flera främmande språk.

Undervisningen är inte bara teoretisk, utan även praktisk. Du får for
mulera och utreda frågeställningar och prova på att tillämpa teorier och 
metoder som används inom samhällsvetenskapen. Grundtanken med 
sådana studier är att du ska utveckla din samarbetsförmåga, kreativitet, 
självständighet, och att omsätta dina idéer i praktisk handling.

» Jag valde Samhällsprogrammet för att det ger så 
många valmöjligheter efter gymnasiet. Jag gillar 
också att argumentera, resonera och 
skriva mycket.«

Anna Borg

» Katedralskolan är en skola med väldigt bra stämning, 
och bra lärare. Under min tid här har jag lärt 
mig mycket om hur samhället fungerar 
både politiskt, socialt och ekonomiskt. 
Efter gymnasiet tänker jag plugga 
vidare på ett program inom  
samhällsvetenskap.«

Ebba Arousell



Inom Samhällsvetenskapsprogrammet på 
Katedralskolan kan du välja mellan inriktningarna 
Samhällsvetenskap och Beteendevetenskap. 
Du väljer inriktning i år 1 inför år 2.

Samhällsvetenskap 
Inriktningen samhällsvetenskap ska ge kunskaper om samhälls
strukturer och om människors livsvillkor utifrån individ, grupp 
och samhällsnivå. I inriktningen får du bredda och fördjupa förstå
elsen för samhällsfrågor genom att tolka och förklara företeelser 
och sammanhang. Inriktningen utvecklar även din förmåga att 
tillämpa metoder som används inom samhällsvetenskapen.

Beteendevetenskap
Inriktningen beteendevetenskap ger kunskaper om människors  
utveckling, socialisation och samspel i olika sammanhang. Inriktningen 
innebär att du får fördjupad förståelse för människors agerande som 
individer samt som deltagare i grupper, organisationer och samhällen 
ur olika perspektiv. Du får även kunskaper om kommunikation, 
lärande och ledarskap samt utvecklar din förmåga att tillämpa 
metoder som används inom samhällsvetenskapen.

Språkresor

Katedralskolan har en lång tradition av utbytes och 
studieresor. Läs mer om våra språkresor i språkfoldern!

Ämnen

Vilka ämnen som ingår i programmet, och hur många 
poäng du läser i varje ämne, ser du i programstrukturen 
på baksidan av denna folder.

Förutom att välja inriktning till år 2 kan du redan 
när du söker till Katedralskolan välja Samhälls
vetenskapsprogrammet med musikprofil.

Musikprofil

Oavsett om du är sångfågeln som gått musikklass, 
garage gitarristen, blåsorkestertubaisten eller folk
musikern så är du välkommen till vår musikprofil.

Utbildningen inom vår musikprofil bygger på ensemblespel, med 
inslag av musikteori. Med spel menas både sång och spel på 
instrument. I utbildningen arbetar vi med många olika musikstilar 
och framför sedan denna musik för pubik, till exempel vid avslut
ningar eller andra evenemang på skolan.

Musikprofil på Samhällsvetenskapsprogrammet innebär att du 
reserverar 100 poäng av det individuella valet till musik. Du ingår i 
vår HESmusikprofil (Humanstisk/Ekonomisk/Samhällsvetenskaplig),  
vilket betyder att du går i en vanlig SAklass men tillhör HESkollektivet 
tillsammans med alla andra musikprofilare i din klass.

Givetvis kan du som elev även välja fler kurser inom ditt individuella 
val tillsammans med musikprofilen.


