SA
Samhällsvetenskapsprogrammet
Vill du hjälpa människor till ett rikare liv? Vill du
engagera dig och delta i arbetet med att göra samhället
bättre? På samhällsvetenskapliga programmet får du
studera och ifrågasätta vårt samhälle och vår omvärld.
Genom historiska, sociala och politiska studier och
projekt får du verktyg och kunskaper att förstå och
påverka människor och samhället.
I årskurs två väljer du antingen inriktning samhälls-

Är du intresserad
av att vrida och
vända på frågor
om hur samhället
och människor
fungerar?

År 1
Gymnasiegemensamma ämnen
Engelska 5
100
Historia 1b
100
Idrott och hälsa 1
70
Matematik 1b
100
Naturkunskap 1b
100
Samhällskunskap 1b
100
Svenska 1
100
Programgemensamma ämnen
Moderna språk
Psykologi 1

100
50

Med hela 570 dagar på gymnasiet
är det viktigt att du får ut det du
vill av din gymnasietid. Just därför
tycker vi att du ska välja Donnergymnasiet. Vi vill att du ska fylla
din tid med ämnen som intresserar
och känns meningsfulla för dig. För
att varje elev ska uppleva att hen
har de bästa förutsättningarna att

Vi undersöker lösningar på samhällsvetenskapliga

År 2
Gymnasiegemensamma ämnen
Engelska 6
100
Matematik 2b
100
Svenska 2
100
Religionskunskap 1
50
Idrott och hälsa 1
30

problem med hjälp av moderna teorier och metoder.

Individuellt val

100

del av nya perspektiv och gemen-

Programgemensamma ämnen
Moderna språk
Filosofi 1

100
50

vetenskap eller beteendevetenskap. På inriktningen
samhällsvetenskap fördjupar du dig inom samhällsfrågor och ökar dina kunskaper om faktorer,
processer och strukturer som påverkar omvärlden.

På den beteendevetenskapliga inriktningen får du
lära dig mer om människors agerande och samspel
som individer samt som deltagare i grupper, organisationer och samhällen. Båda inriktningarna ger
dig god förberedelse inför framtida studier. Du blir
engagerad och delaktig i samhällsförhållanden och
mänsklig utveckling. Du blir den viktigaste delen av
din utbildning.
Elevkontakt:
anna.horn@donnergymnasiet.se
Programansvarig:
jonas.mellby@donnergymnasiet.com

Inriktning – Beteende
Samhällskunskap 2
Ledarskap och organisation
Inriktning – Samhälle
Samhällskunskap 2
Geografi 1
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att skapa en positiv atmosfär med
både uppmuntran och utmaningar.
Du får lära dig att tänka och arbeta
självständigt, samarbeta i grupp, ta
samt hitta lösningar. Engagerade

100
100

och välutbildade lärare ger det lilla
extra för att skapa en inspirerande
skolgång för dig och tillsammans
skapar vi de bästa förutsättningarna för din framtid.

100
100

Efter 570 dagar på Donner är du

År 3
Gymnasiegemensamma ämnen
Svenska 3
100

redo för nästa steg i livet. Din kun-

Gymnasiearbete
Individuellt val
Programfördjupning

många gånger att pilen hunnit ta

Inriktning – Beteende
Kommunikation
Sociologi
Psykologi 2a
Inriktning – Samhälle
Historia 2
Samhällskunskap 3
Religionskunskap 2
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utvecklas, jobbar vi medvetet för
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300
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skapsbank är fylld till bredden och
du har spänt din kreativa båge så
några varv runt jorden. Sist men
inte minst vet du att omtanke om
andra människor och världen vi
lever i är den viktigaste tanken.
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50

Exempel på individuellt val och
programfördjupningskurser
Engelska 7
Entreprenörskap
Etnicitet och kulturmöten
Filosofi 2
Internationell ekonomi
Internationella relationer
Litteratur
Matematik 3b
Moderna språk
Naturkunskap 2
Politik och hållbar utveckling
Retorik
Skrivande

donnergymnasietgoteborg.se
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Göteborg | 031-381 29 00
info@donnergymnasiet.se

