Vi vill att du ska möta människor och ta del av deras kunskaper och
erfarenheter. Våra kontakter med organisationer, företag, myndigheter,
universitet och högskola gör detta möjligt.

Här lär du dig att ta egna initiativ och att omsätta idéer i praktisk
handling. Vi har stor variation i arbetssätt och arbetsformer som
gör att du utvecklar din kommunikativa förmåga och även din
samarbets- och problemlösningsförmåga. Samhällsvetenskapsprogrammet är ett nationellt program som öppnar vägen för
vidare högskole- och universitetsstudier. På Spyken erbjuder vi
samtliga tre inriktningar.
Inriktning Samhällsvetenskap breddar och fördjupar din
förståelse för komplexa samhällsfrågor med fokus på mänskliga
rättigheter. Vi arbetar med olika former av fältstudier och utbyten
både inom Sverige och utomlands.
Inriktning Beteendevetenskap ger dig kunskap och
förståelse för hur vi människor fungerar i olika sammanhang.
Du utvecklar ett kritiskt tänkande genom att se frågor ur olika
ämnesperspektiv. Undervisningen fokuserar även på
kommunikation, lärande och ledarskap.
Inom inriktningen Medier, information och kommunikation
lär du dig förstå och analysera mediernas roll i
samhället och får prova på olika roller inom mediaproduktion
såsom skribent, fotograf och ljudtekniker.

------------------------Bitr. rektor Eva Svensson
Tel 046-359 78 18
eva.svensson4@lund.se
Syv Petra Manhammar
Tel 046-359 77 57
petra.manhammar@lund.se

Engelsk profil
För dig som har ett stort intresse för engelska och önskar en
fördjupning i engelskspråkig litteratur och kultur finns
möjlighet att välja Engelsk profil (se separat informationsblad).
Extra idrott och språk
Är du idrottsintresserad finns möjlighet att redan i årskurs 1
läsa kursen Idrott specialisering. Om du har läst två språk i
grundskolan finns det möjlighet att fortsätta med båda språken
i årskurs 1.
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Gymnasiegemensamma kurser –
1150 p

Poäng

Engelska 5

100

Engelska 6

100

Historia 1b

100

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1b

100

Matematik 2b

100

Samhällskunskap 1b

100

Naturkunskap 1b

100

Religionskunskap 1

Åk 1

Åk 2

Åk3

SA-Bet/Med

SA-Sam

50

Svenska 1

100

Svenska 2

100

Svenska 3

100

Programgemensamma
karaktärsämnen – 300 p
Filosofi 1

50

Moderna språk steg 1,3

100

Moderna språk steg 2,4

100

Psykologi 1

50

Inriktningskurser SA-Sam 450 p
Geografi 1

100

Historia 2a

100

Religionskunskap 2

50

Samhällskunskap 2

100

Samhällskunskap 3

100

Inriktningskurser SA-Bet
– 450 p
Kommunikation

100

Ledarskap och organisation

100

Psykologi 2a

50

Samhällskunskap 2

100

Sociologi

100

Inriktningskurser SA-Med 350 p
Journalistik, reklam och information
1

100

Medieproduktion 1

100

Medier, samhälle och
kommunikation 1

100

Psykologi 2a

50

Programfördjupning
SA-med

400

SA-bet och SA-sam

300

Individuellt val

200

Gymnasiearbete

100

* Kursen Medieproduktion 2 är obligatorisk för SA-med. I åk 2.

Medieprod 2*

