
Möjlighet till utlandspraktik 
inom de tre inriktningarna 
kan ges inom ramen för 
gymnasiearbetet i åk 3. 

Nyköpings Gymnasium 
har utbytessamarbete 
med flera europeiska 
länder.

Är du intresserad av samhället och omvärlden och ämnen 
som historia, samhällskunskap och geografi? Då har vi en 
utbildning som passar dig. Politik, konflikter, internationella 
samarbeten och utmaningar – vi sätter människan i det 
stora sammanhanget och försöker förklara varför världen vi 
lever i ser ut som den gör.

Demokrati och mänskliga rättigheter passar dig som är  
intresserad av samhällsämnen och vill ha fördjupning inom 
samhällskunskap, historia, religion och geografi. Inriktning-
en ger dig en mångsidig bild av det moderna samhället och 
de kunskaper du behöver för högskolestudier inom ett brett 
samhällsvetenskapligt område.  Nyköpings gymnasium är 
en certifierad FN-skola och under din tid på programmet 
möter du verkligheten genom rollspel och resor inom och 
utanför Sverige.

Du som väljer Samhällsvetenskapsprogrammet får en högskoleförberedande  
utbildning med fokus på världen, människan och medierna i ett globalt och  
hållbart samhälle. 

Du väljer mellan samtliga tre inriktningar: Demokrati och mänskliga rättigheter  
(samhällsvetenskap), Människans utveckling och samspel (beteendevetenskap) 
och Kommunikation och Design (medier, information & kommunikation). Du får en 
mångsidig utbildning och en bra grund för studier vid högskola och universitet. 

Gymnasiegemensamma ämnen
Engelska 5  (100 p)
Engelska 6  (100 p)
Historia 1b  (100 p)
Idrott och hälsa 1  (100 p)
Matematik 1b  (100 p)
Matematik 2b  (100 p)
Naturkunskap 1b  (100 p)
Religionskunskap 1  (50 p)
Samhällskunskap 1b  (100 p)
Svenska 1  (100 p)
Svenska 2  (100 p)
Svenska 3  (100 p)

eller:
Svenska som andraspråk 1  (100 p)
Svenska som andraspråk 2  (100 p)
Svenska som andraspråk 3  (100 p)

Programgemensamma ämnen
Filosofi 1  (50 p)
Psykologi 1  (50 p)
Moderna Språk  (200 p)

Inriktningsämnen 
Geografi 1  (100 p)
Historia 2a  (100 p)
Religionskunskap 2  (50 p)

Samhällskunskap 2  (100 p)
Samhällskunskap 3  (100 p)

Programfördjupning 
Människors miljöer  (100 p)
Internationella relationer  (100 p)
Humanistisk och samhällsvetenskaplig 
fördjupning  (100 p)

Individuellt val  (200 p)

Gymnasiearbete SA  (100 p)

Totalt  2500 p
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SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET

POÄNGPLAN

DEMOKRATI OCH MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

VAD KAN JAG BLI?

• Politiker
• Samhällsplanerare
• Polis
• Jurist

DINA VAL

Beroende på vilka kurser du väljer på 
individella valet formar du din utbild-
ning själv. Kontakta din studie- och 
yrkesvägledare så får du veta mer om 
hur du får meritpoäng och mer av det 
som intresserar dig mest.

STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE

Charlotte Wargclou                                                              
073-412 15 85
charlotte.wargclou@nykoping.se



På det samhällsvetenskapliga programmet står samhället i 
fokus. Oavsett inriktning får du samma högskolebehörighet. 
Inriktningen kommunikation och design vänder sig till dig 
som vill bli bra på att kommunicera med hjälp av foto, film, 
ljud, text och grafik. 
 
Kommunikation och design är för dig som vill lära dig mer 
om foto, film, ljud och grafik. Du får en högskoleförberedan-
de utbildning där du kan fördjupa dig i samhällsämnena 
och samtidigt får utveckla din kreativa förmåga. Målet är att 
du ska bli väl förberedd för vidare studier och att du ska ha 
många dörrar öppna. Vi arbetar varierat med aktuella och 
verklighetsbaserade projekt där vi varvar teori med praktik.
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Gymnasiegemensamma ämnen
Engelska 5  (100 p)
Engelska 6  (100 p)
Historia 1b  (100 p)
Idrott och hälsa 1  (100 p)
Matematik 1b  (100 p)
Matematik 2b  (100 p)
Naturkunskap 1b  (100 p)
Religionskunskap 1  (50 p)
Samhällskunskap 1b  (100 p)
Svenska 1  (100 p)
Svenska 2  (100 p)
Svenska 3  (100 p)

eller:
Svenska som andraspråk 1  (100 p)
Svenska som andraspråk 2  (100 p)
Svenska som andraspråk 3  (100 p)

Programgemensamma ämnen
Filosofi 1  (50 p)
Psykologi 1  (50 p)
Moderna Språk  (200 p)

Inriktningsämnen 
Journalistik, reklam & information 1 (100 p)
Medieproduktion 1  (100 p)
Medier, samhälle & kommunikation 1 (100 p)

Psykologi 2a  (50 p)

Programfördjupning 
Film- och tv-produktion 1  (100 p)
Grafisk kommunikation 1  (100 p)
Digitalt skapande 1  (100 p)
Människors miljöer  (100 p)

Individuellt val  (200 p)

Gymnasiearbete SA  (100 p)

Totalt  2500 p
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HÖGSKOLEBEHÖRIGHET VAL AV INRIKTNING
Du väljer programinriktning 
på våren i årskurs 1.

POÄNGPLAN

KOMMUNIKATION OCH DESIGN

VAD KAN JAG BLI?

• Journalist
• Grafisk formgivare
• Dokumentärfilmare

DINA VAL

Beroende på vilka kurser du väljer på 
individella valet formar du din utbild-
ning själv. Kontakta din studie- och 
yrkesvägledare så får du veta mer om 
hur du får meritpoäng och mer av det 
som intresserar dig mest.

STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE

Charlotte Wargclou                                                              
073-412 15 85
charlotte.wargclou@nykoping.se



Människans utveckling och samspel passar dig 
som är intresserad av samhällsämnen och vill ha en 
fördjupning inom psykologi, sociologi och beteende-
vetenskap. Du är intresserad av vad som händer när 
människor möter andra människor och de nya synsätt 
och tankar som kan leda till konflikter men även  
positiv utveckling. Du vill också förstå vad detta  
kan leda till i framtiden. 
 
Vi har en utbildning som passar dig som är intresserad 
av människor, relationer, samhällsklasser och utma-
ningar. Vi förklarar människans personliga utveckling, 
gruppens roll i samhället och varför omvärlden vi 
lever i ser ut som den gör. Det gör vi bland annat 
genom resor och studiebesök både inom och  
utanför Sverige.
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Gymnasiegemensamma ämnen
Engelska 5  (100 p)
Engelska 6  (100 p)
Historia 1b  (100 p)
Idrott och hälsa 1  (100 p)
Matematik 1b  (100 p)
Matematik 2b  (100 p)
Naturkunskap 1b  (100 p)
Religionskunskap 1  (50 p)
Samhällskunskap 1b  (100 p)
Svenska 1  (100 p)
Svenska 2  (100 p)
Svenska 3  (100 p)
eller:

Svenska som andraspråk 1  (100 p)
Svenska som andraspråk 2  (100 p)
Svenska som andraspråk 3  (100 p)

Programgemensamma ämnen
Filosofi 1  (50 p)
Psykologi 1  (50 p)
Moderna Språk  (200 p)

Inriktningsämnen 
Ledarskap och organisation  (100 p)
Kommunikation  (100 p)
Psykologi 2a  (50 p)
Samhällskunskap 2  (100 p)
Sociologi  (100 p)

Programfördjupning 
Människors miljöer  (100 p)
Etnicitet och kulturmöten  (100 p)
Humanistisk och samhällsvetenskaplig  
fördjupning  (100 p)

Individuellt val  (200 p)

Gymnasiearbete SA  (100 p)

Totalt  2500 p
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SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET

POÄNGPLAN

MÄNNISKANS UTVECKLING OCH SAMSPEL

VAL AV INRIKTNING

Du väljer programinriktning 
på våren i årskurs 1.

HÖGSKOLEBEHÖRIGHET

VAD KAN JAG BLI?

• Psykolog
• Ekonom
• Socionom
• Sjuksköterska

DINA VAL

Beroende på vilka kurser du väljer på 
individella valet formar du din utbild-
ning själv. Kontakta din studie- och 
yrkesvägledare så får du veta mer om 
hur du får meritpoäng och mer av det 
som intresserar dig mest.

STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE

Charlotte Wargclou                                                              
073-412 15 85
charlotte.wargclou@nykoping.se


