Samhällsvetenskaps
programmet

Inriktning Beteendevetenskap

Är du intresserad av psykologi och kriminologi?
Dina egna och andra människors beteenden, tankar och
känslor? Vill du förstå hur vi skapar samhällen, kulturer och
identiteter?
Då är samhällsprogrammet med inriktning beteendevetenskap
på Kungsholmens västra gymnasium det rätta valet för dig. Här
sätter vi dig och människan i centrum och lägger mycket fokus
på psykologi.
Vill du arbeta med människor och är intresserad av yrken
som polis, jurist, socionom, kriminolog, kommunikatör,
projektledare, beteendevetare, lärare eller psykolog? Valen
är många efter studenten. Men innan dess vill vi ge dig tre
lärorika och spännande år hos oss. Vi samarbetar mellan flera
ämnen för att din förståelse ska bli så djup och bred som
möjligt kring de samhällsfrågor vi berör. Vi studerar människans
förmåga att påverka, hur vi påverkas av varandra i olika
samhällsstrukturer och kontexter.

Vill du veta mer?
Kontakta oss på
info.kvg@edu.stockholm.se
Eller besök vår hemsida
https://kungsholmensvastragymnasium.
stockholm.se/

Varför beteendevetenskap hos oss?
Hos oss på KVG läser du, förutom de ordinarie kurserna i
sociologi och psykologi, även fördjupad psykologi och
kriminologi som humanistisk spets. Du får gå på djupet i frågor
som handlar om människans psyke och de processer som styr
våra liv och våra handlingar. Vi söker svar på frågan: Varför blir
vi de vi blir? Vi diskuterar begrepp som makt, lydnad och
grupptryck samt arbetar mycket utifrån olika case för att
omsätta kunskap till verklighet. Du studerar olika
ledarskapsstilar och organisationer ur en
beteendevetenskaplig vinkel.

Vårt samarbete med VINGE advokatbyrå ger dig möjligheter
till fältstudier och inblick i de juridiska aspekterna av bl a
kriminalitet. Då vi är en certifierad FN-skola har vi även ett
globalt perspektiv i våra kurser. Vår ambition är att så mycket
som möjligt byta ut klassrummet mot studier i verkligheten. Att
du får bekanta dig med institutioner och organisationer som
arbetar inom ditt fördjupningsområde.
När du är klar hos oss har du det som krävs för att läsa vidare
på universitet eller högskola. Du vet hur man undersöker
orsakerna till det mänskliga beteendet och komplexa
samhällsfenomen.
Du vet hur man kritiskt granskar information, hur en
vetenskaplig uppsats skrivs och hur du för fram din åsikt både i
tal och skrift.

Vill du veta mer?
Kontakta oss på
info.kvg@edu.stockholm.se
Eller besök vår hemsida
https://kungsholmensvastragymnasium.
stockholm.se/

Poängplan

Kungsholmens Västra Gymnasium
2020

Samhällsvetenskapsprogrammet
Inriktning Beteendevetenskap (2500 poäng)
Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3

Gymnasiegemensamma ämnen och kurser
(1150 poäng)
Svenska 1

100

Svenska 2

100

Svenska 3
Engelska 5

100
100

Engelska 6
Matematik 1b

100
100

Matematik 2b

100

Naturkunskap 1b

100

Idrott och hälsa 1

50

Samhällskunskap 1b

100

50

Religionskunskap 1
Historia 1b

50
100

Programgemensamma ämnen och kurser
(300 poäng)
Filosofi 1

50

Moderna språk1

50
100

100

Inriktningskurser beteendevetenskap
(450 poäng)
Ledarskap och organisation

100

Kommunikation

100

Psykologi 2a

50

Samhällskunskap 2b

100

Sociologi

100

Programfördjupningskurser
(300 poäng)
Hum/Sam spec. (Kriminologi)

100

Hum/Sam specialisering (psykologi)
Ungdomskulturer

100
100

Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad 2020. Med reservation för ändringar.

Psykologi 1

Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3

Kurser inom det Individuella valet
(200 poäng)
Vi erbjuder en mängd olika kurser, alltid engelska 7 och matematik 3b

200

Gymnasiearbete
(100 poäng)

100

Vi erbjuder franska, tyska, spanska och italienska.
Kursen startar under förutsättning att tillräckligt många elever valt den.
1

