Samhällsvetenskaps
programmet
Inriktning Juridik

Bryr du dig om vad som händer runtom i världen? Är du
intresserad av juridik, kriminologi, internationellt arbete,
mänskliga rättigheter och globala frågor? Då är
samhällsprogrammet med juridik på Kungsholmens västra
gymnasium det rätta valet för dig. Du utvecklar förmågan att
analysera, jämföra, se samband i en komplicerad verklighet. Vi
arbetar med en tydlig progression från årskurs 1 till 3 för att du
successivt ska få en bra förståelse för det
samhällsvetenskapliga förhållningssättet.
Samhällsvetenskap med juridik
Hos oss fördjupar du dig inom samhällsområdena juridik och
kriminologi. Du studerar lagar, regler och rättsfall inom juridik
och te
orier om brottslighet, dess orsaker och
konsekvenser inom kriminologi. Vi samarbetar just nu med
Vinge advokatbyrå, vilket innebär att du kan få föreläsningar
av utbildade jurister samt göra studiebesök både på
advokatbyrå och domstol.
Samhällsvetenskap och omvärldsanalys
Vi är en certifierad FN-skola som speglar av sig i vårt arbete. Vi
studerar hur vi kan nå en social, ekologisk och ekonomisk
hållbar utveckling lokalt och globalt. Du identifierar orsaker,
hur konsekvenserna ser ut och vad man kan göra för att hitta
lösningar på juridiska och globala problem. Du undersöker
orsakerna till komplexa samhällsfenomen, du lär dig kritiskt
granska information, hur man skriver vetenskapliga uppsatser,
och hur du för fram din åsikt. När du tagit studenten hos oss är
du väl förberedd för studier på universitet / högskola.

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

Högskoleförberedande studier
Du kanske har funderat på arbeten som jurist, polis, journalist,
samhällsplanerare, statsvetare, lärare, diplomat och har ett
starkt juridiskt och politiskt intresse. Dina möjligheter efter
studenten är många och vi samarbetar mellan flera ämnen för
att din förståelse ska bli så djup och bred som möjligt kring de
samhällsfrågor vi berör.

Poängplan
2020

Samhällsvetenskapsprogrammet
Inriktning Juridik (2500 poäng)
Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3

Gymnasiegemensamma ämnen och kurser
(1150 poäng)

Inriktningskurser samhällskunskap
(450 poäng)

Programfördjupningskurser
(300 poäng)

Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad 2020. Med reservation för ändringar.

Programgemensamma ämnen och kurser
(300 poäng)

Årskurs 1

Programfördjupningskurser
(300 poäng)

Kurser inom det Individuella valet
(200 poäng)

Gymnasiearbete
(100 poäng)

Årskurs 2

Årskurs 3

