Samhällsvetenskapsprogrammet
För dig som gillar nationella och globala frågor
och vill vara med och påverka
Inriktningar
• Samhällsvetenskap
• Medier, information och
kommunikation

Exempel på
karaktärsämnen
• Medieproduktion
• Journalistik, reklam och
information
• Psykologi
• Moderna språk
• Filosofi

Samordnare
Dan Elfvendal
• 070-238 67 29
• dan.elfvendal@
harnosand.se

Felicia Nordin och Cevin Wikner tycker att det är viktigt att välja en gymnasieutbildning
som du själv är intresserad av, och inte påverkas av andra när du väljer. För dem var
samhällsvetenskapsprogrammet ett självklart val.

Välkommen till Härnösands gymnasium
Telefon: 0611-34 84 00
Besöksadress: Brunnshusgatan 18–20
Hemsida: harnosand.se/gymnasiet
Facebook: harnosandsgymnasium
Instagram: harnosandsgymnasium

Ä

r du intresserad av vår omvärld och vill bi
dra till en positiv samhällsutveckling? Då är
samhällsvetenskapsprogrammet en utbild
ning för dig.
– Det är en bred utbildning med stora möjligheter
som passar många , tycker Felicia Nordin som valt
inriktningen media
Samhällsfrågor och kommunikation är kärnan i det
här programmet. Eleverna arbetar med nationella
och globala frågor som till exempel miljö, hållbarhet,
demokrati och etik.
– Samhällsprogrammet är väldigt samhällsrelate
rat, det handlar om det vi ser på nyheterna, berättar
Cevin Wikner som läser samhällsinriktningen
Han sökte sig hit för att han tycker att samhälls
kunskap och geografi är viktiga ämnen.
– Jag hade inte så bra koll på dessa ämnen förut
och ville lära mig mer.
Efter gymnasiet vill han plugga vidare och bli
arkitekt. Samhällsprogrammet är en bred och bra
grund till fortsatta studier. Felicia vill resa och upp
täcka världen, fördjupa sina kunskaper om olika
kulturer och andra människors förutsättningar och
på sikt förverkliga sin dröm om att bli frilansande
journalist och fotograf.
En sak som de tycker är extra bra med samhälls
vetenskapsprogrammet är att de får ta in många
ämnen i samma uppgift och blanda till exempel
engelska och historia.
– Det är jättebra, mer blandat, som det är i riktiga
arbetslivet. Vi arbetar också mycket i projekt utan
för skolan, det är väldigt intressant, säger Felicia.
Cevin och Felicia tycker att det är en skön stäm
ning på samhällsvetenskapsprogrammet, ett bra

En av inriktningarna på samhällsvetenskapsprogrammet
fokuserar på medier, information och kommunikation.

klimat där lärare och elever kommer varandra nära.
– Vi har mer grupparbeten nu än i högstadiet. V
 i
diskuterar och debatterar mycket, det är intressant
och ger andra perspektiv. Det är viktigt att höra vad
andra tycker, säger Cevin.
– En annan bra sak är att vi elever får vara med
och planera och komma med förslag och önskemål.
Vi får vara med och tycka till och bestämma, det
är viktigt och roligt. Skolan blir mer intressant då,
säger Felicia.
Både hon och Cevin är överens om att det är viktigt
att välja en utbildning som du själv är intresserad av
och inte påverkas av andra.
– Gå efter vad du själv tycker och välj ett program
som du gillar. Vill du bredda ditt samhällsengagemang
och jobba kreativt, sök hit. Samhällsvetenskaps
programmet är en bra utbildning med en bra bland
ning av praktiskt och teoretiskt arbete.

