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Allmänt
Allmän kurs på distans vänder sig till dig som vill få gymnasie-
kompetens genom heltidsstudier på distans. Kursens har 
samhällsinriktning och kan ge dig grundläggande behörighet 
till högskola eller yrkeshögskola efter ett till tre år beroende på 
tidigare studier och arbetslivserfarenhet. 

Syftet med kursen är att ge dig fördjupade kunskaper och nya 
perspektiv på vårt samhälle och vår omvärld, såväl då som nu, 
samt att ge dig nya insikter om dig själv och andra och fördjupa 
din lust att lära och engagera dig i samhällsutvecklingen.

Övergripande mål 
• Att bredda sin allmänbildning och få nya perspektiv på sig 

själv och andra och därmed växa som människa.

• Att få fördjupade kunskaper om samhället och samhällsut-
vecklingen såväl då som nu, samt skapa förståelse för de 
globala utmaningar vi står inför idag. 

• Att fördjupa sin förmåga att kommunicera och interagera med 
andra, ibland oliktänkande, människor.

• Att fördjupa sitt kritiska tänkande och sin analysförmåga.

• Att öka lusten till att vara en aktiv samhällsmedborgare som 
känner sitt värde.

• Att fördjupa sina färdigheter i att uttrycka skriftligen på svens-
ka såväl som engelska.

• Att fördjupa sina färdigheter och övervinna eventuella 
svårigheter i matematik.

•  Att lära känna sig själv som studerande, pröva olika metoder 
för att lära och få fördjupad insikt i hur jag lär mig bäst.

Temastudier
I flera ämnen bedrivs studierna ämnesövergripande och 
tematiskt. Ett enskilt tema kan t.ex. innehålla både historia, 
samhällskunskap, naturkunskap och svenska. På vår digitala 
plattform diskuterar och interagerar deltagare med varandra 
samt med lärare. Dina nyförvärvade kunskaper får du möjlighet 
att presentera och gestalta på olika sätt som passar dig, t.ex. i 
uppsatser eller genom olika estetiska uttryckssätt. Frivilliga träf-
far på skolan och på stan kompletterar distansstudierna och ger 
dig tillfälle att fördjupa kontakterna med kurskamrater, lärare. Du 
får också tillfälle att räta ut eventuella frågetecken som kan ha 
uppstått i lärandet.

Allmän kurs distans - samhälle
1-3 år

Exempel på teman
Det svenska valet

Vilka politiska partier finns att rösta på och vilken politik vill 
de föra? Vi undersöker vilka partiernas viktigaste frågor är och 
funderar över vilka frågor tycker vi själva tycker är viktigast. Vi 
studerar vilka ideologier partiernas politik bottnar i och tar reda 
på hur det svenska valsystemet egentligen fungerar.

Globala målen

Vi studerar FN:s 17 mål för en hållbar utveckling. Vi lär oss vad 
ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet kan innebära och hur 
de hänger ihop. Vi fördjupar oss i vad klimatkrisen handlar om, 
samt om orsakerna till den extrema fattigdomen och orättvisor-
na i världen. Vi undersöker vad cirkulär ekonomi är och skapar 
inblick i vad som krävs - på olika nivåer - för att vända utvecklin-
gen och nå målen. Tillsammans hittar vi idéer om hur vi själva 
kan påverka utvecklingen.

Media och makt

Genom att undersöka media utifrån olika perspektiv får vi 
förståelse för dess påverkan på oss själva och samhället. Vi 
granskar värderingar och attityder i mediernas budskap och 
problematiserar förhållandet mellan människor, medier och 
samhälle.

Människan tror och tänker – världsreligioner och livsåskådningar

Vi fördjupar oss i olika religioner och livsåskådningar för att öka 
kunskapen om och förståelsen för dem, dess traditioner och 
seder i vardagen och i livets olika skeden. Vi undersöker likheter 
och skillnader mellan människors olika trosuppfattningar.

Uppsatsskrivning/rapportskrivning

Individuellt arbete med fördjupning i ett valfritt ämne. Ar-
betet sammanställs i en skriftlig rapport. Vi tittar närmare på 
vetenskapliga arbetsmetoder och tränar oss i att skriva en 
längre omfattande text av akademisk karaktär. Vi tar del av 
varandras texter och tränar oss i att ge konstruktiv kritik av 
varandras texter.

Behörigheter
Följande behörigheter har du möjlighet att läsa in på allmän kurs 
på distans, inriktning samhälle. Behörigheterna ingår också för 
att få grundläggande behörighet till högskolestudier.

• Engelska 5-6
• Historia 1a1
• Matematik 1 (a, b eller c)
• Naturkunskap 1a1
• Samhällskunskap 1a1
• Svenska 1-3/Svenska som andraspråk 1-3

Det finns även möjlighet att läsa in särskilda behörigheter 
såsom

• Engelska 7 
• Historia 1a2 
• Matematik 2 (a, b eller c) 
• Matematik 3 (a, b eller c) 
• Samhällskunskap 1a2  
• Samhällskunskap 2 

Tillsammans med din mentor skapar du din individuella plan för 
att nå dina mål. Det finns även möjlighet att läsa in en lägre be-
hörighet för att få behörighet för yrkeshögskola. Omfattningen är 
dock fortfarande heltidsstudier och du behöver kunna lägga 40 
timmar av din tid per vecka på studierna. Du bestämmer själv 
när du lägger dessa timmar.


