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Allmänt
Kursens huvudfokus är människosyn, hur vi människor fungerar 
i samspel med andra och hur samhället formas. Deltagarna 
studerar, både i teori och praktik, vad det innebär att arbeta 
med människor. Studierna bedrivs ämnesövergripande i olika 
teman. Kursen vänder sig till dem som, i framtiden, vill studera 
eller arbeta inom det pedagogiska eller sociala området. Du 
förväntas ha ett genuint intresse av människor och av samhälls-
frågor. Kursen är ettårig och kan ge behörighet i Svenska 2 och 
3, Samhällskunskap 2, Historia 1a1 och 1a2, Religion 1a1 samt 
Psykologi 1. Utöver temastudierna ingår studier i Matematik 1b 
och 2b, och i Engelska 5 och 6. Den sociala inriktningen ger 
grundläggande behörighet att söka till studier på högskolenivå.

Övergripande mål
•  Lära olika metoder att studera, både individuellt och genom

samarbete i grupp. Få insikt om olika processer i arbetsgrup-
per och samt erövra verktyg i att hantera allt från kommunika-
tionsproblem till konflikter.

• Få kunskap i olika synsätt på människan samt ökad känne-
dom om vilka konsekvenser dessa synsätt har och har haft i
vårt samhälle.

•  Få kunskap i hur svensk socialhistoria har utvecklats från
mitten av 1800-talet till idag samt få ökad kännedom om den
egna historien, tre generationer bakåt.

•  Ge större kännedom om hur våra sociala sammanhang och
tillhörigheter, t.ex. klass och genus, kan öka eller begränsa
våra möjligheter i samhälle. Öka medvetenheten om egna
fördomar, samt visa att vi tolkar världen utifrån våra egna
kulturer och sociala sammanhang. Dessutom ge djupare
kunskap i rasismens historia.

•  Medvetandegöra om sociala problem i vårt svenska samhälle
och i världen. Öka kunskapen kring vilka organisationer som
bedriver arbete inom dessa områden, och inge hopp om att
förändring är möjligt.

•  Utveckla förmågan till analys, reflektion och presentation av
det man studerar. Att fritt välja de presentationsformer som
tydligast förmedlar till andra det man lärt sig.

Praktik  
Deltagarna gör sammanlagt tre veckors praktik inom social eller 
pedagogisk verksamhet. Fokus är att studera organisationers/
verksamheters människosyn och metoder i det sociala eller 
pedagogiska arbetet.  

Temastudier
I tema studeras historia, samhällskunskap, psykologi, religion 
samt svenska ämnesövergripande. De flesta arbeten bedrivs i 
grupp, men det kan dessutom ingå individuella uppgifter.

Social inriktning – allmän kurs
År 3

Exempel på tematiska studier under året
Svensk socialhistoria

Studier av hur Sverige har utvecklats under de senaste 150 
åren. Vi får också inblick i andra länders utveckling genom att 
deltagarna sätter in sin egen familjs historia i ett socialhistoriskt 
sammanhang. Varje deltagare läser en socialrealistisk roman 
som speglar samhällsförhållanden under perioden.

Psykologi och samhälle  

Introduktionen ger olika perspektiv på människan som individ 
och som social varelse. Vi fördjupar oss i psykologins olika 
riktningar. Dessutom studerar vi t ex gruppens psykologi, 
utvecklingspsykologi, kris och utveckling. Vi studerar också olika 
perspektiv inom sociologi för att få verktyg att analysera samt 
diskutera sociala frågor.

Rasismens historia 

Genom film, litteratur och studiebesök studerar vi rasismens 
rötter och utveckling i samhället.  Vi undersöker hur kolonialism 
och rasism genom kategoriseringar och strukturer har påverkat 
och fortfarande påverkar våra samhällen. Vi tittar på hur ekono-
miska förändringar utformat det globala systemet. Vi har under 
hela temats gång både gruppdiskussioner och samtal i helklass. 
Deltagarna väljer sedan egna områden att fördjupa sig i.

Sociala problem 

Genom studiebesök på olika organisationer som Noaks Ark, Alla 
kvinnors hus och Mötesplats Stadsmissionen uppmärksammar 
vi problem som HIV/AIDS, våld mot kvinnor och barn, hemlöshet 
bland barn och unga och trafficking med fokus på kvinnohandel. 

Under våren åker vi på en studieresa till Riga och gör motsva-
rande studiebesök.

Behörighet till högskola
Grundläggande behörighet år 1 och 2

• Engelska 5
• Historia 1a1
• Matematik 1 (a b c)
• Naturkunskap 1a1
• Svenska 1/Svenska som andraspråk 1
• Samhällskunskap 1a1

Särskilda behörigheter

• Naturkunskap 1a2
• Samhällskunskap 1a2
Möjlighet att läsa Engelska, Matematik och Svenska på grund-
nivå. Möjlighet till högre behörighet i Engelska  och Matematik.

Grundläggande behörighet år 3

• Engelska 6
• Matematik 1 (a b c)
• Svenska 2/Svenska som andraspråk 2
• Svenska 3/Svenska som andraspråk 3
• Religionskunskap 1

Särskilda behörigheter

• Historia 1a2
• Psykologi 1
• Samhällskunskap 2
Möjlighet till högre behörighet i Engelska och Matematik.


