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MAGELUNGEN 
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SÖDERMALM 

Samhällsvetenskapsprogrammet 

Inriktning Samhällsvetenskap, specialpedagogisk verksamhet 

Samhällsvetenskapsprogrammet på Magelungen Gymnasium 

Södermalm är en specialpedagogisk verksamhet med mindre 

undervisningsgrupper. Du möts av en lugn och trygg miljö med 

hög lärar- och personaltäthet. Vi erbjuder specialpedagogisk 

hjälp och stöd för att du ska lyckas med dina studiemål. 

Samhällsvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande 

program som syftar till att du ska ta gymnasieexamen och uppnå 

grundläggande högskolebehörighet. Till höger på detta blad 

hittar du de kurser som ingår i programstrukturen samt exempel 

på valbara kurser. 

Studietiden på Magelungen Gymnasium Södermalm börjar med 

ett individuellt inskrivningssamtal, där du och din 

vårdnadshavare tillsammans med din mentor planerar dina 

studier för de kommande 3 åren. 

Magelungen Gymnasium Södermalm är en liten skola, vilket 

möjliggör en nära kontakt såväl med mentor som med 

undervisande lärare och övrig personal. Vi erbjuder en lugn och 

strukturerad studiemiljö i vackra 1700-tals lokaler och har 

mindre undervisningsgrupper om cirka 10 elever. Vi lär oss 

tillsammans och undervisningen bygger på ett aktivt deltagande i 

skolan.  

Vi har förstärkt elevhälsa och här arbetar 2 kuratorer, 1,5 

specialpedagog, 1 speciallärare, 1 studie- och yrkesvägledare, 1 

rektor, 1 bitr. rektor samt 1 skolsköterska. Skolläkare och 

skolpsykolog finns att tillgå vid behov. 

Du kommer att möte en kompetent och engagerad 

personalgrupp med lång erfarenhet. Vi arbetar nära tillsammans 

över professionsgränserna för att du ska lyckas med dina studier. 

 

Kontakt:  Kontakt: 

Rektor  Biträdande rektor 

Pia Lindberg  Aysegül Enström 

076 184 22 78  070 420 92 80 

pia.lindberg@magelungen.com aysegul.enstrom@magelungen.com 
 

Programplan 

Gymnasiegemensamma kurser: 

Engelska 5 och 6 

Historia 1b 

Idrott och hälsa 1 

Matematik 1b och 2b 

Naturkunskap 1b 

Religion 1 

Samhällskunskap 1b 

Svenska 1, 2 och 3 

Programgemensamma kurser: 

Filosofi 1 

Moderna språk (franska, spanska) 

Psykologi 1 

Inriktning, samhälle: 

Geografi 1 

Historia 2 

Religion 2 

Samhällskunskap 2 och 3 

Gymnasiearbete 

 

Exempel på kurser individuellt 
val och programfördjupning: 

Företagsekonomi 1 

Idrott och hälsa  2 

Organisation och ledaskap 

Geografi 2 

Filofosfi 2 

Psykologi 2a och 2b 

Religionkunskap specialisering 

Retorik 

Engelska 7 

Naturkunskap 2 

Matematik 3b och 4 

Musikproduktion 

 

 

 

mailto:pia.lindberg@magelungen.com
mailto:aysegul.enstrom@magelungen.com

