
GYMNASIUM  UPPSALA

Samhällsvetenskapsprogrammet på Magelungens gymnasium vänder sig till Dig som är 
mellan 16-19 år. Vi erbjuder en liten skola med stort engagemang för dig som är i behov av 
särskilt stöd. Här finns en lugn och trygg miljö med hög lärartäthet för dig att studera i.

Målet för Samhällsvetenskapsprogrammet är att läsa in en 
gymnasie-examen och uppnå högskolebehörighet. Vi lägger 
stor vikt vid att varje elev får den pedagogiska hjälp och det 
stöd som behövs för att kunna gå vidare med studier eller mot 
yrkeslivet. 

Varje klass har ett hemklassrum där lärmiljön är anpassad och 
där du som elev har en fast plats. Undervisningen bedrivs av 
legitimerade och mycket kunniga lärare med stort engage-
mang. 
Skolan har ett fungerande elevråd där du som elev kan välja 
att engagera dig, skolan lägger stor vikt vid elevers delaktighet 
i såväl undervisningen som på skolan i stort.
 
Grupperna är små vilket innebär att eleverna får mycket indivi-
duell hjälp av sina lärare i strukturerad miljö. Vi har hög perso-
naltäthet och det är alltid personal närvarande, även på raster 
och under lunchen. 

Vi försöker att möta varje elevs behov. Det personliga mötet 
och relationen till lärarna är helt avgörande för hur Du kom-
mer att lyckas. Det finns ett stort mått av glädje, humor och 
skratt i det dagliga arbetet och vi strävar efter att skapa en 
tillåtande, öppen och varm atmosfär.

Magelungen har förstärkt elevhälsa. Elevhälsan består av 
skolledare, två skolkuratorer, skolsköterska, skolpsykolog, två 
specialpedagoer, speciallärare i matematik, skollogoped, stu-
die- och yrkesvägledare samt arbetsterapeut. Det finns också 
regelbundet tillgång till skolläkare.

Utbildningsplan

Gymnasiegemensamma 
Engelska 5 och 6 
Historia 1b 
Idrott och hälsa 
Matematik 1b och 2b  
Naturkunskap 1b 
Religion 1 
Samhällskunskap 1b 
Svenska 1, 2 och 3 
Matematik 1b 
Gymnasiearbete

Programgemensamma 
Filosofi 1 
Psykologi 1

Inriktning samhälle 
Geografi 1 
Historia 2 
Religion 2 
Samhällskunskap 2 och 3 
Individuellt val 

Programfördjupning 
Bild och form 1b 
Humanistisk specialisering  
Filosofi 2 
Psykologi 2a 

Individuellt val
Bild 100p,  
Idrott och hälsa 2,  
Etnicitet och kulturmöten,  
Litteratur 
Matematik 3
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