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Yhteiskuntatieteiden ohjelma
on korkeakouluun valmisteleva ohjelma, joka johtaa
korkeakouluun valmistavaan
tutkintoon.

Yhteiskuntatieteiden ohjelma on tarkoitettu niille, jotka ovat kiinnostuneet
ihmisen ja yhteiskunnan kehittymisestä ja toimimisesta eri tavoin tällä hetkellä.
Koulutus luo pohjan jatko-opinnoille laajalla yhteiskuntatieteellisellä alueella
korkeakoulussa.

KOLME ERI SUUNTAUTUMISTA
Käyttäytymistiede
• Perehdyt ihmisen kehittymiseen, sosialisaatioon ja yhteistyöhön. Opit
ymmärtämään paremmin ihmisten käyttäytymisen yksilöinä, ryhmän jäseninä
ja yhteiskuntakansalaisina. Opiskelet myös viestintää, oppimista ja johtajuutta.
Mediat, informaatio ja viestintä
• Opit tuntemaan medioiden roolin yhteiskunnassa, mediatekniikan,
journalistiikan, informaation, mainokset ja vuorovaikutteiset viestintätavat.
Opiskelet myös median vaikutusta ihmisten mielipiteisiin ja käsitykseen
ulkomaailmasta.
Yhteiskuntatiede
• Perehdyt yhteiskunnan rakenteisiin ja ihmisten elinehtoihin. Laajennat ja
syvennät tietojasi eri yhteiskunnallisista kysymyksistä tulkitsemalla, selittämällä
ja käyttämällä yhteiskuntatieteellisiä menetelmiä.

Opit seuraavat asiat ohjelman aikana
Kehität tietojasi Ruotsin ja muun maailman yhteiskuntaoloista. Opit tuntemaan,
miten yksilö ja yhteiskunta vuorovaikuttavat toisiinsa ja miten ihmisen elinehdot
ovat muuttuneet historian aikana. Opiskelet myös ihmistä sekä yksilönä että
ryhmän jäsenenä ja yhteiskuntakansalaisena. Perehdyt yhteiskunnan rakenteisiin,
tapahtumiin ja toimintoihin. Saat pohtia demokratiaa, viestintää, etiikkaa,
sukupuolta, ympäristöä ja valtaa koskevia kysymyksiä taloudellisista, sosiaalisista
ja poliittisista näkökulmista.
Ohjelma koostuu seuraavista osista
Yhteiskuntatieteiden ohjelman yhteiset lukioaineet ovat: englanti, historia,
urheilu ja terveys, matematiikka, luonnontiede, uskontotieto, yhteiskuntaoppi,
ruotsi tai ruotsi toisena kielenä. Korkeakouluun valmistavissa ohjelmissa luet
enemmän teoreettisia kursseja kuin ammattiohjelmissa.
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Ohjelman yhteiset ominaisaineet ovat: filosofia, uudet kielet ja psykologia.
Sinulla on mahdollisuus erikoistua ja laajentaa entisestään tietouttasi ohjelman
sisällä. Tätä mahdollisuutta kutsutaan ohjelman syventäviksi opinnoiksi. Niihin
voi kuulua esim.: animaatio, kuva, biologia, digitaalinen luominen, elokuvaja tv-tuotanto, filosofia, maantiede, graafinen viestintä, juridiikka, taide ja
kulttuuri, mediaviestintä, uudet kielet, kasvatusoppi, psykologia, sosiologia ja
verkkotekniikka. Kysy koululta, mitä syventäviä aineita sillä on tarjottavana.
Sinulla on aina oikeus tehdä yksi yksilöllinen valinta, jolla saat valita, mitä haluat
lukea. Kysy koululta, mitä kursseja sillä on tarjottavana.
Työtavat
Kehität ohjelman aikana tieteellisen ja kriittisen suhtautumistavan, jonka avulla
opit ratkaisemaan, perustuvatko väitteet tosiasioille, ja opit myös arvioimaan
erityyppisten lähteiden väitteitä. Haet, valikoit ja työstät informaatiota
lähdekriittisesti.
Kehität kykyäsi tehdä yhteistyötä, lisätä luovuuttasi, tehdä töitä itsenäisesti, ottaa
vastuuta, nähdä mahdollisuudet, tehdä aloitteita ja muuttaa ideat käytännön
toimenpiteiksi.
Lukion erityistyö
Yhteiskuntatieteiden ohjelman loppuvaiheessa sinun on tehtävä lukion erityistyö.
Siinä sinun pitää esittää kysymyksenasettelu, suunnitella, toteuttaa ja arvioida
suurempi työ, jonka lähtökohtana ovat ohjelman tärkeät tietoalueet.
Mietittävää
Jos haluat saada erityisen korkeakoulukelpoisuuden, opintojen suunnittelu on
tärkeää. Keskustele opinto- ja ammatinvalinnanohjaajaan kanssa, jos haluat jatkaa
opintojasi korkeakoulussa.
Sinulla on aina oikeus valita yksilöllisellä valinnalla vielä yksi lisäkurssi urheilussa
ja terveydessä ja yksi esteettinen kurssi.

