
Samhällsvetenskapliga 
programmet
Samhällsvetenskapsprogrammet vänder sig till dig som vill 
veta hur människan och samhället fungerar. Det är ett brett 
program som förbereder dig för högre studier.

Miljö
Vår målsättning är en utbildning i världsklass, där du som elev 
blir väl förberedd för högre studier och får de lärdomar som 
krävs för att förstå, förklara och ta aktiv del i samhället. Här 
råder en kreativ tankemiljö. Det finns en närhet till lärarna. Vi 
använder modern teknik.

Utbildning
Du lär dig hur Sverige och världen styrs, hur medierna fungerar, att kritiskt 
granska nyheter och att själv hantera egna medier. Du tränas i att skriva 
vetenskapliga texter och i att förstå hur människor fungerar, såväl som indi-
vider som i grupp. Du lär dig att förstå och förklara samhället, att diskutera 
och se världen ur olika synvinklar.

Framtid
Detta är ett studieförberedande program som ger behörighet och de kun-
skaper som krävs för de allra flesta utbildningar på högskola och universitet. 
Vanliga yrken bland elever som läst på samhällsvetenskapliga programmet är 
journalist, polis, psykolog, socionom, jurist, mäklare, forskare och lärare.

Inriktningar
/  Beteendevetenskap  

/  Samhällsvetenskap



Samhällsvetenskapliga programmet
Högskoleförberedande program

Individuellt val 200p (100 p under två läsår) 

Kurser inom gymnasiegemensamma ämnen   1150p

Engelska 5  100

Engelska 6  100

Historia 1b  100

Idrott och hälsa 1  100

Matematik 1b 100

Matematik 2b 100

Naturkunskap 1b 100

Religionskunskap 1 50

Samhällskunskap 1b 100

Svenska/Svenska som andra språk 1  100

Svenska/Svenska som andra språk 2  100

Svenska/Svenska som andra språk 3  100

Inriktning Beteendevetenskap  450p

Ledarskap och kommunikation 100

Kommunikation 100

Psykologi 2 50

Samhällskunskap 2 100

Sociologi 100

Inriktning Samhällsvetenskap  450p

Geografi 1 100

Historia 1          100

Religionskunskap 2 50

Samhällskunskap 2 100

Samhällskunskap 3 100

Programfördjupningskurser   300p

Programfördjupningskurser    300p

Kurser inom programgemensamma ämnen       300p

Filosofi 1     50

Moderna språk 200

Psykologi 1 50

Inriktningsval inför åk 2 Valbara kurspaket inför åk 3 
Kursutbudet kan variera mellan åren

Gymnasiearbete 100p
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