
Samhällvetenskaps-
programmet  SA
Inriktning:Beteendevetenskap SABET

Poäng                     Antal poäng
Gymnasiegemensamma 1150
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 1 100
Svenska 2 100
Svenska 3 100
(Alternativt Svenska som andra
 språk) 

Programgemensamma 300
Filosofi 1 50
Moderna språk 200
Psykologi 1 50

Inriktning 
Beteendevetenskap 450 
Ledarskap och organisation   100
Kommunikation 100
Psykologi 2a                           50
Samhällskunskap 2                100
Sociologi                              100 

Programfördjupning 300 
Humanistisk och samhälls-
vetenskaplig specialisering     100 
Naturkunskap 2                     100
Entreprenörskap                    100

Individuellt val 200
Matematik 3b
Idrott och hälsa 2
Fotografisk bild 1 
Engelska 7, Moderna språk
Naturguidning 1
Bruksspel och ackompanjemang

Gymnasiearbete   100
Summa  2500

Samhällsvetenskapsprogrammet är ett gymnasieprogram för dig 
som för dig som är intresserad av människan och samhället. 
Du utvecklar ett vetenskapligt och kritiskt tänkande och lär dig 
att  uttrycka dig på ett professionellt sätt i tal och skrift.
Du får studera frågor som rör demokrati, kommunikation, ekonomi, 
historia, miljö och etik. du får utveckla ett vetenskapligt och 
kritiskt tänkande 
Och lär dig hur du ska uttrycka dig och framföra dina åsikter på 
ett professionellt sätt i tal och skrift.. 
Du får en bärbar lånedator. Vi använder vår webbaserade lär-
plattform  Moodle och annan modern teknik blandat med praktiska 
övningar i klassrummet och föreläsningar
På inriktningen Beteendevetenskap läser du om människors 
utveckling, socialisation och samspel
–kommunikation, lärande och ledarskap 
–människors agerande som individer och som deltagare i grupper, 
organisationer och samhällen 
–tillämpa samhällsvetenskapliga metoder

     -får du studera och fördjupa din förståelse av människors   ut-                   
                                                                                
      veckling, socialisation och beteende i olika sammanhang och
      situationer. 

Du får även kunskaper i lärande, ledarskap och kommunikation. Samt 
naturkunskap 2 för att säkerställa behörighet till SA – 
högskoleutbildningar.
Programmet ger dig en bra grund för fortsatta studier till en lång rad 
olika yrken såsom journalist, polis, jurist, ekonom, socionom, tolk, 
samhällsplanerare med mera.
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