
SAMHÄLLET OCH VÄRLDEN

Samhällsvetenskapsprogrammet är ett högskole-
förberedande program som riktar sig till dig som är 
intresserad av människan och samhället.

ÄR DU INTRESSERAD AV ATT ARBETA MED 
MÄNNISKOR? 

Den beteendevetenskapliga inriktningen vänder sig 
till dig som vill ha behörighet till högskolan och sam-
tidigt få möjlighet att fördjupa dig inom ämnen som 
pedagogik, kommunikation och sociologi.  Ämnena 
inom inriktning ger dig särskilt god förberedelse att 
arbeta med människor och för högskoleutbildningar 
som leder till yrken som t.ex. psykolog, socionom, ku-
rator, polis, lärare eller beteendevetare. Inom inrikt-
ningen får du möjlighet att: 

• Lära känna dig själv och bli medveten om ditt och 
andras lärande

• Få kunskap om och utveckla förståelse för din egen 
och andras utveckling 

• Utveckla kunskap om varför vi människor beter oss 
som vi gör 

• Utveckla din ledar- och kommunikationsförmåga

• Arbeta projektinriktat som innebär stora möjlighe-
ter att påverka ditt eget lärande

• Genomföra skolarbete utanför skolans lokaler i fält-
uppgifter och studiebesök 

FORMATIV BEDÖMNING

Projekt, arbetsuppgifter och prov planeras och ge-
nomförs med en tydlig koppling till examensmål och 
kunskapskrav i de olika kurserna. Bedömningen sker 
formativt som en del av lärandeprocessen för högre 
måluppfyllelse.

GYMNASIEARBETE

Du gör ett gymnasiearbete på 100p där du visar att 
du är förberedd för vidare studier på universitet och 
högskola.
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DESSA KURSER LÄSER DU

År 2 

• Lärande och utveckling: hur vi lär oss och varför, hur 
vi utvecklas som individer samt hur synen på kun-
skap, utbildning och lärande har förändrats

• Människors miljöer: olika levnadsmiljöer och lev-
nadsvillkor, dvs. hur funktionshinder, genus, diskri-
minering, integration och segregation kan påverka 
våra liv

• Samhällskunskap 2: om hur olika ekonomiska och 
politiska teorier vuxit fram och hur de påverkar da-
gens samhälle. Vi kommer även fördjupa oss i olika 
tematiska frågor

År 3

• Ledarskap och organisationer: olika former av le-
darskap, planering, grupputveckling motivation och 
konflikthantering

• Sociologi: utvecklar kunskaper om olika samhälls-
förhållanden och om hur människor formas av och 
skapar samhällen, kulturer och identiteter

• Kommunikation: människors samspel och kommu-
nikation, samtalet som ett redskap, kommunikation 
vid konflikthantering

• Humanistisk och samhällsvetenskaplig fördjupning: 
Kursens innehåll bestäms av elever och lärare ge-
mensamt men innehåller ett obligatoriskt moment 
där vi läser och lär oss om Förintelsen samt besöker 
Förintelsens platser i Polen.

• Psykologi 1 och 2a: personlighetspsykologi, psykisk 
ohälsa och olika behandlingsalternativ, hur påverkas 
människors beteende, känslor och tankar av livsstil, 
kultur och massmedia?

EFTER GYMNASIET

Programmet ger dig behörighet för vidare studier 
på högskolan inom ett brett område och kan även 
öppna vägar till arbete och studier inom flera andra 
ämnesinriktningar.



GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN  1150 poäng

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 / Svenska som andraspråk 1  100
Svenska 2 / Svenska som andraspråk 2  100
Svenska 3 / Svenska som andraspråk 3 100

PROGRAMGEMENSAMMA KARAKTÄRSÄMNEN  300  poäng

Filosofi 1 50
Moderna språk 200
Psykologi 1 50

ÖVRIGT 300  poäng

Gymnasiearbete  100
Individuellt val  200

INRIKTNING
BETEENDEVETENSKAP 750  poäng

Humanistisk och samhällsvetenskaplig fördjupning 100
Kommunikation 100
Ledarskap och organisation 100
Lärande och utveckling 100
Människors miljöer 100
Psykologi 2a 50
Samhällskunskap 2 100
Sociologi 100

SUMMA  2500  poäng

Samhällsvetenskapsprogrammet
Beteendevetenskap

M
ed reservation för förändringar

SAMARBETE

NOSNASGYMNASIET.SE


