
SAMHÄLLET OCH VÄRLDEN

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

GLOBAL PROFIL MED 
INTERNATIONELLT SAMARBETE

Du får lära dig om hur samhället är uppbyggt och re-
flektera över frågor som berör demokrati, kommuni-
kation, etik, genus och miljö. Du får även förståelse 
för internationellt samarbete genom rollspel och ut-
byte med andra länder. Möjlighet att använda dina 
kunskaper praktiskt får du genom att exempelvis ar-
rangera skolval, insamlingar för frivilligorganisationer 
eller presentationer i andra skolor.

Den samhällsvetenskapliga inriktningen med global 
profil ger dig mycket bra förberedelse för vidare hög-
skolestudier i Sverige och utomlands. De fördjupande 
kursernas innehåll är brett och ger dig en god allmän-
bildning. Du kan få max meritpoäng med Engelska 7 
och Matematik 3 (valbart). 

Vi utvecklar internationella kontakter och gör år 3 en 
studieresa i Europa för att bättre förstå människors 
livsvillkor.

GYMNASIEARBETE

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

EXEMPEL PÅ YRKEN

Ekonom   Lärare

Journalist  Polis

Jurist   Psykolog

Kurator   Sjuksköterska

Samhäll Global
Samhällsvetenskapsprogrammet

NOSNASGYMNASIET.SE

SASAM

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. Bäst chanser till arbete finns inom 
det ekonomiska området, gärna i kombination med 
en inriktning mot IT. 



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
SAMHÄLL GLOBAL 750  poäng

Engelska 7 100
Geografi 1 100
Historia 2a 100
Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering 100
Religionskunskap 2 50
Samhällskunskap 2 100
Samhällskunskap 3 100
Valbar kurs som väljs till år 3: 100

- Etnicitet och kulturmöten (100p)
- Hållbart samhällsbyggande (100p)
- Kultur- och idéhistoria (100p)
- Psykologi 2a + 2b (100p)

SUMMA  2500  poäng

Samhällsvetenskapsprogrammet
Samhäll Global

M
ed reservation för förändringar

SAMARBETE

NOSNASGYMNASIET.SE


