
VÄL
KOM
MESamhällsvetenskapligt 

program (SA)
Presentationerna startar 
kl 10.00 10.45 11.30 12.15



Samhällsvetenskapligt 
program (SA)
• Högskoleförberedelse, 

gymnasiearbetet är ditt kvitto  
• Allmänbildning
• Ger behörighet till flera områden 

och ämnen 
• Kan även öppna vägar till arbete



En dag på 
samhällsprogrammet
• Tematiska studier
• Flera olika arbetsformer
• Utåtriktade aktiviteter



Projekt

• Amnesty - samarbetsskola
• Rollspel - EU eller FN
• Studiebesök, 

museum, 
teater



Schema, ett exempel



Ämnen
Gymnasie-
gemensamma:
• engelska
• historia
• idrott och hälsa
• matematik
• naturkunskap
• religion
• samhällskunskap
• svenska

Programgemensamma SA: 
• moderna språk 2 år
• filosofi
• psykologi
• gymnasiearbete

Inriktningskurser
(se nedan)



Inriktningar

Till år 2 väljer du inriktning, 
vilka ger samma behörighet

- Samhäll Global 
(samhällsvetenskap)

- Beteendevetenskap



Samhäll Global
• Fördjupande kurser i samhällskunskap, 

historia och religion
• I HUMHUM ges du möjlighet att påverka såväl 

innehåll som arbetssätt
• Kritiskt granska det som händer i omvärlden
• Öva på att finna lösningar på olika 

samhällsproblem



Exempel på kurser 
inom Global
• Geografi
• Historia 2a
• Humanistisk-samhällsvetenskaplig 

specialisering (HUMHUM, tematiska 
fördjupningar)

• Religion 2
• Samhällskunskap 2 och 3
• Ev Sociologi



Exempel på tema-
studier

• Amerikanska valet
• Världskulturmuseet
• Hållbar konsumtion
• Mat och kultur
• Lokalhistoria

(länk till film)

https://youtu.be/S9mN0Ip_QTw


Beteendevetenskap
Arbete med människor och för 
utbildningar inom flera olika 
områden

Fördjupning inom ämnen som 
pedagogik, kommunikation och 
sociologi



Exempel på kurser 
inom beteende
• Humanistisk-samhällsvetenskaplig 

specialisering (HUMHUM)
• Kommunikation
• Ledarskap och organisation
• Lärande och utveckling
• Människors miljöer
• Psykologi 2a
• Samhällskunskap 2
• Sociologi



Vi arbetar i teman och projekt 
där vi inhämtar kunskap utanför 
skolan
• Arbetar utifrån "case" med autentiska fall
• Auskulterar i förskola och skola
• Intervjuar yrkesverksamma personer inom 

det beteendevetenskapliga området



SA - många yrken och 
utbildningar
SA ger dig allmän behörighet som ger 
bred tillgång till många utbildningar:
• Polis, lärare, kurator, psykolog, socionom

Med tillägg av nedanstående kurser får du 
behörig till fler utbildningar:
• Naturkunskap 2, ex sjuksköterska
• Matematik 3, ex mäklare, ekonom



Till sist
• Blandade former för undervisning 

och examination
• Bred högskolebehörighet
• Max meritpoäng
• Allmänbildning
• Elever och lärare som trivs
• Trygg kommunal skola där allt finns


