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På samhällsvetenskapsprogrammet läser du gemensamma kurser i årskurs ett. Till årskurs två väljer du 
mellan inriktningarna beteendevetenskap och samhällsvetenskap. Du erbjuds en bred utbildning som 
förbereder dig för universitets- och högskolestudier. Exempel på yrken efter fortsatta studier är polis, 
socionom, journalist, lärare och psykolog.

”Samhällsvetenskapsprogrammet vänder sig 
till dig som vill veta mer om hur människor 
och samhället har utvecklats genom tiderna 
och hur det är att leva i en globaliserad värld.””
Utbildningen ger dig färdigheter i att söka information och kritiskt granska den på ett 
vetenskapligt sätt. Att kunna påverka och förändra är också viktigt och hos oss får du lära dig 
argumentera och att bli en god talare och skribent. Vi tycker det är viktigt att du som elev är 
delaktig i hur undervisningen utformas och dina möjligheter till inflytande är därför stora.

SAMHÄLLSVETENSKAP
Gillar du att diskutera aktuella frågor, se samband 
för att förstå vad som händer i världen? Vill du 
samtidigt skapa en bra grund för vidare studier? 
Då är den här inriktningen något för dig! Du 
får fördjupa dig i frågor som berör dig och det 
kommer att öka din förståelse för vad som händer 
här i Sverige och globalt.

BETEENDEVETENSKAP
Är du intresserad av hur vi människor beter oss i 
olika situationer? Vill du förstå hur vi handlar som 
individer och som deltagare i olika grupper? Den här 
inriktningen ger dig kompetens inom flera områden 
såsom kommunikation, psykologi, sociologi och 
ledarskap. Här får du också fördjupa dig i olika sätt att 
förhålla sig till livets olika skeden och etiska frågor. 

 En värld av 
möjligheter



SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET 2021-2024

PROGRAMGEMENSAMMA
ÄMNEN
300 poäng

Filosofi 1   50 p
Moderna språk 200 p
Psykologi 1   50 p

GYMNASIEGEMENSAMMA 
ÄMNEN
1150 poäng

Engelska 5    100 p          
Engelska 6          100 p
Historia 1b 100 p
Idrott och hälsa 1            100 p
Matematik 1b           100 p
Matematik 2b           100 p
Naturkunskap 1b            100 p
Religionskunskap 1 50 p
Samhällskunskap 1b           100 p
Svenska 1 100 p
Svenska 2 100 p
Svenska 3 100 p
eller :
Svenska som andraspråk 1 100 p
Svenska som andraspråk 2 100 p 
Svenska som andraspråk 3 100 p

INDIVIDUELLT VAL

200 poäng

Eleverna väljer kurser 
från skolans utbud

INRIKTNINGAR SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET PÅ STRÖMBACKASKOLAN

Engelska 7 eller Skrivande 100 p
Historia 3            100 p
Internationella relationer 100 p

Programfördjupning 300 poäng Programfördjupning 300 poäng

GYMNASIEARBETE

100 poäng

Programinriktat

Med reservation för ev. ändringar
2020-10-12

BETEENDEVETENSKAP 450 poäng

Kommunikation          100 p 
Ledarskap och organisation 100 p

         100 p
100 p 

Psykologi 2a
Samhällskunskap 2 
Sociologi   

           50 p

Geografi 1          100 p
Historia 2a                  100 p
Religionskunskap 2            50 p
Samhällskunskap 2          100 p
Samhällskunskap 3          100 p

SAMHÄLLSVETENSKAP 450 poäng

Engelska 7 eller Skrivande 100 p
Religionskunskap specialisering 100 p 
Samhällskunskap 3 100 p


