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SAMHÄLLSVETENSKAPS-
PROGRAMMET
Högskoleförberedande program | 2500 poäng

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN

Poäng Poäng

Engelska 5 100 Matematik 1b 100

Engelska 6 100 Matematik 2b 100

Historia 1b 100 Religionskunskap 1 50

Idrott och hälsa 1 100 Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 100

Naturkunskap 1b 100 Svenska 2/Svenska som andraspråk 2 100

Samhällskunskap 1b 100 Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 100

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN

Filosofi 1 50 Psykologi 1 50

Moderna språk 200

Birger Sjöberggymnasiet och Magnus Åbergsgymnasiet är ambassadörsskolor för Europaparlamentet. 
Magnus Åbergsgymnasiet är även en skola för mänskliga rättigheter och samarbetar med Amnesty. 

Världen ser annorlunda ut när du förstår hur den fungerar. 
Samhällsvetenskapsprogrammet handlar om samhället vi lever i, både det lokala 
och globala. Vill du ha koll på vad som händer och veta varför det händer? 
Då är programmet helt rätt för dig. 

BETEENDEVETENSKAP
Ledarskap och organisation 100
Kommunikation 100
Psykologi 2a 50
Samhällskunskap 2 100
Sociologi 100

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

Historia 2a 100
Etnicitet och kulturmöten 100
Humanistisk-/Samhällsvetenskaplig
specialisering: Kriminologi 100

Programfördjupning:
Internationella relationer 100
Etnicitet och kulturmöten 100
Poliltik & hållbar utveckling 100

Programfördjupning:

INRIKTNINGARMÅG

INDIVIDUELLT VAL OCH GYMNASIEARBETE

Individuellt val 200 Gymnasiearbete 100

Hos oss väljer du mellan två inriktningar: Samhällskunskap eller Beteendevetenskap. Oberoende av 
inriktning får du en bred utbildning som gör dig väl förberedd inför vidare studier på högskola eller 
universitet.

Programmet ger dig verktyg för att förstå din samtid och vår gemensamma historia. Du lär dig hur 
samhället och människorna i det fungerar och vad som styr våra handlingar och beslut. Som sam-
hällsvetare är det självklart att ha ett internationellt perspektiv. Du lär dig att analysera och kom-
municera både i bild, tal och skrift. Du får träna dig i att arbeta i projektform och analysera och dra 
slutsatser utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt. Du lär dig mer om hur vi kan skapa ett hållbart 
samhälle, sett från ett lokalt till ett internationellt perspektiv.

Hos oss studerar du i fräscha och nyrenoverade lokaler med tillgång till studierum för egna studier 
och grupparbeten samt ett välutrustat bibliotek. Studiebesök och studieresor är naturliga delar i ut-
bildningen. Möjlighet att delta i internationella utbyten med andra länder finns. Du har stora möjlig-
heter att bredda och fördjupa dig inom programmet. Vi är EU-ambassadörskolor och arbetar aktivt 
med frågor kring EU och mänskliga rättigheter. 

Med reservation för förändringar i poängplanen

kunskapsforbundet.se


