
Ekonomiprogrammet på JENSEN passar dig som har siktet inställt 
på en karriär i näringslivet. Du har ett intresse för företagande, 
näringslivshistoria och kanske även marknadsföring och ledarskap. 
Du kommer att träna mycket på att räkna, skriva, planera, 
organisera och projektleda. Du kommer också att göra skarpa case 
utifrån problemställningar i verkliga företag.

Samhällsprogrammet passar dig som vill ha en utbildning som ger dig en djupare förståelse för hur 
samhällen är uppbyggda och fungerar. Du har ett intresse för samhällsfrågor, psykologi, politik och 
historia. Du kommer att få träna mycket på att skriva, läsa, argumentera och diskutera men även 
på att göra skarpa case och konkretisera lösningar på samhällsproblem. 

PSYKOLOGI (BET)

Samhällsprogrammet passar dig som vill ha en utbildning som ger dig 
en djupare förståelse för hur samhällen är uppbyggda och fungerar. 
Du har ett intresse för samhällsfrågor, psykologi, politik och historia. 
Du kommer att få träna mycket på att skriva, läsa, argumentera och 
diskutera men även på att göra skarpa case och konkretisera lösningar 
på samhällsproblem. 

Profilen Psykologi passar dig som vill ha en djupare förståelse för våra 
känslor, tankar och beteenden. Du har ett intresse för psykologi och 
psykisk hälsa, gruppdynamik, ledarskap och samhällsfrågor. Under 
utbildningen kommer du bland annat att få lära dig om grupptryck, 
terapier, IQ, familjepsykologi och personlighet. Den här utbildningen 
passar dig som vill förstå dig själv och andra, som lockas av yrken som 
psykolog, socionom, beteendevetare samt yrken där det är viktigt att 
förstå och skapa bra kontakt med andra människor.

PSYKOLOGI (BET)



PSYKOLOGI
(BETEENDE) 750 p

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 1 100

Svenska 2 100

Svenska 3 100

SAMHÄLLSVETENSKAP
POÄNG

GEMENSAMMA KURSER 1150 P

PROGRAMKURSER 300 p
Filosofi 1 50

Moderna språk 200

Psykologi 1 50

Ledarskap & organisation 100

Kommunikation 100

Samhällskunskap 2 100

Retorik 100

Sociologi 100

Religionskunskap 2 50

Psykologi 2a 50

Psykologi 2b 50

Humanistisk och samhällsvetenskaplig 
specialisering - Psykologi

100

Valfri kurs 1 100

Valfri kurs 2 100

Gymnasiearbete 100

INDIVIDUELLT VAL &
GYMNASIEARBETE 300 p

SUMMA POÄNG TOTALT             2500
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