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SAMHÄLLSVETENSKAPS- 
PROGRAMMET 

   

Vårt samhällsvetenskapliga program är  
en spännande och bred utbildning med tre 
olika inriktningar. Tänker du plugga vidare 
efter gymnasiet är detta ett program som 
ger dig massor av valmöjligheter med sin 
breda behörighet. 
 
Här lär du dig mer om hur samhället fungerar  
i Sverige och i andra delar av världen. Vi studerar 
demokratifrågor och hur vi kan skapa ett hållbart 
samhälle. Jämställdhetsfrågor och hur din ekonomi 
påverkas av olika händelser i världen är andra viktiga 
områden i programmet. Du kommer även att få 
bättre förståelse för människors agerande i olika 
sammanhang samt hur ett bra ledarskap fungerar. 

Som elev på det samhällsvetenskapliga 
programmet kommer du att bli bättre på 
kommunikation oavsett om det handlar om 
skrivande, tal eller modern medieteknik. Du  
får även en större förståelse för hur dagens 
mediesamhälle påverkar oss på olika sätt. 

Det studieförberedande programmet tränar  
ditt eget ansvarstagande för studierna samt 
utvecklar din kreativitet och samarbetsförmåga. 
Att kritiskt granska källor, tolka texter och 
analysera samhället är viktiga kunskaper som  
du får under utbildningen. 

Efter det första läsåret väljer du den inriktning 
som du är mest intresserad av. Sundsta-Älvkulle-
gymnasiet erbjuder programmets samtliga  
tre inriktningar:  
• Beteendevetenskap 
• Medier, information och kommunikation 
• Samhällsvetenskap 
 
Läs mer om utbildningen på: 
karlstad.se/sundsta-alvkullegymnasiet 
 
 
 

Scanna koden för att läsa  
om utbildningen på webben 



 

KONTAKTA OSS   
Hans-Olof Holmberg, studie- och yrkesvägledare 
Tel: 054-540 15 75 
E-post: hans-olof.holmberg@karlstad.se 

Sundsta-Älvkullegymnasiet, 651 84 Karlstad 
Besöksadress: Sävegatan 7, Karlstad 
Exp.tel: 054-540 15 70 
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KURSER PÅ SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET 

GYMNASIEGEMENSAMMA  
ÄMNEN 1 150 POÄNG 
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1  ...................  100 p 
Svenska 2/Svenska som andraspråk 2  ...................  100 p 
Svenska 3/Svenska som andraspråk 3  ...................  100 p 
Engelska 5  ....................................................................  100 p 
Engelska 6  ....................................................................  100 p 
Matematik 1b  ...............................................................  100 p 
Matematik 2b  ...............................................................  100 p 
Idrott och hälsa 1  .........................................................  100 p 
Naturkunskap 1b  .........................................................  100 p 
Religionskunskap 1  .......................................................  50 p 
Historia 1b  ....................................................................  100 p 
Samhällskunskap 1b  ..................................................  100 p 
 
PROGRAMGEMENSAMMA 
KARAKTÄRSÄMNEN 300 POÄNG 
Filosofi 1  ..........................................................................  50 p 
Moderna språk  .............................................................  200 p 
Psykologi 1  .....................................................................  50 p 
 
GYMNASIEARBETE 100 POÄNG 

Gymnasiearbete  ...........................................................  100 p 
 
INDIVIDUELLT VAL 200 POÄNG 

Här väljer du själv bland de kurser som skolan 
erbjuder inom det individuella valet. Du kan  
läsa fler programspecifika kurser, komplettera  
din högskolebehörighet eller välja kurser bara  
av rent intresse. 
 

INRIKTNINGAR OCH PROGRAM-
FÖRDJUPNINGAR 750 POÄNG 

BETEENDEVETENSKAP 

Ledarskap och organisation  ......................................  100 p 
Kommunikation  ...........................................................  100 p 
Psykologi 2a  ....................................................................  50 p 
Samhällskunskap 2  ....................................................  100 p 
Sociologi  .......................................................................  100 p 
 
Programfördjupning 
Samhällsvetenskaplig specialisering  .......................  100 p 
Psykologi 2b  ....................................................................  50 p 
Religionskunskap 2  .......................................................  50 p 
 
MEDIER, INFORMATION & 
KOMMUNIKATION  

Journalistik, reklam och information  .......................  100 p 
Medieproduktion 1  ......................................................  100 p 
Medier, samhälle och kommunikation 1  ................  100 p 
Psykologi 2a  ....................................................................  50 p 
 
Programfördjupning 
Textkommunikation  ....................................................  100 p 
Medieproduktion 2  ......................................................  100 p 
Samhällskunskap 2  ....................................................  100 p 
 
SAMHÄLLSVETENSKAP 

Geografi 1  .....................................................................  100 p 
Historia 2a  ....................................................................  100 p 
Religionskunskap 2  .......................................................  50 p 
Samhällskunskap 2  ....................................................  100 p 
Samhällskunskap 3  ....................................................  100 p 
 
Programfördjupning 
Rätten och samhället  .................................................  100 p 
Sociologi  .......................................................................  100 p 
 
VALBAR PROGRAMFÖRDJUPNING  
(ALLA INRIKTNINGAR) 

Engelska 7/Matematik 3b/ 
Naturkunskap 2/Entreprenörskap/Retorik  ............  100 p 
 


