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SAMHÄLLSVETENSKAPS-
PROGRAMMET
Högskoleförberedande program | 2500 poäng

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

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 helrätt för dig. 

Mänskliga rättigheter och globala mål för en 
bättre framtid står i fokus på programmet. Du 
väljer mellan två inriktningar: Samhällsvetenskap 
och Beteendevetenskap. Båda inriktningarna ger 
dig en bred utbildning som förbereder dig inför 
vidare studier på högskola eller universitet. 

VAD LÄR DU DIG HÄR? 
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 samhällsvetare är det självklart att ha ett 
internationellt perspektiv. Du lär dig att analy-
sera och kommunicera både i bild, tal och skrift. 
Du får träna dig i ett vetenskapligt förhållnings-
sätt, att arbeta i projektform och dra slutsatser 
utifrån olika teoretiska modeller. Du lär dig mer 
om hur vi kan skapa ett hållbart samhälle, om 
ledarskap och du får utveckla din källkritiska 
kompetens.

HUR JOBBAR VI? 
Oberoende av vilken inriktning du väljer stude-
rar du gå i modernt utrustade salar med tillgång 
till studierum för egna studier och grupparbeten 
samt ett välutrustat bibliotek.

Du har stora möjligheter att bredda och för-
djupa dig inom programmet. Möjligheten finns 
också att uppleva olika intressanta studiebesök 
och studieresor samt att delta i internationella 
utbyten med andra länder. 

Vi är ett levande program som gärna arbetar 
tematiskt och ämnesövergripande mellan olika 
ämnen för att synliggöra olika perspektiv. Vi 
har roliga debatter, analyser, seminarier, presen-
tationer, gruppdiskussioner, samarbeten med 
organisa tioner ute i samhället, podcasts, ob-
servationer, filmer och intervjuer med utgångs-
punkt i aktuella samhällsfrågor både lokalt och 
globalt.



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

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

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
Samhällskunskap 3 100

Programfördjupning:

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

Programfördjupning:

Geografi 1* 100
Historia 2a 100
Humanstisk & samhällsvetenskaplig 
specialisering* 100

Programfördjupning:

Internationella relationer* 100
Sociologi 100
Humanstisk & samhällsvetenskaplig 
specialisering* 100

Programfördjupning:

INRIKTNINGARMÅGINRIKTNINGARBSG

*För NIU-elever ersätts kurser (200 poäng) med: 
Träningslära & Idrottsspecialisering.

INDIVIDUELLT VAL OCH GYMNASIEARBETE

Individuellt val 200 Gymnasiearbete 100

Här kan du läsa mer!
birgersjoberggymnasiet.se | magnusabergsgymnasiet.se
Skugga en elev och lär känna oss mer - läs mer om hur du gör på hemsidan.

kunskapsforbundet.se


