
SA - Inriktning Samhällsvetenskap (SASAM) 
  

År 1   

Religionskunskap 1  
Samhällskunskap 1b  
Historia 1b  
Svenska 1 el Svenska som andraspråk 1  
Engelska 5  
Idrott och hälsa 1  
Matematik 1b  
Moderna språk (steg 1 eller 3, tyska-franska-spanska)  
Psykologi 1  
År 2  

Svenska 2 el Svenska som andraspråk 2  
Naturkunskap 1b  
Samhällskunskap 2  
Historia 2  
Geografi 1  
Engelska 6  
Matematik 2b  
Moderna språk  
År 3  

Svenska 3 el Svenska som andraspråk 3  
Samhällskunskap 3  
Filosofi 1  
Religion 2  
Gymnasiearbete  
Programfördjupning  
Individuellt val    

  
Kurser att välja som individuellt val och programfördjupning (år 3)  

UF-block (kurser i entreprenörskap och företagsekonomi)  
Biologi 1  
Engelska 7 (med eller utan Cambridgeinriktning)  
Entreprenörskap  
Estetisk kommunikation  
Företagsekonomi 1  
Historia 3  
Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering  
Idrott och hälsa – idrottsspecialisering 1 och 2 (enbart elever med idrottsprofil)  
Idrott och hälsa 2  
Internationell ekonomi  
Internationella relationer  
Kommunikation  
Ledarskap och organisation  
Matematik 3-5  
Moderna språk (upp till steg 5)  
Modersmål 1-2 och Aktiv tvåspråkighet (kan även ersätta moderna språk)  
Naturkunskap 2  



SA - Inriktning Samhällsvetenskap (SASAM) 
  

Privatjuridik  
Psykologi 2  
Retorik  
Rätten och samhället  
Sociologi  
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