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SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET 

 
Vi erbjuder dig ett samhällsvetenskapligt program där du ges möjlighet till vidare 

studier eller jobb direkt efter studenten. För dig som är lite osäker på om du vill studera 

vidare  eller arbeta - här behöver du inte välja! Genom vårt samhälls-program, med 

inriktning beteende, får du möjlighet att i framtiden göra både och.   

 

INNEHÅLL 

Vårt program är en kombination av ett högskoleförberedande program med kurser som hälsopedagogik, 

kommunikation och pedagogiskt ledarskap och samtidigt kontakt med arbetslivet. Efter gymnasiet kan du 

söka vidare till universitet, högskola samt yrkeshögskola. Vårt samhällsprogram erbjuder även en 

fördjupning inom det samhällsvetenskapliga området och tillfälle för dig att läsa kurser som engelska 7, 

vilket ger meritpoäng för vidare studier. 

 

APL 

Du får kontakt med arbetslivet genom APL (arbetsplatsförlagt 

lärande), eventuellt med inriktning barn och ungdom. Det betyder att 

en del av lärandet sker ute på en arbetsplats. Samhällsprogrammet i 

kombination med APL - en tryggare väg till högre studier eller arbete 

efter studenten!  

 

INRIKTNING 

Inriktningen beteendevetenskap ska ge dig kunskaper om människors utveckling och samspel i olika 

sammanhang. I den här inriktningen får du fördjupa din förmåga att förstå människors agerande som 

individer och som deltagare i grupper, organisationer och samhällen och ur olika perspektiv. Du får 

också kunskaper om kommunikation, lärande och ledarskap. 

 

På vår hemsida kan du läsa mer:  

www.huddinge.se/sagbacksgymnasiet 

 

Samhällsprogrammet i 
kombination med APL  
– en tryggare väg! 

http://www.huddinge.se/sagbacksgymnasiet


 

 

PROGRAMSTRUKTUR  

Gymnasiegemensamt, 1150 p 
Engelska 5, 100 p 
Engelska 6, 100 p 
Historia 1b, 100 p 
Idrott och hälsa 1, 100 p 
Matematik 1b, 100 p 
Matematik 2b, 100 p 
Naturkunskap 1b, 100 p 
Religionskunskap 1, 50 p 
Samhällskunskap 1b, 100 p 
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1, 100 p 
Svenska 2/Svenska som andraspråk 2, 100 p 
Svenska 3/Svenska som andraspråk 3, 100 p 
 
Programgemensamt, 300 p 
Filosofi 1, 50 p 
Moderna språk 1 och 2, 200 p 
Psykologi 1, 50 p 
 
INRIKTNING: BETEENDEVETENSKAP 
Programinriktning, 450 p 
Ledarskap och organisation, 100 p 
Kommunikation, 100 p 
Psykologi 2, 50 p 
Samhällskunskap 2, 100 p 
Sociologi, 100 p 
 
Programfördjupning, 300 p  
Hälsopedagogik, 100 p 
Pedagogiskt ledarskap, 100 p 
Samhällskunskap 3, 100 p 
 
Individuellt val, 200 p 
Gymnasiearbete, 100 
 
 
Totalt 2500 p 

 Du som vill välja NIU, 
Nationella idrottsutbildningar 
 
Kurser i individuella valet utgår och ersätts 
med kurser från ämnet specialidrott. 
Kontakta din SYV om ev. utökat program! 
 


