
Beteendevetenskap Samhällsvetenskap 

Inom Beteendevetenskap  

intresserar vi oss mycket för  

människan i samhället och hur vi 

fungerar tillsammans. Vi  

fokuserar på möten mellan  

människor och den  

kommunikation som uppstår.  

Du förbereds väl för att verka 

inom områden som innehåller 

mycket kontakt med människor.  

Inom Samhällsvetenskap  

fördjupar du dig särskilt i frågor 

som rör relationer på både  

nationell och internationell nivå 

och hur vi skapar ett framtida  

samhälle. Hur kan vi tillsammans 

forma en hållbar framtid? Hur  

påverkar globaliseringen oss  

människor på olika sätt? Hur kan 

man hitta förklaringar till dagens 

samhälle genom historiska  

kunskaper? 

Samhällsvetenskapsprogrammet 

 På Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) arbetar vi mycket  

utifrån diskussioner. Genom att vända och vrida på problem 

skapar lärare och elev tillsammans nya insikter och förståelse.  



Beteendevetenskap 

Etnicitet och  

kulturmöten  100 p  

Människors miljöer  100 p  

 

 

Programfördjupning 

 

 

Är du intresserad av människor? Samspelet dem emellan, konflikthantering 

och grupprocesser? Då kan inriktningen beteendevetenskap på  

SA-programmet vara något för dig. 

Här ska du få kunskaper i psykologi, sociologi och pedagogik. Andra  

viktiga ämnen du får fördjupa dig är samhällsvetenskap, ledarskap,  

kommunikation, rättskunskap, socialpsykologi och socialantropologi.  

Programgemensamma kurser 

Inriktningskurser 

Kommunikation  100 p  

Ledarskap och  

organisation  100 p  

Samhällskunskap 2  100 p 

Engelska 7  
eller 
Psykologi 2b samt   

Religionskunskap 2  100 p 

Moderna språk 200 p 

Filosofi  50 p 

Psykologi 1 50 p 



Programfördjupning 

 

Är du intresserad av samhällsfrågor? Då kan inriktningen  

samhällsvetenskap på SA-programmet vara något för dig.  

Inriktningen ger dig kunskaper om samhällsstrukturer och människors  

villkor. Du kommer bredda och fördjupa dina kunskaper om olika  

samhällsfrågor. Du kommer också att lära dig om livsvillkor på en  

individ-, grupp- och samhällsnivå.  

Samhällsvetenskap 

Inriktningskurser 

Gymnasiearbete 

 

Geografi 1  100 p  

Historia 2a  100 p  

Samhällskunskap 2  100 p  

 

Samhällskunskap 3 100 p 

Religionskunskap 2 50 p 

Geografi 1  100 p  

Historia 2 a 100 p  

Samhällskunskap 2 100 p 

Samhällskunskap 3 100 p 

Oavsett inriktning så genomför du ett gymnasiearbete i årskurs 3.  

Utifrån en egen formulerad frågeställning ska du planera, genomföra och 

utvärdera ett större arbete kopplat till examensmålen för  

SA-programmet. 



Kort sammanfattning av SA-programmet 

För dig som alltid börjar med baksidestexten! 

På SA-programmet utvecklar du ett vetenskapligt och kritiskt  

förhållningssätt där du lär dig att avgöra om påståenden är  

grundade på fakta och att urskilja värderingar i olika typer av  

källor. Du söker, sållar och bearbetar information med källkritiska 

metoder. Du utvecklar din förmåga att samarbeta, vara kreativ,  

arbeta självständigt, ta ansvar, se möjligheter, ta initiativ och  

omsätta idéer till praktisk handling. Vi arbetar mycket utifrån  

diskussioner.  

Genom att vända och vrida på problem skapar lärare och elev  

tillsammans nya insikter och förståelse. Vi satsar också särskilt på 

att hela tiden utveckla våra omvärldskontakter och att utbildningen 

ska vara verklighetsnära. Detta gör vi bland annat genom att  

regelbundet använda studiebesök som en naturlig del av  

undervisningen.  

Centrala ämnen är Språk, Samhällskunskap, Historia, Hållbar  

utveckling, Psykologi och Sociologi. Vi samarbetar i projekt mellan 

olika kurser för att skapa en helhet. Efter studenten är målet att du 

ska vara förberedd för fortsatta studier på högskola och  

universitet.  

En kortfilm om SA-programmet 

www.edgymnasiet.se 


