
SAMHÄLLSVETENSKAPS-
PROGRAMMET

Polis? Statsminister? Psykolog? Kriminolog? Jurist? 
Kommunikatör? Samhällsanalytiker? Socionom?
Samhällsprogrammet  ger dig möjligheten!

● Med Samhällsprogrammets tre inriktningar får du en bred bas inför vidare studier
○ Beteende är inriktat mot beteendevetenskaper som sociologi och psykologi 

med fokus individens relation till sig själv och samhället 
○ Media är inriktat mot mer “praktiska” och teoretiska beteendekurser ur ett 

samhällsperspektiv och hur medierna påverkar samhället
○ Samhäll är inriktat mot fördjupad förståelse för samhällsstrukturer och 

människors livsvillkor på individ- och gruppnivå
● Alla inriktningarna ger SAMMA behörighet till högre studier!

● KRIMINOLOGI är nytt på Samhällsprogrammet!
○ Kursen erbjuds som val för inriktningarna

● Exempel på yrken efter avslutade universitetsstudier: polis, personalvetare, 
kommunikatör, informatör, sjuksköterska, jurist, kriminolog, lärare, psykolog, sociolog

○ Tänk på att du kanske måste göra aktiva val för vissa universitetsutbildningar - 
SYV kan berätta mer

● Som elev FÖRVÄNTAS MAN vara intresserad av till exempel: språk, historia, genus, 
mänskligt beteende; hur samhället fungerar både politiskt och ekonomiskt; hur 
medierna påverkar samhällsutveckling, människors attityder och konsumtion 

“Jag heter Emma Möller. Samhällsprogrammet på Älvstrandsgymnasiet gav mig en fin grund att stå 
på i mina universitetsstudier. På medieinriktningen såddes frön till intresset för kommunikation och 

media, vilket jag idag jobbar med på Uddeholm.”



Här kan du se vilka kurser som ingår eller kan väljas

Gymnasiegemensamma kurser

● Engelska 5
● Engelska 6
● Svenska 1
● Svenska 2
● Svenska 3
● Historia 1b
● Samhällskunskap 1b
● Naturkunskap 1b
● Idrott och hälsa 1
● Matematik 1b
● Matematik 2b
● Religionskunskap 1

Programgemensamma kurser

● Moderna språk
● Psykologi 1
● Filosofi 1

Inriktning medier, information och kommunikation

● Medier, samhälle och kommunikation 1
● Journalistik, reklam och information 1
● Medieproduktion 1
● Psykologi 2a

Inriktning beteendevetenskap

● Ledarskap och organisation
● Kommunikation
● Psykologi 2a
● Samhällskunskap 2
● Sociologi

Gymnasiearbete

Programfördjupning/individuellt val

Kurser som kan erbjudas

● Kriminologi - humanistisk samhällsvetenskaplig specialisering 
(beteende, media)

● Visuell kommunikation (media)
● Medieproduktion 2 (media)
● Samhällskunskap 2 (media)
● Sociologi (media)
● Psykologi 2b (beteende)
● Religion 2 (beteende)
● Samhällskunskap 3 (beteende)
● Rätten och samhället (beteende)
● Matematik 3b
● Naturkunskap 2
● Engelska 7
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Inriktning samhällsvetenskap

● Geografi 1
● Historia 2a
● Religion 2
● Samhällskunskap 2 och 3


