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Inriktningar
Beteendevetenskap

Du som studerar beteendevetenskap är intres-
serad av människors beteende, utveckling och 
samspel. Du får kunskaper om och förståelse för 
kommunikation mellan människor utifrån flera 
olika perspektiv. Under studietiden arbetar du med 
att utveckla förmågorna för lärande och ledarskap 
både individuellt och i grupp.

Samhällsvetenskap
Här får du fördjupa dig i ämnen som samhälls-
kunskap, historia och religion. Därmed får du 
goda kunskaper om hur samhället fungerar både 

i Sverige och i omvärlden. I undervisningen tar vi 
upp både nationella och internationella frågor. För 
att förstå hur saker och ting hänger ihop på ett 
djupare plan följer vi samhällets utveckling såväl 
bakåt som framåt i tiden. Du får också möjlighet att 
välja egna fördjupningsområden utifrån vad just du 
är intresserad av.

Vill du veta mer?
Kontaktperson: Sara Tyresgård, 0581-813 03  
 sara.tyresgard@lindesberg.se 
Växel: 0581-810 00

  Som elev på programmet kommer du få koppla samman 
dina studier med samhället genom besök på kommun, myn-
digheter och universitet. Under din utbildning får du också 
delta i olika studieresor. Samhällsvetenskapsprogrammet ger 
dig goda kunskaper som är viktiga att ha med sig i livet. Du får 
träna dig i att tänka kritiskt och söka och värdera olika sorters 
information, vilket är viktiga kunskaper i ett snabbt föränder-
ligt samhälle.

Samhällsvetenskapsprogrammet är ett brett program för dig som är intresserad av aktuella  
samhällsfrågor. Du får lära dig hur samhället fungerar på lokal, nationell och global nivå samt hur  
människors villkor förändrats genom historien. Du får arbeta med hur massmedier och sociala medier 
styr människors uppfattningar, åsikter och identiteter. Programmet ger en bra grund för fortsatta  
studier till många yrken, till exempel polis, psykolog, jurist, socionom, lärare och mediayrken.

Samhällsvetenskaps- 
programmet
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Gymnasiegemensamma  
kurser
Engelska 5  100 p 
Engelska 6  100 p
Historia 1b  100 p
Idrott och hälsa 1  100 p 
Matematik 1  100 p 
Matematik 2  100 p
Naturkunskap 1b 100 p 
Religionskunskap 1  50 p 
Samhällskunskap 1b 100 p 
Svenska 1 el. Svenska som andraspråk 1 100 p 
Svenska 2 el. Svenska som andraspråk 2 100 p
Svenska 3 el. Svenska som andraspråk 3 100 p
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Samhällsvetenskaps 
programmet

 
Programgemensamma  
karaktärskurser
Filosofi 1  50 p
Moderna språk  200 p
Psykologi 1  50 p

Gymnasiearbete 100 p 
Individuellt val  200 p

Inriktningar
Beteendevetenskap

Kommunikation  100 p  
Ledarskap och organisation 100 p
Psykologi 2a 50 p
Samhällskunskap 2  100 p
Sociologi 100 p

Samhällsvetenskap

Geografi 1 100 p
Historia 2a  100 p
Religionskunskap 2  50 p
Samhällskunskap 2  100 p
Samhällskunskap 3  100 p

Programfördjupning
Beteendevetenskap

Geografi 1 100 p  
Historia 2a  100 p
Samhällskunskap 3 / Engelska 7 100 p

Samhällsvetenskap 

Politik och hållbar utveckling 100 p
Internationella relationer 100 p
Sociologi / Engelska 7 100 p

För elever som går NIU- eller RIG-utbildning ingår 
programfördjupning i ämnet specialidrott med 200 p.

Inriktningarna anordnas under förutsättning av 
tillräckligt antal sökande. 
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