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samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program där människan och samhället står i
centrum. Genom studierna blir du väl förberedd för vidare studier inom ett brett område på högskola eller
universitet. Undervisningsformerna varierar beroende på vilka kurser du läser. Det kan vara till exempel
genomgångar, temastudier och gruppdiskussioner. Du visar dina kunskaper genom exempelvis debatter, prov,
muntliga redovisningar och inlämningsuppgifter. Genom att läsa många olika typer av texter får du ökad
kännedom om människors liv och villkor från olika tider och kulturer. Vi övar också förmågan att se och
analysera, reflektera, förstå och förklara. Du tränas i din förmåga till kritiskt tänkande i alla våra kurser.
Samhällsvetenskapsprogrammet är en utbildning som ger dig stora valmöjligheter för olika framtida yrken
som till exempel lärare, jurist, socionom, sjuksköterska och polis.

inriktningar
beteendevetenskap (människan)

medier, information och
kommunikation (medierna)

samhällsvetenskap (världen)

Inriktningen ska ge kunskaper om
människors utveckling, socialisation
och samspel. Eleverna ska fördjupa sin
förståelse av människors agerande
som individer samt som deltagare i
grupper, organisationer och samhällen. Inriktningen ska även ge kunskaper om kommunikation, lärande och
ledarskap samt utveckla elevernas
förmåga att tillämpa metoder som
används inom samhällsvetenskapen.

Inriktningen ger dig fördjupade kunskaper om mediernas roll i samhället.
Du får arbeta praktiskt och teoretiskt
inom olika medieområden, t ex med
journalistiska texter, reklam och film.
Grundläggande teorier om kommunikation och medieproduktion ligger
till grund för metod och modeller och
du utvecklar din analysförmåga och
kreativitet.

Inriktningen ska ge kunskaper om
samhällsstrukturer och om människors
livsvillkor utifrån individ-, grupp- och
samhällsnivå. Eleverna ska bredda och
fördjupa sin förståelse av samhällsfrågor genom att tolka och förklara
företeelser och sammanhang. Inriktningen ska också utveckla elevernas
förmåga att tillämpa metoder som
används inom samhällsvetenskapen.

Läs mer om skolan och våra program på www.delagardie.se
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poängplan samhällsvetenskapsprogrammet 19/20
inriktning samhällsvetenskap 450 p

poäng

år

engelska 5

100

1

engelska 6

100

2

historia 1b

100

1

idrott och hälsa 1

100

1

matematik 1b

100

1

matematik 2b

100

2

naturkunskap 1b

100

1

religionskunskap 1

50

2

samhällskunskap 1b

100

1

svenska 1 / svenska som andraspråk 1

100

1

svenska 2 / svenska som andraspråk 2

100

2

svenska 3/ svenska som andraspråk 3

100

3

psykologi 1

inriktning medier, information
och kommunikation 350 p

geografi 1

100

2

historia 2a

100

2

50

3

samhällskunskap 2

100

2

samhällskunskap 3

100

3

poäng

år

etnicitet och kulturmöten

100

3

humanistisk och samhällsvetenskaplig
specialisering*

100

3

samhällskunskap 2

100

2

år

film- och tv-produktion 1

100

3

50

3

200

1,2

humanistisk och samhällsvetenskaplig
specialisering*

100

3

50

3

humanistisk och samhällsvetenskaplig
specialisering*

100

3

hållbart samhällsbyggande

100

3

entreprenörskap

100

3

etnicitet och kulturmöten

100

3

journalistik, reklam och information 2

100

3

naturkunskap 2

100

3

poäng

år

individuellt val*

200

2,3

gymnasiearbete

100

3

poäng
moderna språk

år

religionskunskap 2

programgemensamma karaktärsämnen 300 p
filosofi 1

poäng

poäng

år

journalistik, reklam och information 1

100

2

medieproduktion 1

100

2

medier, samhälle och kommunikation 1

100

3

psykologi 2a

50

3

inriktning beteendevetenskap 450 p
poäng

år

kommunikation

100

2

ledarskap och organisation

100

3

psykologi 2a

50

3

samhällskunskap 2

100

2

sociologi

100

2

programfördjupningar 300-400 p
beteendevetenskap

medier, information och kommunikation

samhällsvetenskap

elevens val*

övriga kurser 300 p

* gäller ej elever Riksidrottsgymnasiet Tennis

2018-10-16 Med reservation för ändringar

gymnasiegemensamma ämnen 1150 p

