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Det här är programmet 

När du valt detta samhällsvetenskapsprogrammet gillar du att fundera 

kring samhället i ett individperspektiv eller i ett samhällsperspektiv. Du 

tittar på samspelet mellan individer, grupper och samhällsstrukturen. Du 

kommer ges möjlighet att studera det svenska samhället i förhållande 

till andra samhällsstrukturer. Du kommer lära dig om samhällets 

uppbyggnad, verksamheter, funktioner, demokrati, kommunikation, etik, 

genus, miljö och makt ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. 

Samhällsprogrammet är ett program där elever i åk 9 ofta tror det är 

likadant som grundskolan men titta på programplanen så ser du vilka 

ämnen du kommer läsa mest av. Du gillar samhällskunskap, geografi, 

historia, religion, psykologi och moderna språk. 

 

Du vet att du ska vidare till högre utbildning och behöver redan från åk 1 

studieplanera vilka betyg du ska satsa på, vilket meritvärde som krävs 

till olika program på yrkeshögskolan, högskolan och universitetet. Utöver 

det behöver du välja att bredda med kurser som krävs för att få söka 

vidare till högre utbildning. Många elever tror det räcker att satsa på 

studierna i åk 3 men du får betyg varje år och dessa ingår i din examen. 

Att träffa en studie och yrkesvägledare är viktigt. 

 

In för framtiden 
Du behöver träffa en SYV och studieplanera och få stöd i att tänka kring 

framtiden, ta vara på din SYV så kommer du längre och det går bättre i 

dina studier. Du behöver vara ansvarsfull, duktig studieplanerare och att ha 

koll på arbetsmarknaden och utbildningsmarknaden. Du blir inget yrke på 

detta program utan vill du jobba efter gymnasiet söker du jobb utifrån vad 

du har för kompetens ofta är det enklare arbete utan yrkeskrav. Många 

elever tänker att de alltid kan läsa upp sina betyg på Komvux, ta reda på 

vad som gäller, att läsa upp godkända betyg efter gymnasiet kan göra att 

du få svårare att ta en plats på högre utbildning, ta reda på allt i åk 1 så att 

du kan satsa på dig och din framtid 
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Bra sidor 
www.sodertalje.se 

www.antagning.se 

www.studera.nu 

www.arbetsformedlingen.se 

www.yh.se 

http://www.sodertalje.se/
http://www.antagning.se/
http://www.studera.nu/
http://www.arbetsformedlingen.se/
http://www.yh.se/
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Programstruktur 
 

Gymnasiegemensamma kurser  

Engelska 5 100 p 

Engelska 6 100 p 

Historia 100 p 

Idrott och hälsa 1 100 p 

Matematik 1b 100 p 

Matematik 2b 100p 

Naturkunskap 1b 100 p 

Samhällskunskap 1b 100 p 

Religionskunskap 50 p 

Svenska/Svenska som andraspråk 1 100 p 

Svenska/Svenska som andraspråk 2 100 p 

Svenska/Svenska som andraspråk 3 100 p 
 

Programgemensamma kurser 

 

Filosofi 1 100 p 

Moderna språk 100 p 

Moderna språk 100 p 

Psykologi 1 50 p 
 

Individuellt val 

 

200 p 
Valfri kurs utifrån ett utbud som gymnasiet presenterar, 

läser i åk 2 och åk 3 

 

 

Inriktning beteendevetenskap 

 

Ledarskap och organisation 100 p 

Kommunikation 100 p 

Sociologi 50 p 

Samhällskunskap 2 100 p 
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Programfördjupningar beteendevetenskap  

Internationella relationer 100 p 

Psykologi 2 50 p 

Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering 100 p 

Religionskunskap 2 50 
 

Gymnasiearbete 
 

100 p 
 

 
 

Mer information och kontakt 

SYV: 
Tommy Gustafsson  

tommy.a.gustafsson@skolasoder

talje.se  08-523 045 07 
 

Hemsida: 

www.sodertalje.se/taljegymnasiet 

mailto:tommy.a.gustafsson@skolasodertalje.se
mailto:tommy.a.gustafsson@skolasodertalje.se
http://www.sodertalje.se/taljegymnasiet
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