
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
UTBILDNING 
Samhällsvetenskapsprogrammet är en treårig gymnasieutbildning där första året 
är gemensamt. Till årskurs två erbjuder Välkommaskolan alla tre inriktningarna. 
 
På inriktningen Beteendevetenskap får du mer kunskap om hur vi  
kommunicerar. Du får större förståelse för vad som kan påverka beteenden, 
känslor och tankar, åsikter och attityder. Vi lär oss hur vi kan agera både som 
individer och tillsammans med andra i olika former av grupper, organisationer 
och samhällen, samt vilken betydelse ledarskapet och ledarskapsförmågan har. 
Vi tränar också vår egen ledarskapsförmåga. 
 
Är du intresserad av att lära dig mer om människor och förhållanden i Sverige, 
Europa och övriga världen? Gillar du att debattera, analysera och lösa problem? 
Då är inriktningen Samhällsvetenskap något för dig! Vi fördjupar oss kring 
områden som rör samhällsvetenskap och humanism, t ex mänskliga rättigheter, 
konflikter i världen, sekter, kvinnors villkor i historien, jämställdhet, mänskliga 
relationer, olika religioner, hur samhällen växer fram och förändras, freds- och 
säkerhetsfrågor, politik, historiska problem. Vi samarbetar ofta i större projekt 
och klassrumsundervisningen bryts ibland av temaveckor och studieresor.  
 
Den inriktningen Medier, Information och Kommunikation passar dig som 
är intresserad av mediernas roll i samhället och hur media påverkar människor. 
Du får använda medieteknik för att förmedla budskap, arbeta med journalistik, 
information och reklam. Vi har goda kontakter med näringslivet och pressen 
vilket ger många tillfällen att tillämpa teoretiska kunskaper om media i konkreta 
praktiska uppgifter som att sända webb-tv, producera material till företag och 
samarbeta med pressen under olika events. 
 
EFTER AVSLUTAD UTBILDNING 
Efter studierna på någon av våra inriktningar får du en bred behörighet att söka 
vidare till universitet/högskola. Det betyder att du läser flertalet av de kurser 
som krävs som särskild behörighet till många högskoleutbildningar. Du kan söka 
universitets/högskoleutbildning inom bl a juridik, skola, politik, vård, medie- och 
kommunikationsvetenskap, socialt arbete, statskunskap, kultur, ekonomi och 
marknadsföring.  

Poängplan Antal poäng 
 

Gymnasiegemensamma 1 150 
Engelska 5 och 6 200 
Historia 1b 100 
Idrott och Hälsa 100 
Matematik 1b och 2b 200 
Naturkunskap 1b 100 
Religionskunskap 1 50 
Samhällskunskap 1b 100 
Svenska 1, 2 och 3, alternativt  
Svenska som andra språk 1, 2, 3  300 
Programgemensamma 300 
Filosofi 1 50 
Moderna språk 200 
Psykologi 1 50 
 
Inriktn: Beteendevetenskap  450 
Ledarskap och organisation 100 
Kommunikation 100 
Psykologi 2a 50 
Samhällskunskap 2 100 
Sociologi 100 
Programfördjupning 300 
Engelska 7, Historia 2a och 3, Humanistisk  

och samhälls-vetenskaplig specialisering,  

Matematik 3b, Psykologi 2b och Religion 2, 

Internationell ekonomi, Internationella  

relationer, Samhällskunskap 3 

 

Inriktn: Samhällsvetenskap 450 
Geografi 1 100 
Historia 2a 100 
Religionskunskap 2 50 
Samhällskunskap 2 och 3 200 
Programfördjupning 300 
Engelska 7, Historia 3, Humanistisk och  

samhällsvetenskaplig specialisering,  

Kommunikation, Matematik 3b, Retorik 

 

Inriktn: Medier, information  
och kommunikation 350  
Journalistik, reklam och info. 1 100  
Medieproduktion 1 100 
Medier, samhälle o komm. 1 100 
Psykologi 2a 50 
Programfördjupning 400 
Engelska 7, Fotografisk bild 1, Grafisk  

kommunikation 1, Humanistisk och  

samhällsvetenskaplig spec. Matematik 3b, 

Medieproduktion 2, Samhällskunskap 2 och 3 

 

Gymnasiearbete 100 

Individuellt val 200 
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Kontakta oss 
Samhällsvetenskap/Beteendevetenskap: 0970-8184 47 
Media: 0970-8184 71 
SYV: 0970-8184 60 
Rektor: 0970-8184 68 


