SA • SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET
Högskoleförberedande program
✓SAMHÄLLE ✓KOMMUNIKATION ✓HISTORIA ✓PROBLEMLÖSNING ✓ARGUMENTATION
Samhällsvetenskapsprogrammet, SA, är ett
högskoleförberedande program som leder till en
högskoleförberedande examen. Utbildningen vänder
sig till dig som är intresserad av hur människan och
samhället utvecklas och fungerar idag på olika sätt.
Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier inom
ett brett samhällsvetenskapligt område på högskolan.
Här är människan, samhället, kommunikation och media i
fokus. Du lär dig om olika samhällsstrukturer,
samhällsfunktioner samt hur människa och samhälle ska
fungera tillsammans. Vi går in på demokrati, etik,
kommunikation, genus och miljö. Vi studerar samhället
utifrån olika perspektiv: makt, ekonomiska, politiska och
historiska. Här får du nya utmaningar och kan fördjupa dig
i intressanta samhällsfrågor. Du lär dig förmedla och föra
fram budskap samt göra presentationer med modern
teknik.

Strukturplan/Samhällsvetenskapsprogrammet
1150
Gymnasiegemensamma ämnen
100
Svenska 1/ Svenska som andraspråk 1
100
Svenska 2/ Svenska som andraspråk 2
100
Svenska 3/ Svenska som andraspråk 3
100
Du utvecklar din förmåga att samarbeta, vara kreativ,
Engelska 5
100
Engelska 6
arbeta självständigt, ta ansvar, se möjligheter, ta initiativ
100
Matematik 1b
och omsätta idéer till praktisk handling.
100
Matematik 2b
100
Idrott och hälsa 1
På SA utvecklar du ett vetenskapligt och kritiskt
100
Historia
1b
förhållningssätt. Du lär dig formulera och utreda
100
Naturkunskap
1b
frågeställningar, använda teorier och metoder och
50
Religionskunskap 1
diskutera möjliga lösningar på samhällsvetenskapliga
100
Samhällskunskap
1b
problem. Dessutom utvecklar du ditt språk, i både svenska

och engelska. Det här har du stor nytta av när du kommer
Programgemensamma ämnen
ut i högskola- och universitetsvärlden.
Filosofi 1
Moderna språk
Psykologi 1

300
50
200
50

Historia 2a
Religionskunskap 2
Samhällskunskap 2
Samhällskunskap 3

450
100
100
50
100
100

Inriktning Beteendevetenskap
Ledarskap och organisation
Kommunikation
Psykologi 2a
Samhällskunskap 2
Sociologi

450
100
100
50
100
100

Programfördjupningar
Samhällsvetenskap*
Beteendevetenskap*
*Läs utförligt fördjupningsutbud på hemsidan

300

Vi har god kontakt med olika samhällsfunktioner och
näringslivet, både lokalt och nationellt. Därför erbjuder vi
dig verklighetsförankrade studier. Du har dessutom
möjlighet att delta i studiebesök, FN-rollspel och diskutera Inriktning Samhällsvetenskap
med inbjudna föreläsare.
Geografi 1

Inriktning

Samhällsvetenskap Fördjupar dina kunskaper inom
samhällsvetenskaperna. Du lär dig mer om
samhällsstrukturer och människors livsvillkor utifrån olika
nivåer och perspektiv. Du fördjupar dina studier inom
samhällsvetenskap, historia, geografi och religion.
Du jobbar ämnesövergripande med olika medier för att få
en helhetsbild av samhälle och kultur.
Beteendevetenskap erbjuder kurser som sociologi,
ledarskap och organisation. Du får möjlighet att studera
människor, utveckla din ledarskapsförmåga och fördjupa
dig i olika grupprocesser.

Framtiden

SA ger dig en bra grund för vidare
studier på högskola eller universitet om du exempelvis vill Individuellt val
utbilda dig inom: information, rättsväsendet och bevakning,
personlig och administrativ service, politik, köpa/sälja,
Gymnasiearbete
marknadsföring, undervisning, råd och stöd.
Programmet kan kombineras med NIU (ishockey)

Totalt

200
100
2500

Se mer om oss på: sunnerbogymnasiet.se/samhällsvetenskapsprogrammet

