
Samhällsvetenskapsprogrammet 
vänder sig till dig som är in-
tresserad av hur människan 
och samhället utvecklas och 
fungerar på olika sätt idag. 
Omvärldsperspektivet är vik-
tigt och vi vill att programmet 
ska kännetecknas av en nära 
kontakt med samhället.

Programmet är tydligt högskole
förberedande och sätter sam
hällsvetenskapen i centrum. 
Det handlar om frågor som rör 
demokrati, kommunikation, etik, 
genus och miljö. 

VI ERBJUDER FÖLJANDE  
INRIKTNINGAR PÅ SA:

Beteendevetenskap
Denna inriktning ger dig 
 kunskap om människors 
 utveckling, socialisation och 
samspel i olika sammanhang. 
Dessutom får du kunskaper 
i kommunikation, lärande 
och ledarskap samt förmåga 
att tillämpa samhällsveten
skaplig metodik. Barns och 
ungdomars utveckling, olika 
samhälls problem och ett prak
tiskt  arbetssätt kännetecknar 
 inriktningen. 

Medier, information  
och kommunikation
Denna inriktning ger dig 
 kunskaper i åsikts och 
opinions bildning och hur vår 
omvärldsuppfattning  formas, 
samt om medieteknik och 
mediernas roll i samhället. 
Du  kommer att få använda 
 digital teknik i stor  utsträckning 
och har möjlighet att göra 
ditt  gymnasiearbete som en 
 medieproduktion. 

Samhällsvetenskap
Denna inriktning ska ge dig kun
skap om samhällsstrukturer och 
livsvillkor utifrån individ, grupp 
och samhällsnivå. Din förståel
se för samhällsfrågor fördjupas 
genom tillämpning av samhälls
vetenskaplig metodik. Du får en 
chans att fördjupa dig i aktuell 
forskning, aktuella  händelser 
och även  möjligheten att kom
binera ämnen med varandra.

SA erbjuder dig en bra grund 
att stå på inför fortsatta 
 studier. Du blir förberedd för 
högskolan och livet!

VÄGGA GYMNASIESKOLA
SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET

SA

 KONTAKT SA
SYV Ann-Marie Sjöholm 
annmarie.sjoholm@utb.karlshamn.se

Programsamordnare Maria Borrás 
maria.borras@utb.karlshamn.se

Rektor Ann-Marie Nilsson 
annmarie.nilsson@utb.karlshamn.se

“Jag valde SA-programmet för jag ville 
ha ett brett program med många val 
i framtiden.Det finns flera val för allas 
 intressen. Jag föredrar att läsa om män-
niskor inte om  f ormler.”

Max Rundquist SA17b

väggagymnasieskola.se
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SA POÄNGPLAN 2019

SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET
Kursnamn (Poäng) Årskurs 1 Årskurs 2 Årskurs 3
Gymnasiegemensamma ämnen

Engelska 5-6 (200p)

Idrott och hälsa 1 (100p)

Matematik 1b och 2b (200p)

Samhällskunskap 1b (100p)

Svenska/Svenska som andraspråk 1-3 (300p)

Historia 1b (100p)

Naturkunskap 1b (100p)

Religionskunskap 1 (50p)

Programgemensamma karaktärsämnen

Filosofi 1 (50p)

Moderna språk (200p)

Psykologi 1 (50p)

Inriktningskurser

Inriktning Beteendevetenskap; SABET 450p

Ledarskap och organisation (100p)

Kommunikation (100p)

Psykologi 2a (50p)

Samhällskunskap 2 (100p)

Sociologi (100p)

Inriktning Medier, information och kommunikation; SAMED 350p

Journalistik, reklam o information (100p) 

Medieproduktion 1 (100p) 

Medier, samhälle o kommunikation (100p) 

Psykologi 2a (50p)

Inriktning Samhällsvetenskap; SASAM 450p

Geografi 1 (100p) 

Historia 2b (100p) 

Religionskunskap 2 (50p) 

Samhällskunskap 2 (100p) 

Samhällskunskap 3 (100p) 

Programfördjupningar; exempel

Digitalt skapande 1 (100p) obl. SAMED

Engelska 7 (100p)

Entreprenörskap (100p)

Geografi 1 (100p) obl. SASAM

Hållbart samhällsbyggande (100p)

Medieproduktion 1 (100p) obl. SAMED

Medieproduktion 2 (100p)

Medier, samhälle o kommunikation (100p) obl. SAMED 

Naturkunskap 2 (100p)

Psykologi 2b och Filosofi 2 (100p)

Samhällskunskap 3 (100p) obl. SASAM

Ungdomskulturer (100p)

Webbutveckling 1 (100p) obl. SAMED

Gymnasiearbete (100p)

Individuellt val (200p)
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