
 

 

Frågor och svar om Samhällsvetenskapsprogrammet 
Hvitfeldtska gymnasiet 
 
Hur många elever går det i varje klass? 
32 elever i varje klass 
 
Hur många klasser tar ni in per årskurs? 
4 nya klasser varje år 
 
Hur många elever går på programmet? 
ca 416 elever 
 
Har man någon mentor?  
Ja, alla elever har en mentor, i ettan och tvåan finns två i varje klass, men i trean finns en per 
klass.  
 
Är programmet högskoleförberedande?  
Javisst, du kommer t ex direkt in på juristlinjen utan att välja till en enda kurs. Och om du 
väljer till matematik som I-val får du ännu mer behörighet om du skulle vilja läsa något som 
kräver extra. Behörigheten är exakt samma oberoende av vilken inriktning du väljer i tvåan 
och trean.  
 
Vad är det för skillnad mellan inriktningarna?  
Första året går alla samma utbildning, och det är först i år två du väljer samhälls eller 
beteendeinriktningen. på samhällsinriktningen, eller Jan Eliassons internationella profil som 
den heter, får du mer kunskaper om samhället och hur det fungerar i olika perspektiv. Väljer 
du beteendeinriktningen kommer du få mer kunskap kring ämnen som rör det som sker i 
människor medvetande och hur vi fungerar som människor. 
 
Vad krävs för att komma in på programmet?  
Vi brukar ha en poäng som ligger på ungefär 260/270p ungefär men det har ökat varje år 
under en längre period.  
 
Läser man mycket matte?  
Man läser två kurser matematik på programmet, i ettan och tvåan, men i trean kan man välja 
det om man vill läsa extra.  
 
Hur är könsfördelningen på programmet?  
Det är betydligt fler tjejer än killar på programmet som det är nu, men vi jobbar på att få in 
mer killar. Vi sprider också ut så det t ex. inte blir renodlade tjejklasser.  
 
Kan man läsa fransk eller tysk sektion på programmet?  
Absolut. Det går alldeles utmärkt.  
 
Är det bra lärare?  
Alla lärare på programmet har lärarlegitimation, vissa är behöriga i många ämnen och en del 
är doktorer i sina ämnen. Så ja, det är bra lärare.  
 


