Samhällsvetenskapsprogrammet
Beteendevetenskap

Här blir
yrkesdrömmar
verklighet!

Är du intresserad av hur samhället fungerar och hur
människor påverkas av det som händer lokalt och globalt?
Då är det här programmet för dig! Här får du lära dig om människors
samspel med sin omgivning och samhällets utveckling.
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Poängplan: Beteendevetenskap

Din utbildning
Du får kunskap om människors utveckling,
socialisation och samspel i olika sammanhang. Du
läser kurser i t.ex. ledarskap och kommunikation.
Utbildningen är högskoleförberedande vilket innebär
att vi förbereder dig för vidare studier inom samhällsvetenskap.
Samhällsvetenskapliga programmet på Burgårdens
har något mindre klasser och personalen har
möjlighet att uppmärksamma och möta alla elever
på ett personligt sätt.
Vi är ett bra val för dig som vill ha den trygghet och
gemenskap en mindre skolenhet och mindre klasser
erbjuder, samtidigt som den stora skolans resurser i
form av till exempel elevhälsa, bibliotek och ett brett
utbud av individuella val finns tillgängliga.

Efter din utbildning
Du får med denna utbildning särskild behörighet
att läsa vidare på högskolan till det som är just ditt
drömyrke. Kanske siktar du på att bli socionom,
personlig tränare, lärare, beteendevetare,
samhällsvetare, arbete med globala frågor eller
förskollärare.

Kurser

Poäng

Gymnasiegemensamma ämnen

1150

Engelska 5

100

Engelska 6

100

Historia 1b

100

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1b

100

Matematik 2b

100

Naturkunskap 1b

100

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1b

100

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1

100

Svenska 2/Svenska som andraspråk 2

100

Svenska 3/Svenska som andraspråk 3

100

Programgemensamma ämnen

300

Filosofi

50

Moderna språk

100

Moderna språk

100

Psykologi 1

50

Inriktningskurser

450

Ledarskap och organisation

100

Kommunikation

100

Psykologi 2a

50

Samhällskunskap 2

100

Sociologi

100

Programfördjupningar*

300

Hållbart samhällsbyggande

100

Etnicitet och kulturmöten

100

Ungdomskulturer

100

Individuellt val*

200

Se alla individuella val på vår hemsida.

*Kurser som erbjuds inom programfördjupningar och
Individuellt val kan förändras.
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