SAMHÄLLSPROGRAMMET, INRIKTNING BETEENDE
Är du intresserad av ett samhällsvetenskapligt program som ger dig stora möjligheter till vidare
studier eller jobb direkt efter studenten? Eller kanske både och? Då kan vår variant av
samhällsprogrammet med inriktning beteende vara något för dig.

INNEHÅLL
Vårt samhällsprogram innehåller bland annat kurser som hälsopedagogik, kommunikation och pedagogiskt
ledarskap. Arbetsmarknaden efterfrågar den kompetens du får genom utbildningen och du ges även
möjlighet att söka vidare till universitet och högskola efter gymnasiet. Om du väljer att istället arbeta efter
gymnasiet har du sedan möjlighet att söka till yrkeshögskola och läsa inriktning stödpedagog.

Vårt samhällsprogram innehåller en direkt kontakt med arbetslivet genom möjlighet till arbetsplatsförlagt
lärande (APL) inom utbildningen. Det betyder att en del av lärandet sker ute på en arbetsplats. Samtidigt
erbjuder vårt samhällsprogram en fördjupning inom det samhällsvetenskapliga området och tillfälle för dig
att läsa kurser som engelska 7, vilka ger meritpoäng för vidare studier.

INRIKTNING
Beteendevetenskap

EFTER UTBILDNINGEN
Vårt program är en unik kombination där du går ett
högskoleförberedande program och samtidigt får kontakt med arbetslivet. För dig som är lite osäker på om
du vill studera vidare direkt efter studenten eller arbeta - nu behöver du inte välja! Genom vårt
samhällsprogram får du möjlighet att i framtiden göra både och, som du själv väljer.
Låter det intressant? Då är du välkommen att söka till vårt allra nyaste program på Sågbäcksgymnasiet –
samhällsprogrammet, inriktning beteende, i kombination med APL! En tryggare väg till högre studier eller
arbete efter studenten.

På vår hemsida kan du läsa mer: www.sagbacksgymnasiet.se

Sågbäcksgymnasiet, SGY
Huddingevägen 352
141 85 Huddinge

Expedition: 08-535 304 60
Studie- och yrkesvägledare: Julia Kjäll, 08-535 374 17
Biträdande rektor: charlotte.bjornfot@huddinge.se
www.sagbacksgymnasiet.se

PROGRAMSTRUKTUR
Gymnasiegemensamma ämnen, 1150 p
Engelska 5, 100 p
Engelska 6, 100 p
Historia 1b, 100 p
Idrott och hälsa 1, 100 p

Vid NIU – nationella idrottsutbildningar
Programfördjupning: 200 poäng i kurser utgår
Individuella valet: kurser utgår
Dessa ersätts med kurser från ämnet specialidrott.
Kontakta din SYV om ev. utökat program!

Matematik 1b, 100 p
Matematik 2b, 100 p
Naturkunskap 1b, 100 p
Religionskunskap 1, 50 p
Samhällskunskap 1b, 100 p
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1, 100 p
Svenska 2/Svenska som andraspråk 2, 100 p
Svenska 3/Svenska som andraspråk 3, 100 p

Programgemensamma ämnen, 300 p
Filosofi 1, 50 p
Moderna språk 1 och 2, 200 p
Psykologi 1, 50 p
_________________________________________________________________________________
INRIKTNING: BETEENDEVETENSKAP

Programinriktning, 450 p
Ledarskap och organisation, 100 p

Individuellt val, 200 p

Kommunikation, 100 p
Psykologi 2, 50 p

Gymnasiearbete, 100 p

Samhällskunskap 2, 100 p
Sociologi, 100 p

Programfördjupning, 300 p
Hälsopedagogik, 100 p
Pedagogiskt ledarskap, 100 p
Samhällskunskap 3, 100 p

Totalt 2500 p

