
Samhällsvetenskapsprogrammet
Inriktning Beteendevetenskap

Samhällsvetenskapsprogrammet är ett 
program du väljer om du är intresserad 
av hur människan och samhället styrs 
och utvecklas i Sverige och världen och 
om vill ha en bred utbildning med hög-
skolebehörighet. Vill du lära dig mer om 
vårt samhälle och ekonomiska system? 
Sätta dig in i internationella relationer 
och konflikthantering och utveckla dina 
kunskaper om vår historia och våra reli-
gioner? Här får du möjlighet att utveckla 
dina kunskaper om de system och de 
maktvillkor som styr våra olika samhällen 
och kulturer.

Väljer du det här programmet har du en 
god grund för att arbeta inom många 
olika branscher. Dina framtida yrken kan 
exempelvis vara psykolog, lärare, jour-
nalist, polis, kurator, statsvetare,
personalvetare m.m. 
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På Samhällsvetenskapsprogrammet samverkar gymnasiegemensamma 
ämnen med övriga ämnen för att utveckla den kombination av kompe-
tenser som studier på högskolan och arbetslivet kräver. Vi kombinerar 
teoretiska studier med praktiska och verklighetsbaserade projekt där du 
får testa dina nya kunskaper i skarpt läge. 

Du får studera frågor som rör demokrati, kommunikation, genus, historia, 
miljö och etik. Du får en spännande, tankeväckande och kreativ utbild-
ning inriktad på samhällsfrågor. Du får träna på att uttrycka åsikter i tal 
och skrift. Du får diskutera och analysera olika problem för att utveckla 
ett vetenskapligt och kritiskt tänkande.

Inriktningen Beteendevetenskap ger dig kunskaper om människors utveck-
ling, socialisation och beteende i olika sammanhang och situationer. Du får 
kunskaper om och praktisk erfarenhet av lärande, ledarskap och kommu-
nikation. Inriktningen ger dig en bra grund att stå på om du vill fördjupa din 
förståelse för vad som kan ligga bakom människors beteende, som individer 
samt som deltagare i grupper, organisationer och samhällen ur olika pers-
pektiv. I utbildningen får du också utveckla din förmåga att kommunicera 
med hjälp av varierande och ämnesöverskridande redovisningsformer. I 
årskurs tre har du möjlighet att genomföra en del av din utbildning i form av 
ett UF-företag med externa kunder, en ovärderlig erfarenhet.

Alla elever på Hudikgymnasiet genomgår Motivations 
& ledarskapsutbildningen. När du tagit studenten hos 
oss kommer du att ha fått kunskaper som ger dig ett 
försprång i arbetslivet.

I Motivations & ledarskapsutbildningen lär du dig om 
konflikthantering, grupprocesser, om att ge och ta konstruktiv feedback, 
hur man motiverar sig själv och andra och mycket annat. Genom  
Motivations & ledarskapsutbildningen får du en ökad förmåga att förstå dig 
själv och din omgivning. Unika kunskaper som kommer att göra dig till bra 
ledare för dig själv och andra.

På Samhällsvetenskapsprogrammet ingår Motivations & ledarskaps-
utbildningen i kurser som Ledarskap och organisation, Sociologi, 
Kommunikation och Psykologi. 

 
Inriktning Beteendevetenskap

Gymnasiegemensamma 
ämnen 1150p
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 1 100 
Svenska 2 100 
Svenska 3 100 

Programgemensamma
ämnen 300p
 Filosofi 1  50 
Moderna språk  200 
Psykologi 1  50 

Beteendevetenskap 450p
 Ledarskap och 
organisation  100 
Kommunikation  100 
Psykologi 2a 50 
Samhällskunskap 2 100 
Sociologi 100 

Programfördjupning 300p
Entreprenörskap  100 
Geografi 1 100 
Etnicitet och 
kulturmöten 100 

Gymnasiearbete 100p
 Individuellt val 200p
----------------------------------------- 
Totalt:  2500p

Hudikgymnasiet bygger på en idé om 
unga människors utveckling och en 
tro på sin egen förmåga. Vår vision är 
att skapa världens mest motiverande 
skola för både lärare och elever. 

Samhällsvetenskaps-
programmet


