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På samhällsvetenskapliga programmet stude-
rar du hur människor och samhällen fungerar 
och samspelar med varandra. 

SA är en bred utbildning som förbereder dig 
för högskolestudier. Du får öva dig i att finna 
samband, formulera frågeställningar och ana-
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lysera företeelser utifrån till exempel historis-
ka, psykologiska och sociologiska perspektiv.

SA är ett mycket bra val för dig som vill läsa 
vidare. Efter tre år hos oss är du väl förbe-
redd för högskolestudier och du har många 
valmöjligheter efter studenten!
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Vad var bra med Boberg?
Det finns ingen risk att bara bli ”ett namn på en klasslista”! 
Kontakten med lärare, elever på andra program, vaktmästa-
ren, skolrestaurangen...you name it...är helt ovärderlig! Det 
jag också verkligen gillade var att det alltid fanns möjlighet 
att påverka! Fördelarna med en liten skola är många, men 
den största är ändå att du alltid blir lyssnad på. 

Tips till åk 9
Välj den skola och det program som DU tycker verkar spän-
nande! Det kan kännas tryggt att göra som kompisarna, 
men det är inte alltid det som blir bäst för dig. Fundera över 
vad du värdesätter! För mig var det att kunna spela fotboll 
på kvällarna och att hänga med kompisar, men också att nå 
mina höga mål i skolan. Jag tror med handen på hjärtat att 
det hade varit svårt för mig att klara av allt det, om jag inte 
hade gått på Boberg. Jag upplevde att de alltid gjorde allt i 
sin makt för att jag skulle lyckas!

Många tror att man måste härifrån för att ”bli något”. 
Jag skulle vilja säga att det är totala motsatsen! Att plugga 
på Boberg var mitt bästa beslut. Glöm inte att möjligheten 
att se sig omkring i världen fortfarande finns kvar, även om 
man väljer att stanna hemma ett tag till. 
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Exempel på yrken efter vidareutbildning:

Kontaktperson: Helene Fägerstrand
helene.fagerstrand@ange.se

Inriktning: 
Beteendevetenskap  
Samhällsvetenskap
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Intresserad av samhällsfrågor, beteendevetenskap och kultur? 



HT 2021
VT 2022

Gymnasiearbete   100
Gymnasiearbetet visar att du är 
förberedd för högskolestudier inom 
programmets ämnen. Du måste ha ett 
godkänt gymnasiearbete för att få ut 
din examen. 

Högskoleförberedande Totalt antal poäng=2500

Bobergsgymnasiet Ånge

Individuellt val   200
Kurser som ska erbjudas:  
Någon kurs inom Idrott och hälsa, 
någon estetisk kurs.

Inriktning  

Programstruktur SA

Programfördjupning  

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    100
Svenska 2               100 
Svenska 3               100

Beteendevetenskap 300
Historia 2a 100
Samhällskunskap 3 100 
Humanistisk och samhällsvetenskaplig 
specialisering 100

Samhällsvetenskap 300
Kommunikation 100
Sociologi  100 
Humanistisk och samhällsvetenskaplig 
specialisering 100

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

Samhällsvetenskap 450
Geografi 1  100
Historia 2a  100
Religionskunskap 2  50
Samhällskunskap 2  100 
Samhällskunskap 3  100

Programgemensamma   
karaktärsämnen 300
Filosofi 1  50 
Moderna språk  200 
Psykologi 1 50 

 


