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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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Beteendevetare
Bibliotekarie
Biståndsarbetare

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!

Copywriter
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Jurist

Vad är bra med Bobergsgymnasiet?
Boberg ger varje elev en chans att lyckas! Det spelar ingen roll 
vad du har för mål, vare sig det är att bli svetsare, journalist, 
akutsjuksköterska eller civilingenjör; du har alla möjlighet att nå 
dina drömmar om du väljer Boberg. Det är ingen vanlig skola, 
du får möjlighet att komma ut i naturen, utöva sporter, resa värl-
den över, vara med och påverka och inte minst ha bästa skolti-
den i ditt liv. 
 
Tips till åk 9 
Följ dina mål och dina drömmar, och arbeta för dem. Du kom-
mer vinna på att göra ditt bästa, men kom även ihåg att du inte 
kan göra mer än så! Våga be om hjälp och stöd när det behövs, 
men var inte rädd för att även göra din grej! Du kommer klara 
detta, på ett sätt eller annat, men kom ihåg att du även kan 
behöva hjälp på vägen. 

 
Som samhällselev så kommer jag alltid prata gott om Bobergs samhällsprogram. Det ger dig 
en rad möjligheter till att bli det du vill. Inte nog med att kurserna är fantastiskt roliga, de ger 
dig även en bred kunskap och förbereder dig för ett vuxenliv du kan forma som du vill. 
Jag kommer aldrig ångra mitt val av skola och program, det är och har varit den bästa tiden 
i mitt liv.  

Kommunikatör
Lärare
Mäklare
Personalvetare

Exempel på yrken efter vidareutbildning:

Kontaktperson: Helene Fägerstrand
helene.fagerstrand@ange.se

Inriktning: 
Beteendevetenskap  
Samhällsvetenskap

Polis
Psykolog
Samhällsplanerare
Socionom

Intresserad av samhällsfrågor, beteendevetenskap och kultur? 



HT 2022
VT 2023

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 

 


