
SAMHÄLLSVETENSKAPS- 
PROGRAMMET 



PÅVERKA
DIN FRAMTID
Är du nyfiken på vårt samhälle och människorna som lever i det? 
Vill du lära dig om hur du kan påverka samhället, tillämpa  
ett vetenskapligt arbetssätt, få en bred allmänbildning och  
förbereda dig för fortsatta studier? Då är Samhällsvetenskaps- 
programmet något för dig. 

På Högbergsskolan kan du läsa inrikt-
ningen Beteendevetenskap. Brinner du 
för samhällsfrågor och är intresserad 
av människor? Vill du ha kunskap om 
människors handlande som individer 
och i olika grupper? Är du intresserad av 
ledarskap och kommunikation? Då passar 
inriktningen dig. 

Programmet har en internationell 
prägel och Högbergsskolan erbjuder 
de moderna språken spanska, franska, 
tyska och italienska. Vi gör spännande 

studiebesök och varje läsår ordnas 
språkresor. Skolan organiserar även en 
viktig och uppskattad ”Toleransresa” till 
Auschwitz.  Vi arbetar med att utveckla 
den digitala kompetensen vilket gör dig 
väl förberedd inför framtiden. Så oavsett 
om du vill bli polis, psykolog, journalist, 
advokat, lärare eller sjuksköterska  
kommer Samhällsvetenskapsprogrammet 
passa dig. 

Läs mer om Högbergsskolan och våra 
program på hogbergsskolan.se

VARFÖR SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA PROGRAMMET PÅ HÖGBERGSSKOLAN? 

Du får möjlighet att fördjupa dig i språk och delta i språkresor.

Du får en bred utbildning där kommunikation och ledarskap är viktiga 
inslag som ger dig stor valfrihet inför kommande yrkesval.

Du lär dig om hur samhället fungerar idag och hur det kommer utvecklas 
fram- över i Sverige och världen.

http://www.hogbergsskolan.se


FÖLJ OSS: facebook.com/hogbergsskolan instagram.com/hogbergsskolan

Palmgatan 11–13 • 815 80 Tierp • 0293-21 83 64 

hogbergsskolan@tierp.se • hogbergsskolan.se 

STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING
SYV nås via skolans växel - 0293-21 83 64

SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET
GYMNASIE- 

GEMENSAMMA KURSER 
Engelska 5 & 6  Religionskunskap 1  

Historia 1b  Samhällskunskap 1b 

Idrott och hälsa 1   Svenska 1, 2 & 3 eller 

Matematik 1b & 2b  Svenska som andraspråk 1, 2 & 3

Naturkunskap 1b

PROGRAM- 
GEMENSAMMA KURSER

Filosofi 1 Psykologi 1

Moderna språk

KURSER INOM INRIKTNING 
BETEENDEVETENSKAP

Kommunikation Samhällskunskap 2 

Ledarskap och organisation Sociologi

Psykologi 2a

EXEMPEL PÅ KURSER INOM 
PROGRAMFÖRDJUPNINGEN

Historia 2a Religion 2

Filosofi 2 

INDIVIDUELLT VAL 200 poäng valfria kurser

HÖGSKOLEBEHÖRIGHET Möjlighet att inom programmet läsa kurser för särskild 

behörighet till högskola och universitet

http://facebook.com/hogbergsskolan
http://instagram.com/hogbergsskolan
mailto:hogbergsskolan%40tierp.se?subject=
http://www.hogbergsskolan.se

