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SAMHÄLLSVETENSKAPS- 

PROGRAMMET 
   

Samhällsvetenskapsprogrammet är ett 

högskoleförberedande program med fokus 

på både individen och samhället. 
 

Du som läser samhällsvetenskapsprogrammet på 
Tingvallagymnasiet får lära dig mer om hur 
samhället fungerar – både i Sverige och i andra 
delar av världen. Vi diskuterar demokrati, 
jämställdhet och hur vi kan skapa ett hållbart 
samhälle. Under utbildningen utvecklar du även 
dina kommunikativa förmågor i skrivande, tal 
och modern teknik. Du får en ökad förståelse för 
människors agerande i olika sammanhang samt 
kunskap i hur ett bra ledarskap kan se ut. 
      Samhällsvetenskapsprogrammet på 
Tingvallagymnasiet är extra passande för dig som 
också har ett intresse för kriminologi. Frågor som 
har med brott att göra är integrerat med mycket 

av det vi gör under utbildningen, redan från första 
året.  
      Det högskoleförberedande programmet tränar  
ditt eget ansvarstagande för studierna och 
utvecklar samtidigt din kreativitet och 
samarbetsförmåga. Om du efter gymnasiet vill läsa 
vidare är detta ett program som med sin breda 
behörighet ger dig många valmöjligheter.  
 
 
 
Läs mer om utbildningen på: 
karlstad.se/tingvallagymnasiet 

 
 

 
Scanna koden för att läsa  

om utbildningen på webben 



 

KONTAKTA OSS    

Emma Godtman, studie- och yrkesvägledare 

Tel: 054-540 1635 

E-post: emma.godtman@karlstad.se 

Tingvallgymnasiet, 651 84 Karlstad 

Besöksadress: Tingvallagatan 6, Karlstad 

Exp.tel: 054-540 16 50 

  

 

S
e

p
te

m
b

e
r 

2
0

2
2

 

KURSER PÅ SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET 

GYMNASIEGEMENSAMMA  

ÄMNEN 1 150 POÄNG 

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1  ...................  100 p 

Svenska 2/Svenska som andraspråk 2  ...................  100 p 

Svenska 3/Svenska som andraspråk 3  ...................  100 p 

Engelska 5  ....................................................................  100 p 

Engelska 6  ....................................................................  100 p 

Matematik 1b  ...............................................................  100 p 

Matematik 2b  ...............................................................  100 p 

Idrott och hälsa 1  .........................................................  100 p 

Naturkunskap 1b  .........................................................  100 p 

Religionskunskap 1  .......................................................  50 p 

Historia 1b  ....................................................................  100 p 

Samhällskunskap 1b  ..................................................  100 p 

 

PROGRAMGEMENSAMMA 

KARAKTÄRSÄMNEN 300 POÄNG 

Filosofi 1  ..........................................................................  50 p 

Moderna språk  .............................................................  200 p 

Psykologi 1  .....................................................................  50 p 

 

GYMNASIEARBETE 100 POÄNG 

Gymnasiearbete  ...........................................................  100 p 

 

INDIVIDUELLT VAL 200 POÄNG 

Här väljer du själv bland de kurser som skolan 
erbjuder inom det individuella valet. Du kan  
läsa fler programspecifika kurser, komplettera  
din högskolebehörighet eller välja kurser bara  
av rent intresse. 
 

INRIKTNINGAR OCH PROGRAM-

FÖRDJUPNINGAR 750 POÄNG 

BETEENDEVETENSKAP 

Ledarskap och organisation  ......................................  100 p 

Kommunikation  ...........................................................  100 p 

Psykologi 2a  ....................................................................  50 p 

Samhällskunskap 2  ....................................................  100 p 

Sociologi  .......................................................................  100 p 

 

Programfördjupning  

Rätten och samhället  .................................................  100 p 

Naturkunskap 2 ............................................................  100 p 

Humanistisk samhällsvetenskaplig specialisering - 

kriminologi  ...................................................................  100 p 

 

 


