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SAMHÄLL BETEENDE FÖRSTÅ DIG SJÄLV OCH ANDRA

Samhäll Beteende är för dig som vill arbeta 

med och för människor. Du lär dig förstå dig 

själv och andra i många spännande sam-

manhang. 

När du läser beteendevetenskap får du lära dig 
om människors utveckling, hur vi påverkas av 
kulturer, normer och värderingar samt hur detta 
stärker vår förståelse av tillvaron.  

Du som läser beteendevetenskap kommer att 
få en ökad förståelse för hur människor agerar 
och reagerar på individ-, grupp- och samhälls-
nivå. Genom att studera fenomen runt omkring 
oss ur olika perspektiv lär vi oss vad det innebär 
att vara människa. Studier i beteendevetenskap 
ger dig också kunskaper om hur man kommuni-
cerar och hur man lär sig på olika sätt. Dess-

utom kommer du som beteendevetare även att 
utveckla dina ledaregenskaper och din förmåga 
att använda metoder som finns inom samhälls-
vetenskapen.

Många av våra elever väljer beteendeinrikt-
ningen för att de vill arbeta med människor på 
olika sätt. Samhäll Beteende är en inriktning 
som ger dig alla de möjligheter till eftergymna-
siala studier som ett samhällsprogram ger. Det 
finns god anledning att tro att många elever som 
läst Samhäll Beteende kommer att arbeta som 
exempelvis sjuksköterska, socionom, lärare eller 
psykolog.

Samhäll Beteende på Hulebäck ger dig tre 
spännande år där du får vara med om att utveck-
las som person i en positiv och kreativ anda. 

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

Programfördjupning 300 
Obligatoriska fördjupningskurser:
Lärande och utveckling  100
Naturkunskap 2 100

Valbara fördjupningskurser 100 p: 
Du kan välja en av följande hundrapoängskurser: 
Fotografisk bild, Film- och TV-produktion, Radiopro-
duktion, Matematik 3b , Engelska 7, Humanistisk- och 
samhällsvetenskaplig specialisering.  

På samhällsprogrammet får du problemati-
sera, analysera och kritiskt granska samhället 
och den tid vi lever i.  Du får lära dig att ta 
ställning och att det finns fler än ett sätt att 
lära sig på. 

Samhällsprogrammet ger unika möjligheter för 
dig som har initiativförmåga, många idéer och 
som i framtiden vill plugga vidare på högskola. 
Programmet förbereder dig för högskolestudier 
inom i första hand det samhällsvetenskapliga 
området och kan leda till yrken som till exempel 
journalist, jurist, lärare, polis och psykolog. 
På Hulebäcksgymnasiet finns de tre inriktning-
arna Beteende  Media och Samhäll. 

På samhällsprogrammet tränas du i att ta stort 
ansvar för dina studier. Elever och lärare plane-
rar, genomför, samarbetar och utvärderar arbetet 
tillsammans, så att innehållet följer examensmålen 
för samhällsvetenskapsprogrammet.

På Hulebäck har vi fräscha lokaler och uppda-
terad teknik, öppna dörrar samt ett tätt samarbete 
mellan elever och lärare vilket skapar roliga och 
givande studier. 

SAMHÄLLSPROGRAMMET SKAPAR  
ENGAGEMANG OCH GLÄDJE
Gymnasiegemensamma ämnen 
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 1-3 300
eller
Svenska som andraspråk 1-3 300

Programgemensamma 
karaktärsämnen
Filosofi 1 50 
Moderna språk  200
Psykologi 1 50

Inriktningar 350-450 p 
Samhäll (se nästa uppslag) 
Beteende (se nästa uppslag) 
Media (se nästa uppslag)

Programfördjupning  300-400 p 
(se nästa uppslag)

Individuellt val (ex. eng7, ma3b) 200
Gymnasiearbete    100
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SAMHÄLL MEDIA GER DIG LUST ATT SKAPA
Samhällsvetenskap med tydlig medieprofil, 

det är Samhäll Media.  Du jobbar praktiskt 

med text, radio, film och foto samtidigt som 

du blir behörig till högre studier. 

Du blir en medveten mediekonsument och väl 
rustad för informationssamhällets utmaningar, 
något du har nytta av resten av livet. Samhäll 
Media satsar på bra och enkel teknik som alla 
kan behärska, men det viktiga är inte tekniken 
i sig, utan att innehållet sätts i centrum. På 
programmet får du de verktyg du behöver för 
att nå ut med ditt budskap, vare sig du använder 
dig av text, radio, film eller foto.

– Flera av oss har en bakgrund som journalist 
eller fotograf. Detta har både vi och eleverna 

nytta av i undervisningen, säger läraren Peo 
Granberg.

Fräscha lokaler, uppdaterad teknik, 
engagerade lärare och intresserade elever 
bidrar till ett trevligt arbetsklimat. I en familjär 
och trivsam miljö förbereds du för ett liv som 
kritiskt granskande och kreativt skapande.

-Jag valde Samhäll Media för att jag gillar 
film och foto. Nu har vi fått jobba med olika 
medieformer och ju mer man lär sig desto 
roligare blir det. Det är också kul att fatta hur 
saker är gjorda ”behind the scenes”, säger 
Markus Vilhelmsson som går sista året på 
samhällsprogrammets mediainriktning. 

Medier, information och 
kommunikation 350 p

Journalistik, reklam och 
information 1 100
Medieproduktion 1 100 
Medier, samhälle och 
kommunikation 1 100 
Psykologi 2 50 

Programfördjupning 400 
Obligatoriska fördjupningskurser:
Digitalt skapande 100
Samhällskunskap 2 100
Naturkunskap 2 100

Valbara fördjupningskurser 100 p: 
Du kan välja en av följande hundrapoängskurser: 
Fotografisk bild, Film- och TV-produktion, Radiopro-
duktion, Matematik 3b , Engelska 7, Humanistisk- och 
samhällsvetenskaplig specialisering. 
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Det bästa med 
Samhäll-Beteende 
är att vi får lära 
oss att förstå vår 
omvärld och hur 
människor fungerar. 

Mediainriktningen 
ger en bra grund 
för att få förstå-
else för hur vi 
blir påverkade av 
olika kommunika-
tionskanaler i 
dagens samhälle.

På samhällsinriktningen är det en härlig bland-
ning av människor med olika bakgrund och 
erfarenhet. Omtanke, gemenskap, öppenhet, 
utmaningar och samarbete är ledord som 
genomsyrar utbildningen.

På beteendeinriktningen arbetar vi mycket i 
grupper. Du utvecklar dig själv som person och 
ditt engagemang för andra människor.

På mediainriktningen produceras radio program, 
reklamkampanjer, tv-inslag, filmer och vi 
genom för rollspel, ämnesövergripande projekt 
och skarpa medieuppdrag. Vi deltar också i 
olika tävlingar och festivaler. 

Tim Bergström

Linus Ström

”

”
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Det är intressant och 
meningsfullt att lära 
sig och få djupare 
förståelse för hur 
världen funkar.

Emma Eklund

”



För dig som har bestämt dig för att läsa 

vidare och vill ha tillgång till många utbild-

ningar i framtiden. 

Samhällsvetenskap är det självklara valet för 
dig som gillar samhällsfrågor där människan 
står i centrum. Vi studerar och ifrågasätter vårt 
samhälle och vår omvärld. Varför ser det ut som 
det gör? Hur kan vi påverka och förbättra det 
samhälle och den värld vi lever i? Utbildningen 
har ett framtidsperspektiv där dina kunskaper 
ger dig tillträde till många olika utbildningar. 

På samhällsvetenskapsinriktningen utvecklar 
du din förmåga att analysera och reflektera. 
Under hela din utbildning finns ett internatio-
nellt och historiskt perspektiv med. Undervis-

SAMHÄLL SAMHÄLL GÖR VÄRLDEN BEGRIPLIG
ningen syftar till att utveckla ditt intresse för 
samhällsvetenskapliga frågor där ifrågasättande 
av strukturer och makthavare är centralt.

Vi arbetar med olika metoder, tvärvetenskap-
liga arbeten kombineras med enskilda och du 
får träna ditt kritiska tänkande. Du utvecklar 
verktyg för att förstå världen och dig själv. 

Hos oss är din valfrihet viktig. Vi erbjuder 
dig både en bred bas och avancerade spetskun-
skaper. För att du ska bli maximalt förberedd 
för vidare studier erbjuds därför fördjup-
ningskurser i vissa ämnen. Då vi har ett stort 
språkutbud får du en utbildning med starkt 
internationellt fokus. Du blir väl förberedd för 
vidare studier i såväl Sverige som utomlands.

Inriktning
Samhällsvetenskap 450 p
Geografi 1 100 
Historia 2 100 
Religionskunskap 2 50 
Samhällskunskap 2 100
Samhällskunskap 3 100

Programfördjupning 300 
Obligatoriska fördjupningskurser:
Politik och hållbar utveckling 100
Naturkunskap 2 100

Valbara fördjupningskurser 100 p: 
Du kan välja en av följande hundrapoängskurser: 
Fotografisk bild, Film- och TV-produktion, Radiopro-
duktion, Matematik 3b , Engelska 7, Humanistisk- och 
samhällsvetenskaplig specialisering.  
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