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Poängplan                          Antal poäng

Gymnasiegemensamma              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/ Svenska som 
andra språk1 100
Svenska 2/ Svenska som 
andra språk 2 100
Svenska 3/ Svenska som 
andra språk 3 100

Programgemensamma 300

Filosofi 1 50
Moderna språk 200
Psykologi 1 50

Inriktning 
Beteendevetenskap 450

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

Inriktningarna: Medier. information och 
kommunikation, Samhällsvetenskap 

Ges ej på vår skola

Programfördjupning 300

Humanistisk och samhälls-
vetenskaplig specialisering            100 
Naturkunskap 2                               100
Entreprenörskap                             100

Individuellt val 200

Engelska 7, Fotografisk bild 1,
Idrott och hälsa 2, Instrument och sång, 
Matematik 3b, Material och miljö, 
Programmering 1, 
Moderna språk: Nästa steg i påbörjat  
samiskt språk.

Gymnasiearbete 100
Summa                                             2500

Samhällsvetenskapsprogrammet är ett gymnasieprogram för dig som för dig 
som är intresserad av människan och samhället. 
Du utvecklar ett vetenskapligt och kritiskt tänkande och lär dig att uttrycka 
dig på ett professionellt sätt i tal och skrift.
Du får studera frågor som rör demokrati, kommunikation, ekonomi, historia, 
miljö och etik. du får utveckla ett vetenskapligt och kritiskt tänkande  

På inriktningen Beteendevetenskap
läser du om människors utveckling, socialisation och samspel, kommunikation,  
lärande och ledarskap, människors agerande som individer och som deltagare i 
grupper, organisationer och samhällen, tillämpa samhällsvetenskapliga 
metoder får du studera och fördjupa din förståelse av människors utveckling,     
socialisation och beteende i olika sammanhang och situationer. 
Du får även kunskaper i lärande, ledarskap och kommunikation. Samt 
naturkunskap 2 för att säkerställa behörighet till SA – högskoleutbildningar.

Du får en bärbar lånedator. 
Vi använder webbaserad officepaket och annan modern teknik blandat med 
praktiska övningar i klassrummet och föreläsningar.
’’

Här på Bokenskolan arbetar vi mycket med UF –Ung Företagsamhet. I kursen 
entreprenörskap har du möjlighet att tillsammans med dina kamrater starta, 
driva och avveckla ett företag under ett läsår. 
Framtid Vi erbjuder meritpoängkurser inför val till högskolan Genom att du kan 
läsa språk som individuellt val engelska 7 samt matematik Vi har lagt in 
naturkunskap 2 i programfördjupningen för att säkerställa behörighetskurser 
inom SA- utbildningar på högskolan
Programmet ger dig en bra grund för fortsatta studier till en lång rad olika 
yrken såsom journalist, polis, jurist, ekonom, socionom, tolk, samhällsplanerare 
med mera.

LGJokkmokk@lapplands.se
http://www.lapplands.se/sv/gymnasium/Bokenskolan/Program/Samhallsvetenskapsprogrammet/

Undervisningen sker delvis via fjärrundervisning vilket innebär att du läser 

kursen på den egna skolan via fjärrsändning och läraren finns på annan ort. Till 

din hjälp finns handledare som bl.a. hjälper dig med den teknik som används
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