
Högskoleförberedande

SAMHÄLLS- 
VETENSKAPS- 
PROGRAMMET
Du som går samhällsvetenskapsprogrammet förbereder dig för universitet och 
högskola. Carl Engströmgymnasiet har inriktningen beteendevetenskap som 
lär dig tänka kritiskt och agera kreativt.

FÖRBEREDELSE FÖR  
FORTSATTA STUDIER 
Detta är en utbildning som stimulerar till 
lusten att lära, aktivt söka svar på frågor och 
ger en bred allmänbildning. Efter tre år på 
samhällsvetenskapsprogrammet får du behörighet 
till utbildningar vid universitet eller högskola. 
Programmet vänder sig till dig som tänker sig 
en framtid som t ex psykolog, kriminolog, polis, 
socionom, lärare, beteendevetare, statsvetare, 
journalist eller jurist. 

INRIKTNING BETEENDEVETENSKAP 
Inriktningen fokuserar på samspelet mellan 
människan och hennes omvärld, hur människan 
utvecklas och kommunicerar och hur vi 
beter oss i grupp och som individer. I kurser 
som ledarskap och organisation, psykologi, 
sociologi och samhällskunskap får du både 
kunskaper i att leda och utveckla grupper 
och att motivera och inspirera individer. 
Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning 
beteendevetenskap är en utbildning för dig som 
är engagerad och nyfiken och vill arbeta med 
människor. 

TVÅ PROFILER
På samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning 
beteendevetenskap kan du göra valet att antingen 
läsa profilen Kriminologi eller profilen Idrott. 

KRIMINOLOGI 
Kriminologi betyder läran om brottet. Här 
får du analysera varför vissa människor 
begår brott, du studerar brottsutveckling och 
gärningsmannaprofiler, du studerar straffsystemet, 
domstolarna och kriminalvården och du får 
insikter i hur man arbetar brottspreventivt. Du 
får också insikter i psykologin där områden som 
intervju- och förhörsmetodik och lögnens psykologi 
är vanliga. I profilen Kriminologi specialiserar du 
dig i ämnen som ökar din förståelse för samspelet 
mellan människan och hennes omvärld, individer 
och grupper.

IDROTT
På idrottsprofilen ges du möjlighet att fördjupa 
och utveckla dina kunskaper och färdigheter 
i idrott. Detta gör du genom att bl.a. studera 
idrottspsykologi och träningslära där du får lära 
dig mer om fysiologi, prestation, mental träning, 
motivation, stress, koncentration, kost och 
idrottsskador. Du får också studera hur motion och 
träning stärker din hjärna. Om du väljer att läsa 
profilen Idrott kombinerar du teori med praktiska 
moment och du får möjlighet att göra detta på 
skolans fantastiska träningsanläggningar.
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KONTAKT & MER INFORMATION

E-post: sebastian.fannon@eslov.se

eslov.se/samhallsvetenskapsprogrammet

Carl Engströmgymnasiet Eslöv

Gymnasiegemensamma ämnen 1150 poäng Poäng Årskurs 1 Årskurs 2 Årskurs 3
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 andraspråk 1 100
Svenska 2 / Svenska som andraspråk 2 100
Svenska 3 / Svenska som andraspråk 3 100

Programgemensamma ämnen 300 poäng
Filosofi 1 50
Moderna språk 1 alt 3 100
Moderna språk 2 alt 4 100
Psykologi 1 50

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

Humanistisk och samhällsvetenskaplig 
specialisering - Kriminologi

100

Humanistisk och samhällsvetenskaplig 
specialisering - Metod och teori

100

Retorik 100

Programfördjupning Idrott 300 poäng
Humanistisk och samhällsvetenskaplig 
specialisering - Idrottspsykologi och hälsa

100

Humanistisk och samhällsvetenskaplig 
specialisering - Träningslära och prestation

100

Pedagogiskt ledarskap 100

Individuellt val 200 poäng 200

Gymnasiearbete 100

Summa poäng 2500

Samhällsvetenskapsprogrammet 20/21 Poängplan

Programfördjupning Kriminologi 300 poäng

Carl Engströmgymnasiet Eslöv

Gymnasiegemensamma ämnen 600 poäng Poäng Årskurs 1 Årskurs 2 Årskurs 3
Engelska 5 100
Historia 1a1 50
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1a 100
Naturkunskap 1a1 50
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1a1 50
Svenska 1 / Svenska som andraspråk 1 100

Programgemensamma ämnen 400 poäng
Branschkunskap inom handel och 
administration

100

Entreprenörskap 100
Information och kommunikation 1 100
Servicekunskap 100

Inriktning Handel och service 500 poäng
Affärsutveckling och ledarskap 100
Inköp 1 100
Näthandel 1 100
Personlig försäljning 1 100
Praktisk marknadsföring 1 100

Programfördjupning 700 poäng
Besöksnäringen 100
Entreprenörskap och företagande 100
Handel specialisering 100
Personlig försäljning 2 100
Praktisk marknadsföring 2 100
Svenska 2 / Svenska som andraspråk 2 100
Utställningsdesign 1 100

Individuellt val 200 poäng 200

Gymnasiearbete 100

Summa poäng 2500

Med reservation för ändringar

Handels- och administrationsprogrammet 20/21 Poängplan


