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SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET
Kriminologi

Studier på samhällsvetenskapsprogrammet är en utbildning med bred behörighet och 
skapar goda kunskaper för fortsatta studier. Samhällsvetenskap handlar om att lära sig 
att tolka, förstå och förklara både enskilda människors beteenden och företeelser i 
samhället i stort. 

På vår profil Kriminologi kommer du att studera kriminologiska teorier till olika brott 
och rättspsykologiska förklaringar till varför vissa människor begår eller riskerar att återfalla i brott. Hur 
tänker egentligen en seriemördare? Intressanta frågeställningar som skapar diskussion och engagemang. 
Vi studerar tre olika teorier : psykologiska, biologiska och samhällsvetenskapliga.

ÖG är skolan som bryr sig om både dig som elev och världen som du så småningom ska ut i. Därför har 
varje år hos oss ett tydligt fokus: personligt (år 1), lokalt (år 2) och globalt engagemang (år 3). Det börjar 
med din personliga utveckling och slutar med hur du kan vara med och driva framgång inom ditt område 
även för andra på vår jord.

Du lär dig bland annat: 
• Att förstå människans roll i världen samt att se helheter i det globala samhället.
• Att reflektera och på ett självständigt och kritiskt sätt värdera kunskaper och information.
• Att dra slutsatser och lösa problem att förstå människans utveckling och får fördjupad förståelse för 

ditt eget och andra människors agerande, både individuellt och i grupp.

För dig som vill bli

• Socionom
• Kriminolog
• Journalist
• Polis
• Psykolog
 m m

Programmet är sökbart för dig som 

väljer att läsa på vårt idrottsgymnasium.

Besök vår hemsida eller ring för mer info. 
Varmt välkommen till en inspirerande utbildning på ÖG!

SA
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SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET
Kriminologi

Gymnasiegemensamma 
ämnen
1150p

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  100
Svenska 2  100
Svenska 3/Svenska 100
som andraspråk 1,2,3
 

Programgemensamma
karaktärsämnen
300p

Filosofi 1 50
Psykologi 1   50
Moderna språk   200

Franska, spanska, tyska

Inriktning
Samhällsvetenskap
450p

Geografi 1  100
Historia 2 a 100
Religionskunskap 2  50
Samhällskunskap 2  100
Samhällskunskap 3  100

Programfördjupning
300p
 
Kriminologi 200
Psykologi 2ab 100

Med reservation för ev. ändringar.

Individuellt val
200p

Engelska 7  100
Eget val 100

Gymnasiearbete
100p

Möjlighet till 2,5 meritpoäng


