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Inriktning | Samhällsvetenskap

Psykolog, socionom, polis, jurist eller kanske statsvetare?
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. Här på ÖG får du exempelvis fördjupa dig i begrepp som
internationalisering, nationalism, etnicitet, religion och kön. Du får kunskaper om samhällsförhållanden i Sverige och
världen samt kunskaper om dina och andra människors reaktioner och upplevelser. Du får lära dig om relationer
mellan människor och om mänskligt beteende.
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.
• Hur olika livsvillkor påverkar oss människor och att förstå människor i andra livssituationer än din egen.
Programmet är sökbart för dig som väljer att läsa på vårt idrottsgymnasium

Hur gick det sen?

Hur var din gymnasietid?
Jag hade en fantastisk gymnasietid. Jag trivdes mycket bra på Östersunds gymnasieskola, såväl med min klass som med mina lärare. Jag var även med om många spännande
händelser på gymnasiet. Bland annat så deltog jag i ett utbyte med en klass i Frankrike
och åkte till London i samband med mitt projektarbete. Samhällsvetenskapliga programmet var helt perfekt för mig, jag lärde mig mycket och utvecklades.
Vad har du gjort efter gymnasiet?
Jag arbetade på Östersunds kommun ett tag innan jag åkte till Spanien och utbildade
mig till reseledare. Jag fick jobb på Fritidsresor där jag jobbade tre säsonger, i Turkiet,
på Gran Canaria och på Kreta. Efter mitt arbete utomlands flyttade jag tillbaka till
Sverige för att studera till Socionom i Karlstad. Jag har nyligen haft praktik på en skola
i Namibia och på Rädda Barnen här i Karlstad. Min praktik på Rädda Barnen ledde
till en anställning, så just nu arbetar jag där samtidigt som jag skriver min C-uppsats.

Anna

Varför ska man söka Östersunds gymnasium?
Östersunds gymnasium är mycket mer personlig än andra gymnasieskolor. Du får
bra kontakt med lärarna och andra elever på skolan. Schemat med blockpass och
lektioner mellan klockan 8.15-15.15 är en annan fördel. Det ger en ökad förståelse
för ämnet man arbetar med och man får lära sig att ta eget ansvar över sina
studier. Östersunds gymnasieskola är en skola med många möjligheter där alla individer blirsedda, jag kan varmt rekommendera att söka dit!

Besök vår hemsida eller ring till oss för mer information!
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I vår kriminologiprofil ingår:
Gärningsmannaprofilering			
Polis- och kriminalvård inklusive studiebesök
Narkotika och beroende				
Massmedia och brott				
Broott ur ett globalt perspektiv			
Polisens arbetsmetoder

Diskussion: Straff eller vård?
Fängelsemiljöers påverkan
Rättspsyk och rättsinstanser
Modern kriminologi
Kriminalteknik
Med reservation för ev. ändringar.
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