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Samhällsvetenskapsprogrammet

Vill du skaffa dig ett försprång inför framtiden?
Då ska du gå på Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning
beteende på Fyrisskolan!




Om du tycker att kunskap är viktigt och vill få ett försprång inför framtiden…
Om du vill få tre år av intressanta och kreativa upplevelser…
Om du vill studera på en studievänlig och trivsam skola där spännande möten ger dig
minnen för livet…

…då ska du gå på Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning beteende på Fyrisskolan!
Vad får du med dig?






Hos oss får du får lära dig ledarskap, öva dig i konsten att kommunicera och föra fram
din åsikt så att andra lyssnar!
Du får lära dig att arbeta metodiskt och vetenskapligt vilket förbereder dig för studier
på universitet eller högskola!
Du får ”samhället i skolan” med skoldebatter, aktuella föreläsningar och samarbeten
med Uppsala Universitet!
Du får ”skolan i samhället” med spännande studieresor till utbyten med andra
länder!

Vilka fördjupningar finns?
Global fördjupning– Här studerar vi det internationella samspelets organisationer och
personer. Krigsförbrytare, diktatorer, fanatiker och fredsmäklare – hur möter vi samtidens
och framtidens hot? Terror, krig, makt och fanatism – har freden och det öppna samhället en
chans?
Juridik och Kriminalteknik – Här studerar du lagen, moralen och rättsfallen. Vad driver en
seriemördare? Hur formas gängbrottsligheten? Psykopater och narcissister – vilken
psykologi finns bakom kriminella beteenden? Med hjälp av juridiken, kriminologin och
psykologin söker vi svaren!

 Välkommen till Samhällsvetenskapliga programmet på Fyrisskolan!
Din skola för framtiden!
Kontaktinfo:
FYRISSKOLAN
Besöksadress: Götgatan 17-21, 752 22 UPPSALA
Postadress: Fyrisskolan, 753 75 UPPSALA
Programrektor Samhällsvetenskapliga programmet:
Christer Andersson 018-727 97 93 email: christer.andersson4@uppsala.se

Poängplan
Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning beteende
Gymnasiegemensamma ämnen
Engelska 5 och 6
200 p
Historia 1 b
100 p
Idrott och Hälsa 1
Matematik 1b och 2b
Naturkunskap 1b
Religionskunskap 1

100 p
200 p
100 p
50 p

Samhällskunskap 1b
Svenska 1-3

100 p
300 p

Summa

1150 p

Programfördjupning
Juridik och Kriminalteknik

Programfördjupning
Global fördjupning

Programgemensamma ämnen

Programgemensamma ämnen

Rättsfilosofi (Fi1)

50 p

Moderna Språk
Psykologi 1
Summa

200 p
50 p
300

Filosofi 1
Moderna språk
Psykologi 1
Summa

Inriktning beteendevetenskap

50 p
200 p
50 p
300 p

Inriktning beteendevetenskap

Ledarskap och organisation
Kommunikation
Psykologi 2a

100 p
100 p
50 p

Globalt ledarskap
Kommunikation
Psykologi 2a

100 p
100 p
50 p

Samhällskunskap 2
Kriminologi (So)

100 p
100 p

Samhällskunskap 2
Sociologi

100 p
100 p

Summa

450 p

Summa

450 p

Fördjupning juridik & kriminalteknik
Rätten och samhället
Engelska 7
Religion 2
Rättspsykologi (Ps 2b)
Juridisk studie
Summa

Global fördjupning
100 p
100 p
50 p

Internationella relationer
Religion 2
Psykologi 2b

100 p
50 p
50 p

50 p

Engelska 7

100 p

ingår
300 p

Fältstudie
Summa

ingår
300 p

Individuella val
Gymnasiearbete

200 p
100 p

fyrisskolan.uppsala.se

