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NATUR- 
VETENSKAPS-
PROGRAMMET

� Läkare
� Apotekare
� Biolog
� Fysiker

VAD KAN DU LÄSA VIDARE TILL?
� Civilingenjör
� Lärare
� Psykolog
� Jurist

� Ekonom
� Journalist
� ..och många andra yrken.

Yrkesprognosen

Tandläkare

Biomedicinsk analytiker 

Läkare 

Laboratorieingenjör

Lugnetgymnasiet



LHögskoleförberedande

Naturvetenskapsprogrammet passar dig med ett natur- och samhällsvetenskapligt intresse och 
som vill ha en bred utbildning med goda möjligheter att fortsätta studera vidare. Utbildningen 
ger dig djupgående kunskaper inom naturvetenskap men möjligheten finns även att välja en 
samhällsvetenskaplig inriktning för dig som vill få “det bästa av två världar”. Så om du är nyfiken 
på hur världen hänger samman, vill lära dig mer om klimat- och miljöförändringar samt är  
intresserad av att diskutera samhällsfrågor - då är naturvetenskapsprogrammet något för dig! 

På Naturvetenskapsprogrammet finns en variation i arbetssätt i alla ämnen, vilket gör att du 
utvecklar olika förmågor och verktyg som krävs för högre studier. Du får dessutom arbeta i  
ämnesintegrerade projekt, både på skolan och under exkursioner till olika miljöer och platser. 
Sammantaget ger utbildningen dig en mycket god och mångsidig förberedelse inför fortsatta 
studier och arbetsliv!

Inför årskurs två kan du välja mellan följande 
inriktningar:

INRIKTNING: NATURVETENSKAP
Här får du en fullständig naturvetenskaplig behörighet 
och inriktningen är därmed den gymnasieutbildning 
som ger den bredaste behörigheten. Du fördjupar dig 
inom matematik, biologi, fysik och kemi samtidigt som 
du lär dig mer om hur naturvetenskapen är en del av 
samhällsutvecklingen. I de naturvetenskapliga kurserna 
arbetar du mycket laborativt i välutrustade salar där 
teori och praktik vävs ihop. 

INRIKTNING: NATURVETENSKAP OCH 
SAMHÄLLE
I den här inriktningen får du en grund inom natur-
vetenskap och de naturvetenskapliga ämnena kopplas 
ihop med aktuella samhällsfrågor, både nationellt och 
globalt. Du läser till exempel samhällskunskap och geo-
grafi och lär dig mer om frågor som hållbar utveckling, 
nationalekonomi och demokrati.

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN 1150 P
Engelska 5 100 p
Engelska 6 100 p
Historia 1b 100 p
Idrott och hälsa 1 100 p
Matematik 1c 100 p
Matematik 2c 100 p
Matematik 3c 100 p
Religionskunskap 1 50 p
Samhällskunskap 1b 100 p
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 100 p
Svenska 2/Svenska som andraspråk 2 100 p
Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 100 p

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN 450 P
Biologi 1 100 p
Fysik 1 150 p
Kemi 1 100 p
Moderna språk 100 p

INDIVIDUELLT VAL 200 P
GYMNASIEARBETE 100 P

NATURVETENSKAP 400 P
Biologi 2 100 p
Fysik 2 100 p
Kemi 2 100 p
Matematik 4 100 p

FÖRDJUPNING (två kurser ska väljas) 200 P
En specialiseringskurs* 100 p
Engelska 7 100 p
Matematik 5 100 p
Geografi 1 100 p

NATURVETENSKAP OCH SAMHÄLLE 300 P
Biologi 2 eller Kemi 2 100 p
Geografi 1 100 p
Samhällskunskap 2 100 p

FÖRDJUPNING (tre kurser ska väljas) 300 P
En specialiseringskurs* 100 p
Biologi 2 100 p
Matematik 4 100 p
Engelska 7 100 p
Matematik 5 100 p
Kemi 2 100 p

* Du kan välja Matematikspecialisering. Vid tillräckligt antal 
sökande erbjuds även kurserna Naturvetenskaplig specialisering
och/eller Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering.

INRIKTNING PROGRAMFÖRDJUPNING




