
programmet

HT 2020
VT 2021

Högskoleförberedande Högskoleförberedande Totalt antal poäng=2500

Gymnasiearbete   100
Gymnasiearbetet visar att du är 
förberedd för högskolestudier. Du 
måste ha ett godkänt gymnasiear-
bete för att få ut din examen. 

Individuellt val   200
Kurser som ska erbjudas:  
Någon kurs inom Idrott och hälsa, 
någon estetisk kurs.

Programfördjupning  Inriktning  

Naturvetenskaps Programstruktur NA

Naturvetenskapsprogrammet är en bred utbildning 
med tyngdpunkt på ämnena matematik, biologi, 
fysik och kemi. 

Du får experimentera och finna förklaringar till hur 
naturen och människan fungerar. En grundförutsätt-
ning är att du är intresserad av naturvetenskap, har 
goda kunskaper i matematik och är intresserad av 
miljöfrågor och problemlösning. Huvudämnet på 
programmet är alltid matematik, oavsett inriktning.

På vår inriktning Naturvetenskap fortsätter du att 
utforska naturens samband med fördjupade studier 
och laborationer i biologi, fysik och kemi. Du läser 
även mer matematik.

Naturvetenskapligt program ger behörighet till i 
stort sett all utbildning vid högskola och universitet.
Med andra ord får du många fler ingångar till vidare 
studier än om du läser på andra högskoleförbere-
dande program. Många går efter fortsatta studier 
vidare till forskning inom det område de specialise-
rat sig i efter gymnasiet.

Naturvetenskap  400
Biologi 2 100 
Fysik 2 100 
Kemi 2 100 
Matematik 4 100 

Gymnasiegemensamma 
ämnen 1150
Engelska 5   100 
Engelska 6   100 
Historia 1b   100 
Idrott och hälsa 1   100
Matematik 1c   100 
Matematik 2c   100
Matematik 3c   100
Religionskunskap 1   50
Samhällskunskap 1b  100
Svenska 1    100
Svenska 2               100 
Svenska 3               100

Naturvetenskap 200
Matematik 5 100 
Naturvetenskaplig specialisering       100

Programgemensamma   
karaktärsämnen 450
Biologi 1 100 
Fysik 1a 150 
Kemi 1 100 
Moderna språk  100

Exempel på yrken efter  
vidareutbildning:
Advokat
Agronom
Arkeolog
Apotekare
Biolog
Civilingenjör
Dietist
Ekolog
Flygledare
Fysiker
Geolog
Läkare
Lärare
Kemist
Sjukhusfysiker 
Veterinär

Wilma Norberg, student 2018
Går Industriell ekonomi, Mittuniversitetet

Att välja Bobergsgymnasiet och naturveten-
skapligt program var verkligen inte självklart för 
mig! Men valet föll ändå på Boberg för att slippa 
pendla och få mer fritid och tid för kompisar. 

Med facit i hand har det inte kunnat bli bättre! 
Tack vare fantastiskt stöd från alla lärare fick de 
mig att alltid vilja bli bättre och inte ge upp. Jag 
fick verkligen upp ögonen för skolarbetet och 
började i höstas läsa till Civilingenjör i Industriell 
ekonomi på Mittuniversitetet. Några månader in i 
de första kurserna kan jag nu säga att jag står på 
en bra grund för fortsatta studier i fem år!

Är så otroligt tacksam för att jag gått på Boberg!
Ni har inte bara gett mig helt grymma kunskaper, 
jag har även tack vare er underbara energi blivit 
en mycket bättre människa.

Kontaktperson: Ronny Sundin
ronny.sundin@ange.se


