
GYMNASIESKOLAN I KRISTINEHAMN

NATURVETENSKAPSPROGRAMMET

Inriktning: Naturvetenskap
Ska ge fördjupade kunskaper inom biologi, fysik,  
kemi och matematik.
 

Passar dig som: 
•	 Är intresserad av allt mellan himmel och jord 
•	 Är	nyfiken,	ambitiös	och	vetgirig	
•	 Tycker	om	både	teori	och	praktik	
•	 Gillar	att	experimentera	och	forska	
•	 Vill	gå	en	utbildning	med	många	möjligheter	

Inriktning: Natur och samhälle
Ska ge kunskaper inom naturvetenskap,  
samhällskunskap och geografi.

 



www.kristinehamn.se/gymnasiet

HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE

Natur - programmet med både hjärta och hjärna 
 
Naturvetenskapsprogrammet är kanske gymnasieskolans bredaste utbildning. Med programmet som grund kan du 
söka väldigt många utbildningar på universitet och högskola.   
 
Dina dagar kommer att växla mellan laborationer, experiment, diskussioner, språk, teoretiska studier och ren och 
skär upptäckarglädje. Vi lovar dig många aha-upplevelser. Programmet ska utveckla dina kunskaper inom främst  
naturvetenskap och matematik, men det finns även utrymme för språk och samhällsvetenskapliga kurser.  
Du kommer att förstå och se sammanhang i naturen, hur allt hänger ihop.
 
Tillsammans med dina klasskamrater kommer du att tränas i ansvarstagande och samarbetsförmåga samt förmåga 
att se möjligheter, försöka lösa problem, ta initiativ och omsätta idéer i praktisk handling.
 
Om du efter de tre åren på naturvetenskapsprogrammet studerar vidare, kan du bli civilingenjör, forskare,  
läkare, lärare, tekniker, företagare och mycket annat.

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	karaktärsämnen	450	p	 
Biologi 1, 100 p  
Fysik 1a, 150 p  
Kemi 1, 100 p  
Moderna språk, 100 p  
 
Individuellt	val	200	p	 
Gymnasiearbete	100	p	

Inför andra året väljer du en av två inriktningar:  

Inriktning	naturvetenskap	400	p	 
Biologi 2, 100 p  
Fysik 2, 100 p  
Kemi 2, 100 p  
Matematik 4, 100 p  

Programfördjupning 200 p  
Matematik 5, 100 p  
Matematik specialisering, 100 p  
eller 
Bioteknik, 100 p  

Inriktning	naturvetenskap	och	samhälle	300	p	 
Geografi 1, 100 p  
Samhällskunskap 2, 100 p  
Biologi 2, 100 p  

Programfördjupning 300 p  
Internationell ekonomi, 100 p  
Bioteknik, 100 p  
Internationella relationer, 100 p  

Ändringar kan ske under året. 

Kurser på Naturvetenskapsprogrammet

Programinformatör:  
Lars Blomgren, 0550 - 874 24, lars.blomgren@kristinehamn.se 

NATURVETENSKAPSPROGRAMMET


