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Det här är programmet  

Om du väljer naturvetenskapsprogrammet gillar matematik i olika former, du gillar 
arbeta i 
ett vetenskapligt förhållningssätt där du alltid värdera dina källor. Du 

kommer hålla ett högt tempo som kräver studieplanering, eget ansvar och 

att du kan planera och genomföra dina uppgifter på ett bra sätt. Du 

kommer göra olika fältstudier, experimentera och genomföra olika 

laborationer. Du är nyfiken, kreativ och analytisk, du gillar modern teknik 

och olika tekniska utrustningar. Du kommer läsa olika teorier, livets 

villkor, fysikaliska fenomen, kemiska processer och det ingår matematik i 

olika former såväl i ämnet matematik som fysik och kemi. Att beräkna 

kommer du att göra flera timmar per dag. 

Tekniks matematik är den nivå av matematik som är mest utmanande på gymnasiet. 
 

Viktigt att tänka på inför framtiden 
När du väljer naturvetenskapsprogrammet erbjuds du ett brett program, 

det är tyvärr så att många elever saknar kunskap om vad vad som krävs för 

att komma vidare till högre utbildning och upptäcker det alldeles försent i 

utbildningen. Du behöver redan från första dagen satsa på dina betyg så 

att du når upp till de betyg som krävs för att komma in på högskolan och 

universitetet. Detta program är matematik, beräkning och vetenskap där du 

lägger mycket tid på dina studier, du förbereder dig för nästa steg i 

utbildningen, du måste ta ansvar för din framtid och satsa på de betyg som 

krävs för nästa steg. Naturvetenskapsprogrammet ger ingen förtur till högre 

utbildning utan du får grundläggande behörighet och särskild behörighet 

till högre utbildning men det är meritvärdet som tar dig in på nästa 

utbildning. Satsa på naturvetenskap om dina styrkor, förmågor ligger inom 

matematik, gillar beräkningsutmaningar, gillar hög studietakt och gillar 

utmaningar varje dag. 
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Programstruktur 
 

Gymnasiegemensamma kurser  

Engelska 5 100 p 

Engelska 6 100 p 

Historia 100 p 

Idrott och hälsa 1 100 p 

Matematik 1c 100 p 

Matematik 2c 100p 

Matematik 3c 100 p 

Samhällskunskap 1b 100 p 

Religionskunskap 50 p 

Svenska/Svenska som andraspråk 1 100 p 

Svenska/Svenska som andraspråk 2 100 p 

Svenska/Svenska som andraspråk 3 100 p 
 

Programgemensamma kurser 

 

Biologi 1 100 p 

Moderna språk 100 p 

Kemi 1 100 p 

Fysik 1 150 p 
 

Individuellt val 

 

200 p 

Valfri kurs åk 2 100 p 

Valfri kurs åk 3 100 p 
 

Inriktning naturvetenskap 

 

Biologi 2 100 p 

Fysik 2 100 p 

Kemi 2 100 p 

Matematik 4 100 p 
 

Programfördjupningar 

 

Naturvetenskaplig specialisering 100 p 
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Valbart Matematik 5 eller Engelska 7 
100/100 p 

 

Gymnasiearbete 
 

100 p 
 

 
 

Mer information och kontakt 

Kontakt 
 

Studie- och yrkesvägledare 
Tommy Gustafsson 

tommy.a.gustafsson@skolasoder

talje.se 08-523 045 07 
 

Hemsida: 
www.sodertalje.se 

www.studera.nu 

www.antagning.se 

www.yh.se 
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