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Poängplan                 Antal poäng

Gymnasiegemensamma  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/ Svenska som 
andra språk1 100
Svenska 2/ Svenska som 
andra språk 2 100
Svenska 3/ Svenska som 
andra språk 3 100

Programgemensamma 450
Biologi 1 50
Fysik 1                             100
Moderna språk 100
Tyska, franska eller spanska
Kemi 1 100

Naturvetenskap 400
Biologi 2                            
Fysik 2                              
Kemi 2                              
Matematik 4

Inriktningen: 
Naturvetenskap och samhälle 

Ges ej på vår skola

Programfördjupning 200
Entreprenörskap
Politik och hållbar utveckling     

Individuellt val 200
NA –paketet: 

Engelska 7  och Matematik 5. Fotografisk 
bild 1, Idrott och hälsa 2, Instrument och 
sång, Programmering 1,Moderna språk:
Nästa steg påbörjat modernt språk.

Gymnasiearbete                 100
Summa                                2500

Naturvetenskapsprogrammet är ett studieförberedande 
gymnasieprogram du får en mycket bred behörighet och en stabil grund 
för vidare studier på universitet och högskola. 

Har du någon gång tittat upp mot stjärnhimlen och funderat  över vad som 
finns därute? 

Har du funderat över hur liv uppstår, hur sjukdomar kan botas eller hur vi 
ska få mat, vatten och energi att räcka till i en allt mer överbefolkad värld?

Vill du vara med och söka svaret på dessa frågor och samtidigt bidra till en 
bättre värld? Då är Naturvetenskapsprogrammet något för dig!

Naturvetenskap Inriktningen ger dig fördjupad kunskap i matematik, fysik, 
kemi och biologi. I den naturvetenskapliga arbetsmetoden blir du hela 
tiden utmanad i din förmåga att lösa komplicerade problem genom såväl 
kritiskt och kreativt tänkande som genom systematiska experiment och 
observationer.

Studierna är matematikintensiva och du bör vara beredd att jobba hårt 
och metodiskt för att nå examens målen. I gengäld får du gymnasieskolans 
bredaste utbildning och en språngbräda till ett kreativt och spännande 
yrkesliv.

Exempel på framtida karriärvägar: civilingenjör, forskare inom t.ex. fysik 
eller bioteknik, läkare, veterinär.

Gymnasiearbete I årskurs 3 får du möjlighet att inom ramen för 
programfördjupningen jobba med specialiserade naturvetenskapliga 
projekt enligt en forskningsnära praxis. 

Elevdator Du får en bärbar lånedator. Vi använder webbaserad Office-paket
Undervisningen sker delvis via fjärrundervisning vilket innebär att du läser
kursen på den egna skolan via fjärrsändning och läraren finns på annan ort. 
Till din hjälp finns handledare som bl.a. hjälper dig med den teknik som 
används

LGJokkmokk@lapplands.se
http://www.lapplands.se/sv/gymnasium/Bokenskolan/Program/Naturvetenskapsprogrammet
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