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Samiska högskoleförberedande programmet
Vill du fördjupa dig i den samiska kulturen och historian, 
studera samiska och samtidigt bo i en samisk kulturmiljö under din 
gymnasietid? Då är du välkommen att söka till  Bokenskolan i Jokkmokk.

Samisk profilering
Gymnasiearbetet riktar sig mot de egna programmålen.
Under studietiden får du möjligheter att medverka vid  renslakter och 
renskiljningar. Du får även delta i studieresor till olika samiska kulturmiljöer. 
Delar av utbildningen är lokaliserade till Samernas Utbildningscentrum. 
Inga förkunskaper behövs i ovanstående ämnen. 
Elevdator Du får en bärbar lånedator. Vi använder webbaserad officepaket
och annan modern teknik blandat med praktiska övningar i klassrummet 
och föreläsningar. 
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.
Ung företagsamhet
Här på Bokenskolan arbetar vi mycket med UF – Ung Företagsamhet.
I kursen entreprenörskap och företagande har du möjlighet att tillsammans 
med dina kamrater starta, driva och avveckla ett företag under ett läsår.
Framtid
Programmet vänder sig till dig som vill ha en samhällsvetenskapliggrund. 
Samiska samhällsprogrammet bygger på Samhällsvetenskapsprogrammets 
(SA) karaktärsämnen, så du får likvärdig behörighet till högskolestudier. 
Du läser 300 poäng språk - 100 mer än på SA-programmet.

Poängplan                          Antal poäng

Gymnasiegemensamma              1150
Engelska 5 100
Engelska 6 100
Historia 1b 100
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1b 100
Matematik 2b 100
Naturkunskap 1b 100
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1b 100
Svenska 1/Svenska som andra 
språk 1 100
Svenska 2/Svenska som andra
språk 2 100
Svenska 3/Svenska som andra
språk 3 100

Programgemensamma 300
Filosofi 1 50
Moderna språk 200
Nordsamiska, lulesamiska eller
sydsamiska
Psykologi 1 50

Samisk inriktning 750
Samisk historia
Historia Hi 2a                    100 
Moderna språk/modersmål 100
Nordsamiska, lulesamiska eller 
sydsamiska
Samiskt hantverk 300
Val av Trä /horn eller
Skinn/textil 
Samisk Hantverkskultur                     50
Ren och dess naturmiljö 100
Entreprenörskap 100

Individuellt val 200
Engelska 7, Fotografisk bild,
Idrott och hälsa 2, Instrument och 
Sång, Matematik 3b, Naturkunskap 2,
Naturguidning 1,Programmering 1. 
Moderna språk:
Nästa steg i påbörjat modernt språk. 

Gymnasiearbete 100
Summa                                               2500

FRISÖK  till årskurs 1
Sök stipendium på Bokenskolan
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