
INRIKTNING: NATURVETENSKAP
På inriktning naturvetenskap fördjupar  
du dig framförallt inom de klassiska natur- 
vetenskapliga ämnena matematik, fysik, 
kemi och biologi. Du får också fördjupa 
dig i hur dessa ämnen på spännande sätt 
samspelar med varandra i verkligheten.

INRIKTNING: NATURVETENSKAP  
OCH SAMHÄLLE
På denna inriktning breddar och fördjupar 
du dina kunskaper inom naturvetenskapen 
samtidigt som du studerar samhällskun-
skap och geografi. Det ger dig en helhets-
bild och fördjupad förståelse av samspelet 
mellan natur, samhälle och teknik.

INRIKTNING: NATURVETENSKAP  
MED ESTETISK INRIKTNING - MUSIK
Vill du utvecklas inom musik samtidigt 
som du studerar på naturvetenskapliga 
programmet? Musikundervisningen har 
pop-/rockinriktning och vänder sig till dig 
som sjunger eller spelar gitarr, bas, piano 
eller trummor. Behörighetskrav: minst  
betyget C i musik från åk 9 samt genom-
fört inträdesprov.

Programfördjupning: Matematik
Här kan du fördjupa dig i matematikens 
möjligheter och få en inblick i den mate-
matik man läser på högskolan. Du får 
bland annat läsa diskret matematik, strate-
gier för matematisk problemlösning, funk-
tionslära, integrationsmetoder, matriser 
och vektorer.

Programfördjupning: GIH-paket
Här är hälsa, kost och fysiologi i fokus. Du 
studerar anatomi, lär dig om olika tränings-
metoder och enklare rehabiliteringsprogram 
samt hur man kan förebygga skador.

Programfördjupning: Internationellt
Förutom engelska på avancerad nivå får 
du här studera olika kulturers värdesystem, 
mänskliga rättigheter och hur internatio-
nellt samarbete påverkar den politiska och 
ekonomiska utvecklingen i världen.

Programfördjupning: Kriminalteknik
Här blandas naturvetenskap med beteende- 
vetenskap och ger en inblick i hur kriminal- 
tekniskt arbete fungerar i verkligheten. 
Praktik blandas med teori när du får göra 

laborativa DNA-analyser och psykologiska 
profiler.

Programfördjupning: KTH-paket
För dig som går ”Naturvetenskap och 
samhälle”, men som också vill bli behörig 
till högskolans civilingenjörsutbildningar 
genom mer studier i matematik och fysik.

Är du nyfiken på naturen och allt runtomkring dig och dessutom vill  
känna lyckan i att utforska? Naturvetenskapen hjälper dig att förstå och  
ta itu med komplexa frågor som rör naturen, människan och samhället. Genom  
ett samspel mellan teori och praktik utvecklar du din kunskap, ett vetenskapligt 
och kritiskt förhållningssätt samt förmågan att formulera och lösa matematiska 
och naturvetenskapliga problem.

naturvetenskapsprogrammet

Karriärmöjligheter
Efter vidare studier kanske du arbetar 

som läkare, veterinär, biotekniker, 
ingenjör, medicintekniker, forskare, 

biolog, sjukgymnast, hälsokonsulent, 
samhällsvetare, journalist, lärare, 

musiker eller musikproducent.

Den har allt  
en skola behöver 
ha – både inom 
utbildningen, 
socialt och med 
studiemiljön.

”
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KUNSKAP • UTVECKLING • LYCKA

Gymnasiegemen- 
samma ämnen 1150 p
Engelska 5-6 200 p
Historia 1b 100 p
Idrott och hälsa 1 100 p
Matematik 1-3c  300 p
Religionskunskap 1 50 p
Samhällskunskap 1b 100 p
Svenska 1-3  300 p
(alt. Sv som andraspråk 1-3)

Programgem. ämnen 450 p
Biologi 1 100 p
Fysik 1 150 p
Kemi 1 100 p
Moderna språk 100 p

Individuellt val 200 p
Gymnasiearbete 100 p

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

Naturvetenskap och samhälle* 300 p
Biologi 2 100 p
Geografi 1 100 p
Samhällskunskap 2 100 p 

GIH-paket: Träningslära 1 100 p 
 Träningslära 2 100 p
Internationellt: Engelska 7 100 p 
 Internationella relationer 100 p
Kriminalteknik:  Psykologi 1-2 50 p+50 p 
 Kriminalteknik 100 p

Matematik:  Matematik 5 100 p 
 Matematik – specialisering 100 p

KTH-paket: Fysik 2 100 p 
 Matematik 4 100 p

Programfördjupning inr. Naturvetenskap och samhälle 200 p

Programfördjupningar Naturvetenskapsprogrammet 200 p

*Läser också Kemi 2 100 p

Naturvetenskap med estetisk inriktning: musik 600 p (inga programfördjupningar)
Ensemble 1-2 200 p
Instrument/sång 1 100 p

Musikproduktion 1 100 pKemi 2  100 p
Biologi 2  100 p

Naturvetenskapsprogrammet 2500 p
Alla läser Välj en inriktning Programfördjupning inr. Naturvetenskap 200 p

Beddra – åk 2 på naturvetenskapsprogrammet
Varför rekommenderar du Östra?
Man trivs väldigt bra här. Den har allt  
en skola behöver ha – både inom utbild-
ningen, socialt och med studiemiljön, t ex 
bibliotek, matsal, studierum, gym och 
inte minst engagerade lärare och elever.

Största skillnaden mot grundskolan?
Jag tror det är ansvaret. På gymnasiet lär 
man sig att ta eget ansvar och planera, 
vilket även är viktigt inför framtiden med 
högskola och arbetsliv.

Vad gör du på rasterna?
Pluggar eller sitter i caféet med kompi-
sarna. Ibland går jag ut på en promenad 

eller till musikavdelningen. Musik är en 
hobby och jag funderar på att gå med i 
skolans musikförening Notes nästa läsår.

Har du några råd till eleverna i åk 9?
Besök skolan! När du är där – ställ frågor 
och var aktiv i ditt val. Skriv gärna ner 
frågor i förväg så du är förberedd inför 
infokvällar, öppet hus och gymnasie-
mässan. Och prata gärna med din SYV.

Beskriv Östra kortfattat!
Det är öppet med positiv och social 
stämning. Och det är studiemotiverade 
elever och engagerade lärare.
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