
NATURVETENSKAPS- 
PROGRAMMET 



PÅVERKA
DIN FRAMTID
Är du intresserad av matematik och naturvetenskap, men 
också av samhällsfrågor? Vill du ha en utbildning som ger dig 
stor valfrihet inför fortsatta studier? Då är Naturvetenskaps- 
programmet något för dig.TEKNIKCOLLEGE PÅ HÖGBERGSSKOLAN! 

Teknikcollege är en kvalitetsstämpel på utbildningar där kommuner, 
utbildningssamordnare och företag samverkar för att öka attraktions-
kraften och kvaliteten på tekniskt inriktade utbildningar. Teknikcollege 
innebär att samarbetet med det lokala och regionala näringslivet 
stärks vilket ger bättre möjligheter till praktik, sommarjobb och skarpa  
projekt under utbildningen. Vi ger dig även möjlighet att läsa extra 
kurser så att du kan få bättre språkkunskaper, ökad programfördjupning 
och en bredare behörighet för vidare studier.

På Högbergsskolan erbjuder vi inrikt- 
ningen naturvetenskap. Du kommer 
att få kunskap om naturvetenskapens 
betydelse för industri, medicin och 
livsmiljö. Du får möjlighet till omfattande 
fördjupningar och kompletterande 
kunskaper i språk och humanistiska 
ämnen. Naturvetenskapsprogrammet 
förbereder dig för en framgångsrik tid 
på högskola eller universitet. För att 
underlätta steget till eftergymnasiala 

studier samarbetar vi med Uppsala 
universitet och Högskolan i Gävle. Du 
får också två veckors miljöpraktik hos 
ett företag inom teknikcollege där du 
får värdefulla kunskaper om arbetslivet. 
Så oavsett om du vill bli läkare, jurist, 
civilingenjör eller veterinär kommer  
Naturvetenskapsprogrammet passa dig. 

Läs mer om Högbergsskolan och våra 
program på hogbergsskolan.se

http://www.hogbergsskolan.se


FÖLJ OSS: facebook.com/hogbergsskolan instagram.com/hogbergsskolan

Palmgatan 11–13 • 815 80 Tierp • 0293-21 83 64 

hogbergsskolan@tierp.se • hogbergsskolan.se 

STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING
SYV nås via skolans växel - 0293-21 83 64

NATURVETENSKAPSPROGRAMMET
GYMNASIE- 

GEMENSAMMA KURSER 
Engelska 5 & 6 Religionskunskap 1 

Historia 1b Samhällskunskap 1b 

Idrott och hälsa 1  Svenska 1, 2 & 3 eller 

Matematik 1c, 2c & 3c Svenska som andraspråk 1, 2 & 3

PROGRAM- 
GEMENSAMMA KURSER

Biologi 1 Kemi 1

Fysik 1a Moderna språk

KURSER INOM INRIKTNING 
NATURVETENSKAP

Biologi 2 Kemi 2

Fysik 2 Matematik 4

EXEMPEL PÅ KURSER INOM 
PROGRAMFÖRDJUPNINGEN

Matematik 5 Naturvetenskaplig specialisering

Miljö- och energikunskap Geografi 1

INDIVIDUELLT VAL 200 poäng valfria kurser

HÖGSKOLEBEHÖRIGHET Möjlighet att inom programmet läsa kurser för särskild  

behörighet till högskola och universitet

http://facebook.com/hogbergsskolan
http://instagram.com/hogbergsskolan
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