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Naturprogrammet 
Samskolan erbjuder den klassiska inriktningen naturvetenskap som ger breda kunskaper med 
ett naturvetenskapligt och kreativt förhållningssätt. 

Naturvetenskapsprogrammet på Samskolan ger dig rika möjligheter att utveckla dina re-

surser för livet efter gymnasiet. Utbildningen stimulerar många intressen och är merite-

rande för i stort sett alla yrken och vidare studier. 

Utveckla ditt intresse för naturvetenskapliga frågeställningar 

Vi finns i en stimulerande miljö som sätter värde på din och dina kamraters rätt att uttrycka era 

tankar och funderingar. Du får utveckla dina kunskaper om sammanhang i naturen, om livets 

villkor, om fysikaliska fenomen och skeenden om kemiska processer. Din nyfikenhet och kre-

ativitet kommer att tas till vara på, och du blir tränad i din förmåga till analytiskt tänkande. 

Förståelse av naturvetenskap bygger på ett samspel mellan teori och praktisk erfarenhet. Därför 

kommer du ha mycket laborationstid i de naturvetenskapliga ämnena. Du kommer att få möj-

lighet att utveckla ditt intresse för naturvetenskapliga frågeställningar och ta del av aktuella 

forskningsrön. 

Vi värderar de praktiskestetiska ämnena högt. Som elev på Samskolan läser du alltid kursen 

Idrott och hälsa 2, som garanterar dig Idrott varje vecka under hela din gymnasietid. Du läser 

dessutom alltid en 100poängskurs i antingen Bild eller Musik där du själv väljer vilken du vill 

ha. Om du vill, får du även utöka ditt program genom att läsa 200 poäng extra, utöver dina 

ordinarie kurser. 

På Samskolan erbjuds många valbara kurser. Du får bland annat möjlighet att välja: 

• Två extra kurser i matematik 

• Bioteknik, Fysik 3 och andra naturvetenskapliga specialiseringar 

• Fortsättningsspråk såväl som nybörjarspråk 

• Fördjupningar inom många olika områden 

Inriktningen naturvetenskap ger dig fördjupade kunskaper inom biologi, fysik, kemi och mate-

matik. Detta är den “klassiska” naturvetenskapliga inriktningen som ger den bredaste behörig-

heten när det gäller eftergymnasiala studier. 

Läs mer på www.samskolan.se. 
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