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ATT STUDERA VID TORNEDALSSKOLAN 
 

 

 

Är du intresserad av att studera i Haparanda? Vi erbjuder sju nationella program. En trygg miljö som 

präglas av gott studieklimat. Tornedalsskolan är en anrik skola som tidigare samlade studerande från 

hela Östra Norrbotten. Det första spadtaget till nuvarande byggnad togs 1945.  

Som elev på ett yrkesprogram hos oss har du möjlighet välja kurser så att får allmän behörighet till 

högskola och universitet. Inom alla yrkesprogram ingår arbetsplatsförlagt lärande, APL om 20 

studieveckor fördelat på de tre läsåren under utbildningens tid. Varje år finns möjlighet ställa upp i 

ArcticSkills, en tävling i yrkeskunnande med deltagare från Sverige, Finland, Norge och Ryssland. 

 

Alla elever på Tornedalsskolan har möjlighet att lära sig vad det innebär att driva ett eget företag. 

Tornedalsskolan är en EU-ambassadörsskola, och våra elever har möjlighet besöka 

Europaparlamentet. 

 

Hos oss är vi mån om att varje elev ska känna att den utbildning man valt är den bästa för var och en. 

Det finns stora möjligheter att läsa kurser man är intresserad av genom ett stort utbud av kurser 

inom det individuella valet som görs till årskurs 2 och 3. Inom skolans område finns goda 

förutsättningar att ägna sig åt idrott och kultur.



BYGG- OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET (BA) 
 

Bygg- och anläggningsprogrammet är ett yrkesprogram. Efter utbildningen får du en examen där du 

har de kunskaper som behövs för att arbeta inom något av bygg- och anläggningsbranschens olika 

yrken. Till exempel som anläggningsarbetare, anläggningsmaskinförare, byggnadsarbetare, 

byggnadsmålare eller plåtslagare. 

Yrkesutgång – träarbetare 
Vad gör en Träarbetare? 

Träarbetare är ett modernt yrke från förr. Vi 

har timmerhus i landet som är byggda helt i 

trä, från grund till taktäckning. 

Timmerstockarna sattes då ihop med knutar 

som höggs in i varandra. Byggteknik, material, 

verktyg och maskiner har successivt förändrat 

träarbetarnas jobb till ett modernt och 

omväxlande yrke. Fortfarande byggs många 

hus helt i trä. Det finns småhus som byggs i 

löst virke där väggar, golv och takstolar 

tillverkas på plats. Det byggs också trähus av 

förtillverkade element, som monteras av 

träarbetare. Träarbetaren är med, både tidigt 

och sent i byggprocessen. Formar för att gjuta 

grunden på huset görs i trä och när huset 

nästan är klart monterar träarbetaren 

snickerier och skåpinredning. Träarbetare är 

ett hantverksjobb som kräver stor 

yrkesskicklighet. En träarbetare kan ha väldigt 

många olika arbetsuppgifter och många 

specialiserar sig efter hand på exempelvis 

formsättning eller inredning.  

kunna jobba självständigt och tillsammans 

med andra. Du får lära dig att kunna välja, 

använda och vårda material, verktyg och 

maskiner med hänsyn till säkerhet, miljö och 

kunskaperna om byggandets säkerhetskrav, 

bestämmelser och utförandekrav i byggets alla 

faser samt en grundläggande kunskap om 

byggnadskonstruktioner för nybyggnad,  

Ämnet och inriktningen husbyggnad omfattar 

husbyggnadsprocessens alla stadier från 

projektering till dess att objekt är färdigt att 

brukas. Lärandet i ämnet husbyggnad ger dig 

kunskaper inom renovering och tillbyggnad.  

Mål 

Utbildningen ska utveckla dina kunskaper om 

och ge färdigheter i byggnation och 

anläggning vid nyproduktion, ombyggnad och 

renovering. Utbildning ger dig också 

kunskaper om branschens olika yrken och 

arbetsprocesser samt om entreprenörskap 

och företagande.  

Byggarbetsplatsen är föränderlig och arbetet 

sker både inomhus och utomhus. Dessutom 

förändras och utvecklas arbetsmetoder, 

material, verktyg, och hjälpmedel. Det ställer 

krav på att du måste vara flexibel och att alltid 

vara beredd på att lära dig nya saker. På 

utbildningen får du utveckla din kreativitet 

och din förmåga att ta egna initiativ. Du måste 

både kunna jobba självständigt och 

tillsammans med andra. Du får lära dig att 

kunna välja, använda och vårda material, 

verktyg och maskiner med hänsyn till 

säkerhet, miljö och kvalitet. Dessutom 

kommer du att få lära dig hur arbetet går till 

på en byggarbetsplats via praktik i form av 

arbetsplatsförlagt lärande vid byggföretag.

  



 

 

 

Inriktning husbyggnad 

Tornedalsskolan erbjuder inriktningen 

Husbyggnad vilket ger dig en grundutbildning 

inriktad mot examen och yrkesutgången till 

träarbetare.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gymnasiegemensamma 
ämnen/kurser 

600 
poäng 

Inriktning husbyggnad 700 
poäng 

Engelska 5 100 Husbyggnadsprocessen 200 

Historia 1a1 50 Husbyggnad 1 100 

Idrott och hälsa 1 100 Husbyggnad 2 200 

Matematik 1a 100 Husbyggnad 3 - ombyggnad 200 

Naturkunskap 1a1 50 Programfördjupning 500 

Religionskunskap 1 50 Träkurser 400 

Samhällskunskap 1a 50 Entreprenörskap 100 

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 100   

Programgemensamma ämnen/kurser 400 Individuellt val 200 

Bygg och anläggning 1 200 Gymnasiearbete 100 

Bygg och anläggning 2 200 Totalt 2500 



EKONOMIPROGRAMMET (EK) 
 

Ekonomiprogrammet på Tornedalsskolan riktar sig till dig som vill studera företagsekonomi, 

entreprenörskap och juridik. Med Ekonomiprogrammet som grund kan du välja mellan olika vägar för 

fortsatta högskolestudier inom ekonomi, juridik och många andra samhällsvetenskapliga 

områden.  På Tornedalsskolan ser vi det som en viktig del i utbildningen att du utvecklar dina egna 

entreprenöriella egenskaper så att du vågar satsa och förverkliga dina idéer.   

Ung Företagsamhet   
Inom ramen för Ung Företagsamhet (UF) får 
du lära dig att starta, driva och utveckla ett 
företag. Genom att driva ett riktigt företag får 
du använda dig av dina kunskaper i praktiken 
och lära dig ta eget ansvar. UF-konceptet ger 
dig även möjlighet att knyta kontakter med 
det lokala näringslivet och även framtida 
arbetsgivare.   

Inriktning ekonomi  
Denna inriktning ger dig kunskaper inom 

företagsekonomins olika områden. Du får 
kunskaper i företagsekonomi, marknadsföring, 
redovisning, entreprenörskap samt i ledarskap 
och organisation. Kunskaper inom ekonomi 
behövs i de flesta sammanhang oavsett vad du 
väljer att göra i framtiden. Exempel på yrken 
du kan plugga vidare till efter 
Ekonomiprogrammet är civilekonom, ekonom, 
advokat, jurist, lärare, psykolog, polis eller 
fastighetsmäklare.  

 

 

Gymnasiegemensamma 
ämnen/kurser 

1250 
poäng 

Programgemensamma 
ämnen/kurser 

350 
poäng 

Engelska 5 100 Företagsekonomi 1 100 

Engelska 6 100 Privatjuridik 100 

Historia 1b 100 Moderna språk 100 

Idrott och hälsa 1 100 Psykologi 1 50 

Matematik 1b 100   

Matematik 2 b 100 Inriktning ekonomi 300 

Naturkunskap 1b 100 Entreprenörskap och företagande 100 

Religionskunskap 1 50 Företagsekonomi 2 100 

Samhällskunskap 1b 100 Matematik 3b 100 

Samhällskunskap 2 100 Programfördjupning 300 

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 100 Individuellt val 200 

Svenska 2/Svenska som andraspråk 2 100 Gymnasiearbete 100 

Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 100 Totalt 2500 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Mer om yrken inom ekonomi 

  



EL- OCH ENERGIPROGRAMMET (EE) - ELTEKNIK 

SAMT DATOR- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK  

 
El- och energiprogrammet ska ge en 

grundläggande yrkesutbildning för arbete med 

installation, drift, underhåll och reparation 

inom de el-, elektronik-, dator- och 

energitekniska områdena. Programmet ska 

även ge grundläggande kunskaper för drift och 

underhåll av tekniska system inom 

kraftindustrin. 

Här blandas praktiska kunskaper med 

teoretiska. En del av utbildningen är 

arbetsplatsförlagd. Ute på företagen får du 

tillämpa vad du lärt dig i skolan, vilket gör att 

du är extra förberedd när du ska ut i 

arbetslivet. El- och energiprogrammet är ett 

yrkesprogram som leder till flera 

yrkesutgångar och möjlighet till fortsatta 

studier på yrkeshögskola. 

 

Elteknik 

En elektriker kopplar och drar fram ledningar 

för att få kraft och energi. Du kan även arbeta 

med att förebygga och reparera fel. Du får 

kunskap om hur man arbetar säkert och lär dig 

de lagar och förordningar som gäller vid 

elarbete. Du kan välja kurser och fördjupa dig 

inom teleteknik och styrteknik. Inriktningen 

passar dig som vill jobba fritt och självständigt. 

Tycker du om att lösa tekniska problem 

kommer du att trivas som elektriker. Yrket är 

ansvarsfullt och omväxlande. Du får jobba i 

många olika miljöer: i butiker, i hem, på 

nybyggen, i industrier – kort sagt överallt där 

det finns el. Tänkbara yrkesområden är: bland 

annat elektriker, larmtekniker, 

servicetekniker, hissmontör, 

fastighetstekniker och drifttekniker. 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

Mer information om elektrikeryrket 

 

 

Dator- och kommunikationsteknik 

Vill du ha möjlighet att arbeta med datorer på 

olika sätt? Då kan inriktningen dator- och 

kommunikationsteknik på El- och 

energiprogrammet vara något för dig. 

Inriktningen ska ge dig kunskaper i att 

yrkesmässigt installera, administrera, 

underhålla och reparera dator- och 

kommunikationssystem samt kunskaper om 

informationssäkerhet. Inriktningen ska också 

utveckla din förmåga att arbeta med system 

för presentation av data, bild, ljud och 

interaktiva tekniker. 

 

Bred data- och nätverksutbildning 
Du får en bred grundutbildning om datorer, 

elektronisk utrustning och nätverksteknik 

samt kunskaper som behövs för att du ska 

kunna installera, administrera, underhålla och 

reparera dator- och kommunikationssystem. 

Du får bland annat lära dig hur man sätter 

samman en dator och hur olika typer av 

datanätverk fungerar, programmering och 

webbutveckling samt hur analoga och digitala 

elektroniska apparater är uppbyggda. 

Manualer och instruktioner är ofta på 

engelska vilket ställer krav på språkkunskaper. 

Utbildningen är en praktisk datautbildning 

men med stora teoretiska inslag. 



Under din utbildning kommer du även vara 

ute på ett företag och praktisera ditt yrke. 

Efter gymnasiet är du behörig till 

yrkeshögskolan men kan också börja jobba 

direkt om du vill det.  

Genom dina individuella val har du möjlighet 

att få högskolebehörighet direkt på 

programmet. 

Exempel på yrken som kanske intresserar dig 

som väljer inriktningen dator- och 

kommunikationsteknik kan vara IT-tekniker, 

teknisk säljare, servicetekniker, 

elektronikreparatör och nätverkstekniker. 

 

Information om yrken inom data och IT 

 

 

 

 

 

Gymnasiegemensamma 
ämnen/kurser 

600 
poäng 

Inriktning Elteknik 500 
poäng 

Engelska 5 100 Elkraftsteknik 100 

Historia 1a1 50 Praktisk ellära 100 

Idrott och hälsa 1 100 Elinstallationer 200 

Matematik 1a 100 Kommunikationsnät 1 100 

Naturkunskap 1a1 50 Inriktning Dator- och 
kommunikationsteknik 

400 

Religionskunskap 1 50 Dator- och nätverksteknik 100 

Samhällskunskap 1a 50 Elektronik och mikrodatorteknik 100 

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 100 Nätverksteknik 100 

Programgemensamma ämnen/kurser 400 Kommunikationsnät 100 

Datorteknik 1a 100 Programfördjupning 700/800 

Elektromekanik 100 Individuellt val 200 

Energiteknik 1 100 Gymnasiearbete 100 

Mekatronik 1 100 Totalt 2500 



HANDELS- OCH ADMINISTRATIONSPROGRAMMET 

(HA) 

Handelsprogrammet passar dig som är 
intresserad av handel, försäljning och 
marknadsföring samt hur man startar 
eget.  

Du läser bland annat entreprenörskap, 
försäljning och kundservice, 
handelskurser, Besöksnäring/turism samt 
information och kommunikation. 

Du blir väl förberedd för arbete inom 
handel och service. I kurser som 
Servicekunskap och Personlig försäljning 
lär du dig förstå vad kunden vill ha och 
behöver. Branschkunskap lär du de 
kunskaper som behövs för att arbeta inom 
handelsyrken. 

Mötet med kunden sätts i fokus och du lär 
dig att sälja och presentera produkter på 
ett proffsigt sätt. På programmet inriktar 
du dig även på entreprenörskap och 
företagande.  

Under det andra året omsätter du dina 
teoretiska kunskaper i praktiken och 

startar, driver och avvecklar ett eget UF-
företag inom ramen för Ung 
Företagsamhet. 

Arbetsplatsförlagt lärande (APL) ger dig 
goda kontakter med arbetslivet. 

Efter avslutad utbildning har du flera vägar 
att välja mellan: 

• Gå direkt ut i arbetslivet, kanske 
som egenföretagare?  

• Studera vidare på yrkeshögskola.  
• Studera vidare på universitet och 

högskola.  

Vi förstärker perspektiven om hållbar 
utveckling, gränsöverskridande och digital 
kompetens. 

Så gillar du människor och service? Eller 
kanske vara kreativ och hitta lösningar på 
problem?  

Då har du hittat rätt! 

 

 
Yrkeskartan 

  



  

Gymnasiegemensamma 
ämnen/kurser 

600 
poäng 

Inriktning Handel och service 500 
poäng 

Engelska 5 100 Personlig försäljning 1 100 

Historia 1a1 50 Praktisk marknadsföring 1 100 

Idrott och hälsa 1 100 Affärsutveckling och ledarskap 200 

Matematik 1a 100 Inköp 1 100 

Naturkunskap 1a1 50 Näthandel 1 100 

Religionskunskap 1 50   

Samhällskunskap 1a 50   

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 100   

Programgemensamma ämnen/kurser 400   

Entreprenörskap 100 Programfördjupning 700 

Servicekunskap 100 Individuellt val 200 

Branschkunskap inom handel och adm. 100 Gymnasiearbete 100 

Information och kommunikation 1 100 Totalt 2500 



 

NATURVETENSKAPSPROGRAMMET (NA) 
 

Naturvetenskapsprogrammet ger dig en 

allsidig naturvetenskaplig grundutbildning 

med humanistiska inslag där engelska och 

minst ett annat språk ingår. 

Du läser ämnen som förbereder dig för 

högre studier främst inom det 

naturvetenskapliga och tekniska området 

men du kan även söka till de flesta andra 

utbildningar inom högskolan. Programmet 

ger dig den bredaste behörigheten för 

högskolestudier. 

Som individuellt val kan du efter eget 

intresse välja de flesta kurser som ges vid 

Tornedalsskolan. Väljer du 

Naturvetenskapsprogrammet får du tre 

roliga men samtidigt ganska krävande år 

som gör att du kommer att ha en mycket 

bra plattform för dina högskolestudier. 

Största möjligheterna till fortsatta studier 

Du kan läsa vidare inom nästan alla 

områden. Detta gäller även tekniska 

utbildningar som leder till ingenjör och 

civilingenjör. Vill du vänta med att studera 

vidare kan du naturligtvis ändå söka 

arbete. Dina goda kunskaper i matematik 

och naturvetenskap är till nytta inom 

många olika yrken, liksom din breda 

allmänbildning och din förmåga att ta till 

dig nya kunskaper.

 

Gymnasiegemensamma 
ämnen/kurser 

1150 
poäng 

Programgemensamma 
ämnen/kurser 

450 
poäng 

Engelska 5 100 Biologi 1 100 

Engelska 6 100 Fysik 1 10 

Historia 1b 100 Kemi 1 100 

Idrott och hälsa 1 100 Moderna språk 100 

Matematik 1c 100 Inriktning Naturvetenskap 400 

Matematik 2c 100 Biologi 2 100 

Matematik 3c 100 Fysik 2 2 100 

Religionskunskap 1 50 Kemi 2 100 

Samhällskunskap 1b 100 Matematik 4 100 

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 100 Fördjupning 200 

Svenska 2/Svenska som andraspråk 2 100 Matematik 5 100 

Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 100 Entreprenörskap 100 

  Individuellt val 200 

  Gymnasiearbete 100 

  Totalt 2500 



 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Naturvetenskapliga yrken 

 

 

 

 



SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET (SA) 
Samhällsvetenskapsprogrammet öppnar 

många vägar och är en mycket bred utbildning 

som ger dig flera valmöjligheter till vidare 

högskolestudier. 

 

Om du är intresserad av människor, 

samhällsfrågor, media och internationella 

relationer är detta ett program för dig.   

På samhällsvetenskapsprogrammet arbetar vi 

med elevaktiva projekt, speciellt riktade mot 

Europeiska Unionen. Tornedalsskolan är en av 

Europaparlamentets ambassadörsskolor. 

De inriktningar inom programmet som 
Tornedalsskolan erbjuder är 
Samhällsvetenskap och Beteendevetenskap. 

 

Gymnasiegemensamma ämnen/kurser 1150 

poäng 

Inriktning beteendevetenskap 450 

poäng 

Engelska 5 100 Ledarskap och organisation 100 

Engelska 6 100 Kommunikation 100 

Historia 1b 100 Psykologi 2a 50 

Idrott och hälsa 1 100 Samhällskunskap 2 100 

Matematik 1b 100 Sociologi 100 

Matematik 2 b 100 Inriktning samhällsvetenskap 450 

Naturkunskap 1b 100 Geografi 1 100 

Religionskunskap 1 50 Historia 2a 100 

Samhällskunskap 1b 100 Religionskunskap 2 50 

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 100 Samhällskunskap 2 100 

Svenska 2/Svenska som andraspråk 2 100 Samhällskunskap 3 100 

Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 100 Programfördjupning 300 

Programgemensamma ämnen/kurser 300 Individuellt val 200 

Filosofi 1 50 Gymnasiearbete 100 

Moderna språk 200 Totalt 2500 

Psykologi 1 50   



 

 

 

 

 

 

 

 
Yrken inom beteendevetenskap 

  



 

VÅRD- OCH OMSORGSPROGRAMMET (VO) 
 

Vänder sig till dig som vill arbeta med 

människor och möta personer som 

behöver hjälp och stöd i livet.  I 

utbildningen tränar du din förmåga att 

utföra de arbetsuppgifter som efterfrågas i 

vård och omsorg. Det arbetsplatsförlagda 

lärandet ute i olika verksamheter är minst 

15 veckor och ger dig möjlighet att koppla 

ihop teori och praktik. Vård- och 

omsorgsprogrammet ger möjlighet till val 

av ytterligare kurser inom socialpsykiatri, 

hemtjänst eller som personlig assistent. 

Programmet kan leda till arbete inom 

hälso- och sjukvård samt inom socialtjänst. 

Inom hälso- och sjukvård kan man arbeta 

på till exempel vårdavdelning inom 

somatisk och psykiatrisk vård, vårdcentral 

samt i hemsjukvård. Inom socialtjänst kan 

man arbeta i till exempel särskilt boende, 

gruppbostad, daglig verksamhet,  

 

Vård och omsorgscollege  

Arbetsliv och utbildning - tillsammans 

skapar vi stolthet, engagemang och 

kompetens. Arbetsgivare, 

utbildningsanordnare och fackförbund 

samarbetar för att trygga framtida 

personal- och kompetensförsörjning inom 

vård och omsorg. Utöver ämnen i 

gymnasiegemensamma ämnen, 

karaktärsämnen, programfördjupning och 

individuellt val kommer du också att göra 

ett gymnasiearbete (motsvarande det 

tidigare projektarbetet) på 100 poäng. För 

att få grundläggande högskolebehörighet 

ska du även läsa Engelska 6, Svenska 

2/Sv2a2 och Svenska 3. 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



Gymnasiegemensamma ämnen/kurser 600 

poäng 
Programgemensamma 

ämnen/kurser 
1400 

poäng 

Engelska 5 100 Anatomi och fysiologi 1 50 
Historia 1a1 50 Anatomi och fysiologi 2 50 

Idrott och hälsa 1 100 Funktionsförmåga och 
funktionsnedsättning 1 och 2 

200 

Matematik 1 100 Gerontologi och geriatrik 100 

Naturkunskap 1a1 50 Hälso- och sjukvård 1 och 2 200 

Religionskunskap 1 50 Omvårdnad 1 och 2        200 

Samhällskunskap 1a1 50 Psykiatri 1 och 2        200 

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 100 Psykologi 1 50 

Svenska 2/svenska som andraspråk 2 100 Samhällskunskap 1a2       50 

  Social omsorg 1 och 2        200 
Gymnasiearbete 100 Programfördjupning som erbjuds 

inom programmet  
100 

Entreprenörskap      100 Engelska 6 100 

Individuellt val 200 Matematik 2a 100 

  Svenska 3         100 

  Svenska som andraspråk 3 100 

  Psykologi 2a och 2b 100 

  Räddningsmedicin 100 

  Mental träning 100 

  Friskvård och hälsa 100 

  Ledarskap och organisation 100 

  Etik och människan livsvillkor 100 

  Vårdpedagogik och handledning 100 

  Programmering 1 100 

  Rättspsykiatri 100 

  Socialpedagogik 100 

  Socialt arbete 1 100 

  Socialt arbete 2 100 

  Tillämpad programmering 100 

  Vård och omsorg specialisering 50 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

Yrken inom vård och omsorg 

 

  



TVÅ TYPER AV EXAMEN  
Yrkesexamen 

Yrkesexamen får du om du går ett 

yrkesprogram och har läst 2500 poäng varav 

2250 ska vara godkända. Du ska även ha 

godkänt betyg i 400 poäng av de 

programgemensamma ämnena samt svenska 

1, engelska 5 samt matematik 1. Yrkesexamen 

ger behörighet till yrkeshögskola.  

Grundläggande högskolebehörighet kan du 

läsa inom den gymnasiala vuxenutbildningen 

efter din gymnasieutbildning om du har en 

yrkesexamen. Du kan även läsa behörigheten 

under gymnasietiden inom ramen för 

individuellt val och utökat program.  

Tornedalsskolan erbjuder följande 

yrkesprogram 

• Bygg- och anläggningsprogrammet inriktning 

husbyggnad  

• El- och energiprogrammet, inriktningarna el- 

och datorteknik  

• Handel- och administrationsprogrammet, 

inriktning handel och service. 

• Vård och omsorgsprogrammet  

På yrkesprogram läser du  

- Gymnasiegemensamma ämnen 600p 

- Karaktärsämnen 1600 p här ingår 

programgemensamma-, inriktnings- och 

programfördjupningskurser. 

- Individuellt val 200 p 

- Gymnasiearbete 100 p 

Totalt 2500 poäng  

 

 

Högskoleförberedande examen 

Högskoleförberedande examen får du om du 

går ett studieförberedande program. Du ska 

uppnå 2500 poäng varav 2250 ska vara 

godkända. För att få examen måste du ha 

godkänt i engelska 5 och 6, matematik 1 och i 

svenska 1, 2 och 3  

Tornedalsskolan erbjuder följande 

högskoleförberedande program  

• Ekonomiprogrammet, inriktning ekonomi 

• Naturvetenskapsprogrammet, inriktning 

naturvetenskap 

• Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning 

beteendevetenskap och samhällsvetenskap. 

På högskoleförberedande program läser du  

- Gymnasiegemensamma ämnen 1050-1250p 

- Karaktärsämnen 950 - 1150 p här ingår 

programgemensamma-, inriktnings- och 

programfördjupningskurser. 

- Individuellt val 200 p 

- Gymnasiearbete 100 p  

Totalt 2500 poäng  

BEHÖRIGHET TILL HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE 

PROGRAM   

Naturvetenskapsprogrammet kräver att eleven 

har godkänt betyg i svenska/svenska som 

andraspråk, engelska, matematik, biologi, fysik, 

kemi samt i ytterligare sex ämnen. 

Ekonomi- och Samhällsvetenskaps-

programmet kräver att eleven har godkänt 

betyg i svenska/svenska som andraspråk, 

engelska, matematik, geografi, historia, 

religionskunskap, samhällskunskap samt 

ytterligare fem ämnen.  

Eleven har godkänt betyg i: 

svenska/svenska som andraspråk, engelska, 

matematik samt ytterligare fem ämnen.  


