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NATURVETENSKAPSPROGRAMMET
Medicinska tillämpningar

Hur fungerar en röntegenapparat? Och vad händer när du tar din huvudvärkstablett?

Välkommen till oss på Natur! Det här är programmet för dig som gillar biologi, kemi, 
fysik och matematik, eller kanske bara är nyfiken på de ämnena. Hos oss på ÖG får 
du en stadig grund i de vanliga ämneskurserna och sedan fördjupar vi oss ytterligare 
i kurserna Naturvetenskaplig specialisering 1 och 2. Där riktar vi in oss på medicinska 

tillämpningar och du får se hur vetenskapen kan användas och göra skillnad. Vi pratar till exempel om 
sjukdomar, undersökningsmetoder och behandlingar. Du får en djupare förståelse kring hur dina kunska-
per faktiskt kan tillämpas inom exempelvis medicin och industri. 

För dig som är intresserad av både naturvetenskap och samhällskunskap finns inriktningen Natur-Sam-
hälle

På Naturprogrammet får du arbeta både teoretiskt och praktiskt.. Du kommer att få öva dig i att tänka 
kritiskt, resonera logiskt och lösa problem. Laborationer, fältstudier och andra praktiska moment är cen-
trala inslag i utbildningen. Du får också träna på att samarbeta och kommunicera vilket är viktiga egenska-
per för dig som vill studera vidare och kanske forska eller arbeta inom medicin, teknik eller andra natur-
vetenskapliga områden. Hos oss på ÖG har du också möjlighet att läsa kurser som ger 2.5 meritpoäng 
inför vidare studier.

För dig som vill bli

• Läkare
• Biomedicinsk analytiker
• Apotekare
• Lärare
• Forskare
• Ingenjör

Programmet är sökbart för dig som 
väljer att läsa på vårt idrottsgymnasium.

Besök vår hemsida eller ring för mer info. 
Varmt välkommen till en inspirerande utbildning på ÖG!

NA
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Gymnasiegemensamma 
ämnen
1150p

Engelska 5  100
Engelska 6  100
Historia 1b  100
Idrott och hälsa 1  100
Matematik 1c 100
Matematik 2c  100
Matematik 3c  100
Religionskunskap 1  50
Samhällskunskap 1b  100
Svenska 1  100
Svenska 2   100
Svenska 3/Svenska som  100
andraspråk 1,2,3
 

Programgemensamma
karaktärsämnen
450p

Biologi 1  100
Fysik 1a  150
Kemi 1  100
Moderna språk  100

Franska, tyska och spanska

Med reservation för ev. ändringar.
‘Naturvetenskaplig specialisering

Individuellt val
200p

Engelska 7 eller eget val 100
Eget val 100

Gymnasiearbete
100p

Möjlighet till 2,5 meritpoäng

Inrikting: Natur-Natur
400p

Biologi 2   100
Fysik 2   100
Kemi 2   100
Matematik 4   100

Inriktning: Natur-Samhälle
300p

Geografi 1  100
Samhällskunskap 2  100
Biologi 2  100

Programfördjupning
300p

Matematik 4    100
Medicinska tillämpningar* 1  100
Medicinska tillämpningar* 2 100
  
  
 
 

Programfördjupning 
200p

Medicinska tillämpningar* 1  200
Medicinska tillämpningar* 2 200


