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Inriktningen Naturvetenskap  lägger grunden för 
fortsatta studier inom naturvetenskap, teknik och 
matematik. Den atmosfär av kultur, kreativitet och 
samhällsengagemang som finns på Schillerska vill vi 
erbjuda dig som är intresserad av naturvetenskap. Vi vill 
också inspirera våra elever på befintliga program till ett 
naturvetenskapligt tänkande, inte minst vad gäller vår 
miljö och hur vi kan leva på ett hållbart sätt.  

På Schillerska kan du läsa ett naturvetenskapsprogram 
som ger dig full behörighet med max meritpoäng till 
naturvetenskapliga utbildningar på universitet och 
högskola, samtidigt som utbildningen färgas av skolans 
atmosfär av kultur och språk. 

Individuellt val 
Inom det individuella valet kan du välja att inrikta dig 
mot till exempel Filosofi, Psykologi, Filmproduktion, 
Skrivande, Mental träning, Idrott och hälsa 2, 
Internationella relationer eller Bild och form.  

Du kan också välja att studera ytterligare ett språk eller 
att fördjupa dig i ditt moderna språk. Läser du tyska 
eller franska kan du välja att läsa tysk eller fransk 
sektion.  I sektionerna läser du språket t.o.m. steg 7 
vilket ger dig behörighet att läsa på universitet där 
undervisningen är på tyska eller franska. 
 

Vid frågor kontakta programsamordnare David Wågland
david.wagland@educ.goteborg.se 
0722-42 96 98 

Gymnasiegemensamma   År 1   År 2   År 3 

Svenska 1  100       

Svenska 2     100    

Svenska 3        100 

Engelska 5  100       

Engelska 6     100    

Matematik 1c  100       

Matematik 2c  100       

Matematik 3c     100    

Samhällskunskap 1b    100    

Historia 1b        100 

Idrott och hälsa 1  100       

Religionskunskap 1      50   

Programgemensamma          

Moderna Språk  100       

Biologi 1  100       

Fysik 1    150    

Kemi 1  100      

Inriktningskurser           

Biologi 2     100    

Fysik 2        100 

Kemi 2     100    

Matematik 4        100 

Programfördjupning          

Engelska 7        100 

Val av fördjupning       100 

Övrigt          

Individuella val     100  100 

Gymnasiearbete        100 

Summa  800  900  800 

Matematik 5 och Fysik 3 kommer att erbjudas i årskurs 3. 

Med reservation för förändringar i poängplanen. 



 
 
 
 
 
Poängplan start läsår 21/22 
 

 

 

Inriktningen Samhälle  har en tvärvetenskaplig karaktär 
för dig som är intresserad av till exempel miljöfrågor, 
samhällsstrukturer, lagstiftning och demokratiska frågor. 
Inriktningen ger dig förutom grundläggande 
behörighet även särskild behörighet till 
högskoleutbildning inom till exempel arkitektur, 
naturresurser, undervisningsämnen i naturkunskap och 
teknik på grundskolan. Du kan fördjupa dig genom 
Schillerskas stora utbud av kurser i individuella val. 

Inriktningskurserna är Geografi och Samhällskunskap 2, 
samt ett val: Biologi 2, Fysik 2 eller Kemi 2. 
Poängplanen anpassas därefter. 

Individuellt val 
Inom det individuella valet kan du välja att inrikta dig 
mot till exempel Filosofi, Psykologi, Filmproduktion, 
Skrivande, Mental träning, Idrott och hälsa 2, 
Internationella relationer eller Bild och form.  

Du kan också välja att studera ytterligare ett språk eller 
att fördjupa dig i ditt moderna språk. Läser du tyska 
eller franska kan du välja att läsa tysk eller fransk 
sektion.  I sektionerna läser du språket t.o.m. steg 7 
vilket ger dig behörighet att läsa på universitet där 
undervisningen är på tyska eller franska. 

 

Vid frågor kontakta programsamordnare David Wågland
david.wagland@educ.goteborg.se 
0722-42 96 98 

Gymnasiegemensamma   År 1   År 2   År 3 
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Matematik 1c  100       

Matematik 2c  100       

Matematik 3c     100    

Samhällskunskap 1b    100    

Historia 1b        100 
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