
 

Här blir  
yrkesdrömmar  

verklighet!

Drömmer du om att jobba med djur?  
Vill du gå Naturvetenskapsprogrammet?  

Nu kan du läsa Naturvetenskapsprogrammet och samtidigt läsa kurser 
som inriktar sig mot djurkunskap. Kunskaper du har nytta av om du vill 

läsa vidare till veterinär eller djursjukskötare. Du får de teoretiska kurser 
du behöver för att komma in på veterinär- , djursjukskötarutbildning eller 
etologi- och djurskyddsprogrammet. Samtidigt får du praktisk erfarenhet 

av att hantera djur i skolans djurhus.

Djur specialisering
Naturvetenskapsprogrammet

NYHET!
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Din utbildning 

Efter din utbildning 
Är du behörig att till exempel läsa vidare till  veterinär,  
djursjukskötare eller djurskyddsprogrammet på högskolan. 

 

Vill du prova på att vara elev på Naturvetenskaps- 
programmet, Djur specialisering?  
Hör av dig till oss på mailen så hittar vi tillsammans en tid för dig. 
Vi håller till i Stora Katrinelunds landeri med djurhus mittemot 
Ullevi.

*Kurser som erbjuds inom programfördjupningar och 
 Individuellt val kan förändras.

Det här är utbildningen för dig som drömmer om att jobba 
med djur. Här väljer du kurser som inriktar sig mot djur- 
kunskap. I kursen Djurens biologi studerar du bland annat 
livets uppkomst och evolution, djurens mångfald och  
systematik samt djurs form och funktion.  
 
I kursen Etologi kommer du att lära dig om djurens  
beteende och varför de gör som de gör. En av de viktigaste 
delarna av god djurhållning är att ge djuren möjlighet att 
uttrycka sina naturliga beteenden.  
 
Du kan också välja att läsa kursen Sällskapsdjur där du 
utvecklar förmåga att sköta djur med utgångspunkt i djurs 
behov och naturliga beteende samt med vetenskapligt 
beprövade metoder som grund. 

Kurser Poäng 

Gymnasiegemensamma ämnen 1150

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/Svenska som andraspråk 1 100

Svenska 2/Svenska som andraspråk 2 100

Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 100

Programgemensamma ämnen 450 

Biologi 1  100

Fysik 1  150

Kemi 1   100

Moderna språk 100

Inriktningskurser 400

Fysik 2  100

Biologi 2   100

Kemi 2 100

Matematik 4 100

Programfördjupningar* 200 

Naturvetenskaplig specialisering 1,  
Etologi – läran om djurens beteende                           

100

Naturvetenskaplig specialisering 2 
                                                       

100

Gymnasiearbete 100

Individuellt val* 
Se alla individuella val på vår hemsida. 200

Val för Djur Specialisering

Djurens biologi                                                                                                                          100

Sällskapsdjur                                                                                                                              100

Poängplan:  
Naturvetenskap, Djur specialisering


