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Programinriktat val 
Samhällsvetenskapsprogrammet 
 
Programinriktat val-Burgårdens gymnasium 
Vi erbjuder samhällsvetenskapligt och naturvetenskapligt program, samt 
Programinriktat val (IMV), med inriktning mot samhällsprogrammet och 
naturprogrammet.  Vi har 20 platser år 1 på respektive program och 15 platser på 
Programinriktat val. Våra lokaler ligger avskilt på våning 3 och 5 i Burgårdens A-hus.  

 
Behörighetskrav 
Minst sex godkända betyg från grundskolan där godkänt i svenska/svenska som 
andraspråk är ett krav och dessutom godkänt i minst ett av ämnena matematik och 
engelska. Det är önskvärt att SO- respektive NO-blocket är godkända för att eleven 
ska ha goda förutsättningar att klara de programspecifika kurserna på 
gymnasieprogrammen. 

 
Om utbildningen 
Programinriktat val är en utbildning för elever som behöver fler grundskolebetyg för 
att bli antagna till ett högskoleförberedande program. Eleven läser en kombination av 
grundskoleämnen, som ger behörighet till ett nationellt program, och parallellt med 
detta erbjuds gymnasiekurser. 

Syfte 
En programnära utbildning som gör det möjligt att komma vidare till nationellt 
högskoleförberedande program.  
 

Ämnen och kurser 
Eleven läser de grundskoleämnen som behövs för att kunna söka till ett nationellt 
program. Dessa kan vara svenska eller svenska som andraspråk, engelska, 
matematik, geografi, historia, religionskunskap, samhällskunskap, biologi, fysik, kemi, 
bild samt idrott och hälsa. Kurser inom samhällsvetenskapligt eller 
naturvetenskapligt program kan också erbjudas. Dessa kan vara t.ex. svenska 
1/svenska som andraspråk 1, engelska 5, matematik 1 och andra gymnasiekurser som 
är specifikt riktade mot programmen. 
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Innehåll och struktur 
Utbildningen som erbjuds är i hög grad individualiserad då den utformas efter 
elevens förutsättningar och behov. Ett viktigt redskap i detta arbete är elevens 
individuella studieplan som synliggör elevens utbildning. Ett förstärkt mentorskap 
tryggar elevens skolgång, studieplanering, kontinuerlig uppföljning av studieresultat 
och kommunikation med vårdnadshavare. Skolveckan utgörs av ordinarie lektioner, 
stödpass samt tid med mentor.  

 
Längd och utgångar  
Utbildningen är på ett år men kan vid behov förlängas. Eleven skrivs in på 
högskoleförberedande program när eleven är behörig. 

 
Ansökan 
Eleven söker till programmet med vägledning av en studie- och yrkesvägledare i 
antagningssystemet INDRA. I INDRA ligger Programinriktat val samhäll och natur 
under Burgårdens gymnasium. 

Övergångar till och från programmet görs efter samråd mellan elev (och 
vårdnadshavare för omyndig elev), avlämnande rektor eller (representant för 
Avdelningen för planering och utveckling, förvaltningens kartläggare) och 
mottagande rektor.  

Frågor om utbildningen? 
Du är välkommen att kontakta: 
 
Vuokko Andersson 
Specialpedagog Burgårdens gymnasium 
E-post: vuokko.andersson@educ.goteborg.se 
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