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Sara Stengård visste alltid att hon skulle jobba 
inom utbildning och har gjort det sedan 1998. 
På Hagströmska Gymnasiet i Falun har Sara 
varit rektor i ett år. Hon reflekterar med glädje 
och entusiasm på sitt första år.

Berätta lite om hur det är att arbeta på en skola 
som Hagströmska.  
– Jag tycker det är fantastiskt roligt då det är olika 

typer av människor, uppdraget blir väldigt komplext, 

då det är mycket olika program och idrotter - det är 

jättekul, berättar hon.

Har du själv något intresse för idrott?

– Det har jag absolut - jag springer mycket och  

älskar att åka längdskidor vilket Falun är perfekt för.

Hur hjälper du eleverna att nå sina mål?

– Vi jobbar mycket med mentorerna för eleverna, 

som har den närmaste kontakten så de kan nå sina 

mål. Jag jobbar nära vårt stora elevhälsoteam som 

jobbar för att stötta eleverna. Min dörr är alltid öppen 

om man behöver något eller bara behöver prata.

Berätta om er hälsosatsning.

– Vi vet hur viktigt det är med bra hälsa för att 

prestera inom idrott och utbildningsmässigt. Därför 

satsar vi extra på att våra elever ska må bra både 

mentalt och fysiskt genom aktiviteter, kost och via 

vårt elevhälsoteam på skolan. Bland annat tittar vi på 

att utöka vårt kursutbud gällande individuella val för 

att elever ska kunna välja mer idrott.

Vad tycker du om stämningen på skolan?

– Fantastisk! Mixen av olika människor, gör att det 

skapar en bra stämning då de som pluggar yrkes- 

eller högskoleförberedande har lektioner tillsammans 

med de som tränar, så eleverna kan skaffa sig en 

stor kompiskrets. Man kanske tänker att 700 elever 

är många, men man får ändå en känsla av att det är 

en härlig skola, berättar hon. 

Berätta lite om er mat.

– Maten är superviktig då vi har många elever som 

elitsatsar, och maten spelar stor roll för att man ska 

kunna prestera akademiskt. Det är jätteskönt att vi 

får höra att våra elever är nöjda med vår mat. 

Vad vill du att eleverna tar med sig från  
Hagströmska när de tar studenten?

– Massor med roliga minnen! Att eleverna får många 

nya bekantskaper och vänner för livet. Jag hoppas 

att eleverna får med sig en positiv känsla men också 

massor med kunskap så att man klarar sig i framtiden.

SARA STENGÅRD 

REKTOR, HAGSTRÖMSKA FALUN

Hagströmska Gymnasiet Falun 

Gruvgatan 2  |  791 62 Falun  |  www.hagstromska.se/falun
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Information om öppet hus och covid-19
Vi vill bjuda in dig att uppleva Hagströmskas unika tränings- och studiemiljö! Men till 

följd av covid-19 kan flera av våra öppna hus komma att bli digitala eller bokningsbara. 

Håll utkik på vår hemsida där vi löpande uppdaterar informationen.

VILL DU VETA MER OM VAD SOM HÄNDER 
HOS OSS? SCANNA QR-KODEN OCH 
SKICKA EN INTRESSEANMÄLAN.



Mattias Brix är 18 år gammal, han pluggar  
sista året på industritekniska programmet  
med inriktningen produkt- och maskinteknik. 
Efter utbildningen vill Mattias ut och arbeta 
som CNC-tekniker.

Mattias valde Hagströmska Gymnasiet eftersom han 

tyckte att utbildningen skulle passa honom bra. Han 

var inställd på att ta en yrkesexamen eftersom det 

skulle ge honom stora möjligheter att jobba direkt 

efter utbildningen.

– Utbildningen ger mig bra jobbmöjligheter, till ex-

empel där vi har praktik brukar de vilja ha kvar oss, 

berättar han.

På industritekniska programmet får han både arbeta 

praktiskt och arbeta ute i branschen på praktik vilket 

han tycker passar honom bra. Hans utbildning består 

också av teori och programmering för att kunna skö-

ta CNC-maskiner. 

– Nu i trean har vi sammanlagt åtta veckors praktik. 

Vi är lediga måndagar nu då några teoretiska kurser 

är klara, men jag ska börja jobba de dagarna där jag 

gjort praktik redan nu. Man kan välja att läsa hög-

skoleförberedande också, berättar han. 

Mattias fick ett bra intryck av skolan, då han gick på 

både öppet hus och efter det bestämde sig för att gå 

på elev för en dag.

– Under elev för en dag var jag med och kollade på 

maskiner, och hur eleverna programmerar och fick 

se vad man får göra. Det var givande, det kändes bra 

och som ett självklart val. 

Mattias berättar att det bästa med Hagströmska 

Gymnasiet är att skolan är bra. Han är nöjd med 

utbildningen som han går eftersom det leder till jobb 

efter studierna som han tyckte var viktigt.  

Men han tycker också om sin klass.

– Det roligaste är helt klart att få köra maskinerna 

och det praktiska arbetet eftersom jag är intresserad 

av det. Men mitt bästa minne är själva klassen, de 

är grymma!

Framtidsdrömmar?

– Jag vill börja jobba där jag har praktik idag då jag 

trivs väldigt bra där. Min roll där kommer att vara 

svarvare först och främst, men man kan också bli 

montör. Det är en bra arbetsplats där jag vill lära mig 

så mycket som möjligt till en början.

HUR ÄR DET ATT GÅ 
ETT YRKESPROGRAM 
PÅ HAGSTRÖMSKA?

MATTIAS BRIX, 18 ÅR
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TESTA DEN 
SENASTE TEKNIKEN 
INOM GRÄVSYSTEM PÅ 
VÅR MASKINFÖRAR- 
UTBILDNING
På Hagströmska Gymnasiet i Falun strävar vi 
alltid mot att följa branschstandard. För att  
underlätta när våra elever ska ta sina första 
steg i arbetslivet har vi valt att som första  
skola i Sverige använda oss av grävsystemet 
Dig Assist i undervisningen på Bygg- och  
anläggningsprogrammet.

Det händer grejer på Bygg- och anläggning! 

På Hagströmska Falun präglas vår undervisning av 

träning och fritid. Vår idrottsprofil gör sig påmind 

oavsett vilket program du väljer att läsa. För att ge 

våra elever de bästa förutsättningarna för ett hälso-

samt och hållbart arbetsliv vill vi alltid vara utrustade 

med den senaste tekniken – inte minst på Bygg- och 

anläggningsprogrammet!

Inför 2020 tog vi därför beslutet att förnya vår ma-

skinpark! Resultatet? Tre nya Volvomaskiner – en 

EW160E utrustad med Dig Assist, en L60H och en 

EC18E. En riktig drömtrio, om du frågar oss.

Få konkurrenskraftig kompetens och en kick-
start i karriären 

Vad innebär vår moderna maskinpark för dig som 

elev? Förutom en rolig skoltid där du får möjlighet att 

utvecklas tekniskt innebär denna kompetens en di-

rektbiljett in i arbetslivet efter studenten. Framtidens 

fordon blir allt mer tekniskt avancerade och då är det 

vårt uppdrag att förse dig med den kompetens du 

behöver för att briljera på arbetsmarknaden. Vår nya 

satsning stavas alltså: Dig Assist!

Dig Assist är ett otroligt kvalitativt grävsystem. Sys-

temet är enkelt och har alla funktioner som behövs. 

Vi vet att det krävs tid att bemästra ett sånt här 

system, och ger dig därför möjlighet att lära dig det 

på skoltid. Övergången mellan skola och arbete blir 

därför enklare och du blir mer anställningsbar som 

nyexaminerad!

0504

Vill du ha en gymnasieutbildning som ger dig jobb inom 
anläggningsbranschen direkt efter studenten? Då kanske 
Hagströmska Gymnasiet i Falun har programmet för dig! 
Här förbereder vi dig för arbetslivet och ger dig och dina 
klasskamrater den kompetens som branschen efterfrågar.



INRIKTNING FRITID OCH HÄLSA

BARN OCH FRITID

På inriktningen Fritid och hälsa kommer du att få kunskap om olika 
fritids- och friskvårdsverksamheter samt om människors hälsa och 
hälsofrämjande arbete. Du kommer också lära dig att analysera 
och reflektera över människors olika livsvillkor och möjligheter att 
utvecklas.

Arbetsplatsförlagd utbildning, APL, ingår som en del i utbildningen. 
Du får där möjligheten att praktisera och utveckla dina kunskaper i 
olika verksamheter inom fritids- och hälsosektorn samtidigt som du 
knyter kontakter med potentiella framtida arbetsgivare. 

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN 600 P

Engelska 5 100

Historia 1a1 50

Idrott och hälsa 1 100

Matematik 1a 100

Naturkunskap 1a1 50

Religionskunskap 1 50

Samhällskunskap 1a1 50

Svenska 1 100

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN 700 P

Hälsopedagogik 100

Naturkunskap 1a 2 50

Kommunikation 100

Lärande och utveckling 100

Människors miljöer 100

Pedagogiskt ledarskap 100

Samhällskunskap 1a 2 50

Svenska 2 100

INRIKTNINGSÄMNEN 300 P

Fritids- och friskvårdsverksamhet 200

Fritids- och idrottskunskap 100

PROGRAMFÖRDJUPNING 600 P

INDIVIDUELLT VAL 200 P

Individuellt val, åk 2 100

Individuellt val, åk 3 100

 

Gymnasiearbete 100

HÖGSKOLEPAKETET  ( * utökat program)

Svenska 3 * 100

Engelska 6 * 100

SUMMA 2 500 P

P O Ä N G P L A N

INRIKTNING FRITID OCH HÄLSA – BFFRI

BARN OCH FRITID

Vi reserverar oss för eventuella justeringar i poängplanen till nästa läsår.
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INRIKTNING HUSBYGGNAD

BYGG OCH  
ANLÄGGNING

Byggbranschen är i behov av kunniga medarbetare. Inom inriktning-
en husbyggnad får du kunskaper om nytillverkning, renovering och 
ombyggnad av bostäder och lokaler. I utbildningen ingår APL på ett 
företag, där du visar att du kan använda de kunskaper du har fått 
även utanför skolan. 

Efter examen från programmet kommer du ha de kunskaper som 
behövs för att arbeta inom något av bygg- och anläggningsbran-
schens yrken, till exempel som anläggningsarbetare, anläggnings-
maskinförare, byggnadsarbetare, byggnadsmålare eller plåtslagare.

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN 600 P

Engelska 5 100

Historia 1a1 50

Idrott och hälsa 1 100

Matematik 1a 100

Naturkunskap 1a1 50

Religionskunskap 1 50

Samhällskunskap 1a1 50

Svenska 1 100

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN 400 P

Bygg- och anläggning 1 200

Bygg- och anläggning 2 200

INRIKTNINGSÄMNEN 700P

Husbyggnadsprocessen 200

Husbyggnad 1 100

Husbyggnad 2 200

Husbyggnad  3 – ombyggnad 200

PROGRAMFÖRDJUPNING 500 P

INDIVIDUELLT VAL 200 P

Individuellt val, åk 2 100

Individuellt val, åk 3 100

Gymnasiearbete 100

HÖGSKOLEPAKETET  ( * utökat program) 100

Svenska 2 * 100

Svenska 3 * 100

Engelska 6 * 100

SUMMA 2 500 P

BYGG OCH ANLÄGGNING
INRIKTNING HUSBYGGNAD – BAHUS

P O Ä N G P L A N

Vi reserverar oss för eventuella justeringar i poängplanen till nästa läsår.
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INRIKTNING ANLÄGGNINGSFORDON

BYGG OCH 
ANLÄGGNING

Många av dagens maskinförare har pensionsåldern inom räckhåll, 
vilket innebär goda utsikter för en ny generation. Samtidigt väntas 
byggandet av vägar och bostäder öka i takt med att samhället 
utvecklas.

Byggprogrammet med inriktning anläggningsförare innebär en prak-
tisk utbildning med fokus på det verkliga arbetet som maskinförare. 
Du får lära dig anläggningsmaskinteknik med till exempel grävma-
skiner, grävlastare och hjullastare.

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN 600 P

Engelska 5 100

Historia 1a1 50

Idrott och hälsa 1 100

Matematik 1a 100

Naturkunskap 1a1 50

Religionskunskap 1 50

Samhällskunskap 1a1 50

Svenska 1 100

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN 400 P

Bygg- och anläggning 1 200

Bygg- och anläggning 2 200

INRIKTNINGSÄMNEN 900 P

Anläggningsförare – process * 100

Anläggningsförare 1* 200

Anläggningsförare 2 * 200

Anläggningsförare 3 * 200

Anläggningsförare 4 * 200

PROGRAMFÖRDJUPNING 300 P

INDIVIDUELLT VAL 200 P

Individuellt val, åk 2 100

Individuellt val, åk 3 100

Gymnasiearbete 100

HÖGSKOLEPAKETET  ( * utökat program) 100

Svenska 2 * 100

Svenska 3 * 100

Engelska 6 * 100

SUMMA 2 500 P

INRIKTNING ANLÄGGNINGSFORDON – BAANL

BYGG OCH ANLÄGGNING

P O Ä N G P L A N

Vi reserverar oss för eventuella justeringar i poängplanen till nästa läsår.
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INRIKTNING EKONOMI

EKONOMI

Inriktningen ger dig kunskaper inom företags ekonomiska områden 
som redovisning, kalkylering, marknadsföring samt ledarskap och 
organ isation. Vi är dessutom certifierade för att diplomera gymnasie-
ekonomer när du läser inriktningen ekonomi. Som diplomerad gym-
nasieekonom * kan du direkt efter studenten arbeta med ekonomi, 
exempelvis som redovisningsassistent.

På ekonomiprogrammet utvecklar du dina kunskaper i företags- 
ekonomi, samhällsekonomi, entreprenörskap och juridik. 
Samhällsekonomi handlar om hur samhällets resurser används  
på bästa sätt för att tillgodose människors behov. 

Företagsekonomi utgår från företagens perspektiv och är tillsam-
mans med entreprenörskap det som krävs för att starta och driva 
företag. Juridiken behandlar det svenska rättssystemet samt lagar 
och andra författningar som styr eller påverkar företag, organisatio-
ner och privatliv. 

På Hagströmska Gymnasiet får du under din gymnasie tid starta och 
driva ett UF-företag som en del i din utbildning.

* Stiftelsen Företagsam – med representanter från högskola och näringsliv – bedömer och certifierar 
skolor utifrån en rad olika krav och kompetenser. Vår rätt att diplomera gymnasie ekonomer är med 
andra ord en kvalitetssäkring för dig som student.

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN 1 250 P

Engelska 5 100

Engelska 6 100

Historia 1b 100

Idrott och hälsa 1 100

Matematik 1b 100

Matematik 2 b 100

Naturkunskap 1b 100

Religionskunskap 1 50

Samhällskunskap 1b 100

Samhällskunskap 2 100

Svenska 1 100

Svenska 2 100

Svenska 3 100

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN 350 P

Företagsekonomi 1 100

Psykologi 1 50

Privatjuridik 100

Moderna språk 100

INRIKTNINGSÄMNEN 300 P

Entreprenörskap och företagande 100

Företagsekonomi 2 100

Matematik 3 b 100

PROGRAMFÖRDJUPNING 300 P

INDIVIDUELLT VAL 200 P

Individuellt val, åk 2 100

Individuellt val, åk 3 100

Gymnasiearbete 100

SUMMA 2 500 P

INRIKTNING EKONOMI – EKEKO

EKONOMI

Vi reserverar oss för eventuella justeringar i poängplanen till nästa läsår.

P O Ä N G P L A N
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INRIKTNING JURIDIK

EKONOMI

Inriktningen Juridik ger dig kunskaper om rättsordningens betyd else 
i ett demokratiskt samhälle och hur den på verkas av internationell 
rätt.

På ekonomiprogrammet utvecklar du dina kunskaper i företags- 
ekonomi, samhällsekonomi, entreprenörskap och juridik. 

Samhällsekonomi handlar om hur samhällets resurser används  
på bästa sätt för att tillgodose människors behov. 

Företagsekonomi utgår från företagens perspektiv och är tillsam-
mans med entreprenörskap det som krävs för att starta och driva 
företag. Juridiken behandlar det svenska rättssystemet samt lagar 
och andra författningar som styr eller påverkar företag, organisatio-
ner och privatliv. 

På Hagströmska Gymnasiet får du under din gymnasie tid starta och 
driva ett UF-företag som en del i din utbildning.

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN 1 250 P

Engelska 5 100

Engelska 6 100

Historia 1b 100

Idrott och hälsa 1 100

Matematik 1b 100

Matematik 2 b 100

Naturkunskap 1b 100

Religionskunskap 1 50

Samhällskunskap 1b 100

Samhällskunskap 2 100

Svenska 1 100

Svenska 2 100

Svenska 3 100

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN 350 P

Företagsekonomi 1 100

Psykologi 1 50

Privatjuridik 100

Moderna språk 100

INRIKTNINGSÄMNEN 300 P

Filosofi 1 50

Affärsjuridik 100

Rätten och samhället 100

Psykologi 2a 50

PROGRAMFÖRDJUPNING 300 P

INDIVIDUELLT VAL 200 P

Individuellt val, åk 2 100

Individuellt val, åk 3 100

Gymnasiearbete 100

SUMMA 2 500 P

INRIKTNING JURIDIK – EKJUR

EKONOMI

Vi reserverar oss för eventuella justeringar i poängplanen till nästa läsår.

P O Ä N G P L A N

14



INRIKTNING TRANSPORT

FORDON OCH 
TRANSPORT

Inriktningen Transport är en yrkesförarutbildning för dig som vill 
arbeta inom godstransport i framtiden. Du kommer att få kunskaper 
kring trafikkunskap, transportsystem och logistik. Du erbjuds möjlig-
heten att ta körkortsbehörighet till personbil samt lastbil med släp.

Fordons- och transportprogrammet är utbildningen för dig som har 
ett intresse för fordon och vill komma ut i arbetslivet direkt efter 
examen. Branschen är i ett stort behov av utbildad arbetskraft och 
dina chanser till arbete är mycket stora. 

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN 600 P

Engelska 5 100

Historia 1a1 50

Idrott och hälsa 1 100

Matematik 1a 100

Naturkunskap 1a1 50

Religionskunskap 1 50

Samhällskunskap 1a1 50

Svenska 1 100

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN 400 P

Fordonsteknik – introduktion 200

Fordons- och transportbranschen 200

INRIKTNINGSÄMNEN 500 P

Yrkestrafik 1a 200

Yrkestrafik 1b 300

PROGRAMFÖRDJUPNING 700 P

INDIVIDUELLT VAL 200 P

Individuellt val, åk 2 100

Individuellt val, åk 3 100

Gymnasiearbete 100

HÖGSKOLEPAKETET  ( * utökat program) 100

Svenska 2 * 100

Svenska 3 * 100

Engelska 6 * 100

SUMMA 2 500 P

INRIKTNING TRANSPORT – FTTRA

FORDON OCH TRANSPORT

Vi reserverar oss för eventuella justeringar i poängplanen till nästa läsår.

P O Ä N G P L A N
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INRIKTNING PRODUKT- OCH MASKINTEKNIK

INDUSTRITEKNIK 
CNC-TEKNIKER

CNC-operatör eller Maskintekniker är högkvalificerade yrken där 
du arbetar med produktion i CNC-maskiner. CNC står för Computer 
Numerical Control vilket innebär att maskinerna är datorstyrda till 
skillnad från manuella maskiner för skärande bearbetning. I takt  
med att industrin ersätter manuella maskiner med CNC-maskiner 
ökar behoven av personal med kunskaper för den nya, moderna 
industritillverkningen.

Industrin och dess yrkesroller har genomgått stora förändringar.  
Idag handlar ett verkstadsyrke ofta om datorer och kunskaper om 
programmering av styrsystem och kontroll/mätteknik.  

Tidigare yrkesroller som svarvare och fräsare, där man arbetade 
manuellt i maskiner, sköts idag ofta av CNC-operatörer som pro-
grammerar, justerar och övervakar maskinerna.

Programmering och inställning av en CNC-maskin sker utifrån 
ritningar och CAD/CAM-underlag. Det är numera maskinerna som 
svarvar och/eller fräser. Arbetet sätts igång, övervakas och justeras 
av en CNC-operatör som sedan mäter och kvalitetskontrollerar 
produktionen.

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN 600 P

Engelska 5 100

Historia 1a1 50

Idrott och hälsa 1 100

Matematik 1a 100

Naturkunskap 1a1 50

Religionskunskap 1 50

Samhällskunskap 1a1 50

Svenska 1 100

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN 400 P

Industritekniska processer 100

Människan i industrin 100

Produktionskunskap 1 100

Produktionsutrustning 1 100

INRIKTNINGSÄMNEN 300 P

Datorstyrd produktion 1 100

Produktionsutrustning 2 100

Produktutveckling 1 100

PROGRAMFÖRDJUPNING 900 P

INDIVIDUELLT VAL 200 P

Individuellt val, åk 2 100

Individuellt val, åk 3 100

Gymnasiearbete 100

HÖGSKOLEPAKETET  ( * utökat program) 100

Svenska 2 * 100

Svenska 3 * 100

Engelska 6 * 100

SUMMA 2 500 P

INRIKTNING PRODUKT- OCH MASKINTEKNIK – INPRK

INDUSTRITEKNIK 
CNC-TEKNIKER

Vi reserverar oss för eventuella justeringar i poängplanen till nästa läsår.

P O Ä N G P L A N
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INRIKTNING SVETSTEKNIK

INDUSTRITEKNIK

Duktiga svetsare är en yrkesgrupp som är starkt efterfrågad av 
industri företag både i Sverige och utomlands. Utbildningen ger dig 
fördjupade kunskaper inom en eller flera svetsmetoder och möjlighet 
till certifikat/IW-diplom inom vald metod. IW står för International 
Welder. 

Vilken/vilka svetsmetoder en elev väljer att utbilda sig inom beror på 
vilken typ av svetsarbete eleven vill ha i framtiden och vad han/hon 
har bäst handlag för. 

MAG- svetsning handlar t ex om grövre svetsfogar och industriell 
svetsproduktion, medan TIG- svetsning är en mer tålamodskrävande 
metod som används för finare svetsning av mera hantverkskaraktär.

Utbildningen vid Hagströmska Gymnasiet sker enligt de krav på 
teoretisk och praktisk utbildning som finns för IW-diplom. Dessa 
utfärdas enligt en internationell standard vilket ger möjlighet att 
arbeta med världen som arbetsfält för den som så vill.

INRIKTNING SVETSTEKNIK – INSVE

INDUSTRITEKNIK

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN 600 P

Engelska 5 100

Historia 1a1 50

Idrott och hälsa 1 100

Matematik 1a 100

Naturkunskap 1a1 50

Religionskunskap 1 50

Samhällskunskap 1a1 50

Svenska 1 100

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN 400 P

Industritekniska processer 100

Människan i industrin 100

Produktionskunskap 1 100

Produktionsutrustning 1 100

INRIKTNINGSÄMNEN 300 P

Produktutveckling 1 100

Kälsvets 1 – Metod 1 100

Svets grund 100

Tillverkningsunderlag 100

PROGRAMFÖRDJUPNING 800 P

INDIVIDUELLT VAL 200 P

Individuellt val, åk 2 100

Individuellt val, åk 3 100

Gymnasiearbete 100

HÖGSKOLEPAKETET  ( * utökat program) 100

Svenska 2 * 100

Svenska 3 * 100

Engelska 6 * 100

SUMMA 2 500 P

P O Ä N G P L A N

Vi reserverar oss för eventuella justeringar i poängplanen till nästa läsår.
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INRIKTNING NATURVETENSKAP

NATURVETENSKAP

Inriktningen naturvetenskap utvecklar dina kunskaper i framförallt 
biologi, kemi, fysik och matematik. Här på Hagströmska Gymnasiet 
utvecklas dessa kunskaper i ett samspel mellan teori och praktik. 

Ny kunskap startar med en frågeställning. Genom det vetenskap- 
liga arbetssättet med experiment, undersökningar och fältstudier 
utvecklas det naturvetenskapliga förhållningssättet och du får en 
djupare förståelse för de modeller som används för att förklara  
vår omvärld. 

Du tränar dig i kritiskt tänkande, logiska resonemang, problemlös-
ning och systematiska iakttagelser. Din syn på världen blir aldrig 
mer sig lik. Genom våra ämnesövergripande projekt ges också en 
helhetsbild över hur allt hänger ihop men stimulerar framförallt ditt 
analytiska tänkande, din kreativitet och nyfikenhet.

Naturvetenskapsprogrammet på Hagströmska gymnasiet gör dig  
väl förberedd för fortsatta studier vid högskolan, oavsett om du 
fortsätter inom naturvetenskapen eller väljer en annan väg.

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN 1 150 P

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 3 100

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN 450 P

Fysik 1a 150

Kemi 1 100

Biologi 1 100

Moderna språk 100

INRIKTNINGSÄMNEN 400 P

Biologi 2 100

Kemi 2 100

Fysik 2 100

Matematik 4 100

PROGRAMFÖRDJUPNING 200 P

INDIVIDUELLT VAL 200 P

Individuellt val, åk 2 100

Individuellt val, åk 3 100

Gymnasiearbete 100

SUMMA 2 500 P

INRIKTNING NATURVETENSKAP – NANAT

NATURVETENSKAP

Vi reserverar oss för eventuella justeringar i poängplanen till nästa läsår.

P O Ä N G P L A N
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INRIKTNING BETEENDEVETENSKAP

SAMHÄLLSVETENSKAP

Inriktningen Beteendevetenskap är för dig som är intresserad av 
mänskligt beteende och psykologi. Inriktningen lär dig vad som 
formar och påverkar oss människor och hur människor socialiseras 
i olika grupper. 

Inom beteendevetenskapen lär du dig att jämföra och diskutera 
människors livsvillkor utifrån olika perspektiv och teorier. Samhälls-
vetenskapsprogrammet är en mycket bred utbildning som öppnar 
många dörrar och valmöjligheter till vidare högskolestudier. 

Utbildningen utvecklar dina kunskaper om att tolka, förstå och 
förklara samhällsförhållandena i Sverige och globalt, om samspelet 
mellan individ och samhälle samt om hur människors livsvillkor 
varierar över tid och rum. 

I denna utbildning ges du möjlighet att utveckla ett vetenskapligt  
och kritiskt förhållningssätt. Samhällsvetenskapsprogrammet på 
Hagströmska Gymnasiet arbetar utifrån ledorden mänskliga  
rättigheter, internation alisering och integration.

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN 1 150 P

Engelska 5 100

Engelska 6 100

Historia 1b 100

Idrott och hälsa 1 100

Matematik 1b 100

Matematik 2 b 100

Naturkunskap 1b 100

Religionskunskap 1 50

Samhällskunskap 1b 100

Svenska 1 100

Svenska 2 100

Svenska 3 100

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN 300 P

Filosofi 1 50

Psykologi 1 50

Moderna språk 200

INRIKTNINGSÄMNEN 450 P

Ledarskap och organisation 100

Kommunikation 100

Psykologi 2a 50

Samhällskunskap 2 100

Sociologi 100

PROGRAMFÖRDJUPNING 300 P

INDIVIDUELLT VAL 200 P

Individuellt val, åk 2 100

Individuellt val, åk 3 100

Gymnasiearbete 100

SUMMA 2 500 P

INRIKTNING BETEENDEVETENSKAP – SABET

SAMHÄLLSVETENSKAP

P O Ä N G P L A N

Vi reserverar oss för eventuella justeringar i poängplanen till nästa läsår.
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INRIKTNING DESIGN OCH PRODUKTUTVECKLING

TEKNIK

Teknikprogrammet riktar sig till dig som är intresserad av teknik och 
teknik utveckling. Under utbildningen får du bland annat lära dig om 
designprocessen, om hur tekniken kan användas för att ta fram och 
utveckla nya produkter och hur produkter sedan marknadsförs. Du 
får också lära dig om teknik utvecklingen ur olika perspektiv. 

Utöver teknik är fysik, CAD, design och konstruktion centrala ämnen 
inom programmet. Matematik är inom teknikområdet ett språk och 
ett redskap för att förstå, uttrycka och analysera sammanhang. Efter 
avslutad utbildning är du väl förberedd för vidare studier, vare sig du 
vill bli civilingenjör eller väljer ett annat mål.

Hagströmska Gymnasiet erbjuder en utbildning som fokuserar på 
form och funktion ur kund-, marknads- och användarperspektiv. 

Att satsa på design är viktigt för fortsatt utveckling inom svensk 
tillverkningsindustri. Allt fler företag inser vikten av design som 
konkurrensmedel. De måste ständigt ligga långt fram eller till och 
med steget före. En ständig utveckling av produkterna, både med 
tanke på form och funktion, kan vara direkt avgörande för företagens 
framtid.

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN 1 100 P

Engelska 5 100

Engelska 6 100

Historia 1a1 50

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 3 100

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN 400 P

Fysik 1a 150

Kemi 1 100

Teknik 1 150

INRIKTNINGSÄMNEN 300 P

Bild och form 1a1 50

CAD 1 50

Design 1 100

Konstruktion 1 100

PROGRAMFÖRDJUPNING 400 P

INDIVIDUELLT VAL 200 P

Individuellt val, åk 2 100

Individuellt val, åk 3 100

Gymnasiearbete 100

SUMMA 2 500 P

INRIKTNING DESIGN OCH PRODUKTUTVECKLING – TEDEST

TEKNIK

P O Ä N G P L A N

Vi reserverar oss för eventuella justeringar i poängplanen till nästa läsår.
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