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Vart vill du?

“Jag var inte helt säker på vilken högskoleutbildning jag ville söka 
men förstod att det som intresserade mig krävde naturvetenskaplig 
grund. Genom att läsa naturvetenskapligt basår kunde jag i princip 
söka vilken utbildning som helst.”
Ronja Nelson, miljö- och hälsoskyddsinspektör 



Om skolan

Folkhögskola är en fri och frivillig skolform för 
vuxenutbildning. Sörängens folkhögskola är 
över 100 år gammal. 
Folkhögskolan vill idag erbjuda människor en 
andra chans i livet - till utbildning och person-
lig utveckling.

Vad är folkhögskola?



Sörängens folkhögskolaSörängens folkhögskola



Skolhuset foajé

Biblioteket Gymnastiksalen

Matsalen



Vad är Naturvetenskapligt basår?

På Naturvetenskapligt basår läses kurser i matematik, fysik, biologi 
och kemi på gymnasienivå. Studierna ger behörighet till medicin-
ska, naturvetenskapliga och tekniska utbildningar på högskola och 
universitet.

Kursplan basår



Matematik, fysik

“Tempot på basåret är högt. 
Repetera gärna matematik 1+2 
innan höstterminen startar.”
Mattias Frisendahl, lärare

Mattias undervisar i matematik och fysik.



Johan är doktor i kemi och undervisar i 
kemi, biologi, miljöteknik och biomedicin.

Biologi, kemi
“Repetera  det du har läst om 
kemi och biologi innan basåret 
börjar. Det är en stor fördel. 
Under hösten läses kemi och 
under våren läses biologi.”
Johan Malm, lärare

Sörängens folkhögkola har ett välutrustat laboratorium för olika 
tekniker inom biologi, bioteknik, fysik, medicin och kemi. 

Laboratorium

Labbar

Laboratorium



Röster om Naturvetenskapligt basår

“Studiemiljön på Sörängen är optimal. Liten klass som ger eleven 
möjlighet att få mycket hjälp av läraren.” 
Jon Pettersson, studerar på läkarprogrammet, Uppsala universitet

“Det naturvetenskapliga basåret är tufft. Förbered dig på detta. Köp 
gärna böckerna några månader i förväg och slöläs eller gör matema-
tikuppgifter för att komma igång.”
Christer Edvardsson, studerar på kemiprogrammet, Göteborgs universitet

“Lärarna är fantastiska! Entusiasmerande, engagerade och kunniga. 
De motiverar studenterna och hjälper till, även med det som inte rör 
studierna.”
Sara Johansson, studerar på läkarprogrammet, Örebro universitet

“Som boende på internatet träffade jag ofta många i klassen på kväl-
larna, vi brukade plugga och spela brädspel kombinerat med mycket 
kladdkaka.”
Johan Magnusson, studerar till civilingenjör i teknisk fysik, Uppsala 
universitet



Studieomdöme
Allmän linje, Naturvetenskapligt basår,  ger rätt till studieomdöme 
efter slutförd kurs som kan leda till grundläggande och särskilda 
behörigheter vid ansökan till högskola/yrkeshögskola. Omdöme 
sätts i intervallet 1-4 där 4 är det högsta omdömet. Omdömet avser           
“ förmåga till högre studier” .

Antagningskrav
Matematik 1 a/b/c och 2 b/c. Svenska 2.

Ansökan
Sista ansökan är 1 maj. Om du skickar in din ansökan senare tar vi 
hand om den om det blir någon ledig plats.
Turordning för antagning inom antagningsperioden: den som har 
högst betyg eller omdöme i matematik, följt av svenska 2.
Om du saknar några ämnen i våra antagningskrav har du möjlighet 
att gå ett förberedande år på allmän linje. Du är då garanterad plats 
på naturvetenskapligt basår.

Naturvetenskapligt basår



Sörängens folkhögskola
Sörängens folkhögskola är en skola 
med kulturprofil. 
Skolan grundades av Landsting-
et i Jönköpings län redan 1876 
och sedan 1915 ligger den på sin 
nuvarande plats.

Naturvetenskapligt basår
Studierna på naturvetenskapligt 
basår ger behörighet till medi-
cinska, naturvetenskapliga och 
tekniska utbildningar på högskola 
och universitet där ett eller flera 
av ämnena biologi, fysik, matema-
tik eller kemi krävs.
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Sörbokserien:
Allmän linje
Animation
Bilderbok
Fotografi
Författare
Keramik
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