
 Naturvetenskapsprogrammet 
är ett program som ger dig 
en bred  högskoleförberedelse. 

Utbildningen lägger grunden 
för fortsatta studier inom na-
turvetenskap, matematik och 
teknik. Programmet förbereder 
också för fortsatta studier inom 
andra vetenskapliga områden.

Utbildningen består till stora 
delar av fältstudier, experiment 
och laborationer. Det naturve-
tenskapliga arbetssättet och 
den naturvetenskapliga meto-
den betonas i utbildningen och 
utgör tillsammans med mate-
matik, karaktären på program-
met. Du läser även moderna 
språk som en naturlig del av ut-
bildningen.

Utbildningen ökar ditt ansvars-
tagande och förbättrar din sam-
arbetsförmåga samt stimulerar 
dig till att se möjligheter, försö-
ka lösa problem, ta initiativ och 
omsätta idéer i praktisk hand-
ling. När du väljer NA på Väg-
ga Gymnasieskola, får du en 
utbildning med både bredd och 
djup.

Du har stor valfrihet till egna 
ämnesval och du får den bre-
daste behörigheten till fortsatta 
studier. På Vägga har vi på NA 
gästföreläsningar flera gånger 
per termin. Kontakter med hög-
skolor, universitet och närings-
liv är självklara.
 

VI ERBJUDER FÖLJANDE  
INRIKTNINGAR PÅ NA:
Naturvetenskap
Denna inriktning ger  fördjupade 
kunskaper inom biologi, fysik, 
kemi och matematik.
Naturvetenskap och samhälle
Denna inriktning ger  fördjupning 
inom geografi, naturvetenskap 
och samhällskunskap.

VÄGGA GYMNASIESKOLA
NATURVETENSKAPSPROGRAMMET

NA

 KONTAKT NA
SYV Ingela Ström 
ingela.strom@utb.karlshamn.se

Programsamordnare  
Christina Karlsson 
christina.karlsson@utb.karlshamn.se

Rektor Åsa Wyndhamn 
asa.wyndhamn@utb.karlshamn.se

“Jag vill studera vidare efter  gymnasiet 
och valde därför NA, Programmet är 
 högskoleförberedande och ger mig en 
bred behörighet i framtiden. Här på NA 
blandar vi praktiska och teoretiska ämnen, 
vilket är jättekul! Våra engagerade lärare 
gör att man blir motiverad och hela tiden 
vill utvecklas mera.”

Hanna Nilsson NA17b

väggagymnasieskola.se

Naturvetare behövs 
- spännande yrken väntar!



Vägga Gymnasieskola
KARLSHAMNS KOMMUN
Väggavägen 2
374 81 Karlshamn 
0454-57 40 00
väggagymnasieskola.se

NA POÄNGPLAN 2019

NATURVETENSKAPSPROGRAMMET
Kursnamn, Poäng Årskurs 1 Årskurs 2 Årskurs 3

Gymnasiegemensamma ämnen, 1150p

Engelska 5-6 (200p)

Idrott och hälsa 1 (100p)

Matematik 1c, 2c och 3c (300p)

Samhällskunskap 1b (100p)

Svenska/Svenska som andraspråk 1-3 (300p)

Historia 1b (100p)

Religionskunskap 1 (50p)

Programgemensamma karaktärsämnen, 450p

Biologi 1 (100p)

Fysik 1 (150p)

Kemi 1 (100p)

Moderna språk (100p)

Inriktningskurser

Inriktning Naturvetenskap; NANAT, 400p

Biologi 2 (100p) NANAT

Fysik 2 (100p) NANAT

Kemi 2 (100p) NANAT

Matematik 4 (100p) NANAT

Inriktning Naturvetenskap och samhälle; NANAS, 300p

Geografi 1 (100p) NANAS

Samhällskunskap 2 (100p) NANAS

Biologi 2  (100p) NANAS

Programfördjupningar, 200-300p. Exempel:

Engelska 7  (100p)

Entreprenörskap (100p)

Hållbart samhälle  (100p)

Matematik 4 (100p)

Matematik 5 (100p)

Moderna språk (100p)

Psykologi 1 och Psykologi 2a (50+50 p)

Webbutveckling (100p) 

Gymnasiearbete (100p)
Individuellt val (200p)
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