
Naturvetenskapsprogrammet är 
ett program som ger dig en bred 
högskoleförberedelse. När du väl-
jer NA på Vägga Gymnasie skola 
får du en utbildning med både 
bredd och djup.

Programmet passar för dig som är 
intresserad av naturvetenskapliga 
ämnen. Utbildningen lägger grun-
den för fortsatta studier inom natur-
vetenskap, matematik och teknik. 
Programmet förbereder också för 
fortsatta studier inom andra veten-
skapliga områden. Du läser även 
moderna språk som en naturlig del 
av utbildningen.

Utbildningen består till stora delar 
av fältstudier, experiment och la-
borationer. Det naturvetenskapliga 
arbetssättet och den naturveten-
skapliga metoden betonas i utbild-
ningen och utgör, tillsammans med 
matematik, karaktären på program-
met. På Vägga har vi nära till natu-
ren och Östersjön, vilket ger stora 
möjligheter till exkursioner utom-
hus.

Utbildningen ökar ditt ansvarsta-
gande och förbättrar din samar-
betsförmåga samt stimulerar dig till 
att se möjligheter, försöka lösa pro-
blem, ta initiativ och omsätta idéer i 
praktisk handling. 

Du har stor valfrihet till egna ämnes-
val inom programmet. På Vägga har 
vi på NA flera gästföreläsningar var-
je läsår. Kontakter med högskolor, 
universitet och näringsliv är själv-
klara.

Efter gymnasiet 
Genom att gå NA på Vägga får du  
den bredaste behörigheten till fort-
satta studier och kan därför söka 
vidare till de allra flesta utbildningar 
på högskola och universitet.

VÄGGA GYMNASIESKOLA
NATURVETENSKAPSPROGRAMMET

NA

“NA-programmet öppnar många dörrar. 

De breda kunskaperna som programmet 

erbjuder får eleven att utvecklas och förstå 

hur naturvetenskap fungerar. Både de te-

oretiska och de praktiska inslagen är ren 

magi. Allting är fantastiskt kul! ”

Martin Hendawi

Kontakt NA 
Programsamordnare 
Christina Karlsson 
christina.karlsson@utb.karlshamn.se 
vaggagymnasieskola.se/program/NA

Inriktningar NA
-> Naturvetenskap
Denna inriktning ger fördjupade 
kunskaper inom biologi, fysik, 
kemi och matematik.

-> Naturvetenskap och 
samhälle
Denna inriktning ger fördjup-
ning inom geografi, biologi och 
samhällskunskap.
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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:
Exempel på fördjupningskurser för båda  inriktningarna
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)

100912Kurser och inriktningar startar endast om erforderliga beslut fattas.


