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NATURVETENSKAP (NA)

Genom naturvetenskapen får du kunskaper om sammanhang i naturen genom 

att studera kemiska processer, livets villkor, fysikaliska fenomen och matematik. 

Här får du studera sammanhangen med naturvetenskapliga metoder och 

göra empiriska mätningar av uppställda hypoteser. Du får ta del av befintlig 

forskning och lär dig grunderna i att ta fram ny genom tester i både fält och 

laboratorier.

En gymnasieutbildning inom naturvetenskap ger dig en teoretisk bredd att 

bygga vidare på med högskolestudier. Inriktningen mot naturvetenskap ger dig 

fördjupade kunskaper inom de naturvetenskapliga ämnena. Inriktningen mot 

naturvetenskap och samhälle ger dig en tvärvetenskaplig grund där du studerar 

naturvetenskapen utifrån samhällsvetenskapliga perspektiv. Båda inriktningarna 

ger dig en bred förståelse för vetenskapens roll i samhällsutvecklingen och för 

de framtida utmaningar mänskligheten står inför.

Programmet ger dig  
grundläggande behörighet  
för högskolestudier.

Här kommer du nära vetenskapen och får en 
stabil grund att läsa vidare på.  
#ystadgymnasium #naturvetenskapsprogrammet 
#fullpotential #ystad

Beroende på vilken inriktning och 
vilka fördjupningskurser du väljer 
formar du din utbildning själv. Kontakta 
studievägledare om du vill veta hur du 
får mer av det som intresserar dig mest.

Dina val

Charles Svennergård 
Studie- och yrkesvägledare

0704-34 05 44

charles.svennergard@ystad.se





KURSER INOM PROGRAMMET
Programgemensamma ämnen

Biologi 1 100

Fysik 1a 150

Kemi 1 100

Moderna språk 100

Inriktningskurser - Naturvetenskap

Biologi 2 100

Fysik 2 100

Kemi 2 100

Matematik 4 100

Inriktningskurser -  
Naturvetenskap och samhälle

Biologi 2 100

Geografi 1  100

Samhällskunskap 2 100

Programfördjupningskurser exempel

Bioteknik 100

Matematik 4 (NASA) 100

Matematik 5 100

Matematikspecialisering 100

Naturvetenskaplig spec - kriminalteknik 100

Naturvetenskaplig spec - miljö 100

Psykologi 1 + Psykologi 2 100

Politik och hållbar utveckling 100

Miljö- och energikunskap 100

Individuellt val 200

Gymnasiearbete 100

Gymnasiegemensamma ämnen

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 / Svenska som andraspråk 1 100

Svenska 2 / Svenska som andraspråk 2 100

Svenska 3 / Svenska som andraspråk 3 100


