Naturvetenskapsprogrammet
- naturvetenskap
- naturvetenskap
och samhälle

Valbara kurser
Om den inriktning som intresserar dig mest inte
ger full behörighet till de högskoleutbildningar du
funderar på, kan du ordna det med dina valbara
kurser. Vi erbjuder alla kurser i matematik och
naturvetenskapliga ämnen som krävs. Du kan
också välja språk eller andra kurser som breddar
dina kunskaper.

Gymnasiearbete
Under årskurs 3 genomför du ett gymnasiearbete
inom ramen för programmet eller studieinriktningen. Syftet med arbetet är att tillämpa och
fördjupa kunskaper inom ett kunskapsområde på
programmet eller studieinriktningen.

Framtiden

För dig som…
vill hålla alla vägar öppna och är intresserad
av naturvetenskapliga ämnen och matematik .
Naturvetenskapliga programmet är ett studieförberedande program och det ger den bredaste
behörigheten till universitet och högskolor. Är du
dessutom intresserad av språk, samhällsfrågor m m är det desto bättre. Du kommer att bli
eftertraktad.
Naturvetenskaplig utbildning värderas högt
oavsett inom vilket område du tänker studera eller
arbeta. Du får själv undersöka olika fenomen. Du
lär dig att ställa upp problem, göra iakttagelser
och dra slutsatser. Du utvecklar din förmåga till
problemlösning och ökar din kreativitet.

Inriktningar
Val av inriktning görs inför årskurs 2.
Naturvetenskap
Du fördjupar dig i de naturvetenskapliga ämnena
biologi, kemi och fysik. Denna inriktning ger goda
förkunskaper till högskoleutbildningar inom hela
den naturvetenskapliga och tekniska sektorn,
men även till utbildningar inom andra sektorer.
Naturvetenskap och samhälle
Du kompletterar dina studier inom matematik
och naturvetenskap med att studera geografi och
samhällskunskap. Du lär dig förstå hur människan
samverkar med naturen. Inriktningen behandlar
frågor som överlevnad, resursanvändning och
miljö. Du lär dig hur vårt samhälle är organiserat,
hur beslut fattas och hur vår demokrati fungerar.
Du får även grunder i nationalekonomiska teorier.

Du kan läsa vidare inom nästan alla områden.
Detta gäller även inom t. ex. teknik och ekonomi.
Dina goda kunskaper i matematik och naturvetenskap och din breda allmänbildning behövs
inom många yrken. Behovet av människor med
naturvetenskaplig utbildning är stort.
Du som elev är skolans viktigaste resurs. Arbetsmiljön ska vara trygg, trivsam och skapa förutsättningar för kreativitet och kritiskt tänkande. Den
miljön finns på Vadsbogymnasiet.
Välkommen till oss!

www.vadsbogymnasiet.se
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