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NATURVETENSKAPSPROGRAMMET (NA)
Tycker du om matte? Då kan NA vara något för dig. En förutsättning för att du ska förstå fysik, kemi
och biologi är att du också har en riktigt bra kunskapsbas i matematik. Naturvetenskapligt program är
ett krävande men spännande program, som ger dig behörighet att söka de flesta utbildningar vid
universitet och högskolor. Utöver de kurser som ingår i programmet har du möjlighet att bland annat
läsa extra kurser i matematik och språk, vilket gör att du kan få 2,5 meritpoäng (full merit).
Fyrisskolan – ett teknikcollege
Fyrisskolans naturvetenskaps- och teknikprogram är certifierade inom
Teknikcollege. Det betyder att du kan dra nytta av skolans samarbeten med
företag och få goda kontakter med näringslivet. Certifieringen innebär också att du
garanterat kan utöka antalet kurser med 300 p för att få t.ex. bättre
teknikkunskaper, en ökad programfördjupning eller en bredare behörighet för att
läsa vidare.
Inriktning Naturvetenskap
På Fyrisskolan ger vi inriktningen Naturvetenskap. Dina studier i biologi, fysik och kemi är de mest
omfattande i gymnasieskolan. I dessa ämnen får du arbeta både teoretiskt och laborativt. Du får veta
mera om hur människan, naturen och moderna tekniker fungerar och interagerar. Det här är en
inriktning som ger en bra grund för vidare studier inom det naturvetenskapliga området.

I våra fördjupningskurser får du använda moderna analysmetoder för att med
hjälp av DNA-teknik avslöja brottslingar. Du får använda genteknik för att
framställa självlysande bakterier. Du får lära dig mer om hur olika röntgenmetoder,
ultraljud och magnetkamera används inom sjukvården. Du får studera universums
uppbyggnad och teorier om universums fortsatta utveckling där du träffar på
begrepp som Big Bang, svarta hål, supernovor och kvasarer.

Det här är programmet för dig som är nyfiken naturvetare som vill använda dina teoretiska
kunskaper i laborativt och vetenskapligt arbete!

NT-klass
NT-klass

Har du svårt att bestämma dig om du vill
läsa natur eller teknik? I NT-klass på
Fyrisskolan erbjuds du att läsa både de
tekniska och naturvetenskapliga ämnena
under ditt första år. Du får gott om tid att
tänka igenom vilken inriktning som passar
dig bäst.

Åk 1

Naturvetenskapsprogrammet

Teknikprogrammet

Välj inriktning

Naturvetenskapsprogrammet

Åk 2-3

Inriktning:
Naturvetenskap

Inriktning:
Teknikvetenskap

Teknikprogrammet

Inriktning:
Design- och
produktutveckling

Inriktning:
InformationsOch medieteknik

En ingång. Två program.
Plugga vidare på
Universitet/högskola

Fyra inriktningar. Ändlösa möjligheter.

Teknik Åk 4
(Gymnasieingenjörsexamen)

Gå vidare direkt ut i arbetslivet

Poängplan NA
Gymnasiegemensamma ämnen
Engelska 5-6
Historia 1b
Idrott och Hälsa 1
Matematik 1c-2c-3c
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1b
Svenska 1-3

200p
100p
100p
300p
50p
100p
300p

Summa:

1150p

Programgemensamma karaktärsämnen
Biologi 1
Fysik 1
Kemi 1
Moderna språk
Summa:

100p
150p
100p
100p
450p

Gymnasiearbete
Individuellt val
Inriktning och fördjupning

100p
200p
600p
§

Inriktning: Naturvetenskap
Biologi 2
Fysik 2
Kemi 2
Matematik 4
Summa:

Årets poängplan. Revideras regelbundet.(rev-17)

100p
100p
100p
100p
400p

Fördjupning: Science och kriminalteknik
Naturvetenskaplig specialisering
Summa:

Ma spec 100 p – inlagd HT 2017

200p
200p

fyrisskolan.uppsala.se

