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UTBILDNINGAR

”Välj Nacka
gymnasium
om du är beredd
att satsa”
MÖT SARAH WASMUTH LJESSNOI
OCH ANDRA ELEVER PÅ SKOLAN

Utbildningskatalog 2019

DIN UTBILDNING
FÖR FRAMGÅNG

Engagerade lärare, motiverade
elever och goda resultat
Din utbildning för framgång

älkommen till oss på Nacka gymnasium.
Vi som jobbar här är mycket stolta över vår skola. Det har
vi också anledning att vara. Undersökning efter undersökning visar att Nacka gymnasium håller toppkvalitet och under en
lång följd av år har vi legat i topp när det gäller antalet förstahandsansökningar i Stockholmsregionen.
Men viktigast av allt är att våra elever är väldigt nöjda med oss;
en överväldigande majoritet av alla som går på Nacka gymnasium
rekommenderar skolan till andra elever. Det säger mer än något
annat om vilken fantastiskt bra skola vi har!
I katalogen som du håller i din hand kan du läsa om alla de 19
olika utbildningar vi har att erbjuda: från samhällsvetenskap, naturvetenskap och teknik till bygg och musikproduktion. På Nacka
gymnasium finns den kreativitet och kompetens, den bredd och de
möjligheter som krävs för att ge dig en bra, konkurrenskraftig utbildning
och en god förberedelse både för högskolestudier och för ett spännande
yrkesliv.
Ta dig tid att titta igenom katalogen. Se efter om vi har en klass
för dig. För varje utbildning har vi angett en person som du kan
kontakta om du vill veta mer. Gå också gärna in på vår hemsida:
www.nacka.se/valfard-skola/nacka-gymnasium
Där hittar du ännu mer information om oss.
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Du kommer att tillbringa mycket tid på din
gymnasieskola. Det är viktigt att den skolan
uppfyller dina förväntningar på kompetent
personal, god utbildning och en trygg miljö.
Hos oss hittar du allt detta och en mängd
spännande program, som gör dig redo för
den framtid du siktar på. Vi erbjuder
utbildning för framgång i en föränderlig värld.
Nacka gymnasium är en skola
i tiden – och för framtiden.

Följ oss:

Jarl Axelsson
Rektor Natur och teknik

Helen Bejmar
Rektor Samhälle

Läser SKD16

Smilla Agder
valde samhälle och skapande
är Smilla skulle välja program var det viktigt
att få behörighet till högskolan, men också att
blanda teoretiska ämnen med eget skapande.
– Konst och design är egentligen en samhällslinje,
men vi har mer kreativa kurser som bild, grafisk illustration och digitalt skapande. Vi lär oss Photoshop och
studiefoto, men har också samhällskunskap alla tre åren.
Och så historia och religion, som jag verkligen gillar.
Det är kul att förstå hur andra människor tänker.
Valet av gymnasium var inte lika svårt, även om
Smilla bor på Södermalm och har andra skolor i närheten.
– Nacka gymnasium kändes som ett säkert kort.
Jag känner några som har gått här och trivts jättebra.
Om man är skeptisk till en stor skola tycker jag att man
ska tänka om, för det är väldigt bra struktur här.
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Verkligen inte rörigt, utan ordning och reda.
Lärarna är väldigt bra, de lyssnar och tar tag i saker.
Två kurser har gjort särskilt stort intryck på Smilla:
psykologi och fotografi. Efter att ha tagit studiofoton i
kursen Digitalt skapande valde hon fotografi som Individuellt val. Tillsammans med en kompis har hon startat
ett instagramkonto med bilder på vegetarisk mat, men
nu vill hon skaffa en riktigt bra kamera och börja fota
på allvar. Helst landskapsbilder, men inte bara vackra
vyer utan sådana som uttrycker känslor.
Smilla skulle gärna läsa psykologi på universitet,
men annars är planen att bli möbeldesigner. Och med
ett program som SKD är dörrarna öppna – både till
kreativa yrken och högskolestudier.

Ett spännande val ligger framför dig.
Gymnasievalet! Ett val som
påverkar din framtid. Vilken skola är
rätt för dig de närmaste tre åren?
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Möt eleven Henry Niss Lager
Det var inte helt lätt att välja program,
men Henry är väldigt nöjd.
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Vi ska vara bäst på att vara
kommunal gymnasieskola
Under dina tre gymnasieår vill du få bra undervisning, men också en
stimulerande och trygg miljö. På Nacka gymnasium får du
allt detta – och utbildning för framgång i en föränderlig värld,
där kunskaper betyder mer än någonsin.

i
FAKTA
Sex nationella program,
flera specialutbildningar och ett brett
kursutbud.
I Sveriges kommuners och landstings
ranking ligger vi i topp bland de
skolor där flest elever tar examen.
Vi fick fantastiskt fina omdömen av
Skolinspektionen vid den senaste
granskningen. Och vi har alltid legat
i den absoluta toppen bland skolorna
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å Nacka gymnasium möts varje dag 2 200 elever
och på vårt campus finns alltid någonting att
göra. Efter lunchen i skolmatsalen, med god
och näringsriktig mat som lagas på plats, träffar du
kanske dina kompisar i cafeterian och tar del av utställningar med elevers konstverk. Kanske deltar du i
någon av de aktiviteter som vår fritidsledare anordnar.
Eller varför inte utnyttja din lediga tid effektivt,
genom att studera i vårt välutrustade bibliotek där
det finns kunnig personal och gott om studieplatser?
Vårt skolbibliotek är så bra att det sex år i rad har
blivit klassat som ett skolbibliotek i världsklass, något
som vi är oerhört stolta och glada över.
Oavsett vad du väljer att göra så kommer du att
uppleva den trevliga stämning som kännetecknar
Nacka gymnasium.

i Stockholmsregionen när det kommer
till trygghet och nöjda elever.
Du hittar oss tio minuter med buss
från Slussen, på promenadavstånd
från Nacka Forum.

Fyra språk

Du som ska gå ett högskoleförberedande program
väljer ett modernt språk inför år 1. Vi erbjuder fyra
språk: franska, italienska, spanska och tyska.

På vårt campus finns flera cafeterior,
aula, bibliotek, idrottsplatser, sporthall, skatepark och simhall.
Vi ligger i topp vad gäller
förstahandssökande i hela
Stockholmsregionen.
Hos oss går ca 2200 elever.
Fria skolmåltider.
Fritt busskort.
Men viktigast av allt är att våra
elever är väldigt nöjda med oss!

Satsa på en yrkesutbildning med
grundläggande högskolebehörighet

Om du är praktiskt lagd och vill ut i arbetslivet,
men också vill ha möjlighet att läsa vidare på universitet eller högskola, är våra yrkesutbildningar något
för dig. Du varvar teori med praktik på företag och
arbetsplatser, så att du är väl förberedd när du
kommer ut på arbetsmarknaden. Samtidigt kan du
skaffa dig grundläggande högskolebehörighet.

Externa samarbeten

Nacka gymnasium deltar i ett flertal externa samarbeten,
både inom och utom Sverige. Sedan flera år tillbaka
finns ett väl upparbetat samarbete med Canterbury
College, där en klass per termin har möjlighet att
läsa gymnasiekurser på engelska i Canterbury. Varje
år deltar ett antal elever i språkresor och andra typer
av resor. Vi har till exempel ett flertal samarbetsprojekt
inom Atlas, Erasmus och Nordplus. I Sverige samarbetar
vi bland annat med Stockholms universitet och
Vetenskapens hus.
Modern IT-miljö

Vi jobbar enligt konceptet ”en till en” (1-1), där varje
elev lånar en bärbar dator av skolan som används för
skolarbetet. I digitala klassrum delar elever och lärare
dokument med varandra och om det ändå finns
behov av pappersutskrifter har varje elev ett utskriftskonto. Lektionssalarna är utrustade med moderna
projektorer så att lärare och elever kan visa presentationer och spela upp ljud.

Läser TE16

Alexander Uray
skapar framtidens spel
lexander älskar allt som har med teknik att
göra, så det var aldrig någon tvekan om vilket
program han skulle välja.
– Teknikprogrammet är den perfekta kombon om man
gillar datorer och matte, men också är kreativ. Vi gör
mycket praktiskt, skissar på framtidsstäder och bygger
vindkraftverk. Jag lär mig massor av de andra i klassen,
många kan så mycket, och via en bekant har man plötsligt fem nya vänner. Det finns en trevlig gemenskap här.
Alexander har två storasystrar som gått på – och
älskat – Nacka gymnasium.
– Det här är en skola som satsar. Tekniksalarna är jättefina, med slipmaskiner och 3D-skrivare bland annat.
Biblioteket är stort och skönt att plugga i. Här finns
mycket resurser och väldigt bra lärare. En av tekniklärarna är den bästa lärare jag nånsin haft.
Kurserna i CAD, programmering och webbutveckling
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har varit extra givande – och CAD-kunskaperna har
Alexander redan haft nytta av, när han sommarjobbade
på arkitektkontor och lade sista handen vid planritningar
till över 200 lägenheter.
Han har också ett ganska ovanligt extraknäck som
hårmodell och har nyligen hittat en agentur för andra
modelljobb.
– Men skolan går först! Träning och att vara med
kompisar är också viktigare. Och jag vill plugga vidare,
inte satsa på att vara modell. Tidigare var det bara KTH
som gällde, nu har jag fått upp ögonen för spelprogrammering
och mjukvaruutveckling.
På kursen i programmering gjorde Alexander ett retrospel i Java, nu funderar han på att skapa ett spel som
sitt gymnasiearbete.
– Mitt drömjobb skulle vara att jobba åt något stort
spelbolag, eller – vem vet – ha mitt eget.

Ett skolbibliotek
i världsklass

iblioteket på Nacka gymnasium är en
pedagogisk resurs som är väl integrerad i
skolans verksamhet. Våra utbildade bibliotekarier bedriver, i nära samarbete med skolans lärare,
ett målinriktat arbete för att stärka elevernas
informationskompetens och främja deras läsning.

B

Biblioteket har för sjätte året i rad tilldelats kvalitetsutmärkelsen ”Ett skolbibliotek i världsklass” av
fackförbundet DIK - och 2012 utsågs det till
”Årets skolbibliotek” av den Nationella skolbiblioteksgruppen.
De rymliga bibliotekslokalerna ligger centralt,
nära skolans entré, och erbjuder ett brett utbud
av skönlitteratur, fackböcker, tidskrifter och databaser. Här finns gott om studieplatser, flera
grupprum och ett tyst studierum.
Biblioteket har öppet hela skoldagen och bibliotekarierna finns på plats för att hjälpa dig att söka
information eller hitta litteratur – allt för att du
ska nå dina mål och lyckas i dina studier.
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En interaktiv skrivtavla gör det möjligt för större
grupper att söka information tillsammans med
bibliotekarierna. Och bibliotekarierna stannar
inte i biblioteket, utan kommer ut i klassrummen
för att tillsammans med lärarna hålla lektioner om
källkritik, medie- och informationskunnighet och
informationssökning – eller för att boktipsa.
Ett centralt uppdrag för biblioteket är att bidra
till att eleverna upptäcker litteratur och kultur
som värdefulla källor till kunskap och glädje.
Elever med dyslexi eller annan läsnedsättning får
hjälp med ett personligt konto för nedladdning
av talböcker. I biblioteket har också den elevstyrda
bokcirkeln sina regelbundna träffar.
Konsten i biblioteket är skapad av våra elever,
som tillsammans med sina bildlärare ordnar
uppmärksammade utställningar.

BIBLIOTEKET
I KORTHET
Öppet under hela skoldagen.
Fackutbildade bibliotekarier.
Gott om studieplatser,
flera grupprum och ett
helt tyst studierum.
Ett rikt utbud av litteratur,
tidskrifter och databaser,
som bygger på elevernas
behov och intressen.
Kvalitetsutmärkelsen
"Ett skolbibliotek i världsklass"
för sjätte året i rad.
Årets skolbibliotek 2012.
Elevstyrd bokcirkel.
Läsutmaningen #ngläser
där lärare och elever
tipsar om böcker.

Läser NAS17

Sarah

Wasmuth Ljessnoi
kombinerar perspektiv
ör lite mer än ett år sedan satt Sarah och skulle
välja gymnasium, med femton olika kataloger
framför sig. Hon kände sig extra intresserad av
naturämnena, men ville hellre skriva reportage än labbrapporter. Lösningen blev Naturvetenskap med samhällsinriktning – ett program som många inte ens
förstår, eftersom vi är så vana vid att tänka natur eller
samhälle.
– Jag valde NAS för att kunna få lite av båda. Man
missar på att behöva välja mellan dem. Vad vi gör i
samhället har ju konsekvenser för naturen, och tvärtom.
Sarah bor i Enskede, men ville inte låta avståndet avgöra
vilket gymnasium hon valde.
– Det finns kollektivtrafik, så jag ville ta ett gymnasium som jag tyckte var bra. Nacka gymnasium är stort
och öppet, jag gick på Öppet hus och pratade med
många trevliga lärare. Dessutom kollade jag hur många
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som hade gått ut med bra betyg. Välj Nacka gymnasium om du är beredd att satsa, för åtminstone på min
linje är det ganska högt tempo!
Sarahs önskan om att skriva reportage har blivit uppfylld, bland annat i ett projekt där elever på NAS och
språkintroduktion intervjuade varandra.
– Du läser i tidningen om flyktingar och tänker att
det är hemskt, men det ger ett helt annat perspektiv att
sitta mittemot någon.
På fritiden har Sarah allt annat än tråkigt – hon
målar, broderar, virkar, stickar och skriver, mest fantasyberättelser. Dessutom spelar hon teater och har just blivit
spelledare i skolans rollspelsklubb.
Efter gymnasiet vill Sarah jobba ett år, helst på Naturhistoriska museet. Sedan är drömmen att bli historiker –
gärna medicinhistoriker, för att även på universitetet
kombinera natur och samhälle.

By gg - o c h a n l ä gg n in g sp ro g ra m me t

Kurser inom BA
HUSBYGGNAD

Gymnasiegemensamma
ämnen
Engelska 5
Historia 1a1
Idrott och hälsa 1
Matematik 1a
Naturkunskap 1a1
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1a1
Svenska 1
eller Svenska som
andraspråk 1

Poäng
100
50
100
100
50
50
50
100

Programgemensamma
karaktärsämnen
Bygg och anläggning 1
Bygg och anläggning 2

200
200

Inriktningskurser
Husbyggnadsprocessen
Husbyggnad 1
Husbyggnad 2
Husbyggnad 3

200
100
200
200

Programfördjupning*
Träarbetare
Betong 1 (lågform och platta
Betong 2 (väggar och pelare)
Trä 1 (stommar)
Trä 2 (beklädnad)
Trä 3 (montage)

100
100
100
100
100

Programfördjupning*
Betongarbetare
Betong 1 (lågform och platta) 100
Betong 2 (väggar och pelare) 100
Betong 3 (bärlag)
100
Betong 4 (golv)
100
Mur och putsverk 1
100
Programfördjupning*
Murare
Betong 4
100
Mur- och
putsverk 1 (grundmurar)
100
Mur- och putsverk 2 (murverk)100
Mur- och putsverk 3 (puts)
100
Specialistyrken 1
(keramiska plattor)
100
Övrigt
Individuellt val
Gymnasiearbete

200
100

Husbyggnad
Byggyrket är variationsrikt och fritt. Du kan
arbeta både inomhus och utomhus, i byggföretag
eller med servicearbeten. Som byggarbetare skapar
du bestående värden för framtiden!

Bygg- och anläggningsprogrammet

Arbetsplatsförlagt lärande, APL

På byggprogrammet får du en bred orientering
om byggprocessen och grundläggande kunskaper
inom nybyggnad, ombyggnad och anläggning.
Den största delen av utbildningen sker i byggsalen på skolan och hos olika byggföretag.

Mellan 25 och 35 veckor av utbildningen förläggs till en arbetsplats, så kallad APL (Arbetsplatsförlagt lärande). Under APL-tiden utbildas
du av en handledare på arbetsplatsen, med stöd
av lärare från skolan.
Vi erbjuder även gymnasial lärlingsutbildning,
vilket innebär att minst 50% av tiden på Byggoch anläggningsprogrammet är arbetsplatsförlagd.

Inriktning Husbyggnad

På Nacka gymnasium kan du utbilda dig till
träarbetare, betongarbetare eller murare.
Träarbetaren är med under hela byggprocessen
och arbetar bland annat med att resa väggar,
bygga tak och montera köksinredning.
Betongarbetaren armerar och gjuter husgrunder,
valv och väggar och är också en viktig resurs vid
brobyggen. På praktikplatsen kan du även få
montera och foga samman färdiggjutna betongelement med hjälp av byggkranar och betongpumpar.
Som murare lär du dig att mura fasader och
öppna spisar, sätta kakel och lägga golvplattor
samt putsa väggytor. Du kan även specialisera
dig på plattsättning.

Efter gymnasiet

Efter tre år erhåller du en yrkesexamen och får
samtidigt ut din lärlingsbok från Byggnadsindustrins yrkesnämnd, BYN. Yrkesexamen är ett
stort och viktigt steg mot ditt framtida yrkesbevis.
Självklart har du möjlighet att läsa in de kurser
som krävs för att få grundläggande behörighet
till högskolan.

*Kursutbudet kan komma att ändras.
Vill du veta mer? Då är du välkommen att kontakta:

Studie- och yrkesvägledare Laila Melin,
08-718 81 18, e-post: laila.melin@nacka.se
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EK ONOM IPR OG RAM M E T IN RI KTN IN G

Ekonomi
Är du intresserad av en framtid som ekonom?
Vill du knyta kontakter med näringslivet?
På ekonomiprogrammets inriktning Ekonomi får du
inblick i företagandets roll och villkor i samhället.

Kurser inom EK
EKONOMI

Gymnasiegemensamma
ämnen
Engelska 5
Engelska 6
Historia 1 b
Idrott och hälsa 1
Matematik 1 b
Matematik 2 b
Naturkunskap 1 b
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1 b
Samhällskunskap 2
Svenska 1
Svenska 2
Svenska 3
eller Svenska som
andraspråk 1, 2 och 3

Ekonomiprogrammet

Ekonomiprogrammet förbereder dig för vidare
studier vid universitet och högskola, främst
inom områden som ekonomi, juridik och samhällsvetenskap. Du lär dig grunderna i företagsekonomi, nationalekonomi, entreprenörskap och
juridik.
På ekonomiprogrammet studerar du hur samhällets resurser ska användas på bästa sätt, hur
ett företag är organiserat och hur det svenska
rättsväsendet fungerar.
Inriktning Ekonomi

Entreprenörskap ligger i tiden! Här lär du dig
att starta och driva ett företag enligt konceptet
Ung Företagsamhet– från den första idén, via
affärsplanen, till det färdiga företaget. Du får en
unik praktisk erfarenhet av företagande och ovärderliga kontakter för framtiden, genom erfarna
rådgivare från det lokala näringslivet. Internationella kontakter är extra viktiga och i nuläget kan
våra elever välja att göra sitt gymnasiearbete i
samarbete med en gymnasieskola i Finland.
Genom kurser i företagsekonomi lär du dig
grunderna i att driva ett företag, till exempel
redovisning, kalkylering och marknadsföring.

Inom juridiken får du bekanta dig med de lagar
som styr företag och organisationer.
Utbildningen som helhet ger dig de kunskaper
i ekonomiska och juridiska frågor som du behöver,
både privat och professionellt. Vi lägger extra
stor vikt vid villkoren för hållbar utveckling, både
ekonomiskt och socialt.
Efter gymnasiet

Vare sig du väljer att gå direkt ut i näringslivet
eller att studera vidare så är du väl rustad –
särskilt i och med de kontakter du knyter på en
skola med 2 200 elever och ett stort internationellt nätverk.

Poäng
100
100
100
100
100
100
100
50
100
100
100
100
100

Programgemensamma
ämnen
Företagsekonomi 1
Privatjuridik
Moderna språk
Psykologi 1

100
100
100
50

Inriktningskurser
Entreprenörskap och
företagande
Företagsekonomi 2
Matematik 3 b

100
100
100

Programfördjupning*
Affärsjuridik
Marknadsföring
Ledarskap och organisation

100
100
100

Övrigt
Individuellt val
Gymnasiearbete

200
100

*Kursutbudet kan komma att ändras.

Vill du veta mer? Då är du välkommen att kontakta:

Studie- och yrkesvägledare Sverker Isaksson,
08-718 93 15, e-post: sverker.isaksson@nacka.se
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E KO NO M IP R O G R AM M E T I N R I K T N I NG

Juridik
Om du har ett starkt intresse för lag och rätt,
ekonomi och samhälle är inriktning Juridik ett
självklart val för dig. Vill du dessutom satsa på att
förbereda dig för framtida högskolestudier i
juridik kan du vara säker på att du har hamnat rätt.

Kurser inom EK
JURIDIK

Gymnasiegemensamma
ämnen
Engelska 5
Engelska 6
Historia 1 b
Idrott och hälsa 1
Matematik 1 b
Matematik 2 b
Naturkunskap 1 b
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1 b
Samhällskunskap 2
Svenska 1
Svenska 2
Svenska 3
eller Svenska som
andraspråk 1, 2 och 3

Poäng
100
100
100
100
100
100
100
50
100
100
100
100
100

Programgemensamma
ämnen
Företagsekonomi 1
Privatjuridik
Moderna språk
Psykologi 1

100
100
100
50

Inriktningskurser
Filosofi 1
Affärsjuridik
Rätten och samhället
Psykologi 2a

50
100
100
50

Programfördjupning*
Samhällsvetenskaplig
fördjupning/Kriminologi
Sociologi
Valfri programfördjupningskurs
Övrigt
Individuellt val
Gymnasiearbete

100
100
100
200
100

*Kursutbudet kan komma att ändras.
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Ekonomiprogrammet

Ekonomiprogrammet förbereder dig för vidare
studier vid universitet och högskola, främst
inom områden som ekonomi, juridik och
samhällsvetenskap. Du lär dig grunderna i företagsekonomi, nationalekonomi, entreprenörskap
och juridik.
På ekonomiprogrammet studerar du hur samhällets resurser ska användas på bästa sätt, hur
ett företag är organiserat och hur det svenska
rättsväsendet fungerar.

med svenska och samhällskunskap. Bland annat får
du goda kunskaper i retorik, det vill säga konsten
att argumentera och uppträda inför en större
grupp. Du kommer också att få göra studiebesök,
både på rättegångar och hos olika myndigheter.
Vi har lång erfarenhet av juridisk utbildning
och väl inarbetade kontakter med olika institutioner. Våra tidigare elever kommer tillbaka och
håller uppskattade presentationer om hur det är
att läsa juridik på universitetet. Det gör kopplingen
mellan gymnasiestudier och högskolestudier
extra tydlig.

Inriktning Juridik

Hur går det till vid en rättegång? Vad måste
man tänka på när man köper en lägenhet? Hur
görs en brottsmålsutredning? Vilka rättigheter
har man som konsument? De juridiska kurserna
ger dig kunskaper om rättsväsendet och rättegångsförfarandet och om de rättsregler som
gäller för privatpersoner och företag. Det här är
utbildningen för dig som är intresserad av juridik och tänker dig en framtid som advokat,
polis, jurist eller entreprenör.
Lektionerna består av både föreläsningar och
problemlösning. Enskilda rättsfall får stort utrymme
för att lagtexten ska bli konkret och begriplig. Vi
följer ofta massmedias bevakning av olika rättsfall
och arbetar med projekt, där juridikämnet kombineras

Efter gymnasiet

Juridikinriktningen ger dig en mycket god
grund för högskolestudier i juridik, men också i
samhällsvetenskap och ekonomi. Dessutom utvecklar
du kunskaper som är användbara i din framtida
yrkesverksamhet.

Vill du veta mer? Då är du välkommen att kontakta:

Studie- och yrkesvägledare Carina Lord,
08-718 77 53, e-post: carina.lord@nacka.se

EK ONOMI PRO GR AM M ET IN RI KT NIN G

Internationell Ekonomi
En studieförberedande utbildning för dig som
siktar högt – mot en karriär som ekonom på
den internationella arbetsmarknaden.

Kurser inom EK
INTERNATIONELL EKONOMI

Gymnasiegemensamma
ämnen
Engelska 5
Engelska 6
Historia 1b
Idrott och hälsa 1
Matematik 1b
Matematik 2b
Naturkunskap 1b
Religionskunskap
Samhällskunskap 1b
Samhällskunskap 2
Svenska 1
Svenska 2
Svenska 3
eller Svenska som
andraspråk 1, 2 och 3

Ekonomiprogrammet

Ekonomiprogrammet förbereder dig för vidare
studier vid universitet och högskola, främst
inom områden som ekonomi, juridik och
samhällsvetenskap. Du lär dig grunderna i företagsekonomi, nationalekonomi, entreprenörskap
och juridik.
På ekonomiprogrammet studerar du hur samhällets resurser ska användas på bästa sätt, hur
ett företag är organiserat och hur det svenska
rättsväsendet fungerar.

Fördjupningskurserna gör dig väl insatt i global
handel, handelsavtal, valutamarknader och internationell finans. Självklart studerar du aktuella
frågor, som Brexit, frihandel och EU:s framtid,
men också entreprenörskap och villkoren för
svenska företag.
Fältstudier i en europeisk storstad och externa
kontakter med bland annat Kommerskollegium
gör utbildningen extra relevant och aktuell.

Poäng
100
100
100
100
100
100
100
150
100
100
100
100
100

Programgemensamma
ämnen
Företagsekonomi 1
Privatjuridik
Moderna språk
Psykologi 1

100
100
100
50

Inriktningskurser
Entreprenörskap och
företagande
Företagsekonomi 2
Matematik 3b

100
100
100

Programfördjupning*
Internationell handel
(företagsekonomisk
specialisering)
Internationella relationer
Internationell ekonomi

100
100
100

Övrigt
Individuellt val
Gymnasiearbete

200
100

*Kursutbudet kan komma att ändras.

Inriktning Internationell ekonomi

Läser du Internationell ekonomi kommer du att
få en stor förståelse för vår omvärld och den globala marknadens spelregler, samtidigt som du
får goda kunskaper inom företagsekonomi och
matematik. Det gör dig väl förberedd för fortsatta studier i ekonomi och samhällsvetenskap.

Vill du veta mer? Då är du välkommen att kontakta:

Studie- och yrkesvägledare Carina Lord,
08-718 77 53, e-post: carina.lord@nacka.se
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E L- O C H EN E R G I P R OG R AM ME T I N R I K T N I NG

Dator- och kommunikationsteknik
Är du intresserad av ett arbete med teknisk inriktning,
där det krävs noggrannhet och servicekänsla?
Då är el- och energiprogrammet det rätta.
Inriktningen Dator- och kommunikationsteknik
är en praktisk datautbildning som också
har omfattande teoretiska inslag.

Kurser inom EE
DATOR- OCH
KOMMUNIKATIONSTEKNIK
Gymnasiegemensamma
ämnen
Poäng
Engelska 5
100
Historia 1a1
50
Idrott och hälsa 1
100
Matematik 1a
100
Naturkunskap 1a 1
50
Religionskunskap 1
50
Samhällskunskap 1a 1
50
Svenska 1 eller
Svenska som andraspråk 1 100
Programgemensamma
ämnen
Datorteknik 1a
(Cisco)*
Elektromekanik
Energiteknik 1
Mekatronik 1

100
100
100
100

Inriktningskurser
Dator- och nätverksteknik
(Cisco)*
100
Elektronik och
mikrodatorteknik
100
Kommunikationsnät 1
100
Nätverksteknik (Server OS+Cisco)100
Programfördjupning*
Administration av nätverksoch serverutrustning
(Cisco)
100
Datasamordning och support
(Cisco)
100
Engelska 6
100
Nätverksadministration
(Server OS/AD + Cisco)
100
Nätverkssäkerhet (Cyber Security)100
Nätverksteknologier
(Cisco)
100
Webbutveckling 1
100
Webbutveckling 2
100
Övrigt
Individuellt val
Gymnasiearbete

200
100

*Kursutbudet kan komma att ändras.

El- och energiprogrammet

El- och energiprogrammet har utvecklats mycket
de senaste åren, tack vare den snabba teknik- och
datorutvecklingen. Samhället blir allt mer elberoende, helt nya produkter och system ser dagens
ljus. Det skapas intelligenta hus och IP-telefoni,
avancerade styrsystem används i industrin och
efterfrågan på larmsystem ökar.
Det sker också en ständig utveckling av nätverksprodukter, till exempel gigabitnät och Internet of
Things (IoT). Automatiseringen och datoriseringen av samhället ställer nya krav på utbildningen, men också på dem som jobbar med
underhåll och skötsel av tekniska system.
Den ökade internationaliseringen av produkter
och tjänster ställer högre krav på språkkunskaper, framför allt engelska som vi därför lägger
extra vikt vid. Eftersom utbildningen leder till
yrken där kundkontakter står i centrum är också
social förmåga och servicekänsla viktigt.

sättning för att klara av utbildningen – och
yrket, eftersom de manualer och instruktioner
som du kommer att arbeta med är ofta på engelska.
Arbetsplatsförlagd lärande, APL

Minst 15 veckor av utbildningen förläggs till en
arbetsplats, så kallad APL. Under APL-tiden utbildas du både av en handledare på arbetsplatsen
och av lärare från skolan. Du får inblick i arbetsmarknaden och skapar kontakter inför framtiden.
Efter gymnasiet

Efter utbildningen kan du arbeta som PC-tekniker,
supporttekniker, teknisk säljare, servicetekniker
och nätverkstekniker (Cisco). Självklart har du
möjlighet att läsa in de kurser som krävs för att
få grundläggande behörighet till högskolan.
Efter gymnasiet kan du också vidareutbilda dig
genom att läsa kurser i datorteknik på yrkeshögskola.

Inriktning Dator- och kommunikationsteknik

Grunden i programmet är kurser i elektroteknik,
nätverksteknik och datorteknik. År 1 börjar du
en Cisco-upplagd kurs i IT-Essentials, som leder
fram till en CompTIA A+ certifiering. År 2 börjar
du med en nätverkskurs som leder till CCENTcertifiering (Cisco) i år tre.
Kurslitteraturen är på engelska och till stora
delar helt webbaserad, så engelska är en förut14

Vill du veta mer? Då är du välkommen att kontakta:

Studie- och yrkesvägledare Laila Melin,
08-718 81 18, e-post: laila.melin@nacka.se

EL- OC H E NE R GIPR OG RA M M E T IN RI KT NIN G

Elteknik
Är du intresserad av ett arbete med teknisk inriktning, där
det krävs noggrannhet och servicekänsla?
Då passar el- och energiprogrammet.
Inriktningen Elteknik ger en bred kompetens, där grunden
är tekniska kunskaper inom ellära,
elektroteknik, styrteknik och installationsteknik.

Kurser inom EE
ELTEKNIK

Gymnasiegemensamma
ämnen
Poäng
Engelska 5
100
Historia 1a 1
50
Idrott och hälsa
100
Matematik 1a
100
Naturkunskap 1a 1
50
Religionskunskap 1
50
Samhällskunskap 1 a1
50
Svenska 1 eller
Svenska som andraspråk 1 100

El- och energiprogrammet

El- och energiprogrammet har utvecklats mycket
de senaste åren, tack vare den snabba teknik- och
datorutvecklingen. Samhället blir allt mer elberoende,
helt nya produkter och system ser dagens ljus. Det
skapas intelligenta hus och IP-telefoni, avancerade
styrsystem används i industrin och efterfrågan på
larmsystem ökar.
Det sker också en ständig utveckling av nätverksprodukter, till exempel gigabitnät och Internet
of Things (IoT). Automatiseringen och datoriseringen av samhället ställer nya krav på utbildningen, men också på dem som jobbar med
underhåll och skötsel av tekniska system.
Den ökade internationaliseringen av produkter
och tjänster ställer högre krav på språkkunskaper,
framför allt engelska som vi därför lägger extra
vikt vid. Eftersom utbildningen leder till yrken
där kundkontakter står i centrum är också social
förmåga och servicekänsla viktigt.
Inriktning Elteknik

Elbranschen är reglerad av säkerhetsföreskrifter.
Därför genomsyrar elsäkerhet och kvalitet alla
våra kurser. Utbildningen förbereder dig för arbete
med produktion och installation, service, underhåll, säkerhetssystem, antennanläggningar och
datakommunikation. Ellära och elektroteknik är
grundläggande ämnen. Där ingår det att utföra
olika beräkningar vid laborationer, så matematikkunskaper är viktiga!
Under första och andra läsåret studerar du
framför allt kurser i elinstallation, med mycket
praktiskt innehåll.

I år tre tillkommer ännu fler praktiska och yrkesspecifika kurser, till exempel installation av datanät,
styrsystem och säkerhetssystem.
Arbetsplatsförlagt lärande, APL

Minst 15 veckor av utbildningen förläggs till en
arbetsplats, så kallad APL. Under APL-tiden utbildas
du både av en handledare på arbetsplatsen och av
lärare från skolan. Du får inblick i arbetsmarknaden
och skapar kontakter inför framtiden.
Efter gymnasiet

Efter avklarad utbildning väntar en lärlingstid
som installationselektriker, 1600 arbetstimmar
där arbetet sker såväl vid nyproduktion som vid
ombyggnation. Därefter är du certifierad installationselektriker.
Självklart har du möjlighet att läsa in de kurser
som krävs för att få grundläggande behörighet
till högskolan.
Vill du studera vidare finns det många möjligheter, till exempel yrkeshögskola, Elektriska högskolan i Nyköping, Allmän elbehörighet efter
några år i yrket eller KTH via ett tekniskt basår.

Programgemensamma
ämnen
Datorteknik 1a
Elektromekanik
Energiteknik 1
Mekatronik 1

100
100
100
100

Inriktningskurser
Elkraftteknik
Elinstallationer
Kommunikationsnät 1
Praktisk ellära

100
200
100
100

Programfördjupning*
Belysningsteknik
Elmotorstyrning
Fastighetsautomation 1
Dator och nätverksteknik
Mät- och styrteknik
Underhåll - elteknik

100
100
100
100
100
100

samt en av följande kurser:
Entreprenörskap
Engelska 6

100
100

Övrigt
Individuellt val
Gymnasiearbete

200
100

*Kursutbudet kan komma att ändras.

Vill du veta mer? Då är du välkommen att kontakta:

Studie- och yrkesvägledare Laila Melin,
08-718 81 18, e-post: laila.melin@nacka.se
eller arbetsledare Mikael Andersson,
08-718 75 83, e-post: mikael.andersson@nacka.se
15

Introduktionsprogrammen
Saknar du behörighet till gymnasiet?
På våra introduktionsprogram får du en
individuell studieplan, anpassad
efter vilka ämnen du saknar.

Kurser inom IM
INTRODUKTIONSPROGRAMMEN
– Individuellt alternativ
– Språkintroduktion
Ämnen som kan ingå i
Introduktionsprogrammen
Engelska
Svenska/Svenska som andraspråk
Matematik
SO
NO
Idrott
Bild
Teknik
Modersmål
Alla ämnen ovan är på
grundskolenivå.
Du kan också läsa dessa ämnen på
gymnasienivå:
Matematik 1b
Engelska 5
Svenska/Svenska som andraspråk 1
Kursutbudet kan komma att ändras.

Introduktionsprogram

Språkintroduktion

Introduktionsprogrammen är till för dig som
ännu inte är behörig att söka till nationella program
i gymnasieskolan. På Nacka gymnasium erbjuder
vi två olika introduktionsprogram: Individuellt
alternativ och Språkintroduktion. Målet är att
du så fort som möjligt ska kunna gå vidare – till
nationellt program, yrkesintroduktion, programinriktat val, annan skolform som folkhögskola
eller KomVux, eller ut i yrkeslivet.

Språkintroduktion är för dig som nyligen har
kommit till Sverige och inte har svenska som
modersmål. Fokus ligger på att utveckla det
svenska språket. Dessutom får du en individuell
studieplan med de ämnen du behöver läsa för att
bli behörig till ett nationellt program, eller för
andra studie- och yrkesvägar.
Du går i skolan fem dagar i veckan och kan
gå på språkintroduktion i upp till fyra år, beroende på din ålder. Vi gör individuella bedömningar för att avgöra när du kan gå vidare,
exempelvis till ett annat introduktionsprogram
eller till ett nationellt program.

Individuellt alternativ

16

En individualiserad inriktning där du går i skolan
fem dagar i veckan. Du får en individuell studieplan med de ämnen du behöver läsa för att bli
behörig till ett nationellt program. Studieplanen
kan omfatta flera år. Vi lägger stor vikt vid att
varje elev får den pedagogiska hjälp och det stöd
som behövs för att kunna gå vidare, till studier
eller yrkesliv.

Vill du veta mer? Då är du välkommen att kontakta:

Studie- och yrkesvägledare Emma Rudin
08-718 77 83, e-post: emma.rudin@nacka.se

NA TUR VET ENS KAPS P RO GR A M M E T IN RI KT NIN G

Biomedicin
Siktar du på högskolestudier i medicin, biomedicin,
molekylärbiologi, veterinärmedicin, farmakologi eller
medicinsk teknik? Eller vill du helt enkelt veta mer om
din hälsa? Då är Biomedicin profilen för dig!

Kurser inom NA
BIOMEDICIN

Gymnasiegemensamma
ämnen
Engelska 5
Engelska 6
Historia 1b
Idrott och hälsa 1
Matematik 1c
Matematik 2c
Matematik 3c
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1b
Svenska 1
Svenska 2
Svenska 3
eller Svenska som
andraspråk 1, 2 och 3

Naturvetenskapsprogrammet

Fördjupning Biomedicin

Naturvetenskapsprogrammet ger dig de största valmöjligheterna inför fortsatta studier. Du förbereder
dig i första hand för högskoleutbildningar inom
det naturvetenskapliga och tekniska området, men
har också en god grund för de flesta andra högskoleutbildningar. Du utvecklar din förmåga att planera
och genomföra experiment och fältstudier, göra
iakttagelser och tolka resultat.
Naturvetenskapliga kunskaper och tillämpningar
bidrar till utvecklingen av det moderna samhället
och används för att skapa goda levnadsförhållanden
för människor – ett spännande arbetsfält där utvecklingen går fort. Naturvetenskaplig kompetens värdesätts alltid, så framtidsutsikterna är goda.

I ämnet biomedicin, som är en naturvetenskaplig
fördjupning, ligger tyngdpunkten på medicinska
frågor. Du får kunskap om orsaker, symtom, diagnoser och behandlingar vid olika sjukdomar, samt
förmåga att handla vid akuta sjukdomar och skador.
Du fördjupar dig också inom alkohol, narkotika,
tobak och dopningspreparat och varför vi kan bli
beroende av dessa ämnen.
I våra labb lär du dig sterilteknik, bakterieidentifiering och att testa om bakterierna du har
odlat upp är resistenta mot antibiotika. För att
dina kunskaper ska vara så aktuella och relevanta
som möjligt får du lyssna på föredrag av aktiva
forskare och göra studiebesök på Karolinska institutet,
liksom på andra universitet och företag.

Poäng
100
100
100
100
100
100
100
50
100
100
100
100

Programgemensamma
ämnen
Biologi 1
Fysik 1a
Kemi 1
Moderna språk

100
150
100
100

Inriktningskurser
Biologi 2
Fysik 2
Kemi 2
Matematik 4

100
100
100
100

Programfördjupning*
Obligatorisk kurs:
Naturvetenskaplig
specialisering

100

samt en valbar programfördjupningskurs, exempelvis:
Engelska 7
100
Matematik 5
100
Övrigt
Individuellt val
Gymnasiearbete

200
100

*Kursutbudet kan komma att ändras.

Inriktning Naturvetenskap

Utbildningen består till stora delar av fältstudier,
experiment och laborationer. Du lär dig att använda
modern teknik och utrusning, men också att värdera olika typer av källor och avgöra om påståenden är vetenskapliga eller inte. Matematik 4 är
obligatoriskt och du kan välja Matematik 5 som
programfördjupning. Flera lärare har disputerat
och har därför mycket god insyn i aktuell forskning – och breda kontaktnät.

Vill du veta mer? Då är du välkommen att kontakta:

Studie- och yrkesvägledare Laila Melin,
08-718 81 18, e-post: laila.melin@nacka.se

17

N A TU RV E TE N SK A P SP R O G RA M M E T I N R I K T NI NG

Kurser inom NA
NATURVETENSKAP

Gymnasiegemensamma
ämnen
Engelska 5
Engelska 6
Historia 1 b
Idrott och hälsa 1
Matematik 1 c
Matematik 2 c
Matematik 3 c
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1 b
Svenska 1
Svenska 2
Svenska 3
eller Svenska som
andraspråk 1, 2 och 3

Poäng
100
100
100
100
100
100
100
50
100
100
100
100

Programgemensamma
ämnen
Biologi 1
Fysik 1a
Kemi 1
Moderna språk

100
150
100
100

Inriktningskurser
Biologi 2
Fysik 2
Kemi 2
Matematik 4

100
100
100
100

Programfördjupning*
Obligatorisk kurs:
Bioteknik

100

samt en valbar programfördjupningskurs, exempelvis:
Engelska 7
100
Matematik 5
100
Övrigt
Individuellt val
Gymnasiearbete

200
100

*Kursutbudet kan komma att ändras.

Naturvetenskap
Naturvetenskapsprogrammet passar dig som
är nyfiken på hur världen runt dig fungerar.
Du utvecklar ett naturvetenskapligt förhållningssätt
där du tänker kritiskt, resonerar logiskt,
löser problem och gör systematiska iakttagelser.

Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskapsprogrammet ger dig de största
valmöjligheterna inför fortsatta studier. Du förbereder dig i första hand för högskoleutbildningar
inom det naturvetenskapliga och tekniska området,
men har också en god grund för de flesta andra
högskoleutbildningar. Du utvecklar din förmåga
att planera och genomföra experiment och fältstudier,
göra iakttagelser och tolka resultat.
Naturvetenskapliga kunskaper och tillämpningar bidrar till utvecklingen av det moderna
samhället och används för att skapa goda levnadsförhållanden för människor – ett spännande arbetsfält
där utvecklingen går fort. Naturvetenskaplig kompetens värdesätts alltid, så framtidsutsikterna är goda.
Inriktning Naturvetenskap

Utbildningen består till stora delar av fältstudier,
experiment och laborationer. Du lär dig att använda
modern teknik och utrusning, men också att värdera
olika typer av källor och avgöra om påståenden är
vetenskapliga eller inte. Matematik 4 är obligatoriskt
och du kan välja Matematik 5 som programfördjupning. Flera lärare har disputerat och har därför
mycket god insyn i aktuell forskning – och breda
kontaktnät.
18

Genom föredrag av aktiva forskare och studiebesök på universitet och företag får du aktuella
och relevanta kunskaper – och en inblick i alla
de framtidsmöjligheter som naturvetenskapsprogrammet öppnar för dig.
Bioteknik – brottslingar och bakterier

Undrar du hur man kan binda en brottsling till
brottet med hjälp av ett hårstrå? I kursen Bioteknik,
som är en obligatorisk programfördjupningskurs,
ingår bland annat en kriminalteknisk undersökning
där du med hjälp av olika typer av avancerade
DNA-analyser tar reda på vem som är brottslingen.
Du lär dig sterilteknik, bakterieidentifiering och
att testa om bakterierna du har odlat upp är resistenta
mot antibiotika. Du kommer också att få modifiera
genetiskt material och överföra det till olika celler
genom transformation.

Vill du veta mer? Då är du välkommen att kontakta:

Studie- och yrkesvägledare Laila Melin,
08-718 81 18, e-post: laila.melin@nacka.se

NAT UR V ETE NS K APSP RO G RA M M E T IN RI KTN IN G

Naturvetenskap och samhälle
Är du nyfiken och drivs av lusten att förstå dig själv
och din omvärld? Då behövs fler än ett perspektiv.
Naturvetenskap och samhälle är en
tvärvetenskaplig utbildning som kombinerar det
naturvetenskapliga perspektivet med studier av
människan som social och kulturell varelse.

Kurser inom NA
NATURVETENSKAP OCH
SAMHÄLLE
Gymnasiegemensamma
ämnen
Engelska 5
Engelska 6
Historia 1b
Idrott och hälsa 1
Matematik 1 c
Matematik 2 c
Matematik 3 c
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1b
Svenska 1
Svenska 2
Svenska 3
eller Svenska som
andraspråk 1, 2 och 3

Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskapsprogrammet ger dig de största
valmöjligheterna inför fortsatta studier. Du förbereder dig i första hand för högskoleutbildningar
inom det naturvetenskapliga och tekniska området,
men har också en god grund för de flesta andra
högskoleutbildningar. Du utvecklar din förmåga
att planera och genomföra experiment och fältstudier,
göra iakttagelser och tolka resultat.
Naturvetenskapliga kunskaper och tillämpningar
bidrar till utvecklingen av det moderna samhället
och används för att skapa goda levnadsförhållanden
för människor – ett spännande arbetsfält där utvecklingen går fort. Naturvetenskaplig kompetens
värdesätts alltid, så framtidsutsikterna är goda.
Inriktning Naturvetenskap och samhälle

Är du nyfiken och drivs av lusten att förstå dig
själv och din omvärld? Då behövs fler än ett perspektiv. Naturvetenskap och samhälle är en tvärvetenskaplig utbildning som kombinerar det
naturvetenskapliga biologiska perspektivet med
studier av människan som social och kulturell varelse.
Under gymnasietiden kommer du att få fördjupa
dig i några ämnesövergripande projekt. Du får
bland annat arbeta med frågor om varför människor beter sig som de gör, vad som formar våra
ideal, hur vi påverkas av vårt arv och av vår livsmiljö
och viktiga etiska frågor kopplade till en hållbar värld.

Vi kombinerar projekten med traditionell undervisning för att skapa sammanhang, variation och
arbetsglädje. Debatter, laborationer, fältstudier,
bloggande, uppsatser och bildberättelser är bara
några av de arbetsformer vi använder. En timme
per vecka har vi schemalagd studiehandledning,
där alla tre årskurser och arbetslagets lärare deltar.
Efter gymnasiet

Utbildningen ger bred behörighet till fortsatta
högskolestudier och öppnar många möjligheter till
framtida yrkesval. Du kan självklart läsa de naturvetenskapliga behörighetskurserna i matematik och
fysik.
Att få kunskap och förståelse för hur människor
fungerar och agerar i olika situationer och sammanhang är en viktig tillgång i ditt framtida yrkesoch vardagsliv. Bland våra tidigare elever finns
det t.ex. ingenjörer, psykologer, arkitekter, lärare,
jurister och samhällsplanerare.

Poäng
100
100
100
100
100
100
100
50
100
100
100
100

Programgemensamma
ämnen
Biologi 1
Fysik 1a
Kemi 1
Moderna språk

100
150
100
100

Inriktningskurser
Biologi 2
Geografi 1
Samhällskunskap 2

100
100
100

Programfördjupning*
Obligatoriska kurser:
Psykologi 1
Filosofi 1
Humanistisk och
samhällsvetenskaplig
specialisering

50
50

100

samt en valbar programfördjupningskurs, exempelvis:
Engelska 7
100
Matematik 4
100
Övrigt
Individuellt val
Gymnasiearbete

200
100

*Kursutbudet kan komma att ändras.

Vill du veta mer? Då är du välkommen att kontakta:

Studie- och yrkesvägledare Laila Melin,
08-718 81 18, e-post: laila.melin@nacka.se
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Utland
Få ett försprång på den internationella arenan – välj
NA Utland och kombinera en naturvetenskaplig
utbildning med fördjupade kunskaper i engelska.
En termins studier i England ger dig en unik chans till
fördjupade språkkunskaper och utlandserfarenhet.

Kurser inom NA
UTLAND

Gymnasiegemensamma
ämnen
Engelska 5
Engelska 6
Historia 1b
Idrott och hälsa 1
Matematik 1c
Matematik 2 c
Matematik 3 c
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1b
Svenska 1
Svenska 2
Svenska 3
eller Svenska som
andraspråk 1, 2 och 3

Poäng
100
100
100
100
100
100
100
50
100
100
100
100

Programgemensamma
ämnen
Biologi 1
Fysik 1a
Kemi 1
Moderna språk

100
150
100
100

Inriktningskurser
Biologi 2
Fysik 2
Kemi 2
Matematik 4

100
100
100
100

Programfördjupning*
Obligatorisk kurs:
Internationella relationer

Naturvetenskapsprogrammet
100

samt en valbar programfördjupningskurs, exempelvis:
Engelska 7
100
Matematik 5
100
Övrigt
Individuellt val
Gymnasiearbete

200
100

*Kursutbudet kan komma att ändras.

Naturvetenskapsprogrammet ger dig de största
valmöjligheterna inför fortsatta studier. Du förbereder dig i första hand för högskoleutbildningar
inom det naturvetenskapliga och tekniska området,
men har också en god grund för de flesta andra
högskoleutbildningar. Du utvecklar din förmåga
att planera och genomföra experiment och fältstudier,
göra iakttagelser och tolka resultat.
Naturvetenskapliga kunskaper och tillämpningar
bidrar till utvecklingen av det moderna samhället
och används för att skapa goda levnadsförhållanden
för människor – ett spännande arbetsfält där utvecklingen går fort. Naturvetenskaplig kompetens
värdesätts alltid, så framtidsutsikterna är goda.
Inriktning Utland
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På NA Utland läser du en engelsk termin (13
veckor) vid Canterbury College i Kent, England,
på bekvämt avstånd från London. I England läser
du kurserna Engelska 6, Matematik 4 och Internationella relationer. Studiebesök och utflykter,
till London och andra närliggande områden, ger
dig en fördjupad inblick i det engelska samhället
och den engelska kulturen.
Det är under vårterminen i år två, mellan jullovet
och påsklovet, som du åker till England och bor
hos en utvald familj i eller nära Canterbury.

Den dagliga språkträningen gör att din engelska
utvecklas snabbt. Du får studiebidrag som vanligt
och Nacka gymnasium står för avgiften till
Canterbury College, liksom läromedel, lunchbidrag, flygbiljetter, planerade studiebesök och
vissa försäkringar.
Kost och logi (för närvarande £160 per vecka)
betalar du via faktura direkt till Canterbury College. Kontakta vår kurator om din familj har frågor
om de ekonomiska villkoren.
Den utbildning du får i Canterbury är skräddarsydd för att motsvara de svenska kraven på kurser,
mål och kriterier, samtidigt som den ger dig det
bästa av engelsk utbildningstradition. Du får
svenska kursbetyg som sedan finns med i ditt
examensbevis. Med dig hem har du utlandserfarenhet och en värdefull merit för framtiden.
Världen väntar!

Vill du veta mer? Då är du välkommen att kontakta:

Bitr. rektor Werner Gerholm 08-718 83 49,
e-post: werner.gerholm@nacka.se

S AMH ÄLLS V ETE NS KA P S P RO GR A M M E T IN RI KT NIN G

Beteendevetenskap
Är du intresserad av människor, mänskligt
beteende och din egen personliga utveckling?
Då är detta utbildningen för dig!

Kurser inom SA
BETEENDEVETENSKAP

Gymnasiegemensamma
ämnen
Engelska 5
Engelska 6
Historia 1b
Idrott och hälsa 1
Matematik 1b
Matematik 2 b
Naturkunskap 1b
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1b
Svenska 1
Svenska 2
Svenska 3
eller Svenska som
andraspråk 1, 2 och 3

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet förbereder dig för
vidare studier vid universitet och högskola, främst
inom områden som samhällsvetenskap, språk, information och beteendevetenskap.
Intresset för människan som individ och samhällsmedborgare är centralt i utbildningen. Globala frågor
får stort utrymme. Det är viktigt att du är intresserad
av språk och samhällsvetenskapliga ämnen och är
beredd att ta ett stort eget ansvar för dina studier.
Oavsett inriktning får du möjlighet att utnyttja
vårt breda internationella kontaktnät.
Inriktning Beteendevetenskap

På inriktningen Beteendevetenskap får du kunskap
om vad som formar och påverkar människor. Du
lär dig att förstå och förklara ditt eget och andras
beteende.
Under utbildningens gång kommer du att fördjupa dig i områden som mänskliga rättigheter,
kriminalitet, utanförskap, makt, globalisering,
konflikter och konflikthantering. Du får möta
gästföreläsare, göra studiebesök och arbeta praktiskt
och kreativt för att förstå människans beteenden.
Inriktningen ger dig en god grund för fortsatta
studier vid universitet och högskola. Du får en bred
samhällsvetenskaplig och humanistisk utbildning,
men också möjligheten att utveckla dig själv – och
din förståelse för andra.

Vi studerar hur samspelet mellan människor ser
ut i olika sociala sammanhang, kulturer och
grupper. Genom presentationer och samtal utvecklar
du din egen kommunikation.
I kursen Ledarskap och organisation lär du dig
att motivera och inspirera andra till delaktighet
och utveckling, genom att analysera och utveckla
din egen ledarskapsförmåga. Kunskaper om
kommunikation och ledarskap blir en viktig tillgång
i ditt framtida yrkesliv.
Psykologi och sociologi

Genom att fördjupa dig i psykologi lär du dig
olika sätt att förstå och förklara människans beteende,
känslor och tankar. Vi går också igenom människans livsvillkor, utveckling och psykiska hälsa.
Vilken roll spelar arv och miljö? Hur påverkas
människan av sociala sammanhang och medier?
Ämnet sociologi ger en bredare bild av hur
människa och samhälle samverkar och hur beteenden
formas av exempelvis kön, ekonomi och sexualitet.
Kurserna utvecklar din förmåga att använda och
värdera olika teorier och experiment. Du ökar din
självkännedom, men får också insikter i andra
människor och deras livssituation.

Kommunikation och ledarskap

Vill du veta mer? Då är du välkommen att kontakta:

Vi lever i en global värld där kunskap om olikheter
och olika slags perspektiv är extra betydelsefull.

Studie- och yrkesvägledare Carina Lord,
08-718 77 53, e-post: carina.lord@nacka.se

Poäng
100
100
100
100
100
100
100
50
100
100
100
100

Programgemensamma
ämnen
Filosofi 1
Moderna språk
Psykologi 1

50
200
50

Inriktningskurser
Ledarskap och organisation
Kommunikation
Psykologi 2 a
Samhällskunskap 2
Sociologi

100
100
50
100
100

Programfördjupning*
Samhällsvetenskaplig fördjupning/Globala utmaningar
och vår tids ödesfrågor
100
Naturkunskap 2
100
Psykologi 2 b
50
Religionskunskap 2
50
Övrigt
Individuellt val
Gymnasiearbete

200
100

*Kursutbudet kan komma att ändras.
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Kurser inom särskild variant
KONST OCH DESIGN

Gymnasiegemensamma
ämnen
Engelska 5
Engelska 6
Historia 1b
Idrott och hälsa 1
Matematik 1b
Matematik 2b
Naturkunskap 1b
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1b
Svenska 1
Svenska 2
Svenska 3
eller Svenska som
andraspråk 1, 2 och 3
Programgemensamma
ämnen
Filosofi 1
Moderna språk
Psykologi 1

Poäng
100
100
100
100
100
100
100
50
100
100
100
100

50
200
50

Programfördjupning*
Historia 2a
Religionskunskap 2
Samhällskunskap 2
Samhällskunskap 3

100
50
100
100

Konst och design
Bild och form 1b
Bild
Digitalt skapande 1
Grafisk illustration

100
100
100
100

Övrigt
Individuellt val
Gymnasiearbete

200
100

*Kursutbudet kan komma att ändras.

Konst och design
Vill du hitta din egen stil, ett bildspråk som utgår från just
din personlighet och dina intressen? Är du intresserad av kreativt
skapande inom bild och formgivning, samtidigt som du vill hålla
dörren öppen för högskolestudier i framtiden?
Då är Konst och design ett bra val!

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet förbereder dig
för vidare studier vid universitet och högskola,
främst inom områden som samhällsvetenskap,
språk, information och beteendevetenskap.
Intresset för människan som individ och samhällsmedborgare är centralt i utbildningen. Globala frågor
får stort utrymme. Det är viktigt att du är intresserad av språk och samhällsvetenskapliga ämnen
och är beredd att ta ett stort eget ansvar för dina
studier. Oavsett inriktning får du möjlighet att
utnyttja vårt breda internationella kontaktnät.
Särskild variant Konst och design

Det här är utbildningen för dig som vill utveckla
dina kreativa sidor ur ett samhällsinriktat perspektiv. Du är samhällsvetaren som har estetens
kreativitet, som skapar intressanta presentationer, deltar i offentliga samtal och lär dig att
kommunicera genom olika medier. Du är intresserad av konst, vardagsdesign och formgivning i
alla dess former. Du behöver ha fallenhet för att
skapa konstnärligt och vara intresserad av att uttrycka
dig i tal och skrift.
Utbildningen utgår från samhällsvetenskapsprogrammets inriktning Samhällsvetenskap,
med vissa förändringar. Det centrala är både
estetiska ämnen och människan som individ och
samhällsmedborgare. Kurser inom det individuella
valet ger dig ytterligare möjlighet att profilera din
utbildning, både estetiskt och teoretiskt.

Genom att kombinera traditionellt hantverk och
digitala tekniker får du en trygg kreativ grund
att stå på. Du lär dig målning, skulptur, grafik
och keramik, men också digitala verktyg för att
skapa och redigera bild, foto, film och ljud.
Dessutom utvecklar du din förmåga att kommunicera.
Vi gör besök på museer, utställningar och hos
intressanta aktörer inom konst, design och
media. Våra salar och ateljéer är rymliga och välutrustade och du har möjlighet att ställa ut dina
arbeten både i skolan och i andra utställningslokaler.
Vi har ett mycket bra samarbete med skolans
bibliotek, kring till exempel utställningar och
digital publicering.
Efter gymnasiet

Särskild variant Konst och design ger dig en god
grund till olika utbildningar på högskola och
universitet – inom konst och design eller helt
andra ämnen.
Antagning

Du ansöker med ditt slutbetyg från grundskolan,
i kombination med antagningsprov. Under en
eftermiddag testar vi dina förkunskaper i avbildning/teckning, konstanalys och kreativt samarbete.
Workshopen sker på plats i våra ateljéer.

Kreativiteten i centrum
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Vi har lång erfarenhet av att arrangera estetiska
utbildningar och våra erfarna lärare garanterar
att kurserna håller hög kvalitet.

Vill du veta mer? Då är du välkommen att kontakta:

Studie- och yrkesvägledare Sverker Isaksson,
08-718 93 15, e-post: sverker.isaksson@nacka.se

S AM HÄL LS VET ENSK A P S P RO GR A M M E T IN RI KTN IN G

Medier, information och kommunikation
Detta är utbildningen för dig som vill nå ut med ditt
budskap – ideologiskt, journalistiskt eller kommersiellt.
Du gillar att jobba teoretiskt och praktiskt, med både
teknik och människor.

Kurser inom SA
MEDIER, INFORMATION
OCH KOMMUNIKATION
Gymnasiegemensamma
ämnen
Engelska 5
Engelska 6
Historia 1b
Idrott och hälsa 1
Matematik 1b
Matematik 2 b
Naturkunskap 1b
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1b
Svenska 1
Svenska 2
Svenska 3
eller Svenska som
andraspråk 1, 2 och 3
Programgemensamma
ämnen
Filosofi 1
Moderna språk
Psykologi 1
Inriktningskurser
Journalistik, reklam och
information 1
Medieproduktion 1
Medier, samhälle och
kommunikation 1
Psykologi 2 a

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet förbereder dig för
vidare studier vid universitet och högskola, främst
inom områden som samhällsvetenskap, språk, information och beteendevetenskap.
Intresset för människan som individ och samhällsmedborgare är centralt i utbildningen. Globala frågor
får stort utrymme. Det är viktigt att du är intresserad
av språk och samhällsvetenskapliga ämnen och är
beredd att ta ett stort eget ansvar för dina studier.
Oavsett inriktning får du möjlighet att utnyttja
vårt breda internationella kontaktnät.
Inriktning Medier, information och
kommunikation

Här är utbildningen för dig som vill utveckla
din förmåga att kommunicera! Du lär dig om
journalistik, reklam, radio, TV, film och foto.
Du omsätter teoretiska begrepp och principer i
praktiska uppgifter, som att designa reklamaffischer, göra fotoreportage, livestreama ljud och
bild, skriva tidningstexter och producera film.
Genom att visa upp dina produktioner i klassen
eller i det offentliga rummet får du erfarenhet av
målgruppsanpassning och återkoppling.

En del av arbetet sker i projektform, både i
grupp och individuellt. Arbetssättet lär dig att
jobba mot tydliga mål och att planera dina uppgifter
på ett strukturerat och effektivt sätt. Som stöd i
dina studier har du kunniga och engagerade lärare
och välutrustade mediesalar.
Sedan några år tillbaka har vi ett samarbete
med Ekonomiprogrammet kring Ung företagsamhet. Detta ger praktisk förståelse av hur det
går till att starta och driva företag i ett team
med olika kompetenser – en viktig erfarenhet för
framtidens medieproducent.

Poäng
100
100
100
100
100
100
100
50
100
100
100
100

50
200
50

100
100
100
50

Programfördjupning*
Film- och TV-produktion 1
Medieproduktion 2
Visuell kommunikation
Samhällskunskap 2

100
100
100
100

Övrigt
Individuellt val
Gymnasiearbete

200
100

*Kursutbudet kan komma att ändras.

Efter gymnasiet

Efter avslutade studier har du en bred behörighet till fortsatta studier på högskolan, men också
en stabil grund inför praktiska eftergymnasiala
medieutbildningar. Du tränar dig i ett kritiskt
och vetenskapligt förhållningssätt, vilket gör dig
väl förberedd för både yrkesliv och studier.

Vill du veta mer? Då är du välkommen att kontakta:

Studie- och yrkesvägledare Sverker Isaksson,
08-718 93 15, e-post: sverker.isaksson@nacka.se
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Samhällsvetenskap
Är du intresserad av vad som händer i Sverige och världen?
Lär dig att analysera samhället utifrån historiska,
ekonomiska och samhällsvetenskapliga perspektiv!
Du får kunskaper om Sverige, Europa
och världen, med fokus på aktuell utveckling.

Kurser inom SA
SAMHÄLLSVETENSKAP

Gymnasiegemensamma
ämnen
Engelska 5
Engelska 6
Historia 1b
Idrott och hälsa 1
Matematik 1b
Matematik 2 b
Naturkunskap 1b
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1b
Svenska 1
Svenska 2
Svenska 3
eller Svenska som
andraspråk 1, 2 och 3

Poäng
100
100
100
100
100
100
100
50
100
100
100
100

Programgemensamma
ämnen
Filosofi 1
Moderna språk
Psykologi 1

50
200
50

Inriktningskurser
Geografi 1
Historia 2 a
Religionskunskap 2
Samhällskunskap 2
Samhällskunskap 3

100
100
50
100
100

Programfördjupning*
Engelska 7
Naturkunskap 2
Historia 3

100
100
100

Övrigt
Individuellt val
Gymnasiearbete

200
100

*Kursutbudet kan komma att ändras.

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet förbereder dig
för vidare studier vid universitet och högskola,
främst inom områden som samhällsvetenskap,
språk, information och beteendevetenskap.
Intresset för människan som individ och samhällsmedborgare är centralt i utbildningen. Globala
frågor får stort utrymme. Det är viktigt att du är
intresserad av språk och samhällsvetenskapliga
ämnen och är beredd att ta ett stort eget ansvar
för dina studier. Oavsett inriktning får du möjlighet att utnyttja vårt breda internationella
kontaktnät.
Inriktning Samhällsvetenskap
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Vi lever i en föränderlig värld. För att förstå de
stora sammanhangen måste vi förstå de små.
Vi har därför ett särskilt fokus på kommunal och
nationell politik. Kunskaper om hur samhället
har sett ut, hur det fungerar idag och hur det
kommer att fungera ger dig ett viktigt försprång
inför vidare studier. Goda kunskaper om andra
länder och kulturer är en merit för framtiden.
Undervisningen är inte bara teoretisk – du får
också tillfälle att göra undersökningar av olika
slag. Du arbetar projektinriktat med stort eget
ansvar och tränar dig i att pröva samhällsvetenskapliga
metoder och att skriva vetenskapliga rapporter.
Under ditt första år gör du två dagslånga studieresor kopplade till svensk historia, en under hösten
och en under våren.

Under ditt tredje år, inom ramen för gymnasiearbetet, väljer du att fördjupa dig mer i samhällskunskap eller historia – en chans att verkligen
förbereda dig inför högskolans vetenskapliga
skrivande.
Nacka Ungdomsparlament

Vi har inlett ett djupare samarbete med Nacka
kommun och driver ett ungdomsparlament, där
du får möta och arbeta med politiker. Tillsammans
med elever från andra gymnasieskolor i kommunen
tar du fram förslag till förbättringar och förändring
i Nacka kommun. I parlamentet tränar du upp
din förmåga att debattera och argumentera,
något som är grundläggande för all politisk och
vetenskaplig kommunikation.
Efter gymnasiet

Inriktningen Samhällsvetenskap öppnar dörren
för högskolestudier i många olika ämnen och kan
leda till yrken som ekonom, journalist, jurist,
informatör eller socionom. Utbildningen ger
djupa kunskaper om det globala samhället och
tillgång till de verktyg som krävs för att du ska
utvecklas till en aktiv samhällsmedborgare, väl
medveten om din möjlighet att påverka världen.

Vill du veta mer? Då är du välkommen att kontakta:

Studie- och yrkesvägledare Carina Lord,
08-718 77 53, e-post: carina.lord@nacka.se

S AMHÄL LS VET ENSK A P SP R OG RA M M E T IN RI KTN IN G

Utland
En termins studier i England ger dig en unik chans
till utlandserfarenhet och fördjupade kunskaper i
engelska. Du lär känna ett annat samhälle, samtidigt
som din engelska snabbt förbättras.

Kurser inom SA
UTLAND

Gymnasiegemensamma
ämnen
Engelska 5
Engelska 6
Historia 1b
Idrott och hälsa 1
Matematik 1b
Matematik 2 b
Naturkunskap 1b
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1b
Svenska 1
Svenska 2
Svenska 3
eller Svenska som
andraspråk 1, 2 och 3

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet förbereder dig
för vidare studier vid universitet och högskola,
främst inom områden som samhällsvetenskap,
språk, information och beteendevetenskap.
Intresset för människan som individ och samhällsmedborgare är centralt i utbildningen. Globala
frågor får stort utrymme. Det är viktigt att du är
intresserad av språk och samhällsvetenskapliga
ämnen och är beredd att ta ett stort eget ansvar
för dina studier. Oavsett inriktning får du möjlighet att utnyttja vårt breda internationella
kontaktnät.
Inriktning Utland

På SA Utland läser du en engelsk termin (13
veckor) vid Canterbury College i Kent, England,
på bekvämt avstånd från London – en vistelse
som ger dig nya perspektiv och utvecklar din syn
på världen och Sverige. Koncentrerade studier i
bland annat historia och internationella relationer,
berikande studiebesök och nya kontakter hjälper
dig att förstå komplicerade samhällsfrågor på ett
djupare plan och ökar din interkulturella förståelse.
SA Utland förbereder dig för de snabba förändringar
som vår tid präglas av – och ger dig det självförtroende och den flexibilitet som krävs för möten
med människor i en globaliserad värld.
Den utbildning du får i Canterbury är skräddarsydd för att motsvara de svenska kraven på kurser,
mål och kriterier, samtidigt som den ger dig det
bästa av engelsk utbildningstradition.

Du får svenska kursbetyg som sedan finns med i
ditt examensbevis. Med dig hem har du utlandserfarenhet och en värdefull merit för framtiden.
Världen väntar!
Språkutveckling och nya perspektiv

Under höstterminen i år tre, efter två års studier
av samhällsfrågor med internationalisering och
globalisering i centrum, är det dags för din
utlandstermin i England. Då ingår också ett
breddningsprogram med studiebesök och utflykter,
till London och andra närliggande områden – allt
för att du ska få inblick i det engelska samhället
och den engelska kulturen, men även få upp
ögonen för globala perspektiv.
Under vistelsen i England bor du hos en utvald
familj i eller nära Canterbury. Den dagliga
språkträningen gör att din engelska utvecklas
snabbt. Du får studiebidrag som vanligt och
Nacka gymnasium står för avgiften till Canterbury College, liksom läromedel, lunchbidrag,
flygbiljetter, planerade studiebesök och vissa försäkringar. Kost och logi (för närvarande £160 per
vecka) betalar du via faktura direkt till Canterbury
College. Kontakta vår kurator om din familj har
frågor om de ekonomiska villkoren.

Poäng
100
100
100
100
100
100
100
50
100
100
100
100

Programgemensamma
ämnen
Filosofi 1
Moderna språk
Psykologi 1

50
200
50

Inriktningskurser
Geografi 1
Historia 2 a
Religionskunskap 2
Samhällskunskap 2
Samhällskunskap 3

100
100
50
100
100

Programfördjupning*
Engelska 7
Naturkunskap 2
Internationella relationer

100
100
100

Övrigt
Individuellt val
Gymnasiearbete

200
100

*Kursutbudet kan komma att ändras.

Vill du veta mer? Då är du välkommen att kontakta:

Bitr. rektor Malin Söderberg 08-718 81 04,
e-post: malin.s.soderberg@nacka.se
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TE K NIK P RO G R AM M E T I N R I K T NI NG

Kurser inom TE
DESIGN OCH
PRODUKTUTVECKLING
Gymnasiegemensamma
ämnen
Engelska 5
Engelska 6
Historia 1a 1
Idrott och hälsa 1
Matematik 1c
Matematik 2 c
Matematik 3 c
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1b
Svenska 1
Svenska 2
Svenska 3
eller Svenska som
andraspråk 1, 2 och 3

Poäng
100
100
50
100
100
100
100
50
100
100
100
100

Programgemensamma
ämnen
Fysik 1a
Kemi 1
Teknik 1

150
100
150

Inriktningskurser
Bild och form 1a
CAD 1
Design 1
Konstruktion 1

50
50
100
100

Programfördjupning*
Obligatoriska kurser:
Bild och form 1a 2
CAD 2
Form
Design 2

50
50
100
100

samt en av följande kurser:
Entreprenörskap
Engelska 7
Fysik 2
Miljö och energikunskap
Matematik 4
Matematik 5
Moderna språk
Programmering 1

100
100
100
100
100
100
100
100

Övrigt
Individuellt val
Gymnasiearbete

200
100

*Kursutbudet kan komma att ändras.
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Design och produktutveckling
Tycker du att det är spännande med design och teknik?
Gillar du att teckna, vara kreativ och lösa problem?
Här är utbildningen för dig!

Teknikprogrammet

Det kommer alltid att finnas behov av välutbildade människor med teknisk kunskap. Vi lär
dig problemlösningsmetodik och utvecklar din
handlingsförmåga, nyfikenhet och kreativitet.
Målet med studierna är att ge dig den kunskap
och kompetens som krävs för att aktivt påverka
framtidens tekniska utveckling. Teknikprogrammet
fokuserar också på hur människor med olika förutsättningar, förmågor och intressen förhåller sig
till och påverkar teknik och teknisk utveckling.
För att du ska kunna använda dina tekniska
kunskaper behöver du vara bra på att kommunicera
i tal och skrift. Därför lägger utbildningen
tyngd på din förmåga att analysera och tolka
uppgifter, och att i skrift dokumentera tekniska
tillämpningar.

I kurserna Bild och form samt Design arbetar
du med både teoretiskt och praktiskt skapande.
I CAD-kurserna lär du dig att hantera och göra
ritningar i 2-D och 3-D, med hjälp av dataprogram
som används för teknisk konstruktion och arkitektur.
Efter gymnasiet

Dina tre gymnasieår ger en bra grund för att
fortsätta studera design. Du kan även söka dig
till utbildningar inom arkitektur, formgivning,
media och reklam, eller till en teknisk högskola.

Inriktning Design och produktutveckling

Design handlar om att utveckla medvetna och
innovativa lösningar, med fokus på både funktion
och estetik. Du lär dig att skapa produkter, miljöer och tjänster som underlättar vardagen i
morgondagens samhälle.
Genom problemlösande projekt utvecklar du
din färg- och formkänsla, men också dina kreativa
och skapande förmågor. Till exempel skapar du
olika produkter, från idé till prototyp.

Vill du veta mer? Då är du välkommen att kontakta:

Studie- och yrkesvägledare Sverker Isaksson,
08-718 93 15, e-post: sverker.isaksson@nacka.se

T EK NIK PRO GR AMM E T IN RI KTN IN G

Informations- och medieteknik
Det här är utbildningen för dig som gillar att
arbeta med datorer och som vill hänga med i den
digitala utvecklingen. Du lära dig programmering,
datorkommunikation och webbproduktion.

Kurser inom TE
INFORMATIONS- OCH
MEDIETEKNIK
Gymnasiegemensamma
ämnen
Engelska 5
Engelska 6
Historia 1a 1
Idrott och hälsa 1
Matematik 1 c
Matematik 2 c
Matematik 3 c
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1b
Svenska 1
Svenska 2
Svenska 3
eller Svenska som
andraspråk 1, 2 och 3

Teknikprogrammet

Det kommer alltid att finnas behov av välutbildade
människor med teknisk kunskap. Vi lär dig prblemlösningsmetodik och utvecklar din handlingsförmåga,
nyfikenhet och kreativitet. Målet med studierna är
att ge dig den kunskap och kompetens som krävs
för att aktivt påverka framtidens tekniska utveckling. Teknikprogrammet fokuserar också på hur
människor med olika förutsättningar, förmågor och
intressen förhåller sig till och påverkar teknik och
teknisk utveckling.
För att du ska kunna använda dina tekniska
kunskaper behöver du vara bra på att kommunicera
i tal och skrift. Därför lägger utbildningen tyngd
på din förmåga att analysera och tolka uppgifter,
och att i skrift dokumentera tekniska tillämpningar.
Inriktning Informations- och medieteknik

Att kunna göra en snygg hemsida räcker inte på
dagens internet. Användarna förväntar sig att
hemsidor ska vara dynamiska och interaktiva,
vilket i tekniska termer betyder att de är databasdrivna. Därför läser du kurserna Webbutveckling och Webbserverprogrammering.

Du får även lära dig hur datorer kommunicerar
med varandra, i lokala nätverk och över Internet.
Kunskaper i programmering är viktiga för att
du ska förstå hur datorn fungerar och kunna utnyttja
dess fulla kapacitet. Därför läser du två kurser i
programmering och använder programmeringsspråket JAVA som är användbart för de flesta
applikationer, från onlinespel till e-handelslösningar.
Det är bara din egen kreativitet och arbetsinsats
som sätter gränserna!
Efter gymnasiet

Du har möjlighet att gå direkt ut i yrkeslivet,
men blir framför allt förberedd för fortsatta studier
till bland annat systemvetare, nätverkstekniker,
datatekniker eller civilingenjör. Många av våra
elever fortsätter in på tekniska högskolor som
KTH och Chalmers.

Poäng
100
100
50
100
100
100
100
50
100
100
100
100

Programgemensamma
ämnen
Fysik 1a
Kemi 1
Teknik 1

150
100
150

Inriktningskurser
Dator- och nätverksteknik
Programmering 1
Webbutveckling 1

100
100
100

Programfördjupning*
Obligatoriska kurser:
Matematik 4
Webbserverprogrammering 1
Programmering 2

100
100
100

samt en av följande kurser:
CAD 1
CAD 2
Entreprenörskap
Engelska 7
Fysik 2
Miljö och energikunskap
Matematik specialisering
Matematik 5
Moderna språk

50
50
100
100
100
100
100
100
100

Övrigt
Individuellt val
Gymnasiearbete

200
100

*Kursutbudet kan komma att ändras.

Vill du veta mer? Då är du välkommen att kontakta:

Studie- och yrkesvägledare Sverker Isaksson,
08-718 93 15, e-post: sverker.isaksson@nacka.se
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E N DA S T P Å N A C K A : T E K N I K P R O G R A M M ET SÄR S K I LD VA R I AN T

Kurser inom TE
TEKNIK OCH MUSIK

Gymnasiegemensamma
ämnen
Engelska 5
Engelska 6
Historia 1a 1
Idrott och hälsa 1
Matematik 1 c
Matematik 2 c
Matematik 3 c
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1 b
Svenska 1
Svenska 2
Svenska 3
eller Svenska som
andraspråk 1, 2 och 3

Poäng
100
100
50
100
100
100
100
50
100
100
100
100

Programgemensamma
ämnen
Fysik 1a
Kemi 1
Teknik 1

150
100
150

Inriktningskurser
Dator- och nätverksteknik
Programmering 1
Webbutveckling 1

100
100
100

Programfördjupning*
Obligatoriska kurser:
Gehörs- och musiklära 1
Musikproduktion 1
Musikproduktion 2

100
100
100

200
100

*Kursutbudet kan komma att ändras.
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Vill du bli kompositör, arrangör, musiker, ljudläggare,
ljuddesigner, inspelningstekniker eller musikproducent?
Det här är programmet för dig som är intresserad av musik
och teknik, men också vill få högskolebehörighet.

Teknikprogrammet

samt 100 p av följande kurser:
CAD 1
50
CAD 2
50
Entreprenörskap
100
Engelska 7
100
Fysik 2
100
Miljö och energikunskap
100
Matematik 4
100
Matematik 5
100
Moderna språk
100
Övrigt
Individuellt val
Gymnasiearbete

Teknik och musik

Det kommer alltid att finnas behov av väl utbildade
människor med teknisk kunskap. Vi lär dig problemlösningsmetodik och utvecklar din handlingsförmåga, nyfikenhet och kreativitet. Målet med
studierna är att ge dig den kunskap och kompetens som krävs för att aktivt påverka framtidens
tekniska utveckling. Teknikprogrammet fokuserar
också på hur människor med olika förutsättningar,
förmågor och intressen förhåller sig till och påverkar
teknik och teknisk utveckling.
För att du ska kunna använda dina tekniska
kunskaper behöver du vara bra på att kommunicera
i tal och skrift. Därför lägger utbildningen tyngd
på din förmåga att analysera och tolka uppgifter,
och att i skrift dokumentera tekniska tillämpningar.
Teknik och musik

Programmet ger dig fördjupade färdigheter i
teknik, matematik och fysik och förbereder dig
för vidare studier. Du utvecklar dina konstnärliga förmågor och får en handfast skolning i den
senaste tekniken när det gäller att hantera ljud.
Kurserna innebär mycket praktisk träning i våra
studior. Du lär dig att rigga live/PA-ljud för
större evenemang och använda standardprogram
som Logic Pro, ProTools och Sibelius.
Du läser datakurser som Datorteknik,
Programmering och Webbutveckling.

Genom att planera och genomföra experiment,
göra iakttagelser och tolka resultat utvecklar du
din analytiska förmåga. Du övar också upp din
kreativitet, initiativförmåga och problemlösningsförmåga – viktiga egenskaper i ditt framtida
arbetsliv.
Det analoga och digitala hantverket, det analytiska
lyssnandet och gedigen kunskap om nödvändiga
verktyg går som en röd tråd genom musikkurserna. Med andra ord:’science and art’ för idag!
Efter gymnasiet

Utbildningen riktar sig till dig som tänker dig
en framtid inom musik eller i en teknisk bransch.
Flera utbildningar, till exempel till ingenjör eller
musikproducent, ger en naturlig fortsättning. Du
är även väl förberedd för andra universitets- och
högskoleutbildningar.
Antagning

Du söker med ditt slutbetyg från grundskolan i
kombination med antagningsprov. Skolan
arrangerar en workshop där du tillsammans med
andra får göra gehörsövningar, skapa musik med
datorer och musicera.
Vill du veta mer? Då är du välkommen att kontakta:

Studie- och yrkesvägledare Sverker Isaksson,
08-718 93 15, e-post: sverker.isaksson@nacka.se

T E KNI K PROGRA MMET IN RI KTN IN G

Teknikvetenskap
Skaffa dig riktigt goda kunskaper och en
ordentlig grund att stå på när du läser
vidare på teknisk högskola!

Kurser inom TE
TEKNIKVETENSKAP

Gymnasiegemensamma
ämnen
Engelska 5
Engelska 6
Historia 1a 1
Idrott och hälsa 1
Matematik 1 c
Matematik 2 c
Matematik 3 c
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1 b
Svenska 1
Svenska 2
Svenska 3
eller Svenska som
andraspråk 1, 2 och 3

Teknikprogrammet

Det kommer alltid att finnas behov av välutbildade
människor med teknisk kunskap. Vi lär dig problemlösningsmetodik och utvecklar din handlingsförmåga,
nyfikenhet och kreativitet. Målet med studierna är
att ge dig den kunskap och kompetens som krävs
för att aktivt påverka framtidens tekniska utveckling.
Teknikprogrammet fokuserar också på hur människor
med olika förutsättningar, förmågor och intressen förhåller sig till och påverkar teknik och teknisk utveckling.
För att du ska kunna använda dina tekniska kunskaper behöver du vara bra på att kommunicera i tal
och skrift. Därför lägger utbildningen tyngd på din
förmåga att analysera och tolka uppgifter, och att i
skrift dokumentera tekniska tillämpningar.
Inriktning Teknikvetenskap

Det naturliga valet om du vill läsa vidare till civilingenjör. Du får fördjupade kunskaper i teknik,
matematik och fysik. Du läser Matematik 4 och 5
och kan även välja Matematik specialisering.
I Fysik 2 och Teknik 2 får du tillgång till modern
teknisk utrustning och genomför många praktiska
aktiviteter i form av experiment, laborationer
och konstruktioner.

Du läser dessutom flera datakurser, som Programmering och CAD. I CAD-kurserna lär du dig att
hantera och göra ritningar i 2-D och 3-D, i dataprogram som används inom teknisk konstruktion
och arkitektur.
Genom att planera och genomföra experiment,
göra iakttagelser och tolka resultat utvecklar du
din analytiska förmåga. Du övar också upp din
kreativitet, initiativförmåga och problemlösningsförmåga – alla viktiga egenskaper i framtidens
arbetsliv. I vissa kurser har vi utbyten och samarbete
med företag och organisationer inom teknikområdet.
Efter gymnasiet

Poäng
100
100
50
100
100
100
100
50
100
100
100
100

Programgemensamma
ämnen
Fysik 1a
Kemi 1
Teknik 1

150
100
150

Inriktningskurser
Fysik 2
Matematik 4
Teknik 2

100
100
100

Programfördjupning*
Obligatoriska kurser:
CAD 1
CAD 2
Programmering 1
Matematik 5

50
50
100
100

samt en av följande kurser:
Entreprenörskap
Engelska 7
Miljö och energikunskap
Moderna språk

100
100
100
100

Övrigt
Individuellt val
Gymnasiearbete

200
100

*Kursutbudet kan komma att ändras.

Programmet förbereder dig för livslångt lärande
i arbetslivet, både i Sverige och internationellt.
Vi tror att du tänker dig en framtid inom någon
teknisk bransch. En naturlig fortsättning är
någon typ av ingenjörsutbildning, men även för
andra vidareutbildningar har utbildningen ett
stort värde.

Vill du veta mer? Då är du välkommen att kontakta:

Studie- och yrkesvägledare Sverker Isaksson,
08-718 93 15, e-post: sverker.isaksson@nacka.se
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Kurser inom
GYMNASIESÄRSKOLAN

Gymnasiegemensamma
ämnen
Engelska 1
Estetisk verksamhet
Historia 1
Idrott och hälsa 1
Matematik 1
Naturkunskap 1
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1
Svenska 1/Svenska som
andraspråk 1

Poäng
100
100
50
200
100
50
50
50

Gymnasiesärskolan

200

Programgemensamma ämnen –
Administration, handel och
varuhantering
Administration 1
100
Handel 1
100
Information och
kommunikation 1
100
Inköp och logistik 1
100
Service och bemötande
100
Programgemensamma ämnen –
Estetiska verksamheter
Estetisk kommunikation 1
100
Estetisk kommunikation 2
100
Konst och kultur
100
Mediaproduktion
100
Svenska 2/Svenska som
andraspråk 2
100
Dessutom tillkommer 800 poäng
för programfördjupning
Totalt uppgår utbildningen till 2 500 p
Individuellt program –
ämnesområden
Estetisk verksamhet
Hem- och konsumentkunskap
Idrott och hälsa
Natur och miljö
Individ och samhälle
Språk och kommunikation
Alla program uppgår till
3 600 timmar under fyra år.
Kursutbudet kan komma att ändras.

Nacka gymnasium erbjuder tre program inom gymnasiesärskolan:
– Programmet för administration, handel och varuhantering (nationellt program)
– Programmet för estetiska verksamheter (nationellt program)
– Individuellt program, utbildning anpassad efter elevens egna förutsättningar

Gymnasiesärskolan ska inte bara förbereda dig
för yrkeslivet och fortsatta studier. Den ska vara
en bra grund för personlig utveckling. Den ger
dig också verktyg för att kunna delta aktivt i
samhället.
Gymnasiesärskolans utbildningar är fyra år
långa. De utgår från dina behov och förutsättningar.
Undervisningen på ett nationellt program är
uppdelad i gemensamma ämnen och ämnen som
är kopplade till det program du har valt. Du får
betyg i varje kurs. På individuellt program läser
du istället olika ämnesområden, och får ett omdöme i varje område.
Programmet för administration, handel och
varuhantering

Studierna förbereder dig för ett framtida arbete
inom handeln och för olika administrativa arbetsuppgifter. I vår elevbutik lär du dig att möta och
ge service till kunder. Du lär dig också praktisk
marknadsföring och entreprenörskap. Vi samarbetar även med Ung företagsamhet (UF).
Exempel på hur vi jobbar: Vi plockar äpplen
som vi tar till ett musteri. Vi skapar unika etiketter
till flaskorna. Sedan säljer vi äppelmusten i vår
elevbutik.
Arbetsförlagt lärande

På ett nationellt program består minst 22 veckor
av arbetsförlagt lärande (APL). Sedan fyra år tillbaka
genomför vi ett EU-finansierat projekt, där
några elever får göra en del av sin APL på ett
stort varuhus i Canterbury, England.
30

Programmet för estetiska verksamheter,
planerat att starta höstterminen 2019

På programmet får du grundläggande kunskaper
om estetiska verksamheter och uttrycksformer.
Du får pröva att kommunicera med bild, text
och ljud. Utbildningen har ingen yrkesinriktning,
men kan leda till att du deltar i olika konstnärliga
projekt. Du kan också fortsätta att studera eller
arbeta inom det estetiska området. Dina kunskaper
kan dessutom vara användbara inom förskola och
på olika fritidsverksamheter för barn.
Exempel på hur vi jobbar: Vi hämtar inspiration
från kulturaktiviteter. Utifrån egna upplevelser
skapar vi musik, bild, teater och dans. På vårterminen sätter vi upp ett konstnärligt verk som
visas för publik.
Individuellt program

Individuellt program i gymnasiesärskolan är till
för dig som behöver en utbildning anpassad efter
dina förutsättningar. Du läser ämnesområden
istället för kurser.
Du ska få kunskaper för ett så självständigt
och aktivt liv som möjligt. Innehållet på ett individuellt program utformas utifrån dina behov och
förutsättningar. Du kan även läsa kurser från våra
nationella program. Rektor bestämmer vad du
kan kombinera.
Praktik kan förekomma, beroende på dina förutsättningar.
Vill du veta mer? Då är du välkommen att kontakta:

Arbetslagsledare Birgitta Törnbladh,
08-718 97 93, e-post: birgitta.tornbladh@nacka.se

Individuellt val
Av utbildningens 2 500 poäng kommer du själv
att få välja 200 poäng inom ditt individuella val.
Det ger dig möjlighet att forma din utbildning
efter dina egna önskemål.

Kurser inom
INDIVIDUELLT VAL

Exempel på ämnesområden för
kurser inom Individuellt val

– Bild
– Foto
– Fördjupningskurser inom
respektive yrkesprogram

– Idrott
– Matematik
– Musik
– Moderna språk
(för närvarande finns italienska,
franska, spanska och tyska)

– Naturvetenskap
– Samhällsvetenskap
För att en kurs ska starta krävs
att tillräckligt många elever har
sökt kursen.
Kursutbudet kan komma att ändras.

Individuellt val

Genom det individuella valet kan du forma din utbildning
så att den passar dig ännu bättre. Du kan läsa en kurs som
ger dig meritpoäng eller ökad behörighet för vidare studier.
Du kan välja ett ämne som stärker den inriktning som din
utbildning redan har, eller något som känns extra roligt.
Nacka gymnasium är en stor skola och kan därför erbjuda
ett rikt utbud av kurser inom det individuella valet. På de
flesta programmen väljer du kurser inför år två och tre.
Det innebär att du som börjar på Nacka gymnasium 2019
väljer kurser inom det individuella valet 2020. I nuläget
kan vi inte säga exakt vilka kurser som erbjuds då, men vi
kan lova att du kommer att ha mycket att välja på!
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Läser NN16a

Sebastian

Salimi

får andra att mötas

S

ebastian bor i Haninge och pendlar en timme för
att komma till skolan, men tycker att det är väl
värt besväret.
– Jag har lärare som brinner för sitt ämne och verkligen
vet vad de pratar om, då blir det kul att lära sig och inte
ett måste. Favoritämnet är biologi, människans anatomi
intresserar mig verkligen. Att se hur alla delar av kroppen
hänger ihop, ner på proteinnivå. Som hur skrapsår uppstår: ett litet enzym, tillsammans med fibrin, skapar ett
fibernät och blockerar blodflödet.
Drömjobbet är endodontist – en specialisttandläkare
som utför komplicerade rotfyllningar.
– Jag praoade på Folktandvården i sjuan och det var
jättespännande, men nu har jag börjat fundera på att bli
läkare istället. Och det bästa med natur är att du fortfarande kan bli ekonom eller politiker, du kan bli vad
du vill eftersom det är den bredaste linjen.

Sedan femårsåldern spelar Sebastian piano och övar ständigt
inför konserter. Dessutom är han ordförande i elevkåren,
ett uppdrag han tar på stort allvar.
– Elevkåren är till för och drivs av eleverna. Vi vill inte
bara ordna någon fest här och där, utan lyfta viktigare
frågor. Vi har haft en HBTQ-vecka, nu planerar vi temaveckor om jämställdhet och rasism.
Eftersom skolan är stor blir det extra viktigt att
skapa enhet – och mötas över olika gränser.
– Även om du inte känner någon när du börjar så
kommer du att ta studenten med hundra, kanske till
och med tusen nya vänner. Tillsammans bildar vi en
riktigt bra skola, som ett minisamhälle. Vi kommer
från olika kommuner, med olika ursprung och åsikter,
men under de här åren blir NG länken som binder oss
samman.

Viktigt att veta

Ansökan

Gymnasiearbete

Individuellt val

Du söker till våra utbildningar på webben.
Webbadress och lösenord får du av gymnasieantagningen i din hemkommun.

Gymnasiearbetet är ett undersökande arbete i
projektform. Det omfattar 100 poäng och är
obligatoriskt på alla program.

Det individuella valet omfattar 200 poäng.
Vi erbjuder ett stort antal olika kurser och
du söker de kurser som du är intresserad av.

Antagning

Gymnasieexamen

Inriktningar

Antagning till Nacka gymnasium sker utifrån betyg, oavsett hemkommun i Stockholms
län. På särskild variant sker antagning
genom antagningsprov. (Vi reserverar oss
för eventuella ändringar i samverkansavtalet
inom Stockholms län.)

Det finns två typer av gymnasieexamen:
yrkesexamen och högskoleförberedande
examen. För gymnasieexamen krävs 2 500
poäng, varav minst 2 250 ska vara godkända,
och ett godkänt gymnasiearbete. För yrkesexamen krävs godkänt betyg i kurserna
Svenska/Svenska som andraspråk 1, Engelska 5
och Matematik 1, samt godkänt betyg i
400 poäng av de programgemensamma ämnena.
För högskoleförberedande examen från yrkesprogram krävs även godkänt i Svenska/Svenska
som andraspråk 2 och 3 samt Engelska 6.

Ett nationellt program kan vara indelat i
inriktningar. För varje inriktning finns ett
antal inriktningskurser. Inriktningskurserna
är gemensamma för alla elever i Sverige som
läser just den inriktningen.

Betyg

Betygsskalan för gymnasieskolan går från A
till F, där A är det högsta betyget och F är
icke godkänt.
Grundläggande högskolebehörighet

Högskoleförberedande gymnasieexamen
ger grundläggande behörighet till högskola
eller universitet. En yrkesexamen med godkända betyg i Svenska/Svenska som andraspråk 2 och 3 samt Engelska 6 ger också
grundläggande högskolebehörighet. Alla
yrkeselever på Nacka gymnasium har möjlighet att läsa in de kurser som krävs för
grundläggande högskolebehörighet.

Gymnasiegemensamma ämnen

De gymnasiegemensamma ämnena omfattar 600 poäng för yrkesprogram och 1100–
1250 poäng för högskoleförberedande
program.

Meritpoäng

Till de flesta utbildningar inom högskolan
kan du få meritpoäng för fördjupningskurser
i moderna språk, engelska och matematik om
du har ett godkänt betyg (lägst E). Du kan
maximalt få 2.5 meritpoäng som adderas
till ditt jämförelsetal.
Modersmål

Du som har ett annat modersmål än
svenska kan läsa ditt modersmål som individuellt val, men bara om det finns minst
fem elever i kommunen som vill läsa
samma språk på gymnasienivå.
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Läser SB17a

Sofia Österberg

gör skillnad på riktigt

ofia valde mellan flera olika program, men
fastnade till sist för samhällsprogrammet med beteendeinriktning – och det ångrar hon inte ett dugg.
– Vi fokuserar på hur människan fungerar, i olika
grupper och som individ. Och vi läser en del speciella
ämnen, som sociologi, ledarskap och kommunikation.
Sedan förra hösten är Sofia med i skolans Amnestygrupp, något hon verkligen rekommenderar.
– Alla borde vara aktiva i elevföreningar! Amnestygruppen jobbar för mänskliga rättigheter, man gör
skillnad på riktigt. Vi förbereder kampanjer i skolans
ljushall och läser på om olika länder.
Det blir mycket plugg på gymnasiet, betydligt mer
än i grundskolan, men Sofia har fortfarande tid för annat.
– På somrarna är jag ledare för konfirmander i kyrkan,
det är mysigt och så lär jag mig massor om ledarskap.

S

Dessutom dansar jag, bugg mest. Det blir en del tävlingar, men jag tränar mest för att det är roligt.
När Sofia inte pluggar, buggar, ordnar kampanjer
eller är lägerledare så läser hon.
– Jag gillar olika genrer, deckare och självbiografier
bland annat. Jag brukar gå till skolbiblioteket och få tips.
Sofia har fortfarande mer än halva gymnasiet kvar och
har inte bestämt vad hon vill göra sedan.
– Troligtvis kommer jag att jobba med människor på
något sätt, men jag vet inte mer än så.
För den som är intresserad av hur människor fungerar
kan Sofia verkligen rekommendera beteendeinriktningen
på samhällsprogrammet.
Och en annan sak vill hon hälsa till alla niondeklassare
som våndas över gymnasievalet:
– Det blir kul!

Läser BA16

Henry
Niss Lager
vill inte sitta still
– Om man inte vill sitta
bakom en dator på ett kontor
utan röra på kroppen, vara
aktiv och göra praktiska saker,
då är bygg en väldigt bra
linje. Och man är nästan garanterad jobb.
Det var inte helt lätt att
välja program, men Henry är
väldigt nöjd. Att välja gymnasium var lättare, eftersom han
hört så mycket positivt om
Nacka gymnasium.
– Jag trivs! Lärarna är väldigt
bra i alla ämnen jag har. Och
det finns många linjer att
välja på, så alla skulle passa
här. Alla som vill nåt.
Två dagar i veckan läser
Henry teoretiska ämnen, tre
dagar är han på sin praktikplats – ett mindre bygge som
renoverar villor och lägenheter.
Henry har valt att inrikta sig
på träarbete, så han gör allt
från att lägga golv och sätta
upp gipsväggar till att måla
och tapetsera.

– Det är jättebrett. Och det
händer nåt, det är kul.
Man river en vägg och målar,
man ser verkligen skillnaden.
Henry spelar innebandy tre
kvällar i veckan och på helgerna
är det matchdags, så schemat
är tajt.
– Men jag får ihop det och
gillar att hålla igång. Förut
var jag tränare också, för flickor
födda 2001, det lär man sig
mycket av. Och innebandyn
gör en mycket starkare och
friskare i kroppen, det är bra
när man kommer ut på praktik.
Aktivt liv, det gillar jag!
Längre fram vill Henry
starta en egen firma, men först
ska han göra klart sin lärlingsutbildning och jobba några år,
så att han hinner samla erfarenheter – och kontakter.
– Man blir verkligen en i familjen
på arbetsplatsen. Alla känner
en, det är skönt. Jag vill börja
jobba direkt efter gymnasiet och
vet att jag kommer att få
jobba kvar på min praktikplats.

Läser SU16

Erik
Lerner
har studerat
tre månader i England

– Sista spurten nu, känns
skönt!
Erik har just börjat skriva på
sitt gymnasiearbete, om stress
bland ungdomar i Stockholm.
Men för ett år sedan såg höstterminen helt annorlunda ut,
när hans klass bytte Nacka mot
Canterbury i tre månader.
– Det var verkligen givande!
Lärarna i Canterbury var jättebra. Alla inlämningar och
presentationer var på engelska,
så jag lärde mig massor. Men
man utvecklades också som
person, blev mer självständig.
Som en annan, lite bättre version
av sig själv. Tre månader i
England är inte som tre månader i Sverige, det är som fem år.
Eriks storasyster gick
samma program och jobbar
nu med rekrytering. Hon har
fått med sig mycket från
Englandsvistelsen och Erik
ville ta chansen att åka utomlands under gymnasietiden.
– Jag funderade aldrig på
natur, det var samhälle som
gällde. Naturkunskap är mitt

favoritämne, men inget jag
vill jobba med. Och jag sökte
bara Nacka gymnasium. Jag
trivs bra här, det finns så
många elever. Många att lära
känna.
Helst skulle Erik vilja jobba
med något som kombinerar
ekonomi och psykologi, två
ämnen han brinner särskilt för.
Som ett första steg på vägen dit
ska han läsa Entreprenörskap
som individuellt val, så förutom
att göra efterforskningar till
gymnasiearbetet funderar han
som bäst på vilken företagsidé han
vill förverkliga.
Efter studenten är är siktet
inställt på Uppsala universitet,
för studier i ekonomi. Och psykologi, förstås.
– Välj det program som
intresserar dig, tänk inte så
mycket på vad du ska jobba
med. Du kan gå samhälle och
ändå jobba med ekonomi,
eller tvärtom. Vill du åka
utomlands, gå SU!

Läser EK17a

Otto Grönkvist

valde ekonomi

ed hjälp från en studie- och yrkesvägledare
hittade Otto ekonomiprogrammet – och
hamnade helt rätt.
– Det är en bred linje med många bra kurser, en hel
del samhällsämnen samtidigt som vi får testa på hur
man startar och driver ett företag.
Eftersom Otto har gått på Ekliden, grundskolan som
ligger vägg i vägg med Nacka gymnasium, var klivet
inte stort i avstånd räknat.
– Men det känns ändå inte som att vara kvar på samma
plats. Många i klassen kommer från helt andra håll, det
är en bra blandning av människor. Maten är jättegod
och lärarna ger verkligen det stöd och den uppmuntran
man behöver.
På fritiden spelar Otto fotboll, umgås med kompisar
– och pluggar.

M

– Man ska inte sticka under stol med att det är mycket
plugg. En krävande linje och en krävande skola, så det
gäller att prioritera.
Efter gymnasiet är planen att resa och hitta ett första
jobb, till exempel som ekonomiassistent.
– Sen vill jag plugga vidare, efter ett år eller så.
Kanske psykologi, eller något med samhälle. Och ekonomi vore kul så klart. Det är många dörrar öppna.
Innan dess är det mer plugg som gäller – och ett UFföretag, som Otto och hans klasskamrater har börjat förbereda sig inför. Två studieresor är också inplanerade,
först till Island och sedan till Finland. Och Otto ångrar
absolut inte sitt val av program.
– Det är kul att få insyn i arbetslivet och att göra så
mycket i praktiken, inte bara i teorin. Man blir bättre
på privatekonomi också, det är bra inför framtiden!

i
FAKTA
Runt skolan finns massor
av gröna oaser
En av Stockholms tryggaste skolor
Vår fritidsledare anordnar
flera olika fritidsaktiviteter
Eget gym
Ta del av elevernas
konstutställningar
Fria skolluncher
Busskort till alla
Bärbar dator
Bra kommunikationer
Legitimerade och behöriga lärare
Nöjda elever som
rekommenderar skolan
Stort utbud av program och kurser
Fyra moderna språk att välja på
En idrottsanläggning med flera
idrottssalar, simhall, fotbollsplaner,
ishall och skatepark
Skolbibliotek i världsklass
Välutrustade salar och
bra resurser
Moderna IT-verktyg
Stort internationellt nätverk
Möjlighet till utlandsstudier
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